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Forgalmi változásokra kell számítani 
a háromnapos rendezvény ideje alatt

A rendezvény ideje alatt 
városban ideiglenes 
forgalmi változásokra 

kell számítani. 
Július 17-én (pénteken) 

12:00-tól 19-én (vasárnap) 
üzemzárásig (rendezvény mi-
att) a Március 15. teret a forga-
lom elől lezárják, ezért a 360, 
364 és 365 helyi autóbuszok te-
relt útvonalon közlekednek.

A járatok nem érintik a Már-

cius 15. tér megállóhelyet, to-
vábbá a 360-as autóbuszok 
Szérűskert irányába a Köztár-
saság út 40. megállóhelyet sem.

A lezárás ideje alatt az Au-
tóbusz-állomás (Toronyház) 
megállóhelyen ideiglenesen 
megállnak a 360-as autóbu-
szok. 

A további forgalmi változá-
sokról érdemes tájékozódni a 
www.vac.hu városi honlapon.

Pető Tibor alpolgármester megnyitójával jú-
lius 17-én, pénteken 17 órakor a Székesegy-
házban veszi kezdetét a XXIII. Váci Világi Vi-
galom háromnapos rendezvény-sorozatot. 
Köszöntőt mond dr. Beer Miklós váci megyés-
püspök. 

Július 17-én a Székesegyházban veszi kezdetét 
a XXIII. Váci Világi Vigalom
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Megújult a váci térfigyelő rendszer – ezt jelentette be ked-
di sajtótájékoztatóján Fördős Attila polgármester. Vác a 
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejleszté-
sek támogatására kiírt pályázaton 9,5 millió forintot nyert, 
ebből valósult meg a beruházás. 

Második alkalommal gyűltek össze Semmelweis Nap alkalmából a gödi egészségügyi dol-
gozók és a város vezetői. Mint Lenkei György, az önkormányzat szociális bizottságának 
elnöke megnyitójában hangsúlyozta, egy hagyomány veszi kezdetét azzal, hogy minden 
évben két, az egészségügyben dolgozó személy részére átadják a Gödi Polgárok Egészsé-
géért Díjat. Magának a díjnak az ötlete a területen dolgozóktól származott, de az önkor-
mányzat részéről nyitott fogadtatásra talált.

Pályázati pénzből 
újult meg Vác 

térfigyelő rendszere

Ketten vehették át a Gödi 
Polgárok Egészségéért Díjat

A polgármester elmondta: a vá-
ros nyolc pontján kerültek fel-

szerelésre új kamerák, amelyek 
már a település főterén engedély 
nélkül áthajtókat is figyeli majd.

- Bízom abban, hogy ez a beruhá-
zás is erősíti majd a közbiztonsá-
got, és Vác város lakosai még nyu-
godtabb körülmények között köz-
lekedhetnek és élhetnek. A város-
vezetés célja az, hogy ha további 
pályázat lesz térfigyelő rendszerek 
kialakítására, akkor azon is részt 
vegyen, és a város egész területét 
lefedjük – mondta a város vezető-
je. 

A kamerák a város nyolc pontján 
lettek felszerelve: Pap Béla út és 
Balassagyarmati út kereszteződé-
se, Szérűskert, Csányi László kör-
út – Széchenyi utca kereszteződé-
se, Kölcsey utca – Nagymező utca 
kereszteződése, Argentin Döme 
tér, Felső-Törökhegyi út – Lándzsa 
utca kereszteződése, Szent Há-
romság tér, Március 15. tér. 

Latorovszky Gábor, váci rend-
őrkapitány arról beszélt, hogy míg 

az üzemeltetés a városnál marad, 
a működtetés a rendőrség felada-
ta lesz. 

- Igyekeztünk a helyszínekkel a 
város egész területét lefedni, illet-
ve olyan helyszínekre fókuszálni, 
ahol akár közlekedési, akár köz-
biztonsági szempontból szüksé-
ges a térfigyelés – mondta. Hozzá-
tette: a kamerákat nem fogják fo-
lyamatosan figyelni, de ha baleset, 
vagy bűncselekmény történik, ak-
kor a felvételek az utólagos felderí-
tésben nyújtanak majd segítséget 
a rendőrségnek.

A térfigyelő rendszert a Váci Ká-
beltelevízió Kft. építette ki. A cég 
ügyvezető-igazgatója, Pintér Zol-
tán elmondta: a legkorszerűbb in-
ternet protokoll technológiát hasz-
nálták, amely már nagy felbontá-
sú, a full HD-nál jobb képet rögzít. 
A térfigyelők éjjel és nappal is tö-
kéletesen rögzítenek, és némelyik 
rendszámfelismerővel is fel van 
szerelve. 

Furucz AnitA

Fotó: KesziPress

Az egészségügyben dolgozók 
munkája olyan, hogy nem 
tudnak mindannyian egy 

ilyen eseményen megjelenni – fogal-
mazott Markó József polgármester, 
aki örömmel állapította meg, hogy 
az ünneplő közösség soraiban sok 
olyan arc van, akit már 30-40 éve is-
mer, s ezen a területen dolgozik. Mint 
mondta, az egészségügy egy olyan te-
rület a városban, amelyre nem érkez-
nek panaszok, a gödi emberek szere-
tik az orvosokat. Példaként említette 
dr. Kamarás Attila főorvost, akinek 
utolsó rendelésére rendkívül sokan 
eljöttek, hogy megköszönjék több év-
tizedes gyógyító tevékenységét. 

Markó József szólt arról is, hogy a 
Samsung távozása miatt csökkent az 
iparűzési adóbevétel, kevesebb pénz 
jut a fejlesztésekre. Azt viszont pozi-
tívnak nevezte, hogy az államtól díj-
mentesen megkapta a város a Duna-
parti Nyaralóházak néven ismert in-
gatlant. Reményét fejezte ki, hogy a 
sikeres tárgyalásoknak köszönhető-
en a Kék Duna Üdülő is az önkor-
mányzat tulajdonába kerül. 

A város polgármestere beszédét így 
zárta: - Továbbra is jó élni Gödön, 
amely a statisztikák tanúsága szerint 
Magyarország legbiztonságosabb te-
lepülése.

Az idei két díjazott: Frey Lászlóné 
és dr. Kamarás Attila főorvos.

Frey Lászlóné immár ötvenöt éve 
az egészségügy és szociális ellátás te-
rületén dolgozik. Elkötelezettsége, az 
emberek iránt érzett empátiája, hit-
vallása mindennél erősebb volt már 
fiatal éveiben is.  Budapesti szakren-
delőben indult egészségügyi pálya-
futása, 1964-ben költözött családjá-
val Gödre, ahol azóta a fél város meg-
ismerte és megszerette. Kezdetben a 
gödi gyermekrendelő asszisztense-
ként dolgozott, majd körzeti nővér-
ként folytatta, először dr. Horváth 
Károly, majd 2012-ig dr. Lantos Ist-
ván mellett. 

A betegek tudták: mindig számít-
hatnak segítőkészségére, hivatástu-
datára, emberségére és szaktudására. 

1970-ben kapcsolódott be a Ma-
gyar Vöröskereszt munkájába, mely-
nek gödi szervezetét ma is ő irányítja. 

„Gizike a végsőkig áldozatkész. Ő 
a másokért élő ember, az emberség 
mintapéldája” – mondják róla azok, 
akik közelebbről ismerik. 

Munkásságáért 1999-ben díszok-
levelet vehetett át a népjóléti minisz-
tertől, vöröskeresztes munkájáért 
bronz, ezüst, majd arany fokozatú ki-
tüntetést kapott, most pedig Göd Vá-
ros Önkormányzata a Gödi Polgárok 
Egészségéért díjat adományozta neki, 
tiszteletre és elismerésre méltó, pél-
daértékű munkája elismeréseként. 

Dr. Kamarás Attila fővárosi pol-
gárként 40 évvel ezelőtt kezdte meg 
gyógyító tevékenységét a gödi 3. szá-
mú orvosi körzetben, melyben már-
ciusi nyugdíjba vonulásig körze-
ti, illetve háziorvosként praktizált. 
1981 óta él családjával Gödön, 1993-
ig főorvosként, ügyvezető igazgató-
ként fogta össze gödi orvos kollégá-
it. A felmerülő problémák megoldá-
sával mindig azon fáradozott, hogy 
javítsa az egészségügyi ellátás szín-
vonalát. Munkáját különösen lelkiis-
meretesen, nagy precizitással, magas 
színvonalon végezte. A nehéz élet-
helyzetbe került betegeit a szokásos-
nál is nagyobb figyelemmel tüntet-
te ki, a közvetlenség, a meleg, embe-
ri viszony kialakítása és ápolása min-
dig fontos volt számára, és ezért be-
tegei nagyon szerették, ragaszkodtak 
hozzá.  A pácienseihez fűződő viszo-
nyáról sokat elárul, az a köszönőle-
vél is, melynek megjelentetését né-
hány betege kérte a városi újságban, 
a Gödi Körképben. „Szaktudásán 
túl emberségével is példát mutatott 
mindannyiunknak” – írják a levél-
szerzői, dr. Kamarás Attila főorvos 
egykori betegei.

(Vetési)
Fotó: Bea István 

(Gödi Körkép)

Markó József, dr. Kamarás Attila, Frei Lászlóné, Lenkei György
A bővítésnek köszönhetően tovább javul Vác közbiztonsága

A beérkezett pályázato-
kat az idén megújított 
Bíráló Bizottság bírál-

ta el. A díjat két kategóriá-
ban ítélték oda a települések-
nek: Lakókörnyezet közterei 
és a Településközpont, főtér 
kategóriában. 

A pályázat célja többek kö-
zött az értékőrző település-
fejlesztési kultúra érvénye-
sülésének és az új értékek te-
remtésének a hagyományos 
értékek megőrzésével tör-
ténő elősegítése. Emellett a 
kulturális örökség megőrzé-
se a lehetőségek kihasználá-
sa a települések történetisé-
gének megőrzésével, és az új 
környezetbe való hiteles in-
tegrálás is hangsúlyos, illet-
ve a település helyi karakte-

rének megőrzése és megmu-
tatása a megújuló közterüle-
ten.

A Bíráló Bizottság dönté-
se alapján Településközpont 
kategóriában két település 
részesült dicséretben: Duna-

keszi (Dunakeszi főtér funk-
cióbővítő rehabilitációja) és 
Eger (Dobó tér és környéke 
építészeti rehabilitációja).

Az elismerések átadására 
2015. augusztus 27-én a diós-
győri várban kerül sor – tá-

jékoztatta a Dunakanyar Ré-
giót Berényi Éva, a Polgár-
mesteri Hivatal pályázati re-
ferense.

A Nívódíjas dicséretben 
részesült Főtér környezetét 
már „belakták” a lakosság 

igényeit kiszolgáló vendéglá-
tó egységek. Kulturális mű-
sorokat is szolgáltató kávézó 
mellett van fogászati rende-
lő is a Főtéren. A város köz-
ponti közösségi teréhez csat-
lakozó kis utcákban étterem 

és süteményes is van, me-
lyekben ízletes étkekkel, fi-
nomságokkal fogadják a ven-
dégeket. 

A tavaly átadott új Főte-
ret megkedvelték kicsik és 
nagyok egyaránt, melyen az 
augusztus 20-i avató ünnep-
ségen István, a király című 
rockoperát mutatták be nagy 
sikerrel. Idén újabb monstre 
műsorral, János vitéz zenés, 
táncos feldolgozásával kö-
szöntik a nézőket Szent Ist-
ván napján.  A nagy érdeklő-
déssel várt produkcióban a 
Sziget Színház művészei mel-
lett fellépnek a város művé-
szeti csoportjai, valamint a 
Váci Szimfonikus Zenekar.

(B. szentmártoni)
Fotó: KesziPress

A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület által közösen alapított díj, a Köztérmegújítási Nívódíj 
2015. évben 8 pályamunkát fogadott be. 

Nívódíjas dicséretben részesült Dunakeszi Főtere
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Huszonnyolc kamera üzembe helyezésével megkezdődött a városi térfigyelő kamerarendszer első ütemének tesztelése Dunakeszin. A város  közbiz-
tonságának, a személyi és tárgyi vagyonvédelmének biztosítása érdekében újabb jelentős fejlesztést hajtottunk végre – mondta elégedetten Erdész 
Zoltán alpolgármester, aki Dióssi Csaba polgármester és Tóth Csaba városi rendőrkapitány társaságában tekintette meg a teszt üzemmód beindítását. 

Dunakeszin 28 térfigyelő kamerát telepítettek

- Nagyon elégedett vagyok az első 
képek láttán, ami azt vetíti előre, 
hogy Dunakeszi még biztonságo-
sabb lesz, hiszen a most felszerelt 
28 kamera már jelentősen lefedi a 
város területét.  Rögzíti a városba 
érkező autók rendszámait, a bal-
eseteket, egy szóval mindent, ami 
a rendőrség és a polgárőrség mun-
káját segíti, akik a látottak alap-
ján azonnal tudnak reagálni – je-
lentette ki az alpolgármester. Er-
dész Zoltán elmondta, hogy az 
első ütemben 28 kamerát helyez-
tek el -, melyek tesztelése megkez-
dődött -, amiket várhatóan még eb-
ben az esztendőben újabb 40 tele-
pítése követ. 

Mint megtudtuk a rendőrség 
szakmai tanácsa alapján a leg-
frekventáltabb helyeket, a beveze-
tő utakat, a fontosabb közlekedési 
csomópontokat, játszótereket, in-
tézményeket pásztázzák majd a je-
lenleg még tesztüzem módban mű-
ködő kamerák. 

Erdész Zoltán elmondta; a város 
polgárai mellett a településünk-
re érkezőket reklámtáblákon tá-
jékoztatják, hogy kamerával vé-
dett település Dunakeszi. – Évről 
évre csökken a bűncselekmények 
száma Dunakeszin. Reményeink 

szerint a kamerarendszernek kö-
szönhetően ez a statisztika to-
vább javul. Egyébként jó érzés-
sel mondom, hogy a rendőrség, a 
polgárőrség, a lakosság és az ön-
kormányzat összefogása, együtt-
működése ezt nagyban segíti. A 
rendszert 24 millió forintért vásá-
roltuk, amelyet idővel bővítünk, 
amikor teljessé válik, akkor 104 
helyszín eseményeit rögzíti majd 
– jelentette be Erdész Zoltán al-
polgármester, aki azt is elmond-
ta, hogy akkor vált „élesre” a rend-

szer, amikor ehhez teljes mérték-
ben adottak lesznek a személyiség 
jogi feltételek. 

A nap 24 órájában folyamato-
san működő 28 kamerás IP rend-
szer minőségi felbontású, éjjeli 
üzemmódban is működő felvéte-
lekre képes – tudtuk meg Kecsmár 
Andrástól, a fejlesztést kivitelező 
Casystem Facility Kft. ügyvezető 
igazgatójától. 

A központban több monitoron 
követik az eseményeket, melyek 
rögzítésre kerülnek, bűncselekmé-

nyek esetén a törvény által előírt 
feltételekkel archiválják. – A rend-
szert csak a rendőrség és a közte-
rület felügyelet kezelheti. Adatke-
zelési szempontból megfelel min-
den elvárásnak, és törvényi kötele-
zettségnek – hangsúlyozta a szak-
ember. A rendszer bemutatásakor 
Kecsmár András elmondta, hogy a 
bevezető utakon külön rendszám-
felismerő rendszer került kiépí-

tésre. - Ez a rendszámok felisme-
résére és archiválására szolgál. E 
mellett külön áttekintő kamerák 
is elhelyezésre kerültek, melyek 
adott esetben bizonyítási eljárás-
ban is felhasználhatóak, alkalma-
sak mindenféle felderítésre – tet-
te hozzá. 

Vetési imre

Fotó: KesziPress

Tesztüzemmód indítása Dióssi Csaba polgármester és 
Erdész Zoltán alpolgármester jelenlétében 

Megkezdődött a városi térfigyelő kamerarendszer tesztelése

Tóth Csaba
városi rendőrkapitány 
és Kecsmár András
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"Róbert Károly király 
és felesége"

2009: A Kincsem Parkban aratott győzelem után

Garay Nagy Norbert: 
„Két kedvencem is 

látható Vácon”

Tartalmas táboroztatás 
teszi felejthetetlenné a gödi 

gyermekek nyarát
„ELMENT” OVERDOSE!

Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékok: Harmincegyedszer 

is nagy siker volt 

Számos hazai és külföldi tárlaton aratott már sikert alkotásaival Garay 
Nagy Norbert festőművész, akinek a következő kiállítását július 16-a és 
26-a között láthatják az érdeklődők a váci Görög katolikus templomban. 
A kiállított festmények között ott lesz a művész két kedvence is.

Az egyik legnépszerűbb gödi gyermektáboroztatási formáról az Alapszolgáltatási Köz-
pont vezetője, Füle Jánosné tájékoztatta lapunkat. Mint elmondta, eddig közel 120 
gyermek jelentkezése futott be az intézményhez, még a környező településekről is jel-
zik részvételi szándékukat az önkormányzat segítségével a Duna-part Nyaralóházak 
területén megvalósuló öthetes programsorozatra.

Sajtóértesülés szerint a nemzetközi hírű telivér, a német sajtó által  
magyar csodalónak is nevezett Overdose július 1-jén, szerda délután há-
romnegyed hatkor, 10 éves korában egy németországi tenyésztelepen sú-
lyos betegség következtében elpusztult – írta a pannoniaorverdose.hu 
előző lapszámunk megjelenésekor. 

Pénteken kezdődött és vasárnapig tartott az immáron 31. alkalommal 
megrendezett Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok, amelyre 9 országból 
csaknem ezer hagyományőrző érkezett a Duna-parti városba, ahol egyko-
ron Róbert Károly magyar király a lengyel és cseh királlyal tanácskozott. 

Vác szülötte, a város la-
kója, mondhatni, a te-
lepülés festőművé-

sze. Számos kiállításán talál-
kozhattak az emberek a fest-
ményeivel, és nemcsak a ha-
zai műértő közönség, hanem 
a külföldi tárlatok látogatói is 
szeretik, tisztelik, sőt, veszik a 
képeit.

Garay Nagy Norbert alko-
tásaiból most ismét kiállítást 
szerveznek – július 16-a és 
26-a között – a váci görög ka-
tolikus templomban.

„Az elmúlt öt esztendő 
munkáiból állítottam össze a 
kiállítás 16 festményből álló 
anyagát. A képek egy része fi-
gurális, a másik része csend-
élet ábrázolás” – árulta el a 
festőművész.

Sokadik kiállítása ez a mos-
tani, és mindegyikhez köthe-
tő valamilyen kellemes em-
lék. A festményeit leginkább 
a külföldi tárlatokon vásárol-
ják, mert azt mondja, a galéri-
ák működése sajnos még nem 
úgy működik Magyarorszá-
gon, mint a Lajtán túl. Igaz, 
számára egy kiállítás sikere 
nem elsősorban az eladott ké-

pek számából fakad, nagyon 
fontos, hogy a közönség mi-
ként fogadja, milyenek az em-
berek reakciói.

A régióban talán a legtöb-
ben a Vác születése című al-
legorikus ábrázolását ismerik, 
amely a városházán találha-
tó. Saját bevallása szerint a női 
test ábrázolása a kedvenc té-
mája, és két kedvenc alkotása 
is látható lesz a mostani váci 
kiállításon.

„Külön öröm a számomra, 
hogy pont ez a két kép lesz a 
főhelyen, az oltár helyén ki-

állítva. Az egyik egy női ala-
kot ábrázol, amelynek hátte-
rében szülővárosom, Vác szi-
luettje ismerhető fel. A másik 
Bogányi Gergely barátom ha-
tására, illetve zongorajátéká-
ra ihletődött. Kaptam tőle egy 
cd-t, amelyen Gergely Liszt 
egyik melankolikus darabját, 
a Consalationt adta elő. Szám-
talanszor meghallgattam, és a 
zene hatására támadt vízióból 
született meg a kép” – jelentet-
te ki Garay Nagy Norbert.

- molnár - 

„Igyekszünk változatos, szóra-
koztató, de egyben hasznos el-
foglaltságot találni a gyerme-
keknek” – mondja Füle János-
né. „A tematikus programban 
hétfőnként a Dunakeszi Rend-
őrkapitányság munkatársai-
nak segítségével a közlekedés-
ről és a közbiztonságról tudhat-
nak meg játékos formában fon-
tos dolgokat, majd kedden és 
csütörtökön sportfoglalkozáso-
kon vesznek részt. Szerdánként 
kerékpártúra és zumbaoktatás 
szerepel a programban.  A pén-
tek a kirándulásé: a vácrátó-
ti arborétum, a fővárosi állat-
kert, a gödi kalandpark és sár-
kányhajózás szerepel az előző 
és a jövő hetek programjaiban.”

A tábor szervezői fontosnak 
tartják a természet- és környe-
zetvédelem népszerűsítését is. 

A rendszeres kézműves fog-
lalkozások is az újrahasznosí-
tás jegyében történnek. „Re-
mek érzés és szívet melengető 
öröm, amikor azt látjuk, hogy 
már ilyen fiatal korban meny-
nyire tudnak örülni egy jól si-
került, saját maguk által előál-
lított tárgynak a tábor résztve-
vői. Ezért helyet kap a papír-
hajtogatás, a gyöngyfűzés, és 
az üveg  különböző lehetősége-
ivel is megismerkedtek a kicsik. 
De nagy lelkesedéssel gyűj-
töttek  kupakokat a táborozók 
egy súlyosan beteg gödi kislány 
gyógyulását segítendő.  Egyéb-
ként is fontos számunkra, hogy 
az ép gyermekek mellett a spe-
ciális nevelési igényű, fogyaték-
kal élő kicsik is jelen legyenek a 
táborban.” – mondja a főszer-
vező. Mint mondja, ők ugyan-

úgy részt vesznek íjászoktatá-
son, vagy az egészségügyi isme-
retek elsajátításán, mint a töb-
biek. 

Jelentős segítséget adnak 
azok az önkéntesek, akik ebben 
a táborban is letölthetik diák-
ként az 50 óra közszolgálati te-
vékenységet. De sokan vannak, 
akik ezen felül, immár évek óta 
visszajárnak, és rendszeres se-
gítői a gyermekjóléti szolgálat 
rendezvényeinek. 

Az öthetes tábor fénypont-
jának idén is a záró program 
kínálkozik. Ekkor választják 
meg ugyanis a gyerekek a tá-
bor „Szívkirálynőjét” és „Szív-
királyát”. A vidám műsort Lala 
és Jázmin bohóc szolgáltatja, 
majd egy óriástortával búcsúz-
hatnak egymástól a táborlakók. 

Kereszturi Gyula

Overdose, a magyar 
csodaló nemzetközi si-
kerei után hazánkban 

is nagy népszerűségnek örven-
dett tulajdonosával és a felkészí-
tő csapat tagjaival együtt. Óriá-
si sajtó érdeklődés és nyilvános-
ság övezte minden mozdulatát. 
Egy ország rajongott érte, min-
denki Dózitől várta a honi ló-
versenyzés újjászületését. 2009-
ben Overdose saját korábbi pá-
lyacsúcsát megdöntve nyer-
te a világhírű zsoké, Christophe 
Soumillon-nal a nyergében a bu-
dapesti Kincsem Parkban meg-
rendezett hétmillió forintos 
OTP-Hungária Nagydíjat. 

Az 52,6 mp-es lefutási idő a 
nyeretlen kétévesként, mi több, 
élete első versenyében futott 
58,0 mp-es pályacsúcsot bú-
csúztatta. A helyszínen 16 mil-
lió Ft feletti értékben kötöttek 
fogadásokat a versenyre. 

Mint közismert Overdose 
2014. február 4-én hagyta el 
kedvelt alagi istállóját, és elin-
dult Dióspusztára, hogy fedező 
ménként folytassa pályafutását. 

A magyar csodaló idén 
került ki a németországi 
tenyésztelepre, ahol – a sajtóhí-
rek szerint - július 1-jén érte utol 
a betegség, melynek következté-
ben 10 éves korában elpusztult.

Értesüléseink szerint 
Overdose-t Alagon fogják el-
temetni, mellyel kapcsolatban 
bővebb információval lapunk 
nyomdába adásáig (július 15.) 
Bus Antal, az alagi tréningte-
lep vezetője sem tudott szolgál-
ni, mivel a szervezők ez idáig őt 
sem tájékoztatták. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az 1335-ös visegrá-
di királytalálkozóra 
– melyen Károly Ró-

bert magyar, János cseh és III. 
Kázmér lengyel király, vala-
mint a Német Lovagrend, Ká-
roly morva őrgróf, I. Rudolf 
szász és III. Boleszló sziléziai-
legnicai herceg között zajlott 
- emlékező rendezvény kíná-
latában a külföldi és magyar 
zenekarok koncertjei, kirá-
lyi borudvar, bábjátékok, kö-
zépkori vásár és lovagi torna 
mellett idén külön program-
ként szerepelt solymászbemu-
tató is. 

A három nap alatt a viseg-
rádi kompkikötőtől a királyi 
palotáig egyvégtében höm-
pölygött a hatalmas tömeg. Az 
utca két oldalán kereskedők és 
vendéglátóegységek sokasá-
ga kínálta szolgáltatásait, me-
lyek látványa a középkori vá-
sárok forgatagát idézte meg, 
melyből ezúttal sem hiányoz-

tak a járókelők arcára mo-
solyt „csaló” utcai bohócok. 
A palota udvarán egymást kö-
vették a látványos bemuta-
tók, korabeli ruhában és fegy-
verzettel felvértezett lovagok 
és seregek viadalai, melyeket 
zúgó vastapssal ismert el a kö-
zépkori „csatateret” övező né-
zőtér közönsége, akiket Papp 
János színművész szépen for-
mált mondatai „repítettek” a 
történelmi idők korszakába. 
S mindezek „díszletei” a kora-
beli ruhában pompázó kirá-
lyok és küldöttségeik, jól kép-
zett lovascsapatok, íjászok, be-
csületükért és életükért küzdő 
lovagok párviadalai, katonai 
stratégák pontosságával fel-
épített harctér, lángot és füstöt 
árasztó ágyúk látványa…  

Bár az 1335-ös visegrádi ki-
rályi találkozó köré épült a há-
rom napos rendezvény-soro-
zat, melyben azonban a ma-
gyar történelem olyan jeles 

eseménye is, mint a 907-es 
győztes pozsonyi csata is fel-
elevenedett a kitűnő „harco-
soknak” köszönhetően. 

Bátorság, ügyesség, férfias 
kiállás, a hazáért életüket is 
feláldozni kész magyaroknak 
és szövetségeseiknek állított 
emléket immár 31. alkalom-
mal csaknem ezer magyar és 
külföldi hagyományőrző ko-
rabeli források alapján elké-
szített ruhákban, páncélok-
ban és középkori fegyverzettel 
felszerelkezve. 

Az emlékezés, a múltidé-
zés minden bizonnyal jövő-
re is folytatódik, melynek – a 
hatalmas siker mellett – egyik 
záloga annak a sok-sok kis ap-
ródnak a lelkesedése, akik egy 
éves „katonáskodás” után je-
lesre vizsgáztak kardforgatás-
ból az apródképző parancsnok 
és a hálás közönség örömére.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Az elmúlt öt esztendő munkáiból válogatta 
össze mostani kiállításának anyagát
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Forró Katalin múzeumigazgató mutatta be a kiállítást 
Fördős Attila polgármesternek

*Az M4 Sport és M4 Sport HD csatornák 2015.07.18-tól érhetők el az Invitel kínálatában.

Az Invitel folyamatosan 
fejleszti hálózatát, így 
Dunakeszin, Ipoly-

damásdon, Ipolytölgyesen, 
Nagymaroson és Sződlige-
ten is egyre több lakos élvez-
heti a színes csatornaválasz-
ték, valamint a gyors internet 
előnyeit. Az Invitel széles pa-
lettája több mint 150 televízió- 
és rádióadót foglal magában – 
köztük 21 kedvelt sportcsa-
tornát*. A gazdag csatornakí-
nálat része például a népszerű 
sportközvetítéseket felvonul-
tató DIGI Sport 1 és 2, az is-
meretterjesztő programokban 
bővelkedő Discovery Science 
vagy a díjnyertes sorozatokat 
sugárzó FOX. Különösen ked-
velt a Családi csomag, amely 
78 magyar nyelvű tévé- és rá-
diócsatornát* tartalmaz. A 
részletgazdag élmények ked-

velőinek az Invitel továbbá 27 
HD csatornát* nyújt. 

Az előfizetők a főcso-
mag mellé 17 tematikus 
minicsomagból választhat-
nak, melyekkel kedvező áron 
testre szabhatják tévé-elő-
fizetésüket. Az egyedülál-
ló Mixer kiegészítő csomag-
gal pedig plusz öt csatornát 
válogathatnak össze tetszés 
szerint egy 30-as listából, így 
a család minden tagja meg-
találhatja az érdeklődésének 
megfelelő műsort.

Az interaktív televízi-
ós funkciókkal a saját idő-
beosztáshoz igazodó tévé-
zés is megvalósítható. A né-
zők visszatekerhetik, rög-
zíthetik vagy megállíthatják 
az adást. Az Invitel által kí-
nált Filmbox Live és HBO Go 
szolgáltatásokkal pedig inter-

netképes mobil készülékeken 
szinte bárhol online nézhet-
nek mozifilmeket és tévémű-
sorokat.

Az Invitel munkatársai az Invi-
tel Pontokban vagy a 1288-as  
számon készséggel tájékoz-
tatják a gyors internet és a di-
gitális tévészolgáltatás iránt 
érdeklődőket. További infor-
mációért természetesen a 
www.invitel.hu oldal is meg-
látogatható, ahol az új ügy-
felek a kiválasztott, személy-
re szabott szolgáltatásokat is 
megrendelhetik. 

A megnyitót megelőző-
en Fördős Attila pol-
gármester arról be-

szélt, hogy örömteli esemény 
az, hogy egy újabb, állandó ki-
állítással bővül Vác. 

- A váci értelmiségnek igen 
régi óhaja volt az, hogy a 
Tragor Ignác Múzeum a város 
fenntartásába kerüljön. Ezért 
nagyon sokat lobbiztunk, tár-
gyaltunk az illetékesekkel. 
Majd egy jogszabályi válto-
zás lehetőséget biztosított arra, 
hogy Vác tulajdonába vissza-
kerüljön a múzeum. Sajnálat-
tal vettük tudomásul, hogy az 
évek alatt ez az intézmény le-
amortizálódott, több kiállí-
tóhelye is megszűnt, köztük a 
város helytörténetét bemuta-
tó is – mondta a városvezető. 
Hozzáette: az elmúlt két évben 
nyolc alkalommal pályázott si-
keresen a múzeum, a mosta-
ni fejlesztésre 8 millió forintot 
nyertek el az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumától.

Fördős Attila azt hangsúlyoz-
ta, hogy nagyon fontos nekik a 
város kulturális kínálata, ezen 

belül is a múzeumok lehetősé-
ge. Nem csak turisztikai, ha-
nem oktatási szempontból is. 
A jövőbeni tervek közt szere-
pel egy további múzeum kiala-
kítása is, amelyhez a jövőben 
szeretnének forrást teremteni – 
hangzott el. Végül pedig ígére-
tet tett Fördős Attila arra, hogy 
mindent megtesznek annak ér-
dekében, hogy egy helytörténe-
ti múzeum nyíljon Vácon. 

Zomborka Márta, közműve-
lődési referens, muzeológus ar-
ról beszélt, hogy a tervek már 
akkor megszülettek, amikor 

a város átvette a múzeumot.  
A képviselő testület arról dön-
tött, hogy egy új tárlatot kíván 
megvalósítani a Memento mori 
bővítésével.

- A tervek a pince és a föld-
szint átalakítására szóltak, mint-
egy 34 millió forintos költségve-
téssel. Ehhez három szakaszban 
nyertünk pályázati támogatást. 
Először öt, majd tizenhárom és 
most nyolc millió forintot. Hogy 
a folyamat ne szakadjon meg, a 
város saját költségvetéséből ki-
egészítette az összeget és segí-
tette a folytatólagos munkát – 

Az Invitel intenzív hálózatfejlesztési programjának köszönhetően már Dunake-
szi, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Nagymaros és Sződliget újabb körzeteiben is el-
érhetők a nagy sebességű interneten alapuló digitális szolgáltatások. A háztar-
tások számára így több mint 150 rádió- és televízió-csatorna, köztük 27 HD adó* 
kínálata áll rendelkezésre. Az interaktív és online tévészolgáltatásokkal, illetve a 
tematikus minicsomagokkal pedig személyre is szabhatják a tévénézést.

Egyre többen élhetnek 
az Invitel szélessáv előnyeivel

Távlatokat nyitunk

Három évvel ezelőtt Genfben vezették be a Peugeot nagy sikerű kétszázas soro-
zat legutolsó képviselőjét a 208-as típust, amely hamar népszerű lett a Peugeot 
kisautó kedvelők körében. Most itt van már az autó megújult formában. Meg-
újult az autó külső és belső kialakítása és megjelentek a legkorszerűbb új Euro 
6 környezetvédelmi besorolásnak megfelelő motorok is. 

Ars memorandi - Kapuk a múltra a címe a Tragor Ignác Múzeum állandó 
kiállításának, amely az épület újonnan kialakított, több teremből álló kiál-
lítóterében kapott helyet. A tárlatot elsőként szakembereknek és a sajtó 
munkatársainak mutatták be, kedden.

Energikusabb külső
A külsőnek még energetikusabb stílust köl-

csönöznek a következő jellemzők:
• a szélesebb hűtőmaszk és a lökhárítóba 

épített krómozott díszléc;
• az új kettős árnyalatú, fekete-króm fény-

szórók új LED-es fénysorokkal;
• az új festett, gyémánt hatású vagy lézergra-

vírozott felnik;
• az új 3D hatású, karmokat formázó hátsó 

LED lámpák.
Az utastérben visszaköszön a már megszo-

kott i-Cockpit vezetőhely és vele együtt a kicsi 
kormány, a magasra helyezett kijelző és a hét-
colos, nagyméretű érintőképernyő. A legfon-
tosabb változások a megújult modellben:

• puha tapintású műszerfalbetét, grafikus 
elemekkel;

• a műszeregység és a kezelőszervek fehér 
háttérmegvilágítása;

• kék hangulatvilágítás a panoráma tetővel 
felszerelt változatokban;

• MirrorScreen funkció, amellyel a hét-
colos érintőképernyőre közvetíthetjük az 
okostelefon kijelzőjét.

A  frissített 208 kínálatában megjelent  a 
208 GTi by PEUGEOT Sport, a legendás PEU-
GEOT 205 GTi méltó örököse, amely a 208 
GTi 30th kiadáson keresztül ünnepelhette 30. 
születésnapját. Az autó ezzel a „szimbolikus-
nak” is nevezhető 208 LE-s teljesítményével 
6,5 mp alatt gyorsul fel 100 km/ó sebességre.  

Új high-tech felszerelések
A városban sűrűn előforduló koccaná-

sok veszélyének és súlyosságának csökkenté-
sét szolgálja a PEUGEOT 208 új Active City 
Brake fékrendszere, amely 30 km/óránál ki-
sebb sebességnél lép működésbe, hogy lefé-
kezze, vagy szükség esetén akár teljesen leál-
lítsa az autót.

Szintén újdonság a hátramenetben parko-
lást megkönnyítő tolatókamera, amely opció a 
második felszereltségi (Active) szinttől rendel-
kezésre áll.  A Park Assist rendszerrel az autó 
önműködő kormányzással bemanőverezi ma-
gát a parkolóhelyre, miközben utasítást ad a 

járművezetőnek a gáz- és fékpedál, valamint a 
kuplung és a sebességváltó használatára.

Igény esetén kérhető a MirrorScreen funk-
ció, amely az autó hétcolos érintőképernyőjére 
közvetíti az okostelefon kijelzőjét, így sokkal 
jobban láthatók és kényelmesebben használ-
hatók a telefonon elérhető, valamint a zene- és 
navigációs alkalmazások.

Új Euro 6 motorok 
Az új 208 a frissebb stílus és a megújult fel-

szereltség mellett négy új motort is kínál, me-
lyeket a PSA PEUGEOT mérnökei fejlesztet-
tek ki.

Ezek közül a három hengeres benzines 
PureTech turbó motor nyerte el a „2015. év 
Nemzetközi Motorja” díjat. A korábbi generá-
ciókhoz képest ezek a motorok 18%-kal csök-
kentik a fogyasztást és a károsanyag-kibocsá-
tást. 

Az új PEUGEOT 208 modellcsalád 1.6 lite-
res BlueHDi 100 S&S (Start and Stop) változa-
ta új távolsági fogyasztási csúcsot állított fel. A 
modell a 2152 km-es úton 43 liter gázolajat fo-
gyasztott, vagyis 100 kilométerenként átlago-
san 2,0 liter üzemanyagot használt fel. A mo-
tor rendkívül kedvező károsanyag-kibocsátá-
sára jellemző, hogy km-enként kevesebb, mint 
95 gramm a CO2  kibocsátás.

A fényképen a „csúcstartó” autó látható az 
új „Narancssárga Power” színben. 

Az autóról további információ kapható a 
PM Perpetuum Mobile Kft váci Peugeot sza-
lonjában, ahol az autó a valóságban is megte-
kinthető és hamarosan tesztvezetésre is ren-
delkezésre áll. 

Már rendelhető az új 
Peugeot 208-as autó

Ars memorandi – 
Kapuk a múltra

PM Perpetuum Mobile Kft., 2600 Vác, Szent László út 13. 
Tel: +36 27 502-950, mobil:+36 30 708-5865, fax: +36 27 502 951, 
http://www.peugeot-pm.hu

mondta. Köszönetet mondott 
mindenkinek, aki közreműkö-
dött az átalakításban, az engedé-
lyezésben és a kiállítás összeállí-
tásában. 

A tervek többször átalakul-
tak, míg végül jó néhány szak-
ember segítségével kialakult a 
tárlat mostani formája, ami lé-
nyegében kiegészíti a Memento 
mori kiállítást. A megújult 
épületrészben pedig a koráb-
bi gyűjteményhez kapcsoló-
dó műtárgyak és dokumentu-
mok is fellelhetők. Így például 
először látható egy több gene-
rációs 18. századi váci fazekas-
műhely forma és motívumkin-

cse, illetve több kriptalelet is.   
A kiállítás tartalmi eleme-
it ismertette Forró Katalin, a 
Tragor Ignác Múzeum igazga-
tója. Elmondta: először a város 
történetének egy nagyobb sze-
letét akarták bemutatni.

- A minisztérium kérésére a 
térhiány miatt azonban le kel-
lett szűkíteni, de bízom ben-
ne, hogy a jövőben a város tör-
ténetének több szakaszát is be 
tudjuk majd mutatni. A cé-
lunk az volt, hogy kapcsolód-
va a Memento mori kiállításhoz 
bemutassuk a város történeté-
nek azt az időszakát, amikor a 
török dúlás után Vác újjá tele-

pült, létrejött a város mai társa-
dalmának a magva – mondta.  
A tárlat három nagy részre 
osztható, az első rész bemutat-
ja azt az időszakot, ami közvet-
lenül az újjá település időszaka, 
ahogy a romjaiból újjáépítették 
a várost. A második egységben 
Vác fizikai újjáépülése rajzoló-
dik ki. A harmadik rész szer-
vesen kapcsolódik a Memento 
morihoz, hiszen a kriptában el-
temetett személyeken keresztül 
láttatják a város társadalmát.

A kiállítás július 16-tól láto-
gatható a főtéri múzeumban. 

Furucz Anita
Fotó: KesziPress
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A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének ha-
gyományos rendezvénye az évente eltérő helyszínen megrendezésre ke-
rülő fotóművészeti nyári szabadegyetem, melynek az idén első alkalom-
mal Vác adott otthont. A rendezvény házigazdája, szervezője a Forte Fo-
tóklub Vác volt. 

Már jó ideje állványerdő veszi körül a város egyik legrégebbi templomát. 
Egyre jobban bontakozik ki szorgos szakemberek munkája nyomán a meg-
újult külső. A szinte újjászülető épületben nem csupán istentiszteleteket 
tartanak, hanem gyakoriak a kórus- és zenei koncertek is. 

Hatalmas sikerrel zárult Vácott a 
XXXII. Fotóművészeti Nyári Egyetem

Megújul Dunakeszi-Gyártelepen 
a Jézus Szíve templom

A július 4. és 11. kö-
zött lezajlott esemé-
nyen közel 150 amatőr 

és hivatásos fotós vett részt 
az ország különböző pont-
jairól, sőt – két délvidéki fo-
tográfus, ill. a cseh testvér-
városi, Otrokovice Fotóklub 
négy tagjának köszönhetően 
– a határon túlról is. A ren-
dezvény komoly városi össze-
fogással valósult meg; mind-
ez nem jöhetett volna létre – 
hangsúlyozta Cservenák Pé-
ter, a Forte Fotóklub Vác el-
nöke – a váci önkormányzat, 
a helyi intézmények, szerve-
zetek, magánszemélyek, mű-
vészek önzetlen támogatása, 
és természetesen a klubtagok 
odaadó munkája nélkül. 

A vendégek szállását a 
Cházár András Gyógypeda-
gógiai Intézmény kollégiu-
ma biztosította, mely egyúttal 
számos program helyszíné-
ül is szolgált. A fotósok szom-
bat délelőtt érkeztek a szállás-
helyre, de nem sokáig marad-
tak programok nélkül, hiszen 
délután került sor a rendez-
vény ünnepélyes megnyitójá-
ra, a Madách Imre Művelő-
dési Központban. A szabad-
egyetemet és ezzel egyidejű-
leg – a XXXII. MAFOSZ Sza-
lont Fördős Attila Vác város 
polgármestere, a rendezvény 
fővédnöke nyitotta meg. Hor-
váth Imre a MAFOSZ elnöke 
a megnyitó keretében nyúj-
totta át az idei MAFOSZ és 
FIAP diplomákat, ill. a Szalon 
díjait, majd az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának kép-
viseletében, Beke Márton fő-
osztályvezető-helyettes to-
vábbi szakmai díjakat adott 
át. A megnyitón közreműkö-

dött Lachegyi Imre furulya-
művész.

A hét további napjain rend-
kívül sokrétű, színes fotós-
témát garantáló programok 
várták a fotográfusokat. A 
rendszeres programelemnek 
számító fotóséta alkalmával a 
város legnevesebb helyszíneit 
járták be: a barokk belvárost, 
a Főteret, a Székesegyházat, 
a Püspöki Palotát, majd to-
vábbi napokon a Kálváriát, a 
Hétkápolnát, a ligeti tavat és 
a tanösvényt. A váci panorá-
ma-fotók kedvéért a fotósok 
egyik délután sárkányhajó-
ba szálltak, de a Duna-par-
ti látványosságoknál marad-
va: itt került sor a Familia 
Gladiatoria gladiátorjátéká-
ra is, valamint a FFV néhány 
tagjának jóvoltából, egy iz-
galmas, fényfestő bemuta-
tóra, háttérben a kivilágított 
várral. 

A város sokrétű kulturális 
tevékenységéből adott ízelí-
tőt a Váci Ifjúsági Fúvószene-
kar fellépése, csakúgy, mint a 
Tradíció Céh Alapítvány ösz-
szejövetele, ahol a fotósok 
számos ősi mesterséget kipró-
bálhattak. További, nagy si-

kerű, hagyományőrző prog-
ram volt, a Tábori Katalin fa-
zekasműhelyében, valamint a 
világhírű, őrbottyáni harang-
öntő műhelyében tett látoga-
tás. 

Mindemellett nem ma-
radtak el a szakmai progra-
mok sem, ahol a résztvevők 
előadásokat hallhattak töb-
bek közt a váci fotózás törté-
netéről (Forró Katalin törté-
nész) a Camera Obscuráról 
(Fekete István fotóművész), a 
cianotípiáról (Cservenák Pé-
ter fotóművész) és a fényké-
pezés műtermi és szabadtéri 
kiegészítő eszközeiről. (Nika 
Ferenc, Studioline)

A résztvevők – saját állítá-
suk szerint - nem csupán a 
város szépségétől és a rend-
kívül változatos, szórakozta-
tó programoktól voltak „le-
nyűgözve”, de az őket foga-
dó vendégszeretettől is. Ám 
arról, hogy a fotósok miként 
is látták a várost, a szavaknál 
is mélyebben beszélnek az itt 
készült képek, melynek anya-
gából ősszel egy várost bemu-
tató kiadvány készül. 

  Maczkay Zsaklin
Fotó: Mojzes Péter

Lapunk 13. számában 
Szádoczky Károly apát, 
kanonok plébános el-

mondta, hogy húsz éve gyűj-
tik az adományokból, tégla-
jegyekből a ráfordításra szánt 
összeget, amit kiegészített a 
Váci Püspökség és Dunakeszi 
Önkormányzata. A nagysza-
bású munka eredményeként 
a hetvenegy éves épület ismét 
régi pompájában lesz a város 
egyik dísze.

A kivitelezés részleteiről ez-
úttal Szepes Bélát (képünkön), 
Dunakeszi Gyártelepi Plébá-
nia Egyházközségi tanácsának 
világi elnökét kérdeztük.

– Fokozott figyelem kíséri 
Dunakeszi-Gyártelepen a Jé-
zus Szíve templom felújítását. 
A templom 1944-ben épült. 
A különös gonddal megter-
vezett és kivitelezett épüle-
tet röviddel a szentelése után 
nagyerejű tüzérségi találat 
érte, de ez sem tudta statika-
ilag megingatni. A különleges 
műszaki megoldásairól elis-
meréssel szólt a Dunakeszi 
Önkormányzat főépítésze és 
az építési hatóság képviselője 
a padlástér helyszíni szemléje 
során. A helyreállítást köve-
tő 70 évben nem került sor a 
templom külsejének ilyen át-
fogó felújítására. 

Miért éppen most került 
erre sor? Régi igénye volt a 
híveknek, hogy a mennyeze-
ten látható háborús lövésnyo-
mok, a szentélyben és a hajó-
részben is látható beázások 
foltjai szűnjenek meg. A pad-
lásteret áttekintettük a beázá-
sok okainak kiderítése és or-
voslása céljából. A palatető és 
illesztéseinek állapota alapján 
a tetőhéjazat cseréje elkerül-
hetetlennek tűnt. 2014. máju-

sában elkészült szakértői vé-
lemény megállapította, hogy a 
kórus fölötti sarokban látha-
tó évtizedes repedés komoly 
veszélyt jelez, a templomha-
jó sarkai is alapos feltárást 
igényelnek. A padlástérben 
a feltárás, törmelék-eltaka-
rítás döntő szakasza híveink 
őszi és téli fizikai munkájával 
2015. január végére elkészült. 

A kiválasztott árajánlat alap-
ján megkezdődött a kivitele-
zővel a részletes egyeztetés. 

Még a kivitelezési munkák 
megkezdése előtt felvetettem, 

hogy a sok helyen rozsdás vas-
lemez-toronysisak újrafestése 
és a torony felújítása a fagyás-
ból eredő hibái és a vakolatá-
nak veszélyes repedései miatt 
nem sokáig halasztható, azon-
ban ezeknek a későbbi kivi-
telezése során sérülhet az új 
tető. A testületünk úgy dön-
tött, hogy ne csak a torony és 
a tető csatornaszintjéig újítsuk 
fel a templomunkat, hanem az 
oldalfalak vakolata is legyenek 
kijavítva, újraszínezve, ha si-
kerül ehhez áthidaló pénzügyi 
megoldást találni. A meglévő 
állványnak köszönhetően lé-
nyegesen kedvezőbb áron ke-
rül sor a villámhárító felújítá-
sára, a főhomlokzati Jézus Szí-
ve sgrafitto restaurálására, a 
toronyóra külső részeinek fel-
helyezésére. 

Az egész templom-kül-
ső harmonikus színtervezé-
sét tette célszerűvé a temp-
lom egyszerre történő külső 
megújulása. Két festőművész 
egymástól független vélemé-
nye egyaránt a sgrafitto szí-
neivel való harmóniából in-
dult ki. Az elkészült négyféle 
homlokzati színtervből a leg-
nagyobb tetszést aratott vál-
tozat valósult meg.

A folyamatban lévő felújítás 
tervezett költségeinek közel 
75%-át az egyházközség ado-
mányai fogják fedezni, mely-
nek mintegy felével már 10 
évvel ezelőtt rendelkeztünk. 
Nem számszerűsíthető jelen-
tős értéket képvisel a művé-
szektől, a dunakeszi vállal-
kozásoktól, a hívektől termé-
szetben kapott támogatás, il-
letve ezekhez kapcsolódó 
anyagi céltámogatás. 

Katona M. István
A szerző felvétele
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A Belépés családostul mozgalom 2015-ös évének egyik kiemelkedő ese-
ménye zajlott le a gödi Búzaszem Iskola és AMI területén, a színpadon 
lévő 11 zenészből hatan az Eredics család képviselői voltak, igazi családi 
zenélés tanúi lehettünk. 

Nagyon sokan vettek részt múlt pénteken a sződligeti közösségi házban 
és udvarán a helybéli Dvornik Gábor első önálló kiállításának megnyitó-
ján, s amint azt az intézmény vezetője, Kovács Krisztina elmondta, kü-
lönösen örömteli a bemutató, mert sokáig kellett győzködni az alkotót, 
hogy ily módon is tárja a közönség elé válogatott fotóit.

Szerb est Gödön – 
Vujicsics-Söndörgő koncert

Játszóteret újított fel a Fidelitas

Dvornik Gábor fotói a National 
Geographic után Sződligeten 

is megtekinthetők 

Ami szinte hihetet-
len: a Vujicsics együt-
tes fönnállásának 41. 

évébe lépett – ez még rend-
ben van –, viszont a négy 
Eredics gyerek által alapított, 
ma már világhírű Söndörgő 
együttes is már 20 éves! Ez a 
két zenekar együtt állt a szín-
padon, olyan fergeteges kon-
certet adtak nekünk, melyet 
nagyon ritkán él meg az em-
ber. Nem arra kell gondolni, 
hogy mindenféle színpadi, 
technikai elemekkel, a zenét 
is másodsorba helyező lát-
ványmegoldásokkal próbál-
ták volna meghódítani a kö-
zönséget, épp ellenkezőleg: 
egy szál mikrofon elég volt, 
inkább az akusztikus hang-

zásra, a hangszerek termé-
szetes, hiteles megszólalta-
tására alapozva adták át az 
együttzenélés örömét, fan-
tasztikus hangszertudásu-
kat, a zene iránti alázatukat, 
az egymás iránti szeretetet, 
tiszteletet. Példa lehet min-
denki előtt ez a két együttes 
zenei, emberi, családi vonat-
kozásban egyaránt, köszönet 

nekik, hogy jó sokan kilép-
hettünk az olykor zaklatott 
hétköznapokból. Úgy érez-
hettük magunkat, mintha 
egy nagy családi összejöve-
telen lettünk volna: amit pár 
óra alatt kaptunk a zenészek-
től, az nemesebbé tette a szí-
vünket. 

Wagner László
Fotó: Kurdi Imre

A közép-magyarországi Fidelitas tagjainak 
köszönhetően megújult egy játszótér Du-
nakeszin. A játszótér felújítása egy uta-

zó akciósorozat része, melynek fő célja a segítség-
nyújtás a helyi közösségek számára, illetve a csa-
patépítés. 

A SEGÉDKEZEK elnevezésű akciósorozat első 
állomása Dunakeszi volt, ahol a lelkes Fidelita-
sosok egy játszóteret újítottak fel. A résztvevők 
több Pest megyei településről, valamint budapes-
ti kerületekből érkeztek. A résztvevők között volt  
Vincze Géza, a szervezet országos alelnöke, vala-
mint Szente Olivér, a Pest Megyei Választmány el-
nöke és a Dunakeszi Fidelitas csoportja is.

Az akciósorozat fel kívánja hívni a fiatalok fi-
gyelmét a társadalmi felelősségvállalásra, vala-
mint az aktív részvételen alapuló közösségépítésre.

A cél, eljutni a lehető legtöbb Pest megyei tele-
pülésre és budapesti kerületbe, ahol a résztvevők 

különböző közösségi terek karbantartásával, fel-
újításával kívánják a helyi közösségek érdekeit 
szolgálni. További szándék a SEGÉDKEZEK ak-
ciósorozattal a közép-magyarországi Fidelitas tag-
jai közötti kapcsolat elmélyítése, a fiatalok közötti 
csapatszellem építése is – írja sajtóközleményében 
Fidelitas Dunakeszi Szervezete.

Pedig egyébként Dvornik 
Gábor igen ismert és elis-
mert fotós, korábban díjat 

nyert például a Magyar Sajtófotó 
Pályázaton és Kiállításon, 2013-
ben övé lett a magyar sportfotó-
zás legrangosabb címe, az Ezüst-
gerely kitüntetés első helyezett-
jének járó elismerés, legjelentő-
sebb sikere mégis talán a National 
Geographic weblapjára feltöltött, 
ott "The Village" címmel szerep-
lő fotójára néhány óra alatt kapott 
több mint százezer "lájk", amivel - 
csúcsot döntve - ez a kép lett a nap 
fotója idén január 3-án.

- A Google Earth-ön fedeztem 
fel annak idején, hogy alig fél ki-
lométernyire az otthonunktól van 
egy kis horgásztó. Amikor először 
kimentem oda, szinte nem hit-
tem a szememnek, olyan csodá-
latos ez a hely. Azóta minden év-
szakban nagyon sokszor elsétálok 
a partjára, hiszen mindig felfede-
zek valami különösen megragadó 
látványt, az elmúlt években leg-
alább öt-hatezer fotót készítettem 
itt, már a halak is ismerhetnek, 
némi túlzással én is sokukra rákö-
szönhetnék név szerint. Ráadásul 
végtelen nyugalmat áraszt a kör-
nyezet, ami mindig feltölt. Jó szív-
vel ajánlom, aki csak teheti, ka-
landozzon el ebbe a mesevilágba, 
biztosan felejthetetlen élményben 
lesz része - mondta a világhírűvé 
vált fotó helyszínéről Dvornik Gá-
bor.

Róla, különös életútjáról pedig 
kedves barátja, Kardos Tibor szob-
rász árult el több érdekességet a 
megnyitón.

Mint elhangzott, még kisgye-
rek volt, amikor családjával In-
donéziába költöztek, aztán innen 
hamarosan Egyiptomba mentek, 
ott járta ki az általános iskolát. 
Hazatérve érettségi után elvégez-
te az Állatorvostudományi Egye-
tem főiskolai karát, később a Ma-
gyar Filmfőigazgatóság operatő-
ri szakát. "Civil" pályafutása so-
rán egy ideig környezetvédelmi 
hivatali munkatársként dolgozott, 
volt taxisofőr, biztonsági őr, fejt 
mérges kígyókat, megnyitotta ha-
zánk második internet-kávézóját 
a nyolcadik kerületben, a fővárosi 
állatkert állatápolójaként, tech-
nológiai szakembereként is tevé-
kenykedett, vendéglátóskodott 
Kijevben (ahol egyszer gránátot 
dobtak az irányítása alatt álló üz-
letbe), tenyésztett kutyát - kicsi-
ben, kígyót, madárpókot - nagy-
ban, szabadúszó fotósként be-be-
dolgozott különböző bulvárla-
poknak, elsősorban celebekről 
készült képekkel illetve sportese-
ményekről tudósítva, s egy ideje 
városképeket készít egy online tu-
risztikai cég megbízásából... Most 
újra külföldi munkavállalásra ké-
szül, ha minden a tervei szerint 
alakul, fordító-tolmács lesz ven-
déglátó területen, és amint sikerül 
megvetnie a lábát, a családja, fele-
sége és két fia is követi majd.

Ami a kedvteléseket illeti, meg-
tanult búvárkodni, éveken át mo-
torozott (egy baleset során, kómá-
ba esve halál közeli élményt élt 
át), de a legfontosabb - saját szavai 
szerint már-már az őrület határát 
súroló - szenvedélye a fotózás.

- Gyerekként nagyon szerettem 
fotózni, akkoriban természetesen 
még analóg technikával készültek 
a képek. Aztán hosszú szünet kö-
vetkezett. Csak nagyjából tíz éve 
kezdtem újra, már digitális felsze-
reléssel, de azóta éltető elfoglalt-
ságom ez az alkotó tevékenység 
- mondta kérdésünkre Dvornik 
Gábor. - Az idő és a fény kereszt-
útján felfedezni és megragadni-
rögzíteni, a modern technika le-
hetőségeivel élve adott esetben 
egybeszerkeszteni szép, különle-
ges, elgondolkodtató látványokat, 
ez adja ennek a varázsát. 

Ribáry Zoltán
Fotó: Patyus Ferenc

Bródy János volt 
a díszvendég

A megnyitó varázsát pedig 
csak tovább fokozta Bródy 
János közreműködése, aki 
a "Filléres emlékeim" című 
örökzöldje mellett "Az Il-
lés szekerén"- albumról vá-
logatott 
szerzeményeket kis műso-
rába – és, akit Dvornik Gá-
bor személyesen is elcsábí-
tott a nevezetes sződligeti 
horgásztóhoz a megnyitóra 
hangolódva.
A népszerű neves vendégen 
kívül nagy sikert aratott 
Bekő Bodza és Helen Zeng 
zeneiskolás növendékek fu-
vola-kettős előadása is.
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A forró nyári napokon segít 
a kiválóan működő klíma!  

Big Jump Európában

Az elmúlt napokat jellemző kánikulában mindenkinek jólesett egy kis 
hűsölés. Vannak, akik ezt a vízpartokon tehették, de akik a munkáju-
kat végezve gépkocsiban ültek, hát őket bizony megizzasztotta a rek-
kenő hőség. 

A Big Jump, azaz a Nagy Ugrásnak keresztelt program a folyók, a mel-
lékágak, a holtágak és a vizes élőhelyek rossz állapotára, a folyó és az 
emberek közötti kapcsolat megszakadására kívánja felhívni a figyel-
met. Ennek keretében 2005-ben 22 ország 31 folyójába ugrottak be az 
emberek egyazon pillanatban. Akkor 250 000 ember csatlakozott, és 
ugrott vízbe Európa-szerte! A mozgalom azóta szélesedett, jelen pilla-
natban még nem tudni, hogy idén vajon hányan csobbantak, de az biz-
tos, hogy többszöröse lesz a szám a korábbi adatnak.

Nagy pillanat a gödi kajak szakosztály életében

Főképpen akkor, ha a gépkocsijukban 
nem, vagy nem megfelelően működött 
a légkondicionáló berendezés. Ma már a 

gépkocsik többségét felszerelték ezzel a kényel-
mi berendezéssel, amelynek kifogástalan mű-
ködéséhez szükség van az időszakos ellenőr-
zésre, karbantartásra. 

A Dunakeszin, nemrégiben megnyílt X-Car 
Autószervizben korszerű automata géppel, 

képzett szakemberek végzik a gépkocsi klíma 
rendszerek ellenőrzését, töltését, és javítását. 

Javában „tombol” a nyári kánikula, látogas-
son el Ön is gépkocsijával a Dunakeszi északi 
iparterületen, a 2. sz. főútvonal mellett létesült 
X-Car Autószervizbe, ahol most akciós áron 
ellenőriztetheti gépkocsija klíma berendezését.

X-Car Autószerviz – Autócentrum
2120 Dunakeszi, Fő út 199.

Tel.: 06-27/349-901

Vasárnap délután há-
rom órakor több tíz-
ezer ember gyűlt ösz-

sze Európa több száz vízpart-
ján, hogy egy közös Nagy Ug-
rással álljanak ki az egészsé-
ges folyóvizek fontossága 
mellett.  Magyarországon és 
a Duna menti országokban 
ez a nap a Mura-Dráva-Duna 
határokon átnyúló Bioszfé-
ra Rezervátum emléknap-
ja is. Az ország 15 települé-
sén, azonos időpontban meg-
rendezett Nagy Ugrással Ma-
gyarország a régió legna-
gyobb csobbanásával állt ki 
saját vizei mellett.

- Ebben az évben Magyar-
országon Sződliget volt az 
első település, amelyik ne-
vezett a WWF indította kö-
zösségi eseményen. Ennek 
elismeréseként Sződliget ka-
pott 5 db „A panda mondta, 
hogy ugorjak!” feliratú pó-
lót. 2015. július 12-én dél-
után 3 órakor 49-en ugrot-
tak Sződligeten a Dunába 
az öbölnél. WWF pólót ve-

hetett át a legfiatalabb és a 
legidősebb ugró, valamint a 
legtávolabbról érkező, illet-
ve a legnépesebb csobbanó 
család is. A kihívást vállalók 
megmutatták, hogy minden 
patak, minden folyó fontos 
és erősen fogadkoztak, hogy 
jövőre ismét találkozunk – 
mondta a helyszínen a Du-
nakanyar Régiónak nyilat-
kozó Juhász Béla, Sződliget 
polgármestere.

"Magyarországon folyó-
vizeknek csupán 14%-a van 
jó állapotban, a tavaknál az 

arány még kisebb. Magyaror-
szág gazdag vizekben, ugyan-
akkor bölcsebben kell gazdál-
kodnunk ezzel a kinccsel. Vi-
zeink egészsége és jó állapota 
saját, jól felfogott érdekünk, 
az EU csak iránymutatást 
ad ezek megőrzéséhez, ami-
ket viszont érdemes követni.  
A Duna jó állapota többek 
között azért is fontos, mert 
ettől függ 20 millió ember, 
köztük közel 3 millió magyar 
ivóvize." - emelte ki Sipos Ka-
talin a WWF Magyarország 
igazgatója.

Hazánkban Sződliget csatlakozott elsőként

X-Car Autószerviz – Autócentrum

Jelentős állami támogatással, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség kiemelt sportágfejlesztési programjában megvalósuló fejlesztésekre szánt források fel-
használásával bővítette az elmúlt hónapokban a Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya az alsógödi vízitelepén működő sportházat. Az átadóünnepségre Ba-
ráth Etele MKKSZ-elnök részvételével július 4-én került sor.

Átadták a gödi kajakosok kibővített és felújított sportházát

A 33 milliós létesítmény-
fejlesztést követően az 
utánpótlás-nevelés te-

rén országosan is elismert és 
sikeres GSE kajakosai és ven-
dégeik jobb és szebb környe-
zetben, nagyobb területen 
fejthetik ki szabadidős és ver-
senysport-tevékenységüket.

Az átadóünnepségen részt 
vett – többek között - Baráth 
Etele, a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség elnöke, Schmidt 
Gábor, a szövetség főtitkára, 
Markó József, a város polgár-
mestere. 

A házigazda Nagy Árpád 
szakosztályvezető beszédé-
ben köszönetet mondott a 
kormánynak, a szövetségnek 
és a szakminisztériumnak a 
19 millió forintos állami-, va-
lamint a Dunai Vízisport Ala-
pítványnak és a szülők, akik 
további 14 millióval támogat-
ták a fejlesztést. A sportveze-
tő méltatta a 32 éves szakosz-
tályt, a 172 magyar bajnoki 
aranyérmet és az egykor GSE-
ben sportoló, később olimpi-
konná, világ- és Európa-baj-
noki érmessé vált tucatnyi 
versenyzőjét.

„Három szinten, összesen 
180 négyzetméter áll a spor-
tolóink rendelkezésére, a bő-
vítés mellett felújítottuk a szi-
getelőrendszert, a tető egy ré-

szét, árvízvédelemmel láttuk 
el az épületet, a gépészet te-
rén is előreléptünk” – mondta 
Nagy Árpád.

Baráth Etele kiemelte, a 
Dunakanyar a magyar kajak-
kenu  „bölcsője”, amely szá-
zával „termeli” ki az egészsé-
ges, vízszerető gyermekeket, 
sportolókat; olimpiai, világ- 
és Európa-bajnok sportolók 
tucatjait. Ebben Göd is élen 
jár. „A kajak-kenut a magyar 
kormány kiemelten támogat-
ja, ennek egyik lényeges ele-
me a létesítményfejlesztés. 
Ennek példáját látjuk most 
Gödön is” – emelte ki beszé-
dében Baráth Etele.

Markó József polgármester 
azt hangsúlyozta, a városi va-
gyont is gyarapítja az új, ki-

bővített épület, mely Göd ja-
vát szolgálja. „Göd vagyona 
a Dunához is kapcsolódik, 
ehhez pedig a GSE kajakos 
sportháza is kapcsolódik. A 
Gödi SE pedig a város kiemelt 
sportegyesülete, mely a tele-
pülés sportját ellátja, ami fon-
tos nekünk” – mondta a vá-
rosvezető, aki hozzátette, lát-
va a fejlesztést, a szakosztály 
példamutató közösségépítő 
szerepét és összefogását, a jö-
vőben keresni fogják a továb-
bi támogatás lehetőségét.

„Gödnek a legnagyobb ér-
tékét jelentik azok az embe-
rek, aki így össze tudnak fog-
ni, mint a kajakosok” – húz-
ta alá dr. Horváth László, a 
GSE elnöke, aki köszönete és 
elismerése jeléül megemel-

te sportsapkáját a támogatók 
előtt.

A válogatott szolnoki edző-
táborában készülő Kammerer 
Zoltán a szakosztály első baj-
noki aranyát szállította Göd-
nek, azóta háromszor nyert 
olimpiai bajnoki címet. Üze-
netében több évtized szakmai 
munkájára utalt vissza.

„Büszke vagyok rá, hogy 
harminc éve Gödről indult a 
pályafutásom. Szerencsésnek 
mondhatom magam, hogy 
éppen ide születhettem. Sinkó 
László edzővel az elmúlt bő 
húsz évben komoly fejlődé-
sen ment át a szakosztály. Pél-
daértékűnek tartom, ami Gö-
dön működik, akár a létszá-
mot, akár az eredményeket 

nézzük. Vagy akár azt, hogy 
ezzel a legújabb létesítmény-
fejlesztéssel milyen jó felké-
szülési körülmények terem-
tődnek az utánpótlásnak” – 
hangsúlyozta Kammerer Zol-
tán.

A szakosztályvezetés ne-
vében Horváth Szilárd ki-
emelte a szövetség által is el-
ismert, legkisebbeknek szer-
vezett KajakStart programot, 
a szakosztály városi társadal-
mi szerepvállalásait, az isko-
lai kenu-oktatóprogramot, a 
diákolimpiai szerepléseket, a 
társadalmi kapcsolatokat. Is-
mertette a jövőbeni terveket 
is, amelyekből kettőt emelt 
ki: az alsógödi csónakház fel-
újítása aligha halasztható so-

káig, s a legkisebbeknek Fel-
sőgödön is ki kell építeni egy 
kajakos bázist.

Az eseményen Nagy Ár-
pád és Seregi Péter a kivitele-
zésben nyújtott munkájáért 
külön elismerésben részesült. 
Az épületet megáldotta Mar-
ton Zsolt katolikus plébános.

Az épületet Váczai Enikő 
kétszeres maraton Európa-
bajnok és Lukács István há-
romszoros maraton országos 
utánpótlásbajnok vezetésével 
vették birtokba jelképesen a 
jelenlévők.

Vasvári Ferenc
Fotó: Bea István 

(Gödi Körkép)


