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Folytatás a 2. oldalon

Vissza nem térítendő támogatás 
családi házak tulajdonosainak

ÜNNEPRE KÉSZÜL AZ ORSZÁG

Augusztus 15-én, hétfőn írták ki az Otthon melege program újabb pályázatát ötmilliárd forintos kerettel. A lakosság és a szakma által is régóta várt al-
programban az 1996 előtt épült, jellemzően nagyon rossz energetikai tulajdonságú családi házak hatékonyságjavító felújítására lehet vissza nem téríten-
dő támogatást szerezni. 

Ökumenikus istentisztelet, Magyar Ízek Utcája, Virág-
karnevál, fesztiválok, színes programok országszerte, 
tűzijáték augusztus 20-án. Ökumenikus istentisztele-
tet tartanak egyházi vezetők pénteken, az államalapí-
tás ünnepének előestéjén Budapesten, a Szilágyi Dezső 
téri református templomban - közölte a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) az MTI-vel.

Pár napjuk maradt 
már csak felkészül-
ni azoknak a csalá-
diház-tulajdonosok-

nak, akik pályázati támoga-
tással szeretnének energe-
tikai korszerűsítésbe fogni. 
Hétfőn ugyanis megnyílt az 
Otthon melege program ak-
tuális alprogramja. A ten-
deren kizárólag a hagyomá-
nyos technológiával 1996 
előtt épült, és 1995. december 
31. napjáig kiadott építési en-

gedélyű, legfeljebb 135 négy-
zetméter fűtött alapterületű, 
egylakásos házak magántu-
lajdonosai vehetnek részt - ol-
vasható a közleményben.

A vissza nem térítendő tá-
mogatás keretösszege ötmil-
liárd forint, amelyet régión-
ként osztanak szét az épü-
letek számának arányában. 
A pályázat fedezetét a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztéri-
um (NFM) az ország szén-
dioxid-kvótájának értékesí-

téséből, valamint más állami 
költségvetési forrásból bizto-
sítja. Hazánk a szén-dioxid-
kvótákból minden évben ki-
lencmilliárd forint körüli ösz-
szeggel számolhat, amin fe-
le-fele arányban osztozik az 
NFM és a nemzetgazdasá-
gi tárca. A keretbe más for-
rás bevonására korábban is 
és a jövőben is lesz még pél-
da. Az alprogram tavaszi be-
harangozója alkalmával Sza-
bó Zsolt, (képünkön) fejlesz-

tés- és klímapolitikáért fele-
lős államtitkár jelezte, hogy 
a kezdeti keretet később akár 
15 milliárd forinttal is meg-
emelnék az érdeklődés függ-
vényében. A források a ko-
rábbi alprogramok tapaszta-
latai alapján nagyon gyorsan, 
akár egy nap alatt is kimerül-
hetnek.

A legmagasabb, vissza nem 
térítendő támogatási ösz-
szeg egy családi házra két és 
fél millió forint lesz. Az utó-

finanszírozás mértéke attól 
függ, hogy milyen intenzitású 
energiamegtakarítással jár a 
felújítás. Ez nem véletlen, hi-
szen az Otthon melege prog-
ram elsődleges célja a hazai 
lakosság energiafelhasználá-
sának csökkentése. Ez azért is 
lényeges, mert Magyarorszá-
gon az összes energiafogyasz-
tás mintegy harmadáért a la-
kosság felel, ami európai uni-
ós összehasonlításban kifeje-
zetten kedvezőtlen arány. A 
tenderen négy kategória lesz: 

a legmagasabb támogatás in-
tenzitás 55, a legalacsonyabb 
40 százalék. Eredetileg júli-
us 1-jén indult volna az új al-
program, ám a tárca pontosí-
totta a pályázati feltételeket és 
úgy látta, hogy amiatt hosz-
szabb felkészülési idő szüksé-
ges a pályázóknak. A módo-
sítások során bővült az elszá-
molható költségek köre. Erről 
és az összes további informá-
cióról a Családiház2016.nfsi.
hu oldalon olvashatnak az ér-
deklődők.

Az ünnepi istentiszteleten Bogárdi Szabó István, a Magyarországi 
Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke hirdet igét. A szer-
tartáson részt vesz Cserháti Ferenc katolikus püspök, Gáncs Péter, 
a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, Steinbach 

József református püspök, a MEÖT elnöke, Papp János, a Magyarországi 
Baptista Egyház elnöke, Khaled A. László, a Magyarországi Metodista Egy-
ház szuperintendense, Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, 
Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, valamint a magyarországi ortodox egyhá-
zak és az anglikán egyház képviselői.

Idén is megnyitják a Magyar Ízek Utcáját a nemzeti ünnep alkalmából 
augusztus 20-21-én a budapesti Clark Ádám tér és a Döbrentei tér között.

A rendezvényen a látogatók megkóstolhatják az ország terményeiből ké-
szített finomságokat, Magyarország tortáját és Magyarország cukormen-
tes tortáját, valamint 2016 Szent István napi kenyerét is - mondta el a 
gasztrorendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón Borbás Marcsi, a Magyar 
Ízek Utcájának háziasszonya. 

Kiírták az Otthon melege program újabb pályázatát



Mikesy György (a kép előterében) és P. Tömördy Viktor 
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Új szerepet kaphat 
a kolostorépület

„Ez itt az én hazám!„

Ünnepre készül az ország

Ünnepi megemlékezés a 250 éve 
felszentelt Barátok templomában

Augusztus 20-i ünnepség 
Dunakeszi főterén

Méltóságteljesen ünnepélyes eseményre várták a híveket július 27-én este 
a 250 éve felszentelt váci Szent Kereszt ferences templomba, közkeletű 
nevén a Barátok templomába. „A ferences szerzetesek 1719-ben teleped-
tek meg Vácott, építették fel templomukat és kolostorukat a vár egykori 
területén, és védfalat a Duna felől. A nagy építkezést gróf Koháry István 
országbíró adománya tette lehetővé. A Szent Kereszt ferences templomot, 
a Barátok barokk templomát 1766-ban szentelték fel. A templom kéteme-
letes, fából készült oltára 1729-ben készült. Az oltárkép Szent István, jeru-
zsálemi diakónus – az első keresztény mártír – megkövezését ábrázolja” 
– olvasható a Magyarország kincsestára… Vác című színes kiadványban.   

A templom szente-
lés 250. évforduló-
ja tiszteletére szer-
vezett ünnepsé-

gen szót kapott a programban 
Lachegyi Máté (képünkön) 
művészettörténész is, az idén 
végzett fiatal tudós szakember 
a Barátok temploma ikonográ-
fiájáról írta szakdolgozatát, 
amiből - kibővített formában - 
hamarosan könyv készül. 

- Gyerekkorom óta meghatá-
rozó hely számomra a Barátok 
temploma, mindig elvarázsolt 
a miliője, úgy érzem itt, mint-
ha szólnának hozzám a szob-
rok. Amikor tavaly elkezdtem 
a szakdolgozatomat, még nem 
is tudatosult bennem, hogy 
mire elkészül a munka, elér-
kezik a templom felszentelésé-
nek negyed évezredes jubileu-
ma. De a jeles évforduló arra 
indított, hogy az eredeti terve-
met kiegészítve ne csupán az 
oltárokkal foglalkozzam, ha-
nem tágabb értelemben dol-
gozzam fel a témát. Különösen 
csodálatos hely ez a templom, 
a gyönyörű, a padlótól a meny-
nyezetig érő főoltár, a szépsé-
ges mellékoltárok meghatá-
rozta látvány a földi mennyor-
szág érzetét keltheti. Legalább-
is én minden alkalommal így 
élem meg az itt létet, de biz-
tos vagyok benne, hogy so-
kan másoknak is hasonló lel-
ki élményt jelenthet ide betér-
ni. Sok művészeti csoda lát-
ható itt, a készülő könyv tehát 
egyfajta útikalauz lesz ezeknek 
a szépségeknek a megismeré-
séhez - mondta Lachegyi Máté. 

Kis küldöttség vezetőjeként 
részt vett a jubileumi esemé-
nyen a több mint fél évszá-

zada Hollandiában élő, de a 
magyarországi ferencesek-
hez mindmáig szoros szálak-
kal kötődő (szentendrei gim-
náziumukban érettségiző) 
báró Jankovich József tisztelet-
beli konzul is, aki ígéretet tett: 
minden szálat megmozgat, 
hogy.megvalósulhasson a ko-
lostor hasznosítására vonatko-
zó nagyszabású terv.

És hogy mi ez a nagyszabású 
terv? Nos, egy munkaerő-pia-
ci elhelyezkedést segítő speci-
ális fejlesztő központ létreho-

zása különböző fogyatékok-
kal élők részére. Az elképzelés 
a napokban zöld utat kapott a 
kormánytól, tehát állami beru-
házásban az elkövetkező évek-
ben létrejöhet ez a hiánypótló 
intézmény.

Az új intézmény létrehozá-
sának kezdeményezője Mikesy 
György, a Cházár András Óvo-
da, Általános Iskola, Fejlesz-
tő Iskola, Szakiskola, Speciá-
lis Szakiskola, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola, Diákott-

hon, Gyermekotthon és Peda-
gógiai Szakszolgálat igazgató-
ja.

- Intézményünkben sokszor 
látom, hogy a nálunk végzettek 
gyakran kudarcot szenvednek 
az elhelyezkedés terén. Továb-
bi távlatokon kezdtem gondol-
kozni az általános iskolát befe-
jezők továbbképzésének segí-
tésére. Így gondoltuk ki segítő-
immel, Viktor atyával, hogy a 
volt kolostorépületben létre le-
hetne hozni egy komplex reha-
bilitációs munkaügyi közpon-

tot, számos különböző szak-
mával foglalkozó műhellyel, 
kollégiummal, diagnoszti-
kai bázissal, mentor centrum-
mal. Itt reményeink szerint 
még jobban fel lehetne mérni, 
hogy a bentlakó fogyatékosok 
mire lehetnek képesek a mun-
ka világában - mondta Mikesy 
György.

P. Tömördy Viktor szerzetes 
atya, templomigazgató az ün-
nepi eseményen bejelentette, 
hogy a kormány rendelete ér-
telmében az elkövetkező évek-
ben az új funkciónak megfele-
lően kívül-belül teljesen meg-
újul a patinás kolostorépület, s 
a beruházás keretében a Bará-
tok temploma külső felújításá-
ra is lehetőség nyílik.

Az évforduló alkalmából 
emléktábla került a templom 
folyosójának falára a 300 éve 
született Telek József tiszteleté-
re, a jeles prédikátor szónokla-
tait annak idején zömmel Vá-
cott nyomtatták ki.

Ribáry Zoltán
Fotó: Cservenák Péter 

és KesziPress

Idén 43 torta közül választotta ki a szakmai zsűri 
azt a süteményt, amely méltónak bizonyult a Ma-
gyarország tortája címre. A díjat Szó Gellért sal-
gótarjáni cukrász alkotása, az Őrség Zöld Aranya 
fantázianevű torta nyerte el.  Idén az Áfonya her-
cegnő tortája nyerte a Magyarország cukormen-
tes tortája versenyt. Pechtol Zsolt cukrász édessé-
ge nem tartalmaz hozzáadott cukrot, fehér lisztet, 
mesterséges adalékanyagot és tartósítószert, sze-
letenként 228 kalóriát és 8,8 gramm szénhidrátot 
tartalmaz. A győztes tortát a budapesti Tortavár 
Cukrászda készítette. A tortákat augusztus 20-tól 
lehet megkóstolni Budapesten a Magyar Ízek Ut-
cájában és országszerte több száz cukrászdában. 

Augusztus 20. az új kenyér ünnepe is. A Szent 
István napi kenyér 2016-ban kerek formájú, új bú-
zából készült kovászos technológiával, hagyomá-
nyos módon és hagyományos alapanyagokból. A 
kenyér megkapta a Magyar Pékség Védjegyet is, 
amely garantálja, hogy biztonságos és egészsé-
ges körülmények között készült sütőipari termék-
ről van szó. A Magyar Ízek Utcáján számos élel-
miszer-előállító őstermelő lesz jelen lekvárokkal, 
gyógynövény-készítményekkel, gyümölcslevek-
kel, húskészítményekkel, sajtokkal, kézműves sö-
rökkel, borokkal, valamint pálinkákkal. 

Gőzerővel készülnek a virágkocsik az augusztus 
20-ai, idén ötvenéves debreceni virágkarneválra. 

A karnevál szervezői 2009 óta utaztatják a 
nemzet egységét jelképező Szent Koronát ábrá-
zoló virágkocsit: Budapest, Balatonfüred, Eger, 
Pécs, Cegléd, Kecskemét, Székesfehérvár, Gyu-
la és Tiszafüred után az idén Esztergomban lát-
ható a kompozíció, amelyet Nagyboldogasszony 
napján, augusztus 15-én megszentelt Erdő Péter  
bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek. 
Megtelnek a szállodák országszerte az augusztus 
20-i állami ünnep hétvégéjén. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan magas foglaltságot jeleztek előre főként 
a vidéki szállodák, ahol a belföldi vendégek van-
nak többségben. Az elsősorban vízparti, gyógy- 
és wellness szállodákban 85 százalékos foglaltság 
várható. 

A szokásosnál több rendőr lesz az utcákon az au-
gusztus 20-ai ünnep alatt - mondta az állami ünne-
pi rendezvények biztonságos lebonyolításáért fele-
lős operatív törzs vezetője. Kádár Pál dandártábor-

nok szerint az ünnep alatt arra is készülni kell, hogy 
a látogatókat a rendőrök szúrópróbaszerűen ellen-
őrizhetik, de a biztonsági személyzet is figyelni fog-
ja a tömeget, és ha gyanús körülményt észlelnek, a 
rendőrséghez fordulnak. A budai Várba külön veze-
tési pontot telepítenek az augusztus 20-ai tűzijáték 
biztosítására. Az operatív törzs - amelyben a Hon-
védelmi Minisztérium (HM), az országos és a buda-
pesti rendőr-főkapitányság, a készenléti rendőrség, 
a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteoro-
lógiai szolgálat, a Budapesti Közlekedési Központ, 
valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az 
Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Köz-
pont és a tűzijátékot lebonyolító cég is közreműkö-
dik. Folyamatosan figyelemmel kísérik, értékelik az 
eseményeket, kapcsolatot tartanak valamennyi ren-
dezvényhelyszínnel, és szükség esetén dönthetnek a 
rendezvények átütemezéséről, de akár törléséről is. 

Az augusztus 20-ai ünnepi tűzijáték idejére a 
Citadellára mobil időjárás-állomást is telepítenek, 
hogy onnan is folyamatosan követhessék az elő-
rejelzéseket - mondta a Honvédelmi Minisztéri-
um Nemzeti Rendezvény Szervező Hivatal (HM 
NRH) főigazgatója. Szabó László elmondta: idén a 
Citadellán is új helyről, a mellvédről lövik fel a tű-
zijátékot, és új kilövési pont lesz az Erzsébet híd is. 
Emellett a Lánchídról, valamint a két híd között a 
Dunáról, katonai pontonokról lövik majd fel a tű-
zijátékot. A legtöbb embert az esti tűzijáték vonz-
za, ezért a tömegkezelés már most is fontos része 
az ünnepi előkészületeknek.

Folytatás a címlapról
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Nyílt nap a Váci Cementgyárban

Dr. Czalbert-Halasi János 
díszpolgár lett Csőváron

A képviselők támogatják 
a területvásárlást és a fejlesztést

Dunai strand

Valóra válhat a dunakeszi álom, a Képviselő-testület támogatásának kö-
szönhetően a városban megépül a Duna magyarországi szakaszának leg-
jobb strandja a Katonadombon! – jelentették ki a Városházán. 

A Duna-Dráva Cement Kft. a környezetkímélő cementgyártás bemutatásá-
ra idén is nyílt napokat szervez. A Váci Cementgyárban 2016. szeptember 
20-án kerül megrendezésre az esemény, amely kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt érdekes és szórakoztató programot kínál. 

Csővár Község Önkormányzata a 2016. augusztus 6-án rendezett Faluna-
pon díszpolgári címet adományozott Dr. Czalbert-Halasi Jánosnak. A nem-
zetközileg ismert orvos–alkotó, Csővár település háziorvosa a Semmel-
weis Egyetem családorvosi tanszékének oktatója. 

Dunakeszi Város 
Önkormányzata 
számos alkalom-
mal jelezte véte-

li szándékát az utóbbi évek-
ben rendkívül dinamikusan 
fejlődő, a település legked-
veltebb szabadtéri közösségi 
helyszíne a Katonadomb ren-
dezvénytér és a Duna közöt-
ti erdősáv tulajdonosa felé. 
A tárgyalások évek óta fo-
lyamatosan zajlottak és úgy 
tűnik sikeresen zárulnak, 
ugyanis a terület birtokosa 

nyitott az együttműködésre. 
Az értékbecslések szerint 250 
millió forintot érő, 3,1 hektá-
ros területet a Képviselő-tes-
tület döntő többségének tá-
mogatásával megvásárolja az 
Önkormányzat.

A családbarát, árnyékos 
környezet megtartása érde-
kében a fákat nem vágják ki 
az említett területen, csupán 
lombkoronájuk alsó része 
esik át formázáson, kb. 2-2,5 
méteres magasságig. A jelen-
legi gazos, bozótos terüle-

tet felváltja gyepesített, ápolt 
környezet, kiépül az öntöző-
rendszer is. 

A partszakaszon kialakí-
tott strandon öltözők mel-
lett a vizesblokkok is helyet 
kapnak. A part mentén pedig 
stégek fogják még magasabb 
szintre emelni Dunakeszi ho-
mokos partszakaszát, melyet 
2017 nyarán, a területrende-
zés és fejlesztések kivitelezése 
után, a lakosság már birtok-
ba is vehet – erősítették meg a 
Városházán.

Dr. Czalbert-Halasi 
János nem csak a 
Galga-völgyében 
elterülő kis falu-

ban ismerik, hiszen hosszú 
éveken át Dunakeszin gyó-
gyított sebész főorvosként, 
aki egy időben igazgatóként 
is vezette a város Szakorvo-
si Rendelőintézetét. Az ott 
töltött évtizedekben is köz-

ismert volt róla, hogy erősen 
vonzódik a képzőművészet-
hez, számos alkotás dicsérte 
tehetségét.

Idén júniusban, New York-
ban a magyar ENSZ-konzu-
látus épületében egy rendkí-
vüli kiállításon mutatkozott 
be, melyen a külföldön és ha-
zánkban élő magyar orvos-
képzőművészek alkotásait, 
festményeit, fotóit tekinthet-
te meg a közönség. Az egyik 
hazai híradónak a helyszí-
nen nyilatkozó Dr. Czalbert-
Halasi János festményeinek 
bemutatása közben arról is 
beszélt, hogy milyen techni-
ka megoldások segítségével 
születtek a képek. (Egyébként 
a teljes riport megtekinthe-
tő a You Tube-on.) A magyar 
orvosok több mint ötven or-
szágból érkeztek, akik félezer 
alkotással mutatkoztak be a 
New York-i tárlaton. 

A csővári Falunapon a New 
Yorkban készített képeit mu-
tatta be. Legújabb általa ter-
vezett köztéri szobrát szept-
emberben avatják Acsán. 

Jelenleg a képzőművészeti 
fotóhasználat területén a fi-
zikai, kémiai és biológiai je-
lek grafikai leképezésén dol-
gozik. Várhatóan a jövő évi 
nemzetközi kiállítás anyaga 
is ebből kerül ki. 

(Vetési)

Az idei nyílt nap kö-
zéppontjában a 
Váci Gyár környe-
zetvédelmi mo-

dernizációja áll majd, amely 
2016 tavaszán vette kezde-
tét. A gyárat, a modernizá-
ciót és a technológiát bemu-
tató prezentáció után a ven-
dégek gyárlátogatáson, illet-
ve bányalátogatáson vehet-
nek részt. A DDC célja, hogy 
a látogatás során érdekes és 

interaktív programokon ke-
resztül mutassa be vendége-
inek a cementgyártás folya-
matát, az anyagok felhasz-
nálási módját, valamint a cég 
környezetbarát tevékenysé-
gét, a gyerekeknek pedig to-
vábbi meglepetésekkel készül 
a vállalat.

Az egész napos programso-
rozatot kiegészítve színes és 
változatos feladatok is várják 
a látogatókat, amelyek hozzá-

járulnak ahhoz, hogy megis-
merjék a váci modernizáci-
ós beruházás fontosságát, va-
lamint közelebb hozzák a ce-
mentgyártást a vendégekhez.

A DDC minden érdeklődőt 
szeretettel vár Váci Gyárába 
szeptember 20-án.

A látogatás előzetes regiszt-
rációhoz kötött, jelentkezni 
a www.duna-drava.hu/nyilt-
nap linkre kattintva lehet.

létesül Dunakeszin 
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Tizenegyedik 
alkalommal is sikeres 

volt a nyári tábor

Barokk hétvége Gödön

Családbarát 
Dunakeszi 

Önkormányzata

Lapunk megjelenésével egy időben befejeződik Dunakeszin, a Duna-soron 
lévő Gyermeküdülőben megrendezett több mint két évtizedes múltra visz-
szatekintő, „Ép testben ép lélek” mottójú nyári tábor. Hét héten át prog-
ramok sokasága tette színessé, változatossá, élményekben gazdaggá a 
szünidőt itt töltő gyerekek mindennapjait.

A sport és a zene hozza legkönnyebben össze az embereket, persze nagy 
felelősség terheli az ilyen eseményeket szervező egyéneket, szervezete-
ket: nem mindegy, milyen értéket képvisel a rendezvény. 

Családbarát munkahely 
díjat kapott Dunakeszi ön-
kormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériu-
ma pályázatán. Összesen 
51 intézmény kapta meg 
az elismerést. 

Harmadik nya-
rát töltötte a tá-
borban Fáy Nóra 
Fanni, a Széche-

nyi István Általános Iskola 
szeptembertől negyedikes ta-
nulója.

– Sokat kézműveskedtünk, 
sok programban részt vet-
tünk. Nekem  legemlékeze-
tesebb a kirándulás volt a 
Minipoliszba, és a Pálvölgyi 
Cseppkőbarlangba. Sokat ját-
szottam a barátnőimmel és 
nagyon szerettük Niki nénit, 
aki sokat tett azért, hogy jól 
érezzük magunkat, és ha kel-
lett, segítő kezet nyújtott. Ha 
lehet, jövőre is szeretnék itt 
lenni. 

Második alkalommal volt 
táborlakó Glovotz Dániel, a 
Bárdos Lajos Általános Iskola 
ősztől ötödikes tanulója. 

– Sok a barátom, minden-
féle sportolási lehetőség van, 
de legtöbbször fociztunk. Jó 
hintázni és én is szeretem a 
kézműveskedést. Nagyon jó 
volt a kirándulás a Vasúttör-
téneti Múzeumba, tetszettek 
a nagy mozdonyok és a kis-

vasút. Niki néni az osztályfő-
nököm volt és én is szeretnék 
jövőre is eljönni a táborba.  

De ki is Niki néni? Rákos 
Nikoletta, a Bárdos Lajos Ál-
talános Iskola tanítója, aki 
már második éve tartozik a 
gyerekek szórakozását segí-
tő húsz-huszonöt pedagógus 
közösségébe.  

– Imádok itt lenni, szere-
tem a gyerekeket, jó velük 
együtt játszani, foglalkoz-
ni velük. Az is fontos, hogy a 
szülők jó helyen tudathatják 
gyermekeiket, amíg dolgoz-
nak. Mi pedig színes válasz-
tékról gondoskodunk a ki-
csiknek, nagyobbaknak egy-
aránt. A város részéről is biz-

tosítanak minden feltételt, 
hogy a gyerekek jól érezhes-
sék magukat.    

A gyerekek kedvelt Péter 
bácsija, Roska Péter tizen-
egyedik alkalommal vezet-
te a tábort. Együttműköd-
ve a Humán Szolgáltató Köz-
ponttal idén is ő állította ösz-
sze a programot, melyben a 
heti egyszeri kirándulások, 
a napi munkafoglalkozások, 

sportjátékok, sárkányhajózás 
mellett meghívott előadók – 
köztük például Huzella Péter, 
a Görömbő Kompánia Horti 
Zoltán vezetésével, Csiki Lóri 
népművész, bőrőző – szóra-
koztatták a gyerekeket.   

– Az első három héten 160-
180 gyerek jött el a tábor-
ba, de azután is száz fölött 
volt a napi létszám – mond-
ta a táborvezető. – Az időjá-
rás néha közbeszólt, s egy-
szer egy nagy vihar össze-
döntötte a négy-öt éve, töb-
bek között szülői befizetések-
ből és támogatásból vásárolt 
nagyméretű eső- és napvé-
dő sátrunkat. A Programiro-
da mozgósításával a Közüze-
mi Kft. munkatársai két és fél 
óra múlva már megjelentek, 
és felállították az új sátrat. 

Tapasztalataim szerint na-
gyon sok gyereknek a tá-
bor az egyetlen nyári szóra-
kozása. Talán ez is közreját-
szik abban, hogy az Önkor-
mányzat szívén viseli a tábor 
sorsát, idén is időben jelezték 
szándékukat a megrendezés-
re, így a felkészülés is zökke-
nőmentes volt. A város részé-
ről a munka dandárját a Sza-
bóné Ónodi Valéria önkor-
mányzati biztos által vezetett 
Humán Szolgáltató Központ 
munkatársai, Kertész Klá-
ra és Kovács Zsófia végezte 
el. Végül is, akinek köze volt 
a tábor zavartalan működé-
séhez, mindenki segítőkész 
volt.

A sikeres tábor jó hangula-
tú, a gyerekek által összeállí-
tott gálaműsorral zárult.

Katona M. István
A szerző felvételei

A gödi klasszikus zenei koncertekkel az a célunk, hogy a városunkban, a környék-
beli településeken élő zenekedvelő lakosok közvetlen hangulatban, testközelből 
láthassanak, hallhassanak országos hírű, világjáró előadóművészeket, együtt él-
jék át az élő zene lelket örvendeztető, nemesítő hatását. Ingyenes koncertjeinkre, 
a bábelőadásra minden érdeklődő gyereket, felnőttet, családot szeretettel várunk!

Wagner László, főszervező

Dunakeszi városvezetése ki-
emelten fontosnak tartja, hogy 
a helyi intézmények dolgozói-
nak olyan munkakörülménye-
ket biztosítson, melyek hosz-
szú távon mind fizikai, mind 
anyagi biztonságot nyújtanak, 
valamint minden lehetséges 
eszközzel szorgalmazza a csa-
ládbarát gondolkodás kialakí-
tását és meghonosítását is vá-
rosunkban – írja közleményé-
ben az Önkormányzat. 

A díjat Novák Katalin, csa-
lád-, és ifjúságügyért felelős ál-
lamtitkár adta át.



Az iskolai menzán is figyelni kell 
a laktózérzékeny gyerekek étrendjére
Míg a vegán, paleo vagy vegetáriánus étrendet követőket nem 
kötelesek kiszolgálni a közétkeztetésben, hiszen ezek szak-
mai szempontból indokolatlanok, a laktóz- és gluténmentes 
diétát folytatókat igen. Amennyiben egy iskolás gyermek 
laktózérzékeny és erről szakorvosi igazolása van, a közétkezte-
tésben kötelező biztosítani számára a megfelelő diétás étrendet.
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A LAKTÓZMENTES TEJTERMÉKEK 
NÖVELHETIK A HAZAI TEJFOGYASZTÁST
Hazánkban a tejfogyasztás csaknem fele az egészséges táplálkozásban javasolt napi 0,5 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék-
nek, melynek okai között szerepel többek között az is, hogy egyre többen ismerik fel, érzékenyek a tejcukorra, ezért elhagyják étrendjükből a tejtermékeket. Ma-
gyarországon becslések szerint 30% körüli a laktózérzékenység gyakorisága. Az MDOSZ szakértője szerint tejcukorérzékenység esetén is lényeges a kiegyensú-
lyozott, egészséges táplálkozás, amelynek részét képezik a diétába beilleszthető tej és tejtermékek. A laktózmentes Magic Milk tejtermékeket gyártó Naszálytej 
Zrt. arra hívja fel a figyelmet, hogy megfelelő tejtermékek választásával a hétköznapok során és immár az iskolai étkezésben is kialakíthatjuk a tejet és tejtermé-
keket optimális arányban tartalmazó, egészséges étrendet, így a dietetikus szakemberek által ajánlott szintre növeljük tej- és tejtermékfogyasztásunkat.

A magyar lakosság tej- 
és tejtermék fogyasz-
tása 2009-hez képest 
kis mértékben csök-

kent és továbbra is az ajánlások 
alatt marad: egy magyar felnőtt 
átlagosan 2,5 dl tejet, tejtermé-
ket fogyaszt naponta, szemben 
az ajánlott 5 dl tej vagy ennek 
megfelelő mennyiségű kalcium-
tartalmú tejtermék mennyiség-
gel. Az MDOSZ adatai alapján 
a 4-10 éves gyermekek 35%-a a 
kritikus határérték alatti meny-
nyiségben fogyasztja a csontfej-
lődésükben különösen fontos 
kalciumot.

A laktózmentes Magic Milk 
tejtermékeket gyártó Naszálytej 
és a Magyar Dietetikusok Or-
szágos Szövetsége szerint az ala-

csony tejfogyasztás egyik oka az, 
hogy egyre többen ismerik fel, 
érzékenyek vagy gyermekük ér-
zékeny a tejcukorra, sokan azon-
ban inkább kiiktatják a tejet az 
étrendjükből, pedig az MDOSZ 
új OKOSTÁNYÉR® táplálkozási 
ajánlása is kiemeli a mindenna-
pos tej- és tejtermékfogyasztást.

„Gyerekeknél különösen fon-
tos figyelni arra, hogy tejcukor-
érzékenység esetében se hagy-
juk el az étrendből a tejet és tej-
termékeket, hiszen az intenzív 
csontfejlődés szakaszában na-
gyon lényeges a megfelelő, leg-
jobban a tejtermékekből hasz-
nosuló kalciumbevitel” – mond-
ta Erdélyi-Sipos Alíz, dietetikus.

„Felnőttként pedig azzal kell 
tisztában lennünk, hogy 30 éves 

kor fölött a szervezetben csök-
kenhet a laktáz enzim termelő-
dése, csakhogy, mivel ekkorra 
jellemzően megváltoznak étke-
zési szokásaink és már inkább 
az eleve kevesebb laktózt tar-
talmazó, savanyított tejtermé-
keket fogyasztjuk, ezért nem, 
vagy kisebb mértékben jelent-
kezik a laktózérzékenységre jel-
lemző diszkomfort érzés. Eb-
ben az életkorban már elértük a 
csúcs-csonttömeget és arra kell 
törekednünk, hogy megtartsuk 

azt és megelőzzük a kalciumhi-
ányos étkezés következtében is 
jelentkező csontritkulást” – tet-
te hozzá.

Egyre több laktózmentes tej-
termék készül a Naszálytejnél

A Magic Milk termékek gyár-
tójaként a Naszálytej volt az 

első, aki laktózmentes tejtermé-
keket készített a hazai fogyasz-
tóknak, folyamatos termékfej-
lesztései révén pedig máig egy-
re szélesebb körben segíti a 
laktózérzékenyek kiegyensúlyo-
zott, egészséges táplálkozását. 
A vállalat ebben az évben vezet-
te be a 1,5% zsírtartalmú tejet, 
valamint a fogyasztók körében 
régóta várt és kért laktózmentes 
gyümölcsjoghurtokat. 

„Magyarországon a 
Naszálytej gyártott először 

laktózmentes tejet, saját szaba-
dalom alapján, és azóta is a leg-
szélesebb termékválasztékkal 
rendelkezünk itthon. Célunk az, 
hogy laktózmentes változatban 
is elérhetőek legyenek a külön-
böző napszakokhoz, étkezések-
hez köthető tejtermékek és ak-

kor se kelljen lemondani sem-
milyen ételről, ha szervezetünk 
nem tudja lebontani a tejcuk-
rot. Visszajelzések és fogyasztási 
szokások alapján csak az idén ez 
idáig öt új laktózmentes termék-
kel igyekeztünk segíteni a tej-
cukorra érzékenyek egészséges 
táplálkozását” – mondta Kuk Ti-
tus, a Naszálytej Zrt. vezérigaz-
gatója.

 A laktózmentes tejtermé-
kek laktáz enzim hozzáadásá-
val készülnek, amely a tejcu-
kor lebontásáért felel és ame-
lyet a tejcukorérzékenyek szer-

vezete nem tud előállítani. A 
laktózmentes tejből és tejtermé-
kekből tehát nem hiányzik a tej-
cukor, hanem bontott állapot-
ban található meg. A tejcukor-
mentes tejtermékek beltartalmi 
értékei megegyeznek a hagyo-
mányos termékekével: ugyan-
annyi kalciumot, D-, B-, A-vi-
tamint, magnéziumot és tejzsírt 
tartalmaznak. A laktózmentes 
termékeket a tejcukorra nem ér-
zékenyek is fogyaszthatják, ami 
megkönnyíti a bevásárlást és a 
főzést, ha a család egy-egy tag-
ja érzékeny a tejcukorra. 

Dunakesziről marhahúst 
exportálnak Hongkongba

Megkezdődhet a magyar marhahús szállítása Hongkong-
ba, miután a Földművelésügyi Minisztérium (FM) sikere-
sen egyeztetett erről a hongkongi élelmiszer-felügyeleti 
hatósággal - közölte a szaktárca. 

A tájékoztatás sze-
rint öt magyar vál-
lalkozás kapott en-
gedélyt a szállítás-

ra, így Apajról, Dömsödről, Du-
nakesziről, Hajdúnánásról és 
Jászszentandrásról indulhatnak 
friss és fagyasztott marhahús-
szállítmányok Hongkongba – 
írja az MTI augusztus 11-én ki-
adott közleményében.

A hongkongi tárgyalások 
folytatódnak a helyi illetékesek-
kel, hogy az engedélyezett szál-
lítók és termékek köre mielőbb 
bővülhessen - tartalmazza a tá-
jékoztatás, amely szerint a ter-
mékek körét a magyar fél sze-
retné juh-, kecske- és vadhússal 
bővíteni.    

Márton István, a Vágóállat és 
Hús Szakmaközi Szervezet és 
Terméktanács (VHT) alelnö-
ke kedvezőnek nevezte a hírt, 
kiemelve: ezen a piacon nagy a 
verseny, dél-amerikai, dél-afri-
kai és indiai cégek egyaránt je-
len vannak itt. 

Szerinte a magyar cégek mi-
nőségi áruval, a nagy távol-
ság miatt főként fagyasztott 
termékekkel jelenhetnek meg 
Honkongban, ahol néhány száz 
tonna magyar hús értékesíthe-

tő - vélekedett a VHT alelnöke. 
Tájékoztatása szerint a ma-
gyar marhahús-termelés éven-
te mintegy 150 ezer tonna, ebből 
95 ezer tonna jut exportra. A ki-
vitel nagyobbik hányada élő ál-
lat, 7-10 ezer tonna darabolt hús. 

Az export nagy része - mint-
egy 80 százaléka - az unióba ke-
rül. Az orosz piacra most nem 
lehet szállítani, az embargó előtt 
a magyar export mintegy fe-
le-fele arányban oszlott meg az 
unió és Oroszország között - 
mondta Márton István.

Az FM közleménye szerint a 
jövőben is mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy a ma-
gyar vállalkozások számára új 
piaci lehetőségeket biztosítsa-
nak. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (Nébih) 
szakemberei tanácsadással segí-
tik az előállítókat, forgalmazó-
kat, hogy megfeleljenek az EU-n 
kívüli országok speciális elvárá-
sainak. Ez a munka támogatja a 
magyar előállítók fejlődését, to-
vábbá hozzájárul ahhoz is, hogy 
a kiváló minőségű magyar élel-
miszerek még ismertebbé válja-
nak a külföldi vásárlók körében 
- áll a közleményben.

A BA-HA-MA’S Kft. az élelmiszer-nagykereske-
delmi piac meghatározó szereplője, gyorsfa-
gyasztott élelmiszeripari termékek nagykeres-
kedelmével, raktározásával és szállításával 
foglalkozik. Dunakeszi telephelyére, hosszú távú 
munkalehetőséget kínál:

 GÉPJÁRMŰVEZETŐ munkakörben. 
Saját gépjárműparkkal rendelkező vállalkozásunkhoz belföldi áruszállí-
tásra keresünk dinamikus, megbízható munkatársakat, B, C kategóriás 

jogosítvánnyal, GKI kártyával, 2-3 éves fuvarozási tapasztalattal, országos 
helyismerettel, áruterítési gyakorlattal.

Gyorsfagyasztott termékek pontos, gyors, sérülésmentes kiszállítása 
meghatározott útvonalon, áru kirakodása, anyagmozgatás.  

Jelentkezőkkel szembeni általános elvárásaink:
• min. 8 általános iskolai végzettség

• büntetlen előélet
• munkaköri foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

• terhelhetőség, rugalmasság,
• pontosság, precizitás,

• megbízható személyiség,
• csapatmunkára való képesség.

Amit nyújtani tudunk:
• Azonnali munkakezdés.

• Versenyképes javadalmazás, stabilitás.
• Kafetéria

Munkavégzés helye: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.

Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el fényképes 

Önéletrajzát e-mailben, fizetési igény megjelölésével a hr@bahamas.
hu e-mail címre, vagy érdeklődjön telefonon a 06-70-702-9721 – es 

telefonszámon. 

A BA-HA-MA’S Kft. az élelmiszer-nagykereske-
delmi piac meghatározó szereplője, gyorsfag-
yasztott élelmiszeripari termékek nagykereskedel-
mével, raktározásával és szállításával foglalkozik. 

Dunakeszi telephelyére, hosszú távú 
munkalehetőséget kínál

Hűtőházi toló oszlopos targoncakezelő munkakörbe

Feladatai:
• toló oszlopos targoncával magas raktári kialakítású tárhelyek áruval való 

feltöltése,
• kézi komissiózás,

• az összeállított áruk csomagolása, egységrakományok képzése,
• raktárrend folyamatos fenntartása,

• leltárakban való aktív részvétel.
Jelentkezőkkel szembeni általános elvárásaink:

• min. 8 általános iskolai végzettség,
• büntetlen előélet,

• munkaköri foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
• terhelhetőség, rugalmasság,

• pontosság, precizitás,
• csapatmunkára való képesség,

• - 18 C0 fokos hőmérsékleten végzett munkabírás,
• targoncakezelő - OKJ bizonyítvány, minimum 1 éves gyakorlat

• hűtőházi, raktári területen szerzett tapasztalat 
Amit ajánlunk:

• Azonnali munkakezdés.
• Versenyképes javadalmazás, stabilitás, cafetéria.

A fényképes szakmai Önéletrajzokat a hr@bahamas.hu email címre 
várjuk a fizetési igény megjelölésével. Tel: 06-70-702-9721

Iskolakezdés: a menzáknak laktózmentes tejtermékeket is biztosítaniuk kell a tejcukor-érzékeny gyerekek számára 
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Vágó Zoltán, Veres Juca, Nagy Bandor
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Férfi vagyonőröket keresünk folyamatos munkavégzésre. Feltétel: rugalmasság, 
megfelelő fizikai állapot, önálló munkavégzésre való képesség. 
Női vagyonőrt keresünk Dunakeszire, recepciós munkakörbe. 

Idegen nyelv ismerete előny! Jelentkezni lehet 
a keszisec.felvetel@gmail.com e-mail címen, 

vagy a 06-30 9337-235 és a 06-30 9829-451 telefonszámokon. 
Fényképes önéletrajzot kérünk.

Augusztus végén kezdődik 
az Art Capital Szentendrén

Dunakeszi: Holland 
győzelem az ifjúsági korfball 

Európa-bajnokságonA nemzetközi és hazai kortárs képzőművészet meghatározó képviselő-
inek munkái láthatók augusztus 27. és október 16. között a szentend-
rei Art Capital programsorozaton - közölte a Ferenczy Múzeumi Centrum 
(FMC) igazgatója a szentendrei Duna-parton tartott sajtótájékoztatóján.

Dunakeszin rendezték meg először a 15 évnél fiatalabb korosztály szá-
mára a korfball Európa-bajnokságot, amely magyar kezdeményezésre jött 
létre – tájékoztatott Nagy Bandor, a magyar válogatott egyik szövetségi 
kapitánya, a dunakeszi ifjúsági korfball atyja, aki sokat lobbizott azért, 
hogy a város adjon otthont a kontinens bajnokságnak. 

Gulyás Gábor el-
mondta, hogy a 
„kevert” műfajú, a 
művészeti feszti-

vált és a képzőművészeti bien-
nálét ötvöző projektben 20 ki-
állítás, 60 program és 90 alko-
tó várja a közönséget, az idei 
év témája az idő, a kortárs idő-
tapasztalat. Hozzátette, hogy 
az FMC és az Art Capital Ala-
pítvány rendezvényét hagyo-
mányteremtő szándékkal 
hozták létre, és jövőre szeret-
nék folytatni, tovább bővítve.

Kiemelte: noha műfaji-
lag sokszínűek, a programok 
szervesen kapcsolódnak a vá-
ros képzőművészeti múltjá-
hoz. A projekt címére is utal-
va emlékeztetett arra, hogy 
Szentendrét egyedülálló kép-
zőművészeti tradíciója, szá-
mos nagyszerű kiállítóhelye 
és itt élő alkotója arra predesz-
tinálja, hogy a magyar képző-
művészet kiemelt központja 
legyen. Megjegyezte: a képző-
művészetet nemzetközi pers-
pektívában kell elhelyezni, és 
az Art Capital ezt a pozícioná-
lást kívánja elősegíteni – írja a 
szentendre.hu.

A rendezvényt bemutatva 
elmondta, hogy a projekt ré-
szeinek többsége nemzetkö-
zi érdekeltségű. Az elveszte-
getett idő című központi ki-
állítás szeptember 3-án nyí-
lik a MűvészetMalomban, 
és alkotói a mai nemzetkö-
zi képzőművészet meghatáro-
zó alakjai, így például Marina 
Abramovic, Peter Kogler vagy 
Bill Viola.

Az FMC igazgatója kitért 
arra is: fontosnak tartották, 
hogy a környező országok 
képzőművészeti műhelyei, al-
kotói is részesei legyenek a 
projektnek. Ennek eredménye 
például a Kolozsvári Ecset-
gyár nagyszabású bemutat-
kozása, de távolabbi helyekről 
is érkeznek munkák – főleg a 
központi kiállításra –, példá-
ul Londonból, Párizsból vagy 
Los Angelesből.

A kortárs tárlatok mellett 
ugyanakkor megújult klasszi-
kus modern kiállításokkal is 
találkozhat a közönség – fűz-
te hozzá Gulyás Gábor. A ren-
dezvénysorozat programjairól 
szólva elmondta: kedden-szer-
dán főként filmes programok, 
csütörtökönként kortárs mű-
vészek bemutatkozása, pén-
tekenként irodalmi estek és 
koncertek, szombatonként 
tárlatvezetések, kerekasztal-
beszélgetések, vasárnapon-
ként pedig múzeumpedagógi-
ai programok várják az érdek-
lődőket.

Gulyás Gábor kiemelte, 
hogy a rendezvényen alapve-
tően bérletrendszert kívánnak 
alkalmazni, mert arra szeret-
nének ösztönözni mindenkit, 
hogy több programra is visz-
szatérjenek. Mint megjegyez-

te: az Art Capital programja-
inak 99 százaléka gyalogosan 
jól bejárható térben, Szent-
endre belvárosában található.

Az augusztus végén kez-
dődő Art Capital felvezetése-
ként augusztus 4-én mutat-
ták be a közönségnek Vincze 
Ottó Munkácsy-díjas képző-
művész dunai installációját. 
A Szentendre belvárosa előt-
ti folyószakaszon lebegő óri-
ás biliárdgolyók mintegy for-
dított helyzetben vannak asz-
tali társaikhoz képest, hiszen 
itt a szilárd helyzetű – rögzí-
tett – gömböket a folyó állan-
dó és kiszámíthatatlan moz-
gása öleli körül – mondta el a 
River pool címet – és Vízbal-
lon alcímet – viselő mű alko-
tója.

Az installáció ugyanakkor 
erősen kötődik a városhoz is 
– hívta fel a figyelmet Vincze 
Ottó –, mert ez a helyszín az 
egyik legismertebb városkép: 
ez a páratlan látvány fogad-

ja a Duna felől érkezőket, és 
ezt örökítette meg számos al-
kotó is. De a Dunának ez a ré-
sze volt az egykori szentend-
rei délszláv, dalmát, görög ke-
reskedőhajók kikötője is. A 19 
óriás biliárdgolyó számában is 
utal az egykori flottára, hiszen 
hozzávetőleg ennyiből állt a 
kereskedők hajóállománya. A 
biliárdgolyók között pedig há-
rom különleges fehér gömb is 
található: ezeken a szentend-
rei kereskedők háromféle jel-
vénye látható – mondta a mű-
vész.

Vincze Ottó hozzátette, 
hogy az FMC Art Capital Ala-
pítványának közreműködé-
sével megvalósult, az önkor-
mányzat által finanszírozott 
installációt a tervek szerint 
októberig láthatják a Duna és 
a város felől érkezők. Az ér-
deklődőknek szombatonként, 
délután 5 és 7 óra között csó-
nakos vízi tárlatvezetést is tar-
tanak.

- Az U15-ös generáció még akár másfél évtize-
dig együtt játszhat, gyakran mérkőzésnek majd 
egymással. Ezért úgy gondoltuk, hogy ez a nagy 
közös „menetelés” Dunakeszin kezdődjön el, hi-
szen ők lesznek majd egykoron az olimpia rész-
vevői is, ha álmaink valóra válnak. Reményeink 
szerint a 2024-es budapesti olimpián már bemu-
tatkozhat a korfball is, amire minden esély meg-
van. Márpedig, ha ez a nagy kettős álom valóra 
válik, akkor a korfball mérkőzéseket Dunake-
szin szeretnénk rendezni – osztja meg terveiket 
a fiatal szövetségi kapitány. Nagy Bandor szerint 
Dunakeszi ideális helyszín lenne, amit az Euró-
pa-bajnokság megrendezése is bizonyított. – Ehe-
lyütt is köszönjük Dunakeszi Város Önkormány-
zata és a Sportigazgatóság támogatását, mellyel 
nagyban hozzájárultak az Eb sikeres megrende-
zéséhez – mondta elismerően. 

Az Európa-bajnokság szakmai színvonalát ér-
tékelve a magyar szövetségi kapitány elmondta; 

a résztvevő tíz csapat közül kiemelkedtek a hol-
landok, akik az aranyéremért házi döntőt játszot-
tak. A fináléban a 2-es számú holland csapat 10-
7-re, végig vezetve nyert riválisa, az első számú 
holland válogatott ellen.  – Ez azért történhetett 
meg, mert a nemzetközi szövetség engedélyezte – 
mivel ez volt az első ifjúsági Eb – hogy minden 
ország két csapattal vegyen részt a kontinens vi-
adalon. Hollandia, Katalónia, Szlovákia, Romá-
nia és Magyarország fiataljai mérkőztek az érme-
kért. A két magyar csapatot a korosztályos baj-
nokság meghatározó klubjaiban - MAFC, SZAC, 
a Szentendrei Kinizsi, Pilisszentlászlói Kékvölgy 
Korfball Klub, valamint a Városi Sportegyesület 
Dunakeszi - játszó tizenegy fiú és leány alkotta. 

Nagy Bandor szerint remek volt az Eb hangu-
lata, melyen fiataljaink helytálltak, akik az 5. és 
a 6. helyen végeztek. – Csupán egy pici hiányér-
zet van bennem, mert a katalánok ellen egy olyan 
meccsen maradtunk alul 13-12-re, amely ellen 
nagyon sokáig vezettünk. Ez azért volt szenzáci-
ós, mert Katalónia felnőtt bajnoksága jóval előt-
tünk jár, és így is majdnem nyertünk. Győzel-
münk esetén, a bronzéremért játszhattunk volna, 
de hangsúlyozom, ennek ellenére is elégedettek 
vagyunk a magyar leányok és fiúk teljesítményé-
vel – értékelt Nagy Bandor, aki szövetségi kapi-
tány társával, Vágó Zoltánnal együtt az Eb kezde-
tén is azt vallotta; legfontosabb, hogy a mérkőzé-
seken a játék minőségét finomítsák, és az erőseb-
bektől tanuljanak.    

A szakember reményét fejezte ki, hogy a máso-
dik Európa-bajnokságon már több nemzet kép-
viselteti magát, amely bizonyára jótékonyan hat 
majd a szakmai színvonal emelkedésére is. 

– A rendezéssel, a helyszínnel, a Radnóti Mik-
lós Gimnázium Sportcsarnokával mindenki elé-
gedett volt. Tilbert La Haye, a nemzetközi szö-
vetség ügyvezető igazgatója – aki két napot töl-
tött Dunakeszin - és Tegzes Dániel, a magyar szö-
vetség elnöke is elismerően nyilatkozott a főté-
ri megnyitóról, az Eb rendezéséről. Dunakeszi 
helytállt, hiszen az Európa-bajnokság rangjához 
méltó házigazdaként öregbítette Magyarország jó 
hírét – mondta elégedett mosollyal az arcán Nagy 
Bandor szövetségi kapitány. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az U15-ös EB végeredménye: 

1. Hollandia 2 
2. Hollandia 1 
3. Katalónia 1 
4. Katalónia 2 

5. Magyarország U15 
6. Magyarország U15 junior 

7. Szlovákia 1 
8. Románia U15 

9. Szlovákia 2 
10. Románia U15+ 

Magyarország az 5. helyen végzett
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Ismét Vácon szerepelt a székely 
Ezüstfenyő Néptánccsoport

Lakodalmas nyárzáró 
forgatag Dunakeszin 

Ismét Vácra látogatott a Zetelaki Ezüstfenyő Néptánccsoport. Az erdélyieket most is Fördős Attila 
polgármester és a váci önkormányzat képviselői fogadták, illetve a Váczi Néptáncegyüttes, akikkel 
közösen is felléptek az erdélyiek a színpadra. A zetelaki együttes második éve járja végig az anya-
ország városait azzal a céllal, hogy bemutassák a hagyományokat és népszerűsítsék Székelyföldet. 

Augusztus 27-én újra tetőfokára hág a hangulat 
a Casalgrande téren – újra Lakótelepi mulatság 
a hazai mulatós sztárok legjavával!

Tavaly voltak először, 
most a jó kapcsolat je-
gyében ismét vissza-
tértek a városba azok 

az erdélyi fiatalok, akik Kovács 
Imre vezetésével a székelyföl-
di táncművészetet őrzik a ma-
guk és a világ számára. A hatá-
ron túli vendégeket Kovács Ág-
nes önkormányzati képviselő 
köszöntötte, aki örömét fejezte 
ki, hogy a 2002- ben megalakult 
csoport feltámasztotta és tovább 
éli a székely tánchagyományokat 
- írja a vac.hu. 

- Ez az egyszerű kis község na-
gyon szívet melengető a mi szá-
munkra, mert a hatezer fős la-
kos az Erdély szívében mind ma-
gyar ajkú székely. Valahol azt ol-

vastam, hogy Györffy István azt 
mondta, hogy a néptánc utolsó 
óráit éli. Hát ezt mondta 1939-
ben és szerencsére nem teljesült 
be a jóslata, mert ezt a néptáncot 
ma már nem ápoljuk, nem őriz-
zük, hanem éljük ezekkel a ked-
ves fiatalokkal, ezzel a ma részt-
vevő két nagyon kedves nép-
tánccsoporttal – mondta a kép-
viselő asszony.

A folytatásban a 2001-ben ala-
kult Karánsebessy Balázs vezet-
te Váczi Néptáncegyüttes tagjai 
léptek fel, akik a Kárpát-meden-
ce szinte mindegyik területén 
megtalálható műfajt képvise-
lik a színpadon. Majd a Zetelaki 
Ezüstfenyő Együttes vezető-
je Kovács Imre lépett a mikro-

fonhoz, aki jelképesen át is adta 
a szót az együttes egyik fiatal 
táncosának. A diáklány Tamási 
Áron szavaival invitálta a hall-
gatóságot Székelyföldre. 

- Ha józan mérlegelő dönté-
sed a szíved döntésével párosul, 
akkor hamarosan találkozni fo-
gunk, hogy együtt, általunk is-
merhesd meg a világ számunk-
ra legszebb, legértékesebb ré-
szét. A természeti adottságok-
kal és történelmi emlékekkel 
bőségesen megáldott istentől és 
emberi szándéktól viruló cso-
dás Székelyföldet. Otthonod így 
a Nagy-Küküllő felső folyásá-

nál fekvő, a Hargita hegyvonu-
lat déli lejtőinél meghúzódó szé-
kely nagyközség lehet, a hagyo-
mányait s vendégváró szívét év-
századok óta megőrző Zetelaka, 
mert a székely tüzéhez hívja az 
idegent és saját melegét is oda 
adná – írta mintegy ötven évvel 
ezelőtt Tamási Áron.

A továbbiakban Kovács Imre 
a zetelaki együttes vezetője 
mondott köszönetet a váciaknak 
a meghívásért. Mint mondta a 
turnét megelőzően több magyar 
településsel egyeztettek, melyek 
szinte mindegyike szívesen fo-
gadta a néptánccsoportot.

Dunakeszi városáról az el-
múlt években határozottan 
pozitív kép alakult ki, ami 

a rendezvényeit illeti, ráadásul nem 
csupán helyi, de regionális szinten is. 
Nem csoda, hiszen csupa színvona-

las, jól szervezett program sorako-
zik fel az éves rendezvénynaptárban.

A felsorolt jelzők alól a Lakótele-
pi mulatság sem képez kivételt, hi-
szen a programok messze túlszár-
nyalják a falunapok és dáridós hak-
nik színvonalát. Dunakeszire idén 
is olyan hazai, a mulatós zenét ked-
velők körében igencsak népszerű 
előadók látogatnak el, akik rend-
szeres fellépői nem csupán a ma-
gyarországi, de a külföldi mulatsá-
goknak, fesztiváloknak is.

A koncertek előtt pedig 15.30-
tól a Napraforgó meseszínpad 
gyermekműsorát, majd 16.30-tól 
a Görbetükör színház Varázslatos 
utazás című műsorát tekinthetik 
meg a legkisebbek.

S hogy kik alkotják az idei fellé-
pő-gárdát?

Helyi színekben, 18 órától Men-
tős Laci szórakoztatja a közönséget, 
majd utána Márió húzza a talpalá-
valót, de színpadra lép Csocsesz, a 
Dupla Kávé, Bódi Csabi, Lagzi Laj-
csi és a hazai mulatós slágerek legis-
mertebb énekesnője, Nótár Mary is.

Egy szó, mint száz: augusz-
tus 27-én Lakótelepi Mulatság a 
Casalgrande téren, tessék beírni a 
naptárba, jó buli lesz!



Az olimpia bronzérmes párbajtőr csapat tagjai

8

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

XVIII. évfolyam 16. számDunakanyar Régió

- Köszönjük Péternek és a 
csapat tagjainak, Imre Gézá-
nak, Boczkó Gábornak, Rédli 
Andrásnak, hogy példát mu-
tattak nekünk, hétköznapi 
embereknek küzdeni tudás-
ból, akaratból, amik erőt ad-
hatnak mindnyájunknak a 
hétköznapok sikeres harcai-
hoz.  

Túlzás nélkül állíthatom, 
hogy a férfi párbajtőrözők 
versenye – több százezer hon-
fitársammal együtt – engem 
is odaszegezett a televízió elé. 

Minden tiszteletem ennek 
a 36 éves kimagasló sport-
embernek, aki egy olyan ke-
mény fizikai- és idegterhelt-
séget jelentő sportágat vá-
lasztott, amelyben olykor 
egy tizedmásodperccel ko-
rábban bevitt szúrás dönti el 
a találatot, és amelyben ki-
élezett küzdelem zajlik min-
den egyes tusért olyan ellen-
felekkel szemben, akik sem-
mivel sem tűnnek gyengébb-
nek, ügyetlenebbnek, mint 
ellenfelük. 

Hiszen ma már nincse-
nek nagy különbségek vívó 
és vívó között, mint mondjuk 
30 évvel korábban. Ma már a 
világnak olyan tájain és or-
szágaiban is magas szinten 
űzik a párbajtőrözést, ahol 
negyedszázada még csak ta-
nulták e gyönyörű sportág 
alapjait, mint például Dél-
Koreában, amely itt Rióban 
adta az egyéni olimpiai baj-
nokot (Imre Gézával szem-

ben) és akikkel a végsőkig gi-
gászi csatát vívott csapatunk 
a négy közé jutásért. 

Nagyon izgultam jóma-
gam is, hogy a magyar fér-
fi párbajtőr ranglistán má-
sodik, ám - a vívó szövetségi 
kapitány döntése értelmében 
- most a riói olimpián még-
is csak tartalékként nevezett, 
Somfai Péter is aktív részese 
lehessen a csapat kiváló sze-
replésének. Ez hála Istennek 
megadatott neki az ukránok 
elleni bronzéremért folytatott 
csatában. 

És megcsinálta! Amiért 
csaknem három évtizede el-

kezdte a vívást, és amiért az 
elmúlt négy évben, különö-
sen az elmúlt esztendőben 
küzdött, az valóra vált és di-
csőséget szerzett minden ma-
gyarnak a világban, Dunake-
szinek és nem utolsó sorban 
családjának és önmagának!

Péter! Köszönjük a helytál-
lást, a szűnni nem akaró ki-
tartó küzdelmet! Büszkék va-
gyunk rád! És négy év múl-
va, a tókiói olimpiáról remél-
jük még fényesebb éremmel 
térsz haza!

Hajrá, magyarok! – hang-
zott Tuzson Bence lelkesítő 
szava. 

Somfai oroszlánrészt vállalt 
az olimpia bronzérem 

kivívásában

Tuzson Bence: Köszönjük 
Péter, büszkék vagyunk rád!

Somfai Péter párbajtőröző az Ukrajna elleni bronzért vívott csapatver-
senyben oroszlánrészt vállalt a győzelemben. Ehhez pedig hozzájárult 
Szász Emese riói egyéni olimpiai bajnok sarokvédője, amiben Péter meg-
vívta asszóit. És elengedhetetlen volt a sikerhez további több tucat edző, 
segítő és három nő, akik meghatározók Péter életében: felesége, és két 
kislánya. Még Rióban értük utol Pétert, aki készségesen válaszolt a Duna-
kanyar Régió kérdéseire. 

- Teljes szívemből gratulálok a riói olimpián vasárnap, elképesztően izgal-
mas küzdelmek után bronzérmet szerző férfi párbajtőr csapatnak, azon be-
lül pedig különösen is Somfai Péternek. Így boldogan jelenthetem ki, hogy 
általa megszületett Dunakeszi első olimpiai érme, amire mind a negyven-
ezer lakossal együtt én is büszke vagyok – mondta Tuzson Bence, a Minisz-
terelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, a 
Dunakeszi központú választókerület országgyűlési képviselője . 

- Gratulálunk a sikeres 
helytállásért. Milyen érzések 
kavarognak benned néhány 
nappal az olimpiai csapat-
bronzérem megszerzése után? 

- Hatalmas öröm számom-
ra, hogy ilyen jól sikerült ez az 
olimpia. Mielőtt kiutaztunk a 
célkitűzésünk az volt, hogy ér-
met szerezzünk, és ez sikerült 
is! Az elődöntőben a franciá-
kat nekünk sikerült a legjob-
ban megszorítanunk. Az ösz-
szes többi mérkőzésüket sok-
kal könnyebben nyerték meg. 

- Hogyan sikerült rövid idő 
alatt túllépnetek az elkesere-
dettségen, hogy nem vívhat-
tok az olimpiai aranyért? 

- Hála Istennek, hamar si-
került túltennünk magunkat 
a vereségen és újult erővel lát-
tunk neki a bronzmeccsnek. 
Az ukrán csapat 2015-ben a 
moszkvai világbajnokságon 
aranyérmet nyert, ami mutat-
ja az ő erejüket is. Viszont az 
olimpia teljesen más hangula-
tú verseny. Semmivel sem ösz-
szehasonlítható. 

- Milyen tényezőkkel sike-
rült ebben a kiélezett helyzet-
ben az ukránok fölé kereked-
netek? 

- Úgy vélem, nekünk sikerült 
jobban irányítani érzelmein-
ket. Mi akartuk jobban az ér-
met. És sikerült is megnyer-
nünk. Ez az érem eddigi pálya-
futásom csúcsa. 

- Azt szokták mondani, 
hogy minden sikeres férfi mö-

gött ott áll egy nő. De rád ez 
triplán is igaz! 

- Így igaz! Mögöttem is a fe-
leségem az, aki biztosítja szá-
momra a stabil hátteret és se-
gít túltenni magam a kudarco-
kon. 2013-ban kikerültem a vá-
logatott csapatból, azonban fe-
leségem mindent megtett, hogy 
többször is felállhassak a padló-
ról és ne adjam fel. Küzdöttem, 
edzettem tovább szorgalmasan, 
és mellette 100 százalékig férj 
és apa tudtam maradni. Otthon 
minden házi munkából kivet-
tem a részem, éjszakáztam a lá-
nyokkal, elláttam őket, ha kel-
lett és mikor éppen nem utaz-
tam, akkor a teljes szabadidő-
met a családomra fordítottam. 

De mögöttem valóban nem 
csak egy nő áll, hanem két lá-
nyommal együtt rögtön három! 
Sőt, imádott családom nemso-
kára öt főre bővül, a jövő héten 
megérkezik közénk harmadik 
kislányunk is!  Amikor kide-
rült, hogy az ukránok ellen vív-
ni fogok, Bodza lányom jutott 
eszembe amint indulás előtt azt 
mondja: "Juhúúúj! Apa kijutott 
az olimpiára".  Önkéntelenül is 
mosolyogtam ezen, ám ez is se-
gített abban, hogy a páston ne 
görcsöljek be, hanem lazán tud-
jak vívni. Nagyon örülök, hogy 
úgy sikerült bronzérmet nyer-
nünk, hogy hozzárakhattam 
tudásomat a csapat sikeréhez.

- Ám kevesen gondolnák, 
hogy e mögött az olimpiai csa-
patbronzérem mögött több tu-
cat kiváló szakember munká-
ja is benne van! A teljesség igé-

nye nélkül megemlítenéd né-
hányukat? 

- Örömmel! Így igaz, e mö-
gött sok-sok ember hatal-
mas munkája van. Köszönöm 
a szakmai, és orvosi stábnak, 
akik a munkánkat segítették. 
Hálás vagyok Dancsházy Nagy 
Tamás edzőnek. Nagyon fontos 
volt az edzőpartnerek segítsé-
ge, akikkel felkészültünk, akik-
kel vívtunk az olimpiai edző-
táborban: Buta Levente, Ber-
ta Dani, Bakos Balint, Kis Ger-
gő, Cho Taeun Sándor, Szenyi 
"Zeusz" Péter, Peterdi Andris, 
Siklósi Gergő, Andrássfy Tibi, 
Jean Lelion, Esztergályos Patrik 
és Jezus Lugones, valamint Né-
meth Kálmán gyúró munkája. 

Külön köszönet a szintén 
dunakeszi lakosú Preiszler Gá-
bor kondicionáló edzőmnek, 
aki mellesleg a KSI egyik judo 
edzője, Balassa Levente sport-
pszichológusnak, Deák Ferenc 
nevelő edzőmnek. 

- És Szász Emese Rió párbaj-
tőr egyéni olimpiai bajnokát 
csaknem kifelejtetted a felso-
rolásból! Miért is? 

- Valóban, Emese odaad-
ta azt a sarokvédőjét, amiben 
ő olimpiai bajnok lett itt Rió-
ban, és amiben azután Szilágyi 
Áron kardvívó olimpiai baj-
nok is a pástra lépett. Köszö-
nöm nekik, valószínűleg az ő 
sarokvédőbe szállt szellemisé-
gük is kellett, hogy jól menjen 
a vívás, akkor, amikor éppen 
rám volt szüksége a csapatnak.

Mogyorósi Zsuzsanna
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