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A FESZTRŐL
Mindenkinek más-más rendezvény a ked-
vence a város programkínálatából, de egy 
biztos, a legnépszerűbb a Dunakeszi Feszt 
kulturális- és sörfesztivál, amelyet immár 
hatodik alkalommal rendezik meg a Duna-
parti Katonadombon.

Évekkel ezelőtt azzal a céllal hívták élet-
re ezt az eseményt, hogy új színt vigye-
nek a város közösségi életébe. Az az-

óta eltelt években azonban megmutatkozott, 
hogy a Dunakeszi Feszt ennél jóval több lett. 
Dunakeszi legnagyobb közösségi eseményévé 
nőtte ki magát, igazi találkozási pont lett. Or-
szágosan ismert fellépők nagykoncertjeinek 
és helyi csoportok bemutatkozásának egy-
aránt a színtere. A rendezvény sikerét mutat-
ja, hogy minden évben több mint 30 ezren lá-
togatnak ki a programokra. 

A részletes program, és minden hasz-
nos információ megtalálható a www.
dunakeszifeszt.hu  weboldalon. A szervezők 
mindenkinek jó szórakozást kívánnak!

ISKOLAKEZDÉS
Lapunk megjelenésével egyidőben  a tankerület több ezer diákja számára véget ért a nyári vakáció és megkezdődött a 2016/2017-es tanév. Ennek kap-
csán kérdeztük meg a Dunakeszi Tankerület vezetőjét, Eich Lászlót a tanévkezdés aktualitásairól. 

- Hogyan indul az idei tan-
év az Ön tankerületében?

- A Dunakeszi Tankerület 
az ország egyik leggyorsab-
ban fejlődő régiójában talál-
ható, ahol nagy örömünkre 
folyamatosan nő a gyermek-
létszám. Ez azt jelenti, hogy 
az elmúlt öt évben évente 400 
és 500 közötti tanulóval gya-
rapodott az iskolák tanuló-
létszáma. Jelenleg már több 
mint 9.000 diák tanul a tan-
kerülethez tartozó 4 település 
15 intézményében.

Az országosan is egyedül-
álló tanulólétszám-növeke-
dés igen nagy kihívást jelent 
mind a fenntartó, mind pedig 
az iskolák pedagógusai szá-
mára.

A most kezdődő 2016/2017-
es tanévben iskoláinkban 
összesen 10 osztállyal lesz 
több, mint egy évvel ezelőtt, 
így most is jelentős státusz-
bővítésre volt szükség. Az el-
látandó feladat növekedése 
miatt a tankerület 21 új pe-
dagógus és 2 új nevelő-oktató 
munkát segítő állás betöltését 
engedélyezte az érintett isko-
lák számára.

Tankerületünk jellemzője, 
hogy az iskolákban igen ma-
gasak az osztálylétszámok, 
gyakran 30 kisdiák tanul 
egy-egy osztályban. Emel-
lett szintén jellemző ránk, 

hogy nagyon magas az egy 
tanárrajutó tanulók száma 
is. Ugyanakkor azt is el kell 
mondani, hogy kiválóan fel-
készült pedagógusok dolgoz-
nak az intézményeinkben, 
így a kollégák mindenhol si-
kerrel birkóznak meg ezekkel 
a nehézségekkel.

Azt is el szeretném mon-
dani, hogy mint pedagógus 
és korábbi intézményvezető 
nagy büszkeség tölt el ami-
att, hogy a tankerület álta-
lános iskolái, középiskolái 
és művészeti iskolái kiemel-
kedő eredményeket érnek el 
a tehetséggondozás terüle-
tén. A tavalyi tanévben több 
mint ezer tanulmányi verse-
nyen, kulturális seregszem-
lén, vagy sportrendezvényen 
értek el sikereket tanulóink. 
Remélem ez idén sem lesz 
máshogy!

- Minden feltétel adott-e a 
zavartalan kezdéshez? 

- Iskoláink többségében az 
önkormányzatok látják el a 
működtetői feladatokat. A 
nyár folyamán több intéz-
ményben folytak átalakítá-
si, felújítási munkák, amelyek 
várhatóan minden helyszínen 
befejeződnek a tanév kezde-
téig. Kiemelkedő beruházá-
sok is folytak több intézmé-
nyünkben, például a Dunake-

szi Radnóti Miklós Gimnázi-
umban és a Dunakeszi Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Is-
kolában, ahol az elavult beton-
pálya helyett műfüves sport-
pályát alakítottak ki.

Az idei tanévben a Duna-
keszi Szent István Általános 
Iskola várhatóan az utolsó 
tanévét kezdi meg a jelenle-
gi Táncsics utcai épületében, 
hiszen az intézmény 2017. 

szeptember 1-jén átköltözik 
majd az Alagligeten épülő 
új 24 tantermes iskolaépü-
letbe. Addig azonban a je-
lentősen megnövekedett ta-
nulólétszám elhelyezése ér-
dekében az önkormányzat 
2 mobil tanterem és a hoz-
zá kapcsolódó mosdóhelyi-
ség felállításával segíti az is-
kola munkáját.

A felújítások mellett fon-
tos még megemlíteni, hogy 
a tankerület jelentős bútor- 
és eszközbeszerzéssel járult 
hozzá az iskolák szakmai 
munkájának elősegítéséhez. 
Ennek keretében a nyár fo-
lyamán négy dunakeszi, két 
gödi és egy fóti iskola össze-
sen kilenc tantermét tudtuk 
teljes egészében új bútorzat-
tal berendezni.

Mindezek miatt is összes-
ségében úgy látom, hogy is-
koláink valamennyi telepü-
lésen megfelelő körülmények 
között kezdhetik meg az idei 
tanévet.

- Évről évre felmerül a kér-
dés, hogy megérkeztek-e a 
tankönyvek?

- A tavalyi tanévhez hason-
lóan idén is minden iskolá-
ba határidőre megérkeztek a 
megrendelt tankönyvek. Az 
iskolák az általuk meghatá-
rozott rend szerint végzik a 

tankönyvek kiosztását, mely-
ről a szülőket előzetesen érte-
sítették.

- Hosszabb távra gondolva 
mit tart a közeli-távoli jövő 
legfontosabb feladatának?

- Legfontosabb feladatom-
nak az iskolák magas szintű 
szakmai munkájának támo-
gatását, és a tanulók érdeké-
ben végzett fejlesztések meg-
valósítását tartom.

Ez utóbbi keretében sze-
retném a Dunakeszi Város 
Önkormányzatával és a he-
lyi sportegyesületekkel már 
megkezdett komplex egész-
ségfejlesztési programunkat 
a tankerület többi települé-
sére is kiterjeszteni, illetve 
az iskolák tehetséggondozó 
munkájának összehangolásá-
val szeretnék egy tehetségfej-
lesztő programot indítani va-
lamennyi iskolánk részvéte-
lével.

Mindezek mellett kiemelt 
szerepet tulajdonítok a felzár-
kóztatásnak és a sajátos neve-
lési igényű tanulók fejlesz-
tésének, amelyretankerület-
szintű fejlesztő programot 
dolgozunk ki a kollégáimmal. 

- Köszönöm az interjút.

A szerk.
Fotó: Hohner Miklós

Interjú Eich Lászlóval, a Dunakeszi Tankerület vezetőjével
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Orvos András Magyar Arany Érdemkeresztje és Életút című kiállítása

Vác: Kitüntetések, 
kenyérszentelés, koncertek, 

sörfesztivál, tűzijáték 
a nemzeti ünnepen

Szeptember 30-áig - Életút címmel - Orvos András festőművész életművének darabjait állítja középpontba a Modern Művészeti Gyűjtemény zömének helyet adó 
Káptalan utcai épületegyüttes, benne a K16 Kortárs Galériával. A kisebb, időszaki bemutatók rendezésére szolgáló kiállítótérben az alkotó számos tájképét tekint-
hetik meg az érdeklődők, míg a gyűjtemény nagyobb terében a művész különösen jellegzetes virágmotívumos vásznai, portréi vannak a fókuszban.

Az idén Vágtölgyes polgármestere, Jozef Gašparík vehette át Vácott az au-
gusztus 20-ai nemzeti ünnepen a város legrangosabb kitüntetését, a dísz-
polgári címet.

- Államalapításunk nemzeti 
ünnepének a megemlékezé-
sen, tiszteletadáson túl az is 
lényege, hogy erősödjünk ha-
zaszeretetünkben mind egyé-
nileg, mind nemzeti közössé-
günkben - emelte ki ünnepi 
beszédében Futó Béla, a Váci 
Piarista Gimnázium és Kollé-
gium igazgatója.

Mint fogalmazott, az ál-
lamalapító Szent István ke-
mény katona volt, de ugyan-
akkor áldozatos életével ki-
vívta a szentséget, a magya-
rok múlhatatlan tiszteletét.

- Az utókor érthetően min-
dig igyekezett mind jobban 
megismerni emberi vonása-
it, de erre a történelmi táv-
lat már nem kínál igazán le-
hetőséget, ugyanakkor olyan 
erős személyiség volt, hogy 
számos legenda kötődik hoz-
zá és ezek azért segítenek fel-
vázolni alakját. Egyik legfon-
tosabb tette, hogy hazánkat a 

Szűzanya oltalmába ajánlotta 
- mondta Futó Béla.

Az új kenyér megáldásával 
folytatódott a nemzeti ün-
nep városi megemlékezése, a 
szertartást Balogh László al-
sóvárosi káplán végezte.

Ezt követően Fördős Atti-
la polgármester átadta a vá-
ros legrangosabb elismeré-
seit, az egyéni és közössé-
gi "Pro Urbe" díjakat vala-
mint a "Vác Város Díszpol-
gára" címet.

A Vác Város Díszpolgá-
ra címet Ing. Jozef Gašparík 
vágtölgyesi polgármester ve-
hette át, aki fontosnak tartja 
Dubnica nad Váhom és Vác 
város együttműködését, ki-
váló kapcsolatteremtő mun-
kájával elősegíti a két testvér-
város kulturális életének ösz-
szekapcsolódását, valamint 
sporttevékenységét.

Egyéni Pro Urbe kitünte-
tést vehetett át Turai János, a 

Váci Zsidó Hitközség elnöke 
a város életét segítő munkájá-
ért, valamint elhivatott tevé-
kenységéért, mellyel a zsidó 
vallási és kulturális élet újjá-
éledésén munkálkodik – szá-
molt be az Önkormányzat hi-
vatalos honlapja.

Szikora Gyula ugyancsak 
egyéni Pro Urbe díjat vehetett 
át, aki évtizedek óta elősegíti 
Vác város sportéletét, kiemel-
ve a fogyatékkal élő sportolók 
tevékenységét.

A harmadik egyéni Pro Ur-
be-díjas kitüntetett Csermely 
György, aki a Jeszenszky Ba-
lett Iskola élén végzett ki-
emelkedő szakmai tevékeny-
ségéért és Vác város hírnevé-
nek öregbítéséért érdemelte 
ki az elismerést.

Közösségi Pro Urbe kitün-
tetést kapott a „Hazajáró” 
című honismereti magazin-
műsor stábja a Kárpát-me-
dence tájainak és embereinek 
lelkes bemutatásáért az ösz-
szetartozás érzését, a nemzeti 
öntudat erősödését segítő te-
vékenységükért.

A rendezvény műsorában 
fellépett és közreműködött a 
Vác Civitas Szimfonikus Ze-
nekar, Varga Donát énekmű-
vész, a Váczi Néptáncegyüt-
tes továbbá a Váci Huszár- és 
Nemzetőr Bandérium.

Az idén kísérőrendezvény-
ként három napon át tartó 
sörfesztivál kapcsolódott au-
gusztus 20-a városi ünnep-
léséhez, az eseményt számos 
koncert színesítette és vasár-
nap este tűzijáték zárta.

Az Életút című bemuta-
tó apropóját az adja, hogy 
Orvos András - az au-
gusztus 20-ai nemzeti ün-

nephez kapcsolódó események sorá-
ban - a napokban, a Vigadóban ren-
dezett  díjátadón átvehette a Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetést.

A kiemelkedően rangos elisme-
rés indoklásában - amit az oklevél 
is rögzít - ez az összefoglaló mon-
dat szerepel: "Egyedi és különleges 
virágmotívumokon alapuló alkotá-

sokat érlelő művészi pályája elisme-
réseként."

- Az önkormányzat terjesztett fel 
a kitüntetésre, amit ezúton is kö-
szönök! A díjat azért is kiemelkedő-
en fontosnak értékelem, mert miu-
tán pályatársak döntése alapján íté-
lik oda, az arany érdemkereszt szak-
mai elismerésnek számít. Többnyi-
re pályájuk delelőjén már túljutott 
alkotók szokták megkapni a kitün-
tetést, de én még nem így gondolok 
magamra, sok alkotó energia feszül 
bennem - mondta lapunknak a kiál-
lítás megnyitón Orvos András.

A közönség felé fordulva köszöne-
tet mondott feleségének, a városnak, 
amelytől épp harminc éve műter-
met kapott, most pedig előterjesz-
tést a díjra, s kiemelte Papp Lász-
ló műgyűjtő szerepét, szavai szerint 
a mai világban különösen nagy ál-
dás egy alkotó életében az ilyen me-
cénás. 

Az önkormányzat nevében Fördős 
Attila polgármester köszöntötte a 
kitüntetett alkotót, kiemelve, hogy 
Orvos András emblematikus sze-
replője a város művészeti életének.

Papp László műgyűjtő, több váci 
közgyűjtemény kurátora örömmel 
szólt arról, hogy a Modern Művé-
szeti Gyűjtemény egyedülállóan 
gazdag Orvos András-kollekció-
val büszkélkedhet, amelyben az al-
kotó korábbi életpálya-szakaszában 
meghatározó tájképek mellett ter-
mészetesen a virágmotívumos fest-
mények jelentik a túlnyomó há-
nyadot, de - legalábbis helytörténe-
ti szempontból - jelentősek a váci je-
les közéleti személyiségekről készült 
portréképek is.

- Orvos András szorgos-dolgos 
művész, alaposan átgondolt mun-
kamódszerrel, példás rend szerint 
dolgozik. És hihetetlen alaposság-
gal, mondhatjuk, hogy készsége ve-

tekszik a németalföldi nagy mes-
terek tudásával. És ami a legfonto-
sabb, hogy meglátta a szépet, meg-
hallotta a csendet, művészetével 
sokáig hatni fog, és reményeink sze-

rint még sok gyönyörű alkotással 
örvendeztet meg mindannyiunkat 
a jövőben is - mondta Papp László. 

Ribáry Zoltán

Orvos András 1939-ben született 
Békéscsabán. 

Mokos József szabadiskolájá-
ban kezdte művészeti tanulmá-
nyait, majd textilszervező sza-
kon végzett a Magyar Iparművé-
szeti Főiskolán 1958-1963 között, 
itt Rákosy Zoltán tanítványa volt. 

1969-ben Párizsban járt ta-
nulmányúton. 1963-1977 között 
rajztanárként tevékenykedett Bu-
dapesten. 1969-1971-ig alapító 
tagja volt a No1 alkotócsoport-
nak. 1978-tól közel 10 éven ke-
resztül vezette a Moholy Stúdiót. 
1986-tól a váci alkotóházban van 
műterme.

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 
Telefon: 30/64 50 616 • 30/49 88 629 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

citroenvac.hu

Az ünnepelt kitüntetettek
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Felavatták Dunakeszin 
IV. Béla király szobrát

Térzene, ünnepi műsor, szoboravatás, tűzijáték  

 A nemzetet egységbe fogó Államalapításunk ünnepét Dunakeszin is az emelkedett, méltóságteli megemlékezés, ugyanakkor a mostantól IV. Béla té-
ren, tartalmas magas színvonalú esti műsor tette maradandóvá. 

Az Államalapításunk ünnepe alkalmából rendezett nagyszabású városi 
megemlékezés keretében avatták fel a település alapítójának tekintett IV. 
Béla király szobrát.

A városi rendezvény-
sorozat augusztus 
19-én kezdődött a 
Dunakeszi Művé-

szek XIX. Nyári tárlatának meg-
nyitásával. Állami ünnepünk 
reggelén a Dunakeszi Gyártelepi 
Jézus Szíve templomban szent-

mise keretében Kozsuch Zsolt és 
Kecskés Attila plébánosok áldot-
ták meg és szentelték fel az Új 
kenyeret. 

A városi köznyelvben díszes Főtéren – ettől 
kezdve IV. Béla király téren – kapott helyet 
a műalkotás. A várossá válást jelképező, 
2014. szeptember 22-én felavatott közösségi 

tér abba a sorba tartozik, melynek keretében a felgyor-
sult települési urbanizáció jegyében új bölcsőde, új óvo-
da, kibővített iskola, a már teljessé vált útépítés, a várost 
behálózó kerékpárút készült el. A sornak nincs vége, hi-
szen például épülőfélben van az új iskola. És időszerűvé 
vált a Béla királyt megjelenítő műalkotás felállítása is. 

Avató beszédében Nyíri Márton történelemta-
nár elöljáróban köszöntötte Erős Apolka Munkácsy- 
és Nívó díjas, valamint Baráz Tamás szobrászokat, a 
megvalósításban részt vett Meszlényi Molnár János 
bronzöntőt, és Gere László cizellőrt. 

– Mi, Dunakesziek szerencsés helyzetben vagyunk, 
mert egy 1255-ös adománylevél – melyben megem-
lítik Kezew település nevét – lehetőséget ad nekünk 
arra, hogy ez alapján előképet, példaképet válasz-
szunk… IV. Béla egy nagyon is esendő, súlyos örök-
séget és súlyos terheket cipelő ember volt, aki számos 
nehézséggel küzdött, és több hibás döntésének visel-
te a következményeit… Rendkívül súlyos, vészterhes 
időszakban vette át az uralkodói jogköröket. A királyi 
hatalom és tekintély romokban hevert… Ilyen körül-
mények között igyekezett Béla király megszilárdíta-
ni a királyi hatalmat, visszaállította a kancelláriát, az 
apja II. András által érdemtelenül adományozott bir-
tokokat felülvizsgálta, és indokolt esetben visszavette. 

– Mindezek mellett küszöbön állt a század legna-
gyobb ellenséges csapása, a mongol hódítás… A Batu 
kán vezette mongol hódítók egy alaposan kikém-
lelt, széthúzó, gyenge haderőt találtak, és semmisí-
tettek meg a muhi pusztán… A nyomában járó tatár-
dúlás mérlege még súlyosabb: a lakosság felét pusztí-
tották vagy hurcolták el, a falvak közel kétharmadát 
felprédálták. Maga Béla is nagy nehézségek árán me-
nekült meg a Sajó-menti mészárlásból… Korábbi szö-
vetségesei cserbenhagyták, a Nyugathoz hiába for-
dult segítségért. Ha használjuk történelmi fantázián-
kat, 1241-42 fordulóján egy üldözött, megtépett, le-
győzött embert látunk. De nem egy megtört embert… 
A tatárok kivonulása nyomán visszatért, és elhatároz-
ta, hogy bármilyen nehéz is, bármivel is kell szem-
benéznie, nem hagyja elveszni az Árpádok öröksé-
gét, valamennyiünk Magyarországát…  Országépítő, 
országmegtartó munkája eredményeként kővárak 
emelkedtek, fejlődtek a városok, erősödött a gazdaság, 
gyarapodott az ország. 

– Azt kívánom, hogy IV. Béla szobrával együtt jöj-
jön el közénk, és váljon általánossá az a közös felelős-
ségérzés, mely a fejlődés legszilárdabb garanciája… És 
az a hit, mely a királyt megerősítette, így a nagy tragé-
diák alatt sem omlott össze, jöjjön el közénk, és ma-
radjon mindörökre városunkban!

Beszédét követően a műalkotást Tuzson Bence és 
Dióssi Csaba avatta fel. 

Katona M. István
Fotó: Hohner Miklós

Államalapításunkat ünnepelték Dunakeszin 

Estére az ünneplő dunake-
sziek ezrei jöttek el a köznyelv-
ben Főtérre, hogy megtekintsék 
az „Ez itt az én hazám!”címmel 
meghirdetett Ünnepi Gálaestet. 
Ezt megelőzően térzenét adtak a 
Dunakeszi Koncertfúvósok Tóth 
Ferenc karnagy vezetésével.

Nyolc órakor kezdetét vette az 
ünnepi műsor. A közönség sora-
iban jelen volt Tuzson Bence, a 
térség országgyűlési képviselője, 
Dióssi Csaba polgármester, Er-
dész Zoltán alpolgármester és a 
városi Önkormányzat több kép-
viselője. 

A Himnusz közös eléneklése 
után Tuzson Bence mondott ün-
nepi beszédet.   

– Államiságunk több mint 
ezeregyszáz éves fennállását ün-
nepeljük, azt a létező keretet, 
amelyben ma is élünk, ami ma is 
képes számunkra otthont és biz-
tonságot teremteni – kezdte ün-
nepi beszédét Tuzson Bence. A 
folytatásban felidézte államala-
pító nagy királyunkat, Szent Ist-
vánt, aki számára ez az élő keret 
csupán eszköz volt, nagy művé-
nek, államiságunknak a létreho-
zásához.

A továbbiakban kifejtette, 

hogy a kultúrák és civilizációk 
államokba szerveződtek és mind 
a külső ellenséggel, mind a belső 
ellenfelekkel szemben képesek 
voltak évszázadokra fenntartani 
a nemzetet, az államot. Hangsú-
lyozta, hogy a kultúrák együtt-
élése fontos számunkra azért is, 
hogy tiszteletben tartsunk más 
civilizációkat, más kultúrákat.  

A továbbiakban azt fejtegette, 
hogy a XXI. század elején nagy 
kihívások előtt állunk. Van kül-
ső, nehéz kihívás és ez nagyon 
nehéz feladat mind a magyar-
ság, a magyar nemzet, de Eu-
rópa számára is. Minden nem-
zet akkor tud erős maradni, ha a 
belső civilizációja, a belső kultú-
rája erős marad. Ám ha a külön-
böző civilizációk összekevered-
nek, akkor ez nem erősíteni, ha-
nem gyengíteni fogja a nemze-
tet, az országot.  Ezzel a kihívás-
sal áll szemben most Európa és 
ezzel áll szemben Magyarország 
is. Nekünk, magyaroknak ebben 
az iránytű Szent István. 

Nagy tapssal fogadott be-
szédét követően elkezdődött a 
nagyszabású, színvonalas gála-
műsor. Opera–, operett–, musi-
cal–, és filmzene részletek hang-

zottak el. A műsor közben ke-
rült sor a Dunakeszi város alapí-
tójának tekintett IV. Béla király 
szobrának avatására.

Az est záró számaként látvá-
nyos színpadképpel elhangzott a 
gálaest címadó Máté Péter örök-
zöld  szerzeménye, ezt követően 
kezdetét vette a hagyományos, 
színpompás tűzijáték, mellyel 
méltó véget ért Államalapítá-
sunk ünnepe.              

Katona M. István
A szerző felvételei 

Idén is színvonalas műsorral ünnepelt a város

Tuzson Bence

A város főterén avatták fel IV. Béla király szobrát
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Magasabb fokozatba 
kapcsolhatnak a számítógépek 

Megkezdődött Vác és Szentendre egyes részein a Telekom nagysebessé-
gű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt élő 
Telekom előfizetők is élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb internet 
minden előnyét, például az interaktív tévészolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek eredmé-
nyeként országszerte tavaly, az 
előzetes terveket is felülmúlva, 
464 000 háztartás számára vált 
elérhetővé a nagysebességű szé-

lessávú internet év végéig. A menet azonban itt 
nem áll meg, 2016 végére a Telekom célja, hogy 
újabb, több mint fél millió háztartásba jutassa el 
az internetezés élményének új korszakát. A váci 
és a szentendrei lakosokat is érinti majd a fej-
lesztés, így év végéig összesen, közel 12000 itteni 
háztartás számára nyílik meg a lehetőség, hogy 
használhassa majd a szupergyors technológiát.

Milyen élményeket kínál 
az új hálózat 

a helybeliek számára?

• Elsősorban szupergyors internetet, gyorsab-
ban betöltődő weboldalakkal, jobb letöltési se-
bességgel; olyan érzést, mintha magasabb fo-
kozatba kapcsolnának a számítógépek. Ez pe-
dig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biz-
tos kép- és videóletöltést és -megosztást is jelent. 
Hamarabb letöltődnek az e-mailek, egyszerűb-
ben és élvezetesebben használhatják majd ez 
előfizetők a közösségi oldalakat. 

• Rengeteg TV-csatornát, szélesebb csatorna-
választékkal, valamint több képernyőn is elér-
hető filmkölcsönzést. Vácon és Szentendrén is 
élvezhetővé válik az interaktív tévézés számos 
már meglévő funkciója, mint például a meg-
állítható és visszatekerhető élő adás, a felvehe-
tő élő adás, az elektronikus műsorújság, vagy a 
tévé képernyőjén elérhető változatos interaktív 
alkalmazások.

• Prosperáló vállalkozásokat, mert a széles-
sávú internet kínálta előnyökből a helyi vállal-
kozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá, rugal-
masabbá válik működésük, javul a versenyké-
pességük.

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamo-
san, folytatódik a 4G hálózat bővítése is, amely 
már meghaladta a 97%-os kültéri lakossági lefe-
dettséget. A Telekom otthoni- és mobil internet-
szolgáltatásával így már együtt nyújtanak feled-
hetetlen élményeket minden itt élő számára.

Egy felhasználó véleménye 
a fejlesztésről

– Az internet megváltoztatta az életünket, „le-
döntötte” a fizikai távolságokat az ország vagy a 
világ más pontján élő barátaink és családtagja-
ink között. Az internet használata -  különösen 
a mi fiatal korosztályunk számára - olyan termé-
szetes, mint az, hogy reggelente keleten kel fel a 
Nap - mondja érdeklődésünkre a váci Kiss Ber-
nadett. A diáklány el sem tudja képzelni életét 
internet nélkül, ami rendkívül nagy segítségé-
re van a tanulásban, az információk megszer-
zésében, a kapcsolattartásban. – Nagyon örü-
lök, hogy egy újabb szolgáltató jelenik meg Vá-
con, amely a nagysebességű, szélessávú internet 
kiépítésével tovább bővíti a kínálatot, hiszen így 
jóval gyorsabban le tudunk pl. tölteni videókat, 
képeket – tette hozzá Kiss Bernadett, aki elárul-
ta, hogy vonaton, kávézóban, üzletközpontban is 
„rákapcsolódik a netre, mert úgy érzi, hogy nél-
küle kimaradna a kommunikációs térből, kevés-
bé lenne tájékozott. Az pedig a mai világban el-
engedhetetlen.”

További információ a fejlesztésekről a 
telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

(X)

Szentendrére és Vácra is 
megérkezik a Telekom 

még gyorsabb internetezést 
nyújtó fejlesztése

Tuzson Bence: 
Szavazzunk NEM-mel 

a brüsszeli betelepítési kvótára
Le kell számolnunk a felelőtlen brüsszeli bevándorlás-politikával, mert 
csak így maradhatunk erősek, ezáltal lehetünk képesek megőrizni közös 
európai értékeinket, keresztény kultúránkat. Az átgondolatlan kvótákkal, 
megalapozatlan ígéretekkel szemben mi egy erős alapokon álló Magyar-
országot és Európát akarunk – nyilatkozta a Dunakanyar Régiónak Tuzson 
Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője.

Az országgyűlési 
képviselő szerint 
Európa vezetői 
egy határozatlan, 

a végletekig ellentmondá-
sos politikával kívánnak vá-
laszolni a bevándorló-krízis-
re, ezzel kockáztatva az egész 
kontinens és az itt élő embe-
rek biztonságát. Mint mond-
ta, a magyarok célja egyértel-
mű: szeretnénk, ha Magyar-
ország megmaradna magyar-
nak, és jövőnk a keresztény 
kultúra értékrendszere sze-
rint alakulna.

Észre kell vennünk azt, 
hogy Európában napról nap-
ra nő a terrorfenyegetettség, 
hogy Európa mára tele van 
potenciális terroristákkal. 
Nem hagyhat bennünket hi-
degen az a tény, hogy a be-
vándorlás kezdete óta a kon-
tinensen több mint 300 em-
ber halt meg terrortámadá-
sokban! Nem hagyhatjuk szó 
nélkül azt sem, hogy a beván-
dorlás kezdete óta ugrássze-
rűen megnövekedett a nők 
elleni zaklatások száma! Az 
utóbbi időben ugyanis több 
mint 1500 nő esett áldozatául 
szexuális támadásoknak, me-
lyeket kivétel nélkül illegá-
lis bevándorlók követtek el – 
hívta fel a figyelmet a sokko-
ló adatokra a képviselő.

A terrorizmus ellenes fel-
lépésekkel kapcsolatos kér-
désünkre Tuzson Bence el-
mondta: az uniós tagállamok 
sorra hozzák meg a terrorel-
lenes intézkedéseket. Így tesz 
a magyar kormány is azzal, 
hogy elfogadta a terrorizmus 
elleni akciótervet, felállítja a 

Tibeket, megerősítette a ha-
tárvédelmet, a rendvédelmi 
és titkosszolgálati szerveket, 
bevezethetővé tette a terror-
veszély-helyzetet, amelyben 
bevethetők a katonák. Mára 
Németország is belátta, hogy 
tennie kell valamit a terro-
rizmus ellen, a közbiztonság 
megerősítése érdekében, ép-
pen ezért nemrég bocsátották 
társadalmi vitára A biztonság 
erősítése Németországban 
című program 16 oldalas ter-
vezetét.  Ez a program kiter-
jed majd az ország elhagyásá-
ra kötelezett vagy közveszé-
lyesként számon tartott kül-
földiek gyorsabb és szigorúbb 
eltávolítására, a gyorsított ki-
toloncolási eljárás alá vonás-
ra, továbbá rendelkezik majd 
arról, hogy lazuljon az orvo-
si titoktartási kötelezettség is 
azzal a céllal, hogy az orvosok 
értesíthessék a hatóságokat, 
ha tudomást szereznek ar-
ról, hogy páciensük bűncse-
lekményt tervez. Úgy tűnik, 
amellett hogy Németország 
továbbra is tárt karokkal vár-
ja az illegális bevándorlókat, 
észrevette ennek a felelőtlen-
ségnek a kockázatait is – ösz-
szegezte a képviselő. – Ám a 
„tüneti kezelés” helyett hosz-
szú távú, szilárd megoldásra 
van szüksége Európának. És 
a megoldást korántsem az il-
legális bevándorlók tervszerű 
szétosztása jelentené. Ezt be 
kell látnia Brüsszelnek is! Ha 
pedig nem képes belátni, ak-
kor nekünk kell őket rávezet-
nünk az igazságra.

A brüsszeliek úgy gondol-
ják, a „szolidaritás” jegyében 

szabad kezet kapnak minden 
felett, de az általuk hangoz-
tatott szolidaritás téves ala-
pokon nyugszik. Arról nem 
is beszélve, milyen könnyen 
képesek elfelejteni az embe-
riességet, amikor a költsé-
gek fedezetéről kellene gon-
doskodni – emlékeztetett 
Tuzson Bence –, ez bebizo-
nyosodott akkor is, amikor 
hozzájárulást kértünk az Eu-
rópai Unió migrációs alapjá-
ból a fóti gyermekotthon ki-
bővített kapacitásához és a 
helyzetből adódó pluszkölt-
ségekhez, amelyek a tolmá-
csok alkalmazásából, a spe-
ciális étrendből, az egymás-
sal szemben álló törzsek el-
különítéséből és egyebek-
ből fakadnak. Kérelmünket 
ugyanis Brüsszel elutasította 
azzal a kifogással, hogy Ma-
gyarországon nincs semmifé-
le rendkívüli helyzet. 

Az Európai Bizottság mind 
a mai napig nem hajlandó el-
ismerni, hogy a migráció mö-
gött egy nagyfokú szerve-
zettség áll, hiszen a magukat 
18 év alattinak valló beván-
dorlók is pontosan tudják, 
hol van a fóti Károlyi István 
Gyermekközpont, és hogy itt 
milyen lehetőségek, körül-
mények várják majd őket. Az 
otthonban dolgozók olyan 
kiadványokat találtak náluk, 
amelyekben fóti tábor né-
ven szerepel a gyermekköz-
pont. Az egész vándorút le-
írása szerepel ezekben, hogy 
az egyes szakaszok mennyi 
időbe telnek, hol mire szá-
míthatnak az útrakelők.

A fóti gyermekfalu biztonsá-
gával kapcsolatos kérdésünkre 
az országgyűlési képviselő el-
mondta: a kormány számára 
kiemelten fontos, hogy a fótiak 
biztonságban érezzék magu-
kat a saját településükön, ezért 
a tábor környékén kétóránként 
járőröznek a rendőrök, az ott-
honban dolgozók pedig a leg-
különbözőbb programokkal 
igyekeznek elfoglalni a tábor-
lakókat, és kezelni a felmerülő 
problémákat. 

Nagy lépést a migránsvál-
ság megoldásában azonban 
csak az október 2-i népszava-
záshoz hasonló kezdeménye-
zések, a valódi tettek hozhat-
nak. Éppen ezért rendkívül 
fontosnak tartjuk azt, hogy a 
magyar emberek a lehető leg-
nagyobb számban vegyenek 
részt a betelepítési kvóta el-
leni népszavazáson, hogy fe-
lelősségünk tudatában mind-
nyájan NEM-mel szavazzunk 
a brüsszeli betelepítés-poli-
tikára – összegezte Tuzson 
Bence.

A Szerk.
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Sződligeten tizenhat utca 
kapott szilárd burkolatot

Nagy érdeklődés övezi 
a DDC nyílt napját

„Döcög és pöfög, hú de kafa”

Modern csapatbuszhoz 
jutott a váci sportegyesület

Kiváló természeti adottságai mellett méltán a Dunakanyar egyik legvon-
zóbb települése Sződliget, melynek például 34 kilométer hosszú útháló-
zatának 99 százaléka szilárd burkolatú. A nagyközség önkormányzata az 
ésszerű pénzügyi gazdálkodásának köszönhetően az elmúlt évi megtaka-
rításból 20 millió forintot, míg az idei költségvetésből 23 milliót fordított 
tizenhat utca felújítására.

A Duna-Dráva Cement Kft. 2016. szeptember 20-án családi nyílt napot tart 
a Váci Cementgyárban. A tervezett eseményt nagy érdeklődés övezi, alig 
egy hónappal a rendezvényt megelőzően elfogytak a szabad helyek, ezért 
a szervezőknek már most le kellett zárniuk a jelentkezést.

Sződligeten immár 12. alkalommal rendezték meg a veteránautós és mo-
toros találkozót, amelyre idén is országhatáron belülről és kívülről egy-
aránt rengeteg ritkaságszámba menő csodajárgány érkezett. 

Vác Városi Labdarúgó Sport Egyesület elnöke 35 millió forint értékű, ötven 
személyes, nagy teljesítményű Scania autóbusz beszerzéséről tartott saj-
tótájékoztatót. Pető Tibor alpolgármester bejelentette, a TAO-rendszernek 
és az utánpótlás nevelő egyesület korábbi jó teljesítményét elismerő MLSZ 
támogatásnak köszönhetően sikerült beszerezni az egyesület öt labdarú-
gó csapatát szállító gépjárművet.  

- Az idei esztendőben 13 föl-
des utca kapott szilárd bur-
kolatot. Emellett a napokban 
fejezte be a kivitelező három 
elhanyagolt utca aszfaltozá-
sát – tájékoztatott a nagy-
község polgármestere. Juhász 
Béla elmondta, hogy a három 
utca teljesen új aszfaltszőnye-
get kapott, melyek közül az 
egyik a település főutcája, a 
másik pedig egy ugyancsak 
nagy forgalmú gyűjtő utca. – 
A tizenhat utca korszerűsíté-
sére valamivel több mint 40 
millió forintot költött az ön-
kormányzat, melynek forrá-
sa a racionális gazdálkodá-
sunknak köszönhetően a ta-
valyi költségvetésből megma-
radt 20 millió forint, melyet 
az idei büdzséből 23 millió-
val egészítettünk ki – mond-
ta a településvezető, aki hoz-
zátette: - Kigazdálkodtuk. A 
választási kampányban azt 
ígértük, hogy a 2014-2019-es 
önkormányzati ciklus végé-
re a település minden utcá-
ja aszfaltos lesz. Nos, hát úgy 

tűnik, korábban sikerül tel-
jesíteni – jegyezte meg elége-
dett mosollyal

Juhász Béla polgármester 
kiemelte, hogy az utcák mi-
nőségének javítása mellett a 
csapadékvíz elvezetés okozta 
gondok megoldására is kon-
centrálnak, mert a telepü-
lésnek vannak mélyen fekvő 
szakaszai is, ahol a vízelve-
zető hálózat nem tudja elve-
zetni a hirtelen érkező, nagy 
mennyiségű csapadékot. 

- Sajnos a csapadékvíz el-

vezetése a legdrágább beru-
házások közé tartozik, ezért 
a napi problémákat tűzoltás 
jelleggel orvosoljuk, hiszen 
egy egységes koncepció ki-
alakítása és kivitelezése meg-
haladná  a település 4 éves fej-
lesztési keretét is – jelentette 
ki a nagyközség polgármeste-
re, aki hangsúlyozta: - Ezért 
várjuk az esetleges pályáza-
ti kiírást.

- Elveim szerint elsőként az 
alap infrastruktúrát kell ki-
építeni Sződligeten, és majd 
csak ezután következhet-
nek olyan – a lakosság szá-
mára ugyancsak fontos, ám 
a mindennapi életminősé-
gét „csak” részben érintő – 
presztízs beruházások, mint 
pl. szoborállítás, szabadtéri 
fitness pálya létesítése vagy 
a főtér továbbépítése – fogal-
mazott Juhász Béla, aki sej-
tetni engedte, hogy a felsoro-
lással előrevetítette a követ-
kező három év megoldandó 
feladatait.

Vetési Imre

Több mint 250 főt várnak szeptem-
ber 20-án a Váci Cementgyárba és a 
Sejcei kőbányába, ahol a résztvevők 
bepillantást nyerhetnek egy európai 

színvonalon működő ipari létesítmény kulisz-
szái mögé, a bányából pedig a városi panorá-
mát is megcsodálhatják. 

A nyílt napon a megszokottól eltérően nem 
csak azok a látogatók találják meg számítá-

sukat, akiket érdekel a cementgyártás, ha-
nem azok is, akik egy izgalmakkal teli családi 
programot keresnek. A meghirdetést követő-
en az időközben újonnan megnyitott időpon-
tok is hamar beteltek, így a szervezőknek már 
most le kellett zárniuk a jelentkezést. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a DDC 
jövőre is tervezi a családi nyílt nap megren-
dezését.

Az lehet, hogy a Trabant az Exotic 
együttes nótája szerint „döcög és 
pöfög” és vele szállni élvezet, ám a 
klasszikus NDK-s „papírjárgány” 

pár feltuningolt, kisuvickolt példánya bő-
ven a legfiatalabb évjáratot képviselte az old 
timerek hagyományos sződligeti seregszem-
léjén. A nagyközség apraja-nagyja mellett kö-
zelről és távolról is nagyon sokan érkeztek, 
hogy megcsodálják a még vidáman működő-
képes, több évtizedes életkorra visszatekintő 
két- és négykerekű csodamasinákat.

Az eseményt megnyitó dr. Néveri István, a 
Magyar Veteránautós és Motoros Szövetség 
(MAVAMSZ) jogi igazgatója üdvözlő szavai 
mellett örömét fejezte az ismételt hatalmas 
érdeklődés láttán és mondott köszönetet a 
sződligetieknek, hogy évről-évre magas szín-
vonalú rendezvény keretében varázsolják ün-
nepnappá e felejthetetlen randevút. Külön ki-
emelte a település polgármesterének – a köz-
ismert öregjárgány-barát Juhász Béla – segí-
tőkészségét.

A több mint félszáz ritkaságszámba menő 
motor mellett mintegy kétszáz autó „tette 
tiszteletét” e napon a sződligeti Duna-par-
ti nagyréten. Ezek fele muzeális minősítésű 
járgány volt. E kritériumról dr. Néveri István 
elmondta, hogy az OT (Old Timer) rendszá-
mot csak olyan, legalább 30 esztendős jármű 
kaphatja meg, amely az eredeti gyári állapotot 
megközelítő minősítést nyert el. (Ezek egyéb-
ként mentesülnek minden adófizetési kötele-
zettségtől.) A jogi igazgató büszkén mutatta 
saját BMW-jét, amelynek érdekessége, hogy 
a német gyár korábbi főmérnöke (Ulrich Ul-

rich) saját tervezése alapján állította össze a 
részére biztosított alkatrészekből.

A helyszínen egymás mellett csodálhat-
tuk meg a két legrégebbi old timert: egy-egy 
Buickot és Studebackert. De sokan jártak cso-
dájára Inczédy György „bogárhátú” autójá-
nak, amely a jelenlegi tulajdonos édesapjáé 
volt, majd családi felújítás után még a Buda-
pest Classic Grand Prix-n is sikert aratott. 

Kora délután indult körútjára az öreg ver-
dák végeláthatatlan közúti folyama. Kicsik és 
nagyok egyaránt tátott szájjal csodálhatták az 
utcákon a felvonulás több kilométer hosszú 
sorában a ritkán látott masinákat.

Az ingyenes programban – mint minden 
esztendőben – most is szerepeltek kísérőprog-
ramok, továbbá tombola és nyereményjátékok 
színesítették a remek hangulatú napot. Mely-
nek végén a résztvevők ezúttal is azzal bú-
csúztak: időnként ugyan döcögve és pöfögve, 
de jövőre ugyanitt - immár újabb egy évvel 
idősebb - járgányokkal ismét összegyűlnek.

És minden bizonnyal az is roppant „kafa” 
lesz! 

- Mint oly sok városi sport-
fejlesztés, ez a buszbeszer-
zés is összefogással, a TAO-
rendszer révén valósulhatott 
meg. Az autóbusz 35 millió 
forintos vételárának 30 szá-
zalékos önrészét az egyesület 
saját megtakarításából bizto-
sította – jelentette be a sport-
vezető. Pető Tibor örömét fe-
jezte ki, hogy céljaik megva-
lósításában együttműködő 
partnernek sikerült megnyer-
ni a Scania magyar leányvál-
lalatát. – A TAO-rendszer jó-
voltából kiemelkedő jelen-
tőségű az állami támogatás 
mértéke – tette hozzá. Köszö-
netet mondott az MLSZ-nek 
és az egyesület munkatársa-
inak is, amely és, akik tevé-
kenységükkel hozzájárultak 
a nagy értékű gépjármű be-
szerzéséhez. 

Mint elhangzott a korsze-
rű, kényelmes járművet első-
sorban az öt utánpótláscsapat 
szállítása során hasznosítják, 
amellyel több, mint három-
száz fiatal labdarúgó utazta-
tását oldják meg. 

A 12 méter hosszú, magas 

padlós járművet hivatalosan 
Vass András, a Scania Hun-
garia Kft. régióigazgatója 
adta át Pető Tibor elnöknek, 
akit megajándékozott a széria 
legújabb makettjével is.  

A több mint egy évszázados 
svéd cégről elmondta, hogy 
mindig is járműgyártással 
foglalkozott, a buszgyártást 
pedig 1911-ben kezdte el. – Ez 
a busz, amit most átadunk, ez 
egy több mint 100 éves mér-
nöki tapasztalatnak a termé-
ke. Bár nem új, de remek ál-
lapotban van – mondta Vass 
András, aki azt is bejelen-
tette, hogy a Scania Hungá-
ria Kft. négy éves díjmentes 
karbantartást vállalt, amivel 
hozzájárulnak a VVLSE költ-
ségeinek csökkentéséhez.  

Mint megtudtuk, a 2 millió 
kilométeres élettartamra ter-
vezett 380 lóerős jármű ed-
dig 500 ezer kilométert tett 
meg a svájci tulajdonosnál. 
Az autóbusz -, melyet stílsze-
rűen futball labdával, zöldpá-
zsittal és az egyesület logójá-
val matricáztak fel - légkon-
dicionált, fedélzetén kialakí-

tott kényelmi szolgáltatások 
között megtalálható például 
a televízió is. 

Belák Gyula klubigazga-
tó kiegészítésként elmond-
ta, hogy a beruházás költ-
sége igen hamar megtérül 
majd, hiszen az eddigi, a csa-
patok utaztatásával járó ki-
adásaik mintegy 70 százalék-
kal csökkennek a jövőben. A 
klub működtetésének ered-
ményességét az autóbusz bér-
beadásával is elő kívánják se-
gíteni.

Az eseményen Pető Tibor 
arról is beszámolt, hogy terv 
szerint halad a volt deákvári 
laktanya területére tervezett 
utánpótlás sportkomplexum 
előkészítése.  - Remélhetőleg 
már 2017 szeptemberében el-
kezdődhet a szakmai munka 
a sportcentrumban, amely a 
kézilabda akadémiának és a 
labdarúgó utánpótlás neve-
lésnek lesz a bázisa – jelen-
tette ki az egyesület elnöke, a 
város alpolgármestere. 

(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

Ismét nagy sikere volt a veteránautós találkozónak

Több száz fiatal sportoló utaztatását 
könnyíti meg az egyesület autóbusza
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Klubházat és élőfüves 
futballpályát avattak Dunakeszin

A tikkasztó nyári forróság ellenére is sokan látogattak ki vasárnap egy órakor a Városi Sportegye-
sület Dunakeszi Fóti úti sporttelepére, ahol Dióssi Csaba polgármester, Seltenreich József sport-
igazgató, Temesvári István, a VSD elnöke és Benkő Tamás, a körzet önkormányzati képviselője, az 
MLSZ Pest megyei igazgatója ünnepélyesen avatták fel a kibővített és felújított klubházat és a cen-
terpálya mögött az egykori salakos pálya helyén épített élőfüves futballpályát.

Láthatóan mindenki – 
az U9-es korosztály 
ifjú kis futballpalán-
táitól kezdve a gyer-

meküket elkísérő szülőkön át, 
a Városi Sportegyesület Duna-
keszi szakosztályaiban sporto-
lók sokasága, a tisztességben 
megőszült szép korú hűséges 
szurkolókig bezárólag – örült 
az új születésének, az új kön-
tösbe öltöztetett és jelentősen 
kibővített klubházban kiala-
kított esztétikus öltözőknek, 
a minden igényt kielégítő új 
sportpályának.

Jó volt látni az elégedett em-
bereket, akik örömmel vet-
tek részt az avató ünnepségen, 
amely egy nagy sikerű sport-
gála volt. Az új pályát elsőként 
az U9-es korosztályú csapa-
tok – MTK, Vasas, Dunake-
szi - vették birtokba. Az U11-
es korosztályban a Dunakeszi 
Kinizsi futsal csapata, a Vasas 
együttese – melyben két kis-
lány is játszott -, a szomszédos 
Göd fiataljai és a vendéglátó 

Városi Sportegyesület Duna-
keszi mérkőzött a trófeáért.

A kicsik után, délután fél öt-
kor futottak ki a felnőttek az 
új pályára, hogy lejátsszák raj-
ta az első bajnoki mérkőzést, 
melyen a Pest megyei baj-
nokság III. osztályában sze-
replő Városi Sportegyesület 
Dunakeszi második csapata 
Váchartány együttesét fogad-
ta. 

A centerpályán kora dél-
után a VSD U17-es csapata a 
Mészőly Ficisulival mérkőzött 
meg.

A futballrajongók számára 
igazi különlegességnek ígérke-
zett a Fradi öregfiúk vendég-
játéka a városi együttes ellen. 
A foci varázsát jól jelzi, hogy 
a tikkasztó meleg ellenére is 
megtelt a nézőtér a futball sze-
relmeseivel, akik kíváncsiak 
voltak az egykori kedvencek-
re. A régi legendák közül pá-
lyára lépett – többek között – 
Rab Tibor, Keller József, Szenes 
Sándor, Balogh Zoltán, Fischer 

Pál, Bánki József, akik a régi 
Fradi-szívvel és az oly sokszor 
megcsodált technikai finom-
ságokat megvillantva játszot-
tak, noha az évtizedek elrö-
pültek felettük is.

A városi együttes Benkő 
Tamás, és a Vasutasban éve-
ken át remekül teljesítő egy-
kori gólzsák, Lőrincz Lász-
ló és Mikessy Xavér vezérleté-
vel igyekezett lépest tartani az 
egykori legendákkal, de végül 
is a Fradi kerekedett felül. Jó 

ritmusú, gól gazdag mérkőzé-
sen 7-4-re nyert az FTC öreg-
fiúk csapata. A hálás publi-
kum mindkét együttes játé-
kosait vastapssal köszöntötte 
a mérkőzés végét jelentő síp-
szó után.

Kétségtelen, hogy a labda-
rúgásé volt a főszerep a sport-
napon, de sokan voltak kíván-
csiak a korfball, a strandröp-
labda, a sakk mérkőzésekre, 

az asztalitenisz és a karate be-
mutatókra.

A rendező sportegyesület 
vezetősége a tartalmas sport-
programok mellett kuliná-
ris élvezetek lehetőségével is 
kedveskedett, hiszen a Bo-
szorkánykonyha szakácsai kö-
zel ötszáz adag gulyást főztek 
a bográcságyúban, mellyel a 
Városi Sportegyesület Duna-
keszi megvendégelte a klubház 
és az élőfüves sportpálya ava-
tó ünnepségre kilátogató több 

száz szurkolót, sportbarátot, 
akik remekül érezték magukat 
ezen a sporttörténeti napon.

Mit is mondhatnák, bízunk 
benne, hogy a folytatás is ha-
sonló sok szép és kellemes él-
ményeket hoz majd a város 
sportolói és sportszerető kö-
zönsége számára.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

• Budapesti székhelyű cég sofőrt keres B-kategóriás jogosítvánnyal hétvégéken 
végzendő munkára. Országszerte vásárokon, fesztiválokon és más rendezvényeken 
való megjelenést kell biztosítani, a gépkocsivezetésen kívül a munka részét képezi a pa-
kolásban, árurendezésben való részvétel is. Jó fizikumú, megbízható személyek jelent-
kezését várják a +36-70-324-4953-as telefonszámon. A bejárás és az ott tartózkodás 
költségeit a cég téríti, emellett kiemelkedő bért fizet megegyezés szerint.

• Budapesti székhelyű cég eladói állásra munkatársakat keres kiemelkedő bére-
zéssel, hétvégéken végzendő munkára. Országszerte vásárokon, fesztiválokon és más 
rendezvényeken való árusításra várják talpraesett, jól kommunikáló, megbízható szemé-
lyek jelentkezését, szakképzettség nem feltétel. A cég mindennemű költséget vállal az 
utazással és az ott tartózkodással kapcsolatban.
Jelentkezni a +36-70-324-4953-as telefonszámon lehet.
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Elsőként a fiatalok vették 
birtokba az új pályát 

A város és az egyesület vezetői 
avatták fel az élőfüves pályát 



Dr. Hesz Mihály az egyesület edzőjével együtt örült a fiatal 
sportolók jó teljesítményének

Lukács István 
ifjúsági Európa-bajnok

 A háromszoros olimpiai bajnok 
Kammerer Zoltán 

és a "jövő reménysége"

Óriási küzdelmeket vívtak a Dunakanyar ifjú kajakozói és kenusai
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Fölényes hazai győzelem a XXIII. Göd Kupán
Ragyogó nyári időjárás, békés nyugalommal tovahömpölygő Duna, remek szervezés fogadta a Dunakanyar településein működő kajak-kenu szakosz-
tályokban sportoló fiatalokat és a fővárosból érkezett közel hatszáz versenyzőt, akik idén is óriási küzdelmet vívtak egymással a XXIII. Göd Kupán.  

Augusztus 27-én, szombat 
reggel a Gödi SE közel-
múltban felújított-újjáé-
pített gyönyörű épülete 

előtt közel hatszáz fiatal és megannyi 
sportvezető, szülő és sportbarát hall-
gatta meg a vendéglátó város, Göd al-
polgármestere, Simon Tamás, dr. Hor-
váth László, a GSE elnöke és Nagy 
Árpád szakosztályvezető megnyi-
tó szavait az alsógödi vízitelepen. Az 
ünnepélyes ceremónia után a 14 egye-
sületből érkezett 593 ifjú sportoló 20 

futamban szállt hajóba, hogy a 2000 
méteres távokon gigászi küzdelmek-
ben eldöntsék az érmek sorsát. 

A látványos véghajrákban bővelke-
dő húsz futam közben arra is volt le-
hetőségünk, hogy a mexikói olim-
pia K1 1000 méteres bajnokával,  
dr. Hesz Mihállyal, a Váci Vasutas SE 
elnökével, napjaink egyik legeredmé-
nyesebb férfi kajakozójával, a három-
szoros olimpia bajnok gödi Kammerer   
Zoltánnal, és a jövő nagy reménységé-
vel, a Göd SE ifjúsági Európa-bajnoká-
val, Lukács Istvánnal beszélgessünk, aki 
22,6 km-es maratoni távon volt a leg-
eredményesebb győri társával. 

Hesz Mihály: 
Ösztönző a nagy elődök 

jelenléte, példája

Mi sem természetesebb, hogy első-
ként – miközben érdeklődéssel figyel-
tük az utánpótlás korú fiatalok verse-
nyét – a magyar kajak-kenu válogatott 
Riói olimpiai szerepléséről kérdeztem 
a két olimpiai bajnokot.  

- Nagyon fáj, hogy a kajak 1000 mé-
teren nem vagyunk eredményesek, ott 
még van mit javítani. Nagyon remé-
lem, hogy a szegedi Kopasz Bálintnak 
még sokszor gratulálhatunk – jelen-
tette ki dr. Hesz Mihály, aki ebben a 
versenyszámban, Mexikóban a dobo-
gó legfelső fokára állhatott fel.  

- Szerinted mi az oka, hogy a lá-
nyok három aranyérmet is nyer-
tek, míg a fiúk érem nélkül zárták az 
olimpiát?  

- Az egyesületek az ország számos 
pontján, egymástól távol működnek, s 
talán ez is szerepet játszott abban, hogy 
nem volt meg a „fogjunk össze” szelle-
me.  Úgy érzékelem, de ebben teljes bi-
zonyossággal nem merek nyilatkozni, 
hogy mindenki a maga várát erősítette. 

- Mi az, ami téged még mindig 
vonz ebben a sportban, és fontosnak 
tartod a személyes jelenléted? 

- Amikor én ilyen kissrác voltam 
és láttam a nagy elődöket, az rendkí-
vüli hajtóerőt adott nekem!  Láttam, 

hogy ők is épp olyan hús és vér em-
berek, arra ösztönzött, hogy csinál-
jam, egyre többet és többet. A szíve-
men viselem, hogy a magyar kajak-ke-
nu utánpótlás erős legyen, melyhez az 
ilyen térségi versenyek nagyon is hoz-
zá tartoznak. Az egykori nagy küzdel-
mek főszereplői-, mint jómagam is – 
azzal, hogy eljövünk ezekre a verse-
nyekre, jelenlétünkkel példát adunk 
nekik, arra ösztönözzük a srácokat, 
hogy jobban, még nagyobb elszánt-
sággal sportoljanak. Úgy érzem, je-

lenlétünkkel, példánkkal már egy pi-
cit segítettünk nekik – mondta Hesz 
Mihály, aki tapasztalatait a Váci Vas-
utas SE elnökeként is igyekszik átadni 
a fiataloknak. 

- Jó látni, hogy ezek a gyerekek 
egészségesek, örömmel jönnek az 
edzésekre, élvezik az életet, élvezik a 
mozgást, szerencsére még nincsenek 
megfertőzve semmilyen káros dolog-
gal. Bízom benne, hogy így is marad 
– tette hozzá Vác díszpolgára, Mexi-
kó kajak királya, aki arról is mesélt, 
hogy múlt héten, Verőcén, Nagyma-
roson és Sukorón tekintette a fiatalok 
versenyeit. 

Lukács István, 
a gödiek ifjú reménysége

A gödiek egyik legnagyobb fiatal 
tehetsége a 17 éves Lukács István, aki 
a győri Óbert Ákossal a spanyolorszá-
gi Ponte Vedrában ifjúsági Európa-
bajnokságot nyert 22,6 km-es mara-
toni távon.  

- Hogyan lehet felkészülni egy 
ilyen hosszú távú versenyre? – kér-
deztem a szálfa termetű fiataltól.

- Természetesen nagyon sok edzés-
sel, ügyességi feladatokkal, kardio- és 
egyéb erőnléti gyakorlatokkal. A si-
kerhez az is hozzájárult, hogy a pá-
rommal összeszoktunk – mondta az 
ifjú bajnok. 

A helyiek körében nagy népszerű-
ségnek örvendő Lukács István termé-
szetesen magabiztosan nyert a Göd 
Kupán is. 

- Mi ösztönöz egy 17 éves fiatalt 
arra, hogy ennyit dolgozzon, ennyit 
edzzen, hiszen annyi „csábítás” le-
selkedik a korosztályodra?

- A sikerélmény, az eredmények 
nagyban motiválnak. Vannak példa-
képeim: Kammerer Zoltánt említe-

ném először, mert ő is itt Gödön kez-
dett kajakozni, és nagyon sok sikert 
ért el. A másik nagyon nagy példa-
képem az edzőm, Sinkó László. Az ő 
munkájuk, teljesítményük ösztönözz, 
hogy én is sikeres sportoló legyek. 

- Felnőttként is ilyen hosszú távo-
kon akarsz versenyezni?

- Nem, elsődleges célom a rövidtáv, 
az 1000 méteres egyes. De párosban 
is szívesen indulok a nemzetközi me-
zőnyben, ám ha nem a terveim szerint 
sikerül teljesíteni, akkor készülök a 
hosszú távú maratoni versenyekre is. 

- Mit jelentett számodra a gödi kö-
zönség előtt nyerni, hiszen hatalmas 
tapssal köszöntöttek? 

- Nagyon sokat, csodálatos érzés, 
nagyon szeretek itthon, gödi színek-
ben versenyezni. Köszönöm a szurko-
lók biztatását és szeretetét – mondta a 
szimpatikus fiatal sportoló. 

Kammerer Zoltán: 
Megcéloztam Tokiót

Lukács István példaképével, a gödi-
ek és az ország sportszerető közönsé-
gének egyik kedvencével, a város dísz-
polgárával, Kammerer Zoltánnal is 
mi mással, mint az olimpiával kezd-
tük a beszélgetést. 

- Háromszoros olimpiai bajnok-
ként hogyan tudtad feldolgozni, hogy 
nem jutottál ki a riói olimpiára?

- Igazából sehogy, átsiklottam a dol-
gokon, megvolt az előválogató verseny, 
ami nem úgy sikerült ahogyan tervez-
tem. Húztam egy vonalat, a fejezet lezá-
rult. Új célokkal, új kihívásokkal, mun-
kával telik az életem. Nem voltam bána-
tos, elfogadtam, hogy nem sikerült, de 
még nincs vége a sportpályafutásomnak. 

- Az olimpia versenyeinek tükré-
ben szerinted ti milyen eredményt 
értetek volna el, ha kijutottatok vol-
na Rióba? Tudom, hogy költői kér-
dés, de mégis…  

- Valóban az. A legjobb magyar né-
gyes jutott ki, nem tudom, hogy mi 
mit értünk volna el. 

- Mi lehet az oka, hogy a lányok há-
rom aranyérmet nyertek, a fiúk pedig 
érem nélkül zárták az olimpiát? 

- Nem tudom, mostanában ez a 
trend, pedig a fiúk régen sokkal ered-
ményesebbek voltak.  Így jött ki a lé-
pés. Azt hiányolom, hogy a férfiak tel-
jesítménye más sportágakban is na-
gyon alulmaradt. Nem tudom a siker-
telenség az okát és nem is szeretném 
boncolgatni. 

- Most mire koncentrálsz?
- Folytatom, és a legjobb egyéni tel-

jesítményt szeretném magamból ki-
hozni. Egyesben szeretnék a legjobb 
lenni. Nem adtam fel, megcéloztam 
Tokiót – mondta magabiztos elszánt-
sággal Kammerer Zoli, aki Hesz Mi-
hályhoz hasonlóan – talán a jövő nagy 
bajnokainak – gratulált a győzelmek és 
helyezésekhez miközben a fiataloknak 
átnyújtották az érmeket a díjátadón. 

A XXIII. Göd kupát a házigazda Göd 
SE nyerte fölényes magabiztossággal, 
melynek versenyzői 312 pontot gyűjt-
ve végeztek az élen, míg az egyesüle-
tek versenyében a dobogó második fo-
kára a Váci Kajak Kenu SE állhatok fel 
143 ponttal, ebben a nemes küzdelem-
ben a Verőcei Kajak-kenu SE-nek jutott 
a bronzérem 100 pontot szerezve.

A fiatalok seregszemléje után a csa-
ládi, baráti, munkahelyi közösségek, 
támogatók számára meghirdetett in-
diánkenu-versenyekre került sor.
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