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Új kilátót adtak át 
a Visegrádi

-hegységben

Prédikálószéken, a Visegrádi-hegység 639 méter magas csúcsán adta át 
legújabb kilátóját október 22-én, a Pilisi Parkerdő Zrt. A 12 méteres kilátó 
megnyitóján köszöntő beszédet mondott Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter, Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott, Kancz Csaba  
Komárom-Esztergom megyei kormánymegbízott és Zambó Péter, a Pilisi 
Parkerdő Zrt. vezérigazgatója.

A természetjárók kö-
rében nem csak a 
fantasztikus pano-
ráma miatt nép-

szerű a Prédikálószék hegy-
csúcsa, hanem például az el-
érhető közelségben lévő, szin-
tén rendkívül frekventált 
kirándulócélpontok, a Rám-
szakadék és a Vadálló-kövek 
miatt is.

A Pilisi Parkerdő Zrt. Kol-
ler József Ybl-díjas építész 
tervei alapján, 2016 tavaszán 
kezdett a Prédikálószék-
re megálmodott kilátó építé-
sébe. A parkerdőgazdaság a 
tervezés során különös hang-
súlyt fektetett egyrészt a hely 
korábbi állapotának megőr-
zésére, másrészt az építés so-
rán a terület állat- és növény-
világának védelmére.

A beton alapon álló, 12 mé-
ter magas, 70 négyzetmé-
ter alapterületű fa építmény 
három, felfelé haladva egy-
re szélesedő teraszáról foko-
zatosan nyílik meg az egész 
Dunakanyar panorámája. Az 
egyes szinteken a térségben 
jelentős szerepet játszó ma-
gyar királyok emlékét eleve-
nítik fel a kézzel festett, egye-
di tájékoztató táblák. Az új 
kilátó a kor követelményei-
nek megfelelő szolgáltatáso-
kat is nyújt a látogatóknak: 
tetején két webkamerát he-
lyeztek el, és környékén in-
gyenes Wi-Fi kapcsolat is el-
érhető.

Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter beszédé-
ben felidézte a hely történel-
mi múltját, és hangsúlyozta, 
hogy „a szovjet csapatok elő-
retörése után, az 1956-os for-
radalom hős résztvevői közül 

sokan itt az erdőkben talál-
tak menedéket, készültek az 
újabb harcra, vagy innen in-
dultak emigrációba.”

Zambó Péter, a Pilisi Park-
erdő Zrt. vezérigazgatója 
az ünnepélyes átadáson el-
mondta, hogy „a turizmusfej-
lesztés ezzel nem ér véget. Új, 
eddig kevésbé látogatott terü-
leteket szeretnének bevonni a 

természetjárásba, ezért a köz-
eljövő fejlesztéseit a Gödöllői-
dombságra és a Budai-hegy-
ség rejtettebb tájaira össz-
pontosítják.”

Tarnai Richárd Pest megyei 
kormánymegbízott beszédé-
ben utalt arra, hogy „az Is-
ten által teremtett világhoz az 
ember is szeretné hozzátenni 
a magáét. Erre jó példa a Pré-
dikálószék csúcsán épült ki-
látó is, ahonnan az eddiginél 
is magasabbról tekinthetünk 
rá a minket körülvevő ter-
mészetre”.  Majd a hely nevé-

re utalva megemlítette, hogy 
„a kormány nem csupán pré-
dikál a természetvédelem és a 
turizmus támogatásáról, hi-
szen az elmúlt évben több tu-
ristaház, kilátó, felújított gya-
logos és kerékpáros turistaút 
került átadásra.”

Az elkészült, vadonatúj ki-
látó ünnepélyes megnyitá-
sa és első bejárása a Pilisi 

Parkerdő Zrt. által szervezett 
1956-os vezetett emléktúrák-
nak köszönhetően több száz 
természetjáró, továbbá ága-
zati és térségi vezetők jelenlé-
tében zajlott – tájékoztatott a 
Pest Megyei Kormányhivatal.

Az új kilátót Csóka János 
a Magyar Pálos Rend tarto-
mányfőnöke áldotta meg és 
Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter és Révész Má-
riusz, a kerékpározásért és az 
aktív kikapcsolódásért felelős 
kormánybiztos adta át a ter-
mészetjáróknak.

Közel tízmilliárdos 
megrendelést nyert el 

a Járműjavító
A Dunakeszi Járműjavító Kft. több mint 9 milliárd forint értékű 
keretszerződest írt alá a MÁV START Zrt.-vel  az  általa  üzemeltetett vasúti  
személykocsik fővizsgáinak, futó- és  balesetes javításainak elvégzésére.

A korábbi évek gya-
korlatától elté-
rően a szerződés 
hosszabb időtar-

tamra, 2 éves időszakra vo-
natkozik. A projekt kereté-
ben összesen 299 belföldi és 
nemzetközi forgalmú ko-
csi fővizsgaztatására kerül-
het sor, és a megszokott te-
vékenységeken túl szá-
mos jarműtípus esetében 
különboző korszerűsítő és 
felújítási feladatokat, vala-
mint más kiegészítő mun-
kákat is tartalmaz – erősí-
tette meg a Dunakanyar Ré-
gió megkeresésére a DJJ Kft. 
ügyvezető igazgatója. 

Szepessy Tamás - a megál-
lapodás alaáírásakor - a Ma-
gyar ldőknek azt is elmond-
ta, hogy a szerződes megala-
pozza a gyár dolgozói számá-
ra a folyamatos munkalehe-
tőséget. A korábban tervezett 
megrendelések kozüI ugyan-
is eddig több nem valósult 
meg, ami nehézséget okozott 
a cégnek.

A DJJ Kft. ez év végen végez 
a CAF spanyol járműgyártó 
által a Budapesti Közlekedési 
Központ részére gyártott vil-
lamosok összeszerelésevel és 
üzembe helyezésével. A Du-

nakeszin keszült 8 villamos 
végszereléséhez és a szüksé-
ges próbák lefolytatásához 
jelentős beruházási munká-
kat kellett elvégezni. A tel-
jesítés érdekében 142,2 mil-
lió forintból átalakították a 
szerelőcsarnokot, 55,5 mil-
lióból tesztcsarnokot hoz-
tak létre, kiépítették a pró-
bapálya felsővezetéki szaka-
szát 78,3 millióból, és további 
137,8 millió forintból áram-
átalakítót létesítettek. Emel-
lett vasútgépészeti berende-
zéseket vasároltak, és külső 
munkákat végeztek 46,6, il-
letve 28,3 millió forintért. A 
CAF villamosokra vonatko-
zó további végszerelési mun-
kái azonban nem valósultak 
meg, mivel a BKK a mai na-
pig nem hivta le a szerződés-
ben szereplő további 50 villa-

most. Erre a BKK-nak 2018-ig 
van lehetősége. 

Miként a Magyar ldők ko-
rábban megírta, a dunake-
sziek a várományosai a 3-as 
metro kocsijainak felujítási 
munkáinak mintegy negye-
dének, tizenegymilliard fo-
rint összértekben. Szepessy 
Tamás ügyvezető igazgató a 
Dunakanyar Régiónak adott 
nyilatkozatában kiemel-
te, hogy az orosz féllel mind 
a mai napig nem jött létre 
a szerződes annak ellenére, 
hogy a MWM a közbeszer-
zési eljárásra leadott pályá-
zatában 25% alatti nevesített 
alvallálkozóként szerepeltet-
te a DJJ Kft.-t, s a két cég kö-
zött a mai napig együttmű-
ködési megállapodas van ér-
vényben.

V. I.

Támogatja a kormány Göd infrastrukturális fejlesztését, amelynek érdeké-
ben hamarosan megépül az M2-es autópálya Dunakeszi északi részén lévő 
csomópontját a 2-es főúttal összekötő út - olvasható a Magyar Közlönyben.

Összekötik az M2-est a 2-es 
főúttal Dunakeszi északi 

csomópontjánál

A kormányhatározat szerint a projekt 
előkészítési és kivitelezési feladatait 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő (NIF) Zrt. látja majd el. A kabi-

net felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a 
nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a beruhá-
zás megvalósításának érdekében 2016 és 2018 
között gondoskodjanak a pénzügyi tranzak-
ciós illetékkel és a kapcsolódó kincstári dí-

jakkal együtt 2016-ban 40,14 millió, 2017-ben  
2 milliárd 910,15 millió, 2018-ban 833 millió 
forint elkülönítéséről.

Göd város infrastrukturális fejlesztését 
célzó projekt önkormányzat szervezésében 
megvalósuló feladatainak idei finanszírozá-
sára a település 562 millió, a jövő évi mun-
kálatokhoz 1 milliárd 400 millió forintos tá-
mogatást kap.

Kormány-beruházás 
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Mindszenty József bíboros és az 1956 utáni megtorlás során kivégzett 
Pálinkás-Pallavicini Antal közös emlékművét, a világ első köztéri szárnyas 
oltárát avatták fel október 30-án a Nógrád megyei Rétságon.

A nyáron jelent meg az M2 Budapest-Vác közötti szakaszának kivitelezői 
közbeszerzési ajánlati felhívása, amelynek eredményeként az év végén 
megkezdődhet az M2 2x2 sávos gyorsforgalmi úttá fejlesztése a főváros és 
Vác közötti szakaszon.

Szentendre Város Önkormányzata pályázati forrást nyert a Nemzeti Kulturá-
lis Alaptól (www.nka.hu) a Kossuth Lajos u. 15. szám alatti épület felújításá-
ra. A munkálatok elvégzésére az önkormányzat beszerzési eljárást folyta-
tott le, melynek nyertese a Tér Kivitelező Kft. lett.

A Honvédelmi Mi-
nisztérium képvi-
seletében Kun Sza-
bó István vezérőr-

nagy, az önkéntes tartalékos 
rendszer fejlesztéséért fele-
lős miniszteri biztos és Beer 
Miklós váci megyés püspök 
leplezte le az emlékművet,  
Babusa János szobrászmű-
vész alkotását.

Beer Miklós az ünnepsé-
gen szólt arról, hogy Mind-
szenty József olyan gyorsan 
változó társadalmi, politikai 
helyzettel találta szembe ma-
gát, amelyre lehetetlen felké-
szülni. 

Az ő személye a bizonyíté-
ka annak: a hit tesz bennün-
ket képessé arra, hogy min-
den körülmények között hi-
teles és iránymutató legyen a 
szavunk, a magatartásunk, az 
életünk, Pallavicini Antal pe-
dig az élete feláldozásával állt 
ki az igazságtalanul meghur-
colt magyar főpap mellett - 
tette hozzá.

Hegedűs Ferenc (Fidesz-
KDNP), Rétság város pol-
gármestere felidézte, hogy 
az 1949 februárjában halál-
ra ítélt Mindszenty József bí-
borost megromlott egészsé-
gi állapota miatt 1955 nyarán 
előbb a püspökszentlászlói 
püspöki nyaralóba, majd a 
Nógrádi megye Felsőpetény-
be szállították, ahol novem-
bertől kiszabadításáig, 1956. 
október 30-ig tartották házi 
őrizetben. Budapesti útját a 
rétsági laktanyában szolgá-
ló Pálinkás-Pallavicini An-
tal szervezte, ő vezette a kato-

nai kíséretet is. Az őrnagyot 
a forradalom bukása után, 
1957 decemberében kivégez-
ték.

A Rétság határában felállí-
tott szárnyas oltár csúcspont-
jában egy lélekharang látha-
tó, az oltár két oldalán a főpa-
pot és a katonát az életnagy-
ságúnál nagyobb méretűnél 
ábrázolja az alkotó. 

Salamon György festőmű-
vész méltatásában azt mond-
ta: ahogyan Mindszenty Jó-
zsef nekilendül a lépésnek, 
tudható, hogy át fog menni a 
felsőpetényi kastély kapuján, 
amelyen túl a történelem vár-
ja. A kapu bal oldalán ablak 
készült, benne kereszttel, a 
jobb oldali ablak pedig tükör. 
A szobrász az őrnagyot feszes 
vigyázzállásban mutatja. 

Az ünnepségen Pallavicini 
Borbála, a mártír lánya fel-
idézte, hogy három és fél éves 
volt, amikor apját kivégez-
ték, 14 éves koráig nem is be-
széltek előtte az események-
ről, azt pedig a rendszervál-

tás után tudta meg a család, 
hogy hol van a - posztumusz 
ezredessé előléptetett - őr-
nagy sírja.

Elmondta azt is, hogy édes-
apját Nógrád megye önkor-
mányzata 1997-ben díszpol-
gárrá választotta, Újbudán 
utcát neveztek el róla, Szűcs 
Béla Albert Erőt, egészséget, 
őrnagy elvtárs! címmel írt 
könyvet Pálinkás-Pallavicini 
Antalról.

Mint mondta, édesapja ki-
végzése előtt öt percet kapott, 
hogy elbúcsúzzon feleségétől, 
és ekkor az őrnagy azt kér-
te: "Mondd el gyerekeimnek, 
nem voltam becstelen."

A helyi '56-os emlékbizott-
ság és az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világ-
szövetsége kezdeményezésére 
megvalósult, a Rétság hatá-
rában látható emlékmű ava-
tásán mintegy háromszázan 
vettek részt.

MTI Fotó: 
Marjai János

Az M2 jelenlegi 2×1 
sávos szakasza-
inak bővítésével 
Budapesttől Vá-

cig végig 2×2 sávos gyorsúton 
haladhatnak az autósok a fej-
lesztés elkészülése után. A je-
lenleg jelentős hosszban, több 
mint 13 kilométeren 2×1 sá-
von futó út négynyomúsítása 
után dinamikusabban bo-
nyolódhat az átmenő forga-
lom, a környékbeli települé-
seken, azaz Dunakeszin, Gö-
dön, Sződön, Sződligeten, 
Fóton, Csörögön és Vácott 
élők is gyorsabban és bizton-
ságosabban érhetik el a fővá-
rost.

„Az M2 középen elválasztó 
sávos, Dunakeszi csomópon-
tig betonelemek beiktatásával 
új, 19,6 kilométeres gyorsfor-
galmi úttá épül át a meglévő 
pálya megerősítésével, 25 mé-
ter koronaszélességgel. Du-
nakeszinél a meglévő csomó-
pont terhelésének csökken-
tésére és a könnyebb elérhe-
tőség érdekében kiépítjük a 
21101 jelű út Budapest irányú 
kapcsolatait. A sződligeti kü-
lön szintű csomópont is át-
épül, a jelenlegitől 800 mé-
terre kerül Vác felé. A jelenle-
gi csomópont kizárólag gya-
logos-kerékpáros közlekedés 
számára lesz megnyitva, így 

szüntetve meg a régóta fenn-
álló veszélyhelyzetet. Meg-
erősítjük a főpálya aluljáró 
hídjait, illetve, ahol szüksé-
ges, zajvédő falat és csereer-
dőt telepítünk.” – közölte a 
Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt.  

Eredményes közbeszerzés 
esetén az M2 építése 2016. év 
végén kezdődhet el. A tervek 
szerint az autósok 2018 végé-
től közlekedhetnek majd az új, 
2×2 sávos gyorsforgalmi úton.

A beruházás a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium megbí-
zásából, a NIF Zrt. beruházá-
sában IKOP forrásból való-
sulhat meg.

A felújítási munkála-
tokat október vé-
gén kezdték meg 
Kolozs János városi 

főmérnök irányítása mellett 
– írja a szentendre.hu. Első-

ként az épület belső falán ta-
lálható borostyánt távolítot-
ták el, majd folytatódott a fel-
újítás a falkutatási munkával. 
Az építési munkálatok két fő 
részből állnak majd: homlok-

zat- és tetőfelújítás, valamint 
a szükséges vízelvezetési ja-
vítások. Az építési munkála-
tok a tervek szerint november 
8-tól várhatóan 2017. január 
16-ig tartanak.

Mindszenty-Pallavicini-
emlékművet avattak fel Rétságon

2018 végéig 2x2 sávosra bővül az 
M2 Budapest-Vác közötti szakasza

Megújuló épület Szentendre belvárosában

Történelem-évforduló-emlékmű 

. gumiszerelés-centrírozás, gumi tárolás
. gumiabroncs értékesítés

. futómű beállítás 3D műszerrel
. gyorsszerviz fék-futómű javítás

. autóvillamosság-gépjármű diagnosztika
. önindító-generátor javítás

. akkumulátor értékesítés, beszerelve garanciával
. klíma töltés-tisztítás
. műszaki vizsgáztatás

. kipufogó rendszerjavítás
. autómentés-szállítás

. csereautó szolgáltatás
 

Munkafelvétel, bejelentkezés: 
06-20-280-2471 
x-car@invitel.hu

Göd-Dunakeszi
2120 Dunakeszi, 
Fő út 203.

Márka független 
autószerviz

A DMRV ZRT. AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA 
KERES MUNKATÁRSAKAT GÖD ÉS 
DUNAKESZI MUNKAVÉGZÉSI HELLYEL.

• VÍZMŰGÉPÉSZ
• KÖZCSATORNA ÁTÉPÍTŐ ÉS JAVÍTÓ

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal, pozíció 
megjelölésével 2016. november 28-ig a DMRV ZRT. 

2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. postacímen vagy 
az oneletrajzok@dmrvzrt.hu e-mail címen lehet.

DMRV ZRT.

Apróhirdetés

• ELADÓ HÁZ Dunakeszi alagi városrészének 
központjában, csendes kis utcában eladó egy 
120m2-es, kétszintes, fafödémes, míves kivi-
telezésű, rusztikus külső-belső megoldású, kül-
ső szigeteléssel is ellátott, cirkó fűtéses, légkon-
dicionált családi ház, több autót befogadó nagy 
garázzsal,  645m2-es telken, szép környezet-
ben, rendkívül kedvező adottságokkal. (bölcső-
de, óvoda, iskola, orvosi rendelő, üzletek, posta, 
könyvtár, sportpálya, autóbusz megállók, vas-
útállomás gyalog is jól elérhető közelségben.) 
Irányár: 47 millió forint. Tel.: 06-30-243-2822
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Nagymaros több évtizede küzd a magas Dunai vízállások miatt keletkező egy-
re súlyosabb nehézségekkel. A megnövekedett árvízszint és az elöntés gyako-
risága miatt a város belterületének teljes Duna-parti sávja a 12-es főútig egyre 
gyakrabban került víz alá, amely korábban 10-15 évenként ismétlődött. Az utób-
bi évtizedben, azonban ezek gyakorisága megnőtt. A védekezési költségek és 
elöntési károk egyre nagyobb terhet jelentettek a városnak, amely elengedhe-
tetlenné tette a fejlesztést – nyilatkozta 2014. május 14-én Tarnai Richárd Pest 
megyei kormánymegbízott, amikor a sajtónak bemutatták a mobilgát építését, 
a 2013-as, az évszázad legnagyobb árvize után.  

Körzetének fejlesztéseiről beszélt Vácy Károly, a Fidesz-KDNP színeiben te-
vékenykedő, a 8-as számú választókörzet képviselője, Vácon legutóbbi saj-
tótájékoztatóján.

A védvonal tervezésénél és építésénél 
döntő szempont volt a korábbi vé-
dekezési tapasztalatok felhasználá-
sa és a természeti környezet figye-

lembevétele.
Időközben elkészült a 2390 méter hosszban 

- alépítménnyel, gáttesttel és mobil elemek ki-
építésével - a védvonal. 

Szakmai előírásoknak megfelelően a 12-es 
út mellett a minap tesztelték, hogy - a felszín 
alatt húzódó alapra – mennyi idő alatt tud-
ják felszerelni a közel két méter magas mobil-
gát lemez elemeit, amely szükség esetén még 
legalább egy méter magasságban tovább nö-
velhető. Mint a munkálatokat irányító szak-
ember elmondta; rendkívül fontos számuk-
ra az így szerzett információ, aminek isme-
retében pontosan meg tudják állapítani, hogy 
éles helyzetben mennyi idő alatt lehet felépíte-
ni a város biztonságát szolgáló mobilgát rend-
szert. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Köszönetet mon-
dott azért, hogy a 
körzetében nagy 
létszámmal men-

tek el voksolni október 2-án, 
valamint azért is, hogy a vá-
ros lakosságának jelentős ré-
sze vett részt az október 23-i 
megemlékezéseken.

A testületi ülés döntései-
re kitérve arról beszélt, hogy 
az Alsó utca - Katona Jó-
zsef utca kereszteződésében 
rendbe hozzák még ebben az 
évben az esővízelvezető ár-
kot és az útburkolatot, va-
lamint felújítják a Hanusz 
utca - Kis utca közöt-
ti lépcsőt is, amit ha lehet, 
akadálymentesítenek is.

- Évtizedes probléma, 
hogy a járdalapokból ösz-
szerakott lépcsők elmozdul-
tak, balesetveszélyesek, az 
ott húzódó gaz és egyéb nö-
vényzet nagyon ránőtt. Ezt 
egyébként a holding munka-
társai visszavágták, ez a lép-
cső felújításra kerül. A tes-
tületi ülésen kértem a fő-
mérnökséget, hogy mérle-
geljék, hogy a lépcsőt eset-

legesen akadálymentesíteni 
tudjuk-e. Ez egy opció csak, 
mivel olyan nagy a lejtése a 
lépcsőnek, hogy nem biztos, 
hogy előrelépés lenne, lehet, 
hogy a biztonságot csökken-
tené – mondta. 

Beszélt még a Felső-
Törökhegy villamosháló-
zatának bővítéséről is, ahol 
hamarosan elkezdődhet a 
munka. A képviselő szerint 
mintegy 13 telektulajdonos 
juthat a fejlesztéssel áram-
hoz a közeljövőben.

- A lakók jelentős része a 
kerítését már beljebb vit-
te, így hogyha ez kialakítás-

ra kerül és a pályázati lehe-
tőségek megengedik, akkor 
úgy gondolom, akkor a cik-
lus végére, lehetőleg, meg-
tudjuk oldani a végleges út-
burkolatot is ezen a részen – 
hangzott el. 

Vácy Károly, aki a Vác Vá-
rosi Evezősklub elnöke is, 
végül arról beszélt, hogy az 
idén őszre tervezett Széche-
nyi Vízi Emléktúra, a Mar-
git szigeti közműfejlesztések 
miatt maradt el, ezért  vár-
hatóan így tavasszal tarják 
meg. 

Furucz Anita

Tesztelték a mobilgát 
összeszerelésének 

időtartamát Nagymaroson

Fejlesztések várhatók Vácon, 
a deákvári városrészben



Dióssi Csaba és Szabóné Ónodi Valéria

4 Dunakanyar Régió XVIII. évfolyam 22. szám

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

Egy lépéssel közelebb 
a Művészetek Házához 

Dunakeszi: Jóváhagyták az 
új tornacsarnok koncepciót

Kibővült és megszépült 
a Garas utcai bölcsőde

Dunakeszi hosszú-hosszú évek óta rendkívül gazdag zenei oktatással- és 
tartalmas programok megvalósításával büszkélkedhet, melynek további 
kiteljesedése érdekében a város Önkormányzata nem kisebb célt tűzött ki 
maga elé, mint hogy egy minden igényt kielégítő modern Művészetek Há-
zának felépítését. 

Az áprilisi vélemény-nyilvánító szavazás eredményét tiszteletben tartva, 
ígéretünkhöz híven a Dunakeszi Magyarság Sporttelepen valósul meg a 
multifunkciós sportközpont - olvasható Dunakeszi Város Önkormányzata 
tájékoztatójában.

Az épület kívülről mit sem változott. Belépve a Garas utcai bölcsődébe 
azonban jelentős átalakítások tanúi lehetünk. Két új, Süni 1 és Süni 2 cso-
portszobával bővült az intézmény, s ezeket a helyiségeket máris belakták 
a csöppségek. Ám ennél több is történt a nyár folyamán.

A nagy álom meg-
valósításához egy 
újabb lépessel kö-
zelebb került a vá-

ros. Mint ismert a Bárdos La-
jos Általános Iskola egyko-
ri forfa épületének helyére, a 
Fő út melletti három tízeme-

letes épület szomszédságá-
ban megvalósuló Művésze-
tek Háza tervei már 2014-ben 
elkészültek. Már a tervek ké-
szítésénél szembesültek vele, 
hogy az intézménybe látoga-
tók parkolását sajnos nem le-
het teljes egészében az emlí-
tett telken. 

A közelmúltban azonban 
eladóvá vált a volt kék iskola 
melletti, Iskola u. 16. sz. alat-
ti, közel 1800 m2- es telek. A 
Képviselő-testület novembe-
ri döntése alapján az Önkor-
mányzat elfogadja a 40 mil-
lió forintos vételárat és meg-
vásárolja az ingatlant a Mű-
vészetek Házának parkolója 
részére.

A Magyar Labdarúgó szövetség TAO - támo-
gatása teszi ki a csarnok tervezési-kivitelezési 
költségeinek 70 %-át, melyhez az Önkormány-
zat biztosítja a Városi Sportegyesület számára 
a visszatérítendő önrészt. A Képviselő-testület 
ma, 2016. november 3-án hozzájárulását adta, 

hogy a sportcsarnok önkormányzati területen, 
azaz a Magyarság Sporttelepen épüljön meg, és 
jóváhagyta az épület koncepciótervét.

A beruházás teljes mértékben pályázati for-
rásból, összesen bruttó 667 millió forintból va-
lósul meg.

Megújult a váci 
könyvtár olvasóterme 

Október 27-én ünnepélyes keretek között átadták a 
Katona Lajos Városi Könyvtár felújított olvasósar-
kát, amelynek modernizálása az Ipress Center nyom-
daközpont támogatásával valósult meg idén nyáron.
A korszerűsítés keretét adó IPRESS KÖNYVKLUB 
program célja, hogy személyes ajánlásokkal időtál-
ló értékekre hívja fel a figyelmet, és többen fedezzék 
fel az olvasás örömét a felnövekvő generáció tagjai 
közül is.

A kibővített bölcső-
de átadási ünnep-
ségén elöljáró-
ban Szabóné Óno-

di Valéria, a Dunakeszi Óvo-
da- és Humán Szolgáltató 
Központ és Könyvtár Intéz-
ményvezetője mondott kö-
szönetet Dióssi Csaba polgár-
mesternek és az Önkormány-
zatnak, azért, hogy támogat-
ták azt a korábban megfogal-
mazott ötletet, mely szerint a 
már nem használt főzőkony-
ha helyén alakítsanak ki két 
új csoportszobát.

Avató beszédében Dióssi 
Csaba elmondta, hogy kez-
dettől lelkesen támogat-
ta a javaslatot. Emlékeztetett 
arra, hogy még az előző cik-
lus elején lakossági beszél-
getések során megfogalma-
zódott az egyik legnagyobb 
probléma a városban, hogy 
nem tudnak lépést tartani a 
beköltöző és gyermeket vál-
lalók számával.

– Miközben minden gyer-
meknek örülni kell, aki Ma-
gyarországon megszületik, 
ezzel a kihívással az Önkor-
mányzatnak feltétlen fog-
lalkozni kellett. Az eltelt idő 
alatt sok minden megválto-
zott. Két új óvoda épült, pá-

lyázati pénzből három éve 
egy új négycsoportos bölcső-
dét tudtunk megvalósítani, és 
létrehoztuk a gyermeknapkö-
zit is. Mostanra a korábbi fe-
szültségek lényegesen eny-
hültek. El tudjuk helyezni az 
óvodás gyermekeket, bölcső-
dei férőhelyekkel is egyre job-
ban állunk. De nem állunk 
meg, hiszen valószínű tovább 
nő Dunakeszin a gyermekek 
száma, aminek nagyon örü-
lünk. Azzal az új bölcsődével 
és óvodával, amire most pá-
lyázik az Önkormányzat, a 
férőhely problémákon túl az 
óvodapedagógiai kérdéseket 
is kezelni tudjuk. Nagyon jó, 
hogy két csoporttal sikerült 
bővíteni a bölcsödét, huszon-
nyolc család problémáján tu-
dunk így segíteni. 

Végezetül köszönetet mon-
dott a városvezető mindenki-
nek, aki részt vett a munká-
ban, azért is, mert egy prob-
léma megoldása mellett sike-
rült többet is megoldani. Ez-
zel arra utalt, hogy elkészült 
egy felnőtt mosdó, felújításra 
került a mosdóblokk, és be-
épített szekrények is készül-
tek. A kivitelezők jó minősé-
gű munkát végeztek.

Ezt követően Dióssi Csa-

ba a gyerekekkel és nevelő-
ikkel találkozott, s a megille-
tődött kicsiket palacsintával 
lepte meg. Végignézve a cso-
portszobákat, a szivárványos 
színekkel kifestett, vadonat-
új mosdókat, irigylésre méltó 
szép helyiségekkel büszkél-
kedhet a bölcsőde.

A kivitelezés során kide-
rült, hogy a szokásos nyá-
ri nyitva tartás nem lesz ele-
gendő a munkák elvégzésére, 
ezért négy hétig a másik két 
bölcsődének kellett átvállalni 
a gyerekeket. Szabóné Óno-
di Valéria köszönetet mon-
dott mindenkinek, aki ebben 
a helyzetben helytállt. Vonat-
kozott ez az intézmények ve-
zetőire, a nevelőkre, a tech-
nikai személyzetre és termé-
szetesen, a szülőknek is szólt 
a köszönet, akik kellően tole-
rálták ezt a helyzetet.

A kivitelező BML Kft. ügy-
vezetője, Balog Miklós István 
kérdésünkre elmondta, hogy 
kicserélték az összes nyílás-
zárót, a régi konyha helyén új 
csoportszobát, s a hozzá tar-
tozó vizesblokkot alakítottak 
ki, korszerűsítették a melegí-
tőkonyhát s mindezzel határ-
időre elkészültek. 

Most már nyolc csoport-
tal, csoportonként tizenkét-
tizennégy gyermekkel mű-
ködik a bölcsőde, tudtuk meg 
Feszl Tímea intézményveze-
tőtől. A húsz dolgozó közül 
tizenhat kisgyermek-nevelő 
foglalkozik a csöppségekkel, 
s örömmel mondta, hogy az 
átalakítás jelentősen könnyí-
tett a körzetükben élő szülők 
gondjain. Még lehetőség van 
felvételre, várják az újabb je-
lentkezőket, akik munkatár-
sai igényes tevékenysége so-
rán gondtalanul cseperedhet-
nek a szép környezetben.        

Katona M. István
Fotó: DunakesziPost

Dunakeszi: November 26-án nyit a főtéri korcsolyapálya
Szabó Katalin, a Dunakeszi Programiroda ve-
zetője örömmel újságolta, hogy idén novem-
ber 26-án nyit a nagy népszerűségnek örven-
dő főtéri jégpálya. 
– A korcsolyázás szerelmeseit idén fedett jégpá-
lyával, elkülönített öltözővel és korcsolyakölcsön-
zővel várjuk, akik egészen 2017. január 29-ig hó-
dolhatnak kedvenc sportjuknak. 

Délelőttönként a szervezett csoportokban ér-
kező óvodások és iskolások ingyen látogathatják 
majd a jégpályát, sőt, a korcsolyabérlést is díjmen-
tesen biztosítja számukra Dunakeszi Város Ön-
kormányzata. 

A jégpályát a dunakesziek ötszáz forintért, a 
nem helyi lakosok pedig ezer forintért vehetik 
igénybe. Az öt évnél fiatalabbak pedig díjmente-
sen korcsolyázhatnak – tájékoztatott. 

Dr. Pazicski Fruzsina 
ügyvéd

2000 Szentendre, 
Rózsakert 2. fsz. 2.
Mobil: 06-20-284-27-72
E-mail: 
pazicski@drpazicski.hu
www.drpazicski.hu

• Családjog
• Ingatlanjog
• Büntetőjog

• Társasági jog
• Kártérítési jog
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Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai 
szűrővizsgálatot szerve zünk az Amplifon Hallásközpontokban
dunakanyarbeli lakosok számára 2016. november 10-től 30-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpontok

Szentendre, Római Sánc köz 1. 
Bejelentkezés: 06 26 501 700

Vác, Köztársaság u. 10-12. 
Bejelentkezés: 06 27 620 573

amplifon.hu

Kutatási adatok szerint a magyar lakosság
10 százalékának van vala milyen mértékű
hallás csökke  nése.

A fokozatosan romló hallás az érintetteknek
sokszor alig tűnik fel, sőt idő vel meg szokottá is
válhat ez az állapot. Aki rosszul hall, hajlamos
lehet akár a kör nyezetét is hibáztatni: sutyo -
rognak, nem beszélnek ért he tően, hadarnak. Az
ebből eredő konflik tusok, sér tettség, a meg nem
ér tett ség akár a hozzátartozóktól való elfordu -
lásig fajulhat.

Felgyorsult világunk ban a meg   nö ve kedett
járműforgalom követ kez té ben az autó vezetés és
a gyalogosként való köz lekedés egyaránt maxi -
mális oda figye lést igényel. Hogy meg előz zük
a bal ese teket az utakon, pontosan kell halla-
nunk, milyen irányból jönnek az autók, a bu szok,
a ke rék  pá rosok vagy éppen a gya lo go sok. Ah-
hoz, hogy a hang irá nyát meg tudjuk álla pítani,
működnie kell az úgy nevezett térbeli hallá-
sunknak. Ennek alapvető felté tele pedig az,
hogy mindkét fülünkkel tökéletesen jól hall junk.
Ebből követ ke zik, hogy számos kisebb-nagyobb
bal ese tet el lehetne ke rülni, ha a hallás prob -
lémá kat időben kezelnék.

Fontos, hogy a közvetlen kör nye zet ből
érkező visszajelzések ha té konyan ráirá -
nyíthatják az érintett figyelmét a problé mára,
és így idővel talán elfogadja, hogy segítségre van
szüksége. Ha már eddig eljutottunk, ne enged-

jük el sze rettünk, isme rősünk ke zét: kí sér -
jük el a hallás vizs gá latra, várjuk meg vele az
eredményt és segítsük őt a hallás javító esz -
köz kiválasz tá sában is.

A hallókészülékkel is meg kell ta nulni hal-
lani, és ezt csak türe lem mel, gyakorlással
érhetjük el. Sokszor a hoz zá tar to zók sze re pe
legalább olyan fontos, mint a jól beállított
halló ké szülék rend  szeres viselése, főleg ha
idő sebb családtagról van szó; bizto san min-
denkinek a családjában van valaki, akinek
szüksége van figyelemre, biztatásra, hogy
meg tegye az első lépést. A hallás vizsgálatra
nem kell várni; mindenki egyéni időpontot
kap az Amplifonnál, és sze mély re sza bott
audio lógiai ellá tásban részesül.

Érde mes tehát most be je lent  kezni a
hirdetés melletti  telefonszámok egyikén.

Működő térbeli hallással biztonságosabb
az utcai közlekedés.

Segítsünk neki!
Ismerünk olyat, akinek hallásproblémája van,
de homokba dugja a fejét?
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Együtt jótékonykodott 
a DDC és a Habitat

A Duna-Dráva Cement Kft. és a Habitat for Humanity 
2016-ban együttműködésbe kezdett, hogy együtt segít-
hessenek rászoruló családokon. A DDC termékadomány-
nyal járult hozzá ahhoz, hogy egy család átmeneti ott-
honból végre saját otthonba költözhessen. Az alapítvány 
rendszeresen újít fel szociális bérlakásokat a szegény-
ségben élők számára, amelyben ezúttal a DDC segítsé-
gét is kérték.

A Habitat Második 
Esély programja 
otthontalan, átme-
neti otthonban élő 

gyerekes családoknak nyújt 
segítséget. A civil szervezet 
önkormányzatok és önkénte-
sek segítségével évek óta üre-
sen álló, leromlott állapotú 
szociális bérlakásokat újít fel, 
hogy a családok hosszú távon 
is fenntartható, biztos ott-
honhoz jussanak. A Habitat 
for Humanity Második Esély 
programját a  Saint-Gobain 
Initiatives Alapítvány  támo-
gatásával, a Szociális és Re-
habilitációs Alapítvánnyal, 
Zugló- és a XV. kerület ön-
kormányzataival partnerség-
ben valósítja meg.

Ehhez a kezdeményezés-
hez csatlakozott idén a Du-
na-Dráva Cement Kft.: a vál-
lalat Basa utcai betonüzemé-
ből a XV. kerületi szociális 
bérlakás felújításhoz szüksé-
ges betont a helyszínre szállí-
totta, az alapítvány önkénte-
sei pedig szigeteltek és beto-
noztak, illetve megújították 

a ház alapját. A két szerve-
zet és az önkéntesek segítsé-
gének köszönhetően a csa-
lád hamarosan birtokba ve-
heti új otthonát. További in-
formációkért, és a felújításról 
készült képekért látogasson el 
a Habitat facebook oldalára: 
https://www.facebook.com/
habitathungary/

A Duna-Dráva Cement 
Kft. környezetbarát kezde-
ményezéseiről, programjai-
ról bővebben tájékozódhat a 
vállalat weboldalán: http://
w w w.duna-drava .hu/hu/
tarsadalmi-felelossegvallalas

A váci Madách Imre Művelődési Központ 1976-tól működik jelenlegi helyén. A város és a régió leg-
nagyobb intézményeként igyekszik kielégíteni a lakosság kulturális  igényeit. A beszélgetés Kiss Ra-
mónával a Madách Imre Művelődési Központban november 10-én színpadra kerülő Elvis, oltár, Miami 
című fergeteges vígjáték kapcsán készült.

- Először is magáról a darabról kérdez-
nélek. Mióta játsszátok? Hol léptetek fel 
vele eddig? Hogy érzed magad a színda-
rabban? Mi az, ami miatt mindenképp 
ajánlanád a közönségnek?

- Fél évvel ezelőtt mutattuk be, a Ste-
fánia Palotában a darabot egy már ösz-
szeszokott csapattal, mint, Bánfalvy Ági, 
Vastag Tomi, Harmath Imre, Hujber 
Feri, aki ennek a darabnak a főszereplője. 
Már korábban is volt szerencsém velük 
együtt dolgozni nem is egy darabban. Ez 
egy nagyon jó kis vígjáték, nagyon sze-
retem, és az egész társulat nagyon szereti 
ezt játszani. Az elmúlt fél év tapasztalata 
az, hogy a nézők is élvezik, mosolyognak 
nagyokat nevetnek az előadás alatt. Ezt 
a darabot talán, - ha nem is egy az egy-
ben -, de kicsit az Oszkár című vígjáték-
hoz tudnám hasonlítani, amit a televízi-
óban is lehetett látni Silvester Staloneval. 
Itt is van pár bőrönd, ami a „főszereplő-
je” ennek a darabnak. Onnan kezdődik 
a gubanc, hogy ezek a bőröndök elcseré-
lődnek, amiből elindul a káosz, ami vic-
cesebbnél viccesebb helyzeteket hoz lét-
re. Igazából szerintem kortalan a darab, 
úgyhogy bárki, akinek van kedve nevet-
ni, az jöjjön el és nézzen meg minket.

- Milyen együtt játszani Vastag To-
mival, mivel ő alapvetően nem színész, 
hanem énekes?

- Igen, ő első sorban énekes és ez éle-
te első prózai szerepe. A Grease-ben is 
együtt játszunk, ami ugye egy musical, 
amiben ő a fiú csapat egyik tagja. Ott 
már volt szerencsém egy három hóna-

pos próbaidőszakban is együtt dolgoz-
ni vele. Régóta ismerjük egymást, test-
vérével, Csabával is és nagyon jó a kap-
csolatunk. Mindhárman veszprémi szü-
letésűek vagyunk, így ez is egyfajta ka-
pocs köztünk. Nagyon szépen megállja 
a helyét és a nézők nagyon kedvelik őt a 
színpadon.

- Kicsit rólad is kérdeznék: ezen kívül 
milyen darabokban játszol még?

- Jelen pillanatban a Madách Szín-
házban a Poligamy című musicalban, 
a Bánfalvy Társulattal a Magyar Szín-
házban a Grease musicalban, a Belvá-
rosi Színházban az Estére szabad a kecó 
avagy a londoni szextett című vígjáték-
ban, valamint az Abigélben játszom. A 
Karinthy Színházban a Szent Péter es-
ernyőjében láthatnak az érdeklődők. A 
Bánfalvy Társulat darabjaival rendsze-
resen járjuk az országot is, hogy minél 
több embert tudjunk szórakoztatni.

- Mik a rövid távú terveid?
- Mindig vannak terveim természete-

sen, azt gondolom, hogy az egy nagyon 
jó dolog, hogy az ember célokat tűz ki, 
illetve tervez előre. Ugyan akkor remé-
lem, hogy 2017 még sok meglepetést fog 
tartogatni számomra. Általában azért ez 
úgy szokott kinézni, hogy év elején le-
ülök, és átgondolom, hogy mit szeretnék 
megvalósítani abban az évben, vagy már 
előre dolgozom az előző évből.

- És hosszabb távú elképzelések, eset-
leg van-e szerep álmod, amit minden-
képp szeretnél eljátszani?

- Szerepálmom nincs, mert mindig 
beleszerelmesedek az adott darabba. 
Nyilván, ha valamilyen darab nagyon 
érdekel, akkor annak a meghallgatására 
mindenképpen elmegyek és megpróbá-
lom a játékommal úgy életre hívni   a ka-
raktert, hogy azt kapja a rendező, amit 
szeretne látni. Mindegyik karaktert, 
amit elkezdek megfejteni és a bőrébe bú-
jok, abba kicsit beleszerelmesedem.

- Már nem először lépsz fel nálunk, 
itt Vácon, hiszen pont egy éve, tavaly 
novemberben az Estére szabad a kecó, 
avagy a londoni szextett című darab-
ban láthatott a közönség. Hogy érezted 
magad akkor Vácon?

- Nagyon szerettünk ott játszani, jó 
nagy a nézőtér, és sokan el is jöttek, ami 
mindig jó érzés. Jó látni, hogy ott hely-
ben is szeretnek elmenni az emberek 
színházba, és szívesen fogadnak min-
ket, így mindig nagy örömmel megyünk 
Vácra.

Kiss-Vass Gabi

Kiss Ramóna: Mindig örömmel megyünk Vácra!
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Kardos Tibor a francia főváros közönségét is 
meghódította alkotásaival84 éves a magyar 

televíziózás doyenje – 
a Gödön élő Vitray Tamás

Sikertörténetet ír 
a Vox Humana és a Vác 

Civitas Szimfonikus Zenekar

Sződligetről Párizsba
November 5-én ünnepelte 84. születésnapját a Kossuh-díjas újságíró, főszer-
kesztő, riporter, kiváló művész, aki szinte minden sportágat közvetített a televí-
zióban. Első interjúját – azóta legendává vált - sámliról készítette. Az évek során 
megszámlálhatatlan Telesport-, és helyszíni közvetítés, valamint számos nagy 
világverseny riportere volt. Összesen 21 téli- és nyári olimpiáról közvetített.

Története egyik kiemelkedő sikerfejezetét írta és írja ezekben a hetekben, hó-
napokban a Vox Humana kórus, részben a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar-
ral közösen.

A Sződligeten élő és alkotó Kardos Tibor szobrász, képzőművész fél évszáza-
dos termékeny művészetének egyik legnagyobb szakmai elismeréseként a kö-
zeli hetekben Párizs közönsége is megcsodálhatta rendkívüli tehetségét, alko-
tásainak szépségét. A művészetek világ fővárosából, Párizsból hogyan és ki fi-
gyelt fel egy Pest megyei nagyközségben élő alkotóra? – kérdeztük sződligeti 
otthonában a művészt.

1997-től aktív nyugdíjas. 1999-től a Danubi-
us Rádióban vezetett sporttal foglalkozó te-
lefonos beszélgető műsort Ötfülközt címmel.  

Állandó vendége volt Gyulay Zsolt olimpiai 
bajnok kajakos. A műsor 2001 őszén átkerült 
a Klubrádióra. 2002. október 21-étől ismét ki-
nevezték a Sportfőszerkesztőség élére. 2004. 
november 1-jétől elnöki főtanácsos volt.

Vitray Tamás a Színház- és Filmművésze-
ti Egyetem tanára, a Magyar Televízió Örö-
kös Tagja.

2009-ben Medveczky Balázs az MTV akko-
ri alelnöke költségcsökkentésre hivatkozva 
elbocsátotta az MTV-től. Azóta a Digi Spor-
ton vezeti a Kibicek című beszélgető műsort 
sportolókat megszólaltatva. 

Forrás: librarus.hu
Fotó: digisport.hu

A nemzeti ünnep 
előestéjén - a Csa-
ládháló szervezet 
felkérésére és szer-

vezésében - a kórus és a ze-
nekar, a debreceni Canticum 
Novum kamarakórussal, a 
Jubilate Gyermekarral, a Ma-
gyar Állami Operaház szó-
listáival együtt ünnepi hang-
versenyt adott a Nemzeti 
Színházban. Az október 23-ai 
váci megemlékezésen feláll-
va tapsolta meg a közönség a 
szimfonikusok és a szólót ját-
szó Cs. Nagy Ildikó zongora-
művész előadását. Az ének-
kar közreműködött a világ-
hírű tenor, Andrea Bocelli "Il 
Grande Mistero" című világ-
turnéjának a budapesti Szent 
István Bazilikában november 
5-én rendezett koncertjén. 
Az adventi időszakban pedig 
- a Danubia Szimfonikus Ze-
nekarral együtt - négy hang-
versenyt adnak a Zeneakadé-
mián.

- A Családháló vezetőjének, 
Székely Attilának nagy álma 
volt, hogy az '56-os forrada-
lom és szabadságharc hatva-

nadik évfordulóján tartalmas 
hosszú hétvégét szervezze-
nek, az eseményre a határon 
túlról is sok meghívott család 
érkezett. A program egyik 
kiemelt eseményének számí-
tó ünnepi hangversenyen, a 
Nemzeti Színházban összes-
ségében csaknem kétszázöt-
ven közreműködő muzsikált, 
énekelt, külön-külön prog-
ramokkal és együtt is. A fel-
lépés kapcsán különösen jól 
esett Kovács Ágnes képviselő 
gratulációja, aki azt mondta: 
váciként örömöt és büszkesé-
get érzett a koncertet hallva, 
a sikert látva - mondta Sán-
dor Bence karnagy, a Vox Hu-
mana Kórus és a Vác Civitas 
Szimfonikus Zenekar veze-
tője.

A karnagy a váci zeneisko-
lában rendezett ünnepi hang-
verseny sikerét is nagy öröm-
mel fogadta. Mint fogalma-
zott, a zenészeknek is ritka 
élmény, amikor állva tapsol 
a közönség egy-egy koncer-
ten. Hozzátette, mint min-
dig, ezúttal is felemelő érzés 
volt együtt zenélni Cs. Nagy 

Ildikóval, szavai szerint ze-
nekarvezetőként nagy öröm 
számára is, hogy Vácon ilyen 
magasan kvalifikált muzsi-
kusokkal dolgozhat együtt.

- Nagyon fontos a közön-
ség szeretete, elismerő vissza-
jelzése, minden siker újabb 
megerősítést ad, és ez a név-
leg amatőr kórusunk eseté-
ben különösen fontos, hiszen 
a tagok szabadidejükből ál-
doznak az együtt éneklésre, a 
heti kétszeri próbára, megra-
gadom az alkalmat, hogy ez-
úton is köszönetet mondjak 
mindannyiuknak - fogalma-
zott Sándor Bence.

Aztán szóba hozta még azt 
is: természetes, hogy egy-egy 
művészeti közösség életében 
a sikeres időszakok mellett 
hullámvölgyek ugyancsak 
vannak, jelen esetben inkább 
voltak, hiszen a Vox Humana 
kórus és a Vác Civitas Szim-
fonikus Zenekar most túlzás 
nélkül egyaránt szárnyal. El-
mondása szerint mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, mint az, 
hogy amíg a legutóbbi idő-
kig jobbára saját maguk szer-
vezték a programjaikat, addig 
mára az a helyzet, hogy egy-
egy felkérést már sajnálatuk-
ra nem is tudnak teljesíteni a 
kórussal. Hozzátette még: ez 
egy vidéki énekkarnak óriási 
elismerés. 

A kérdésre, hogy hogyan 
állnak az utánpótlással, a kó-
rusvezető kiemelte, ez az 
énekkar esetében különösen 
fontos szempont, tehát szere-
tettel hívják és várják a kórus-
éneklés iránt érdeklődőket. 

Ribáry Zoltán

- Több mint két hónap-
pal ezelőtt, e-mailen kaptam 
a felkérést, majd ezt követő-
en telefonhívással is megerő-
sítették, hogy a Párizsban, a 
„Salle Des Fetes„ rendezvény-
központban, „EXPOSITION 
Bleu„ címmel rendeznek 
nemzetközi kiállítást,  ahol 
tizenhárom – köztük francia, 
angol, portugál, német, len-
gyel és magyar - képzőmű-
vész alkotásait mutatják be. 
Mint mondták, színes kata-
lógust is készítenek, melyben 
minden résztvevő művész 
két oldal bemutatkozási lehe-
tőséget kap. A honlapomon 
megnézték az alkotásaimat 
és kérdezték, hogy részt tud-
nék-e venni a mozaikképeim-
mel ezen a kiállításon?  Ter-
mészetesen örömmel mond-
tam igent.

- Milyen siker kísérte be-
mutatkozását a nívós tárla-
ton? Egyáltalán a közönség 
kiknek a társaságában élvez-
hette az ön művészetét?

- A monstre kiállítás külön-
leges megjelenítése, lélegzetel-
állító hatása a disignerek „va-
rázslata” volt, akik a rendkívül 
impozáns, 300 m2-es kiállító 
teremben rendezték be a tár-
latot. Minden alkotást külön-

külön mini reflektorral világí-
tottak be. A mennyezeten ke-
resztül húzott tüll anyagokat 
pedig színes fényekkel pász-

tázták. Sejtelmes félhomály 
lengte be a kiállító helyiséget. 
Nagyon különleges látvány 
volt. A rendezők a megnyitón 
valamennyi művészt külön is 
bemutattak a közönségnek és 
elmondták, hogy melyik or-
szágból érkezett, és milyen al-
kotásokkal vesz részt a párizsi 
kiállításon. A rendezvényköz-
pont teraszán köszöntöttek 
bennünket és az igen nagy lét-
számú közönséget, akik csak a 
biztonsági átvizsgálások után 
léphettek be a kiállító terem-
be. A különleges látványt mo-
rajlással „köszöntötték” a né-
zők, akiket érzékelhetően meg 
érintett a csodálatos miliő.  

 Szobrászok, festőművé-
szek, grafikusok, egy fotós 
képei mellett Párizs egyik 
legnevesebb ruhatervezője, 
filmes jelmeztervező  –  aki-
nek többek között a Három 
testőr és több híres film di-
cséri tehetségét  – alkotásai 
között voltak kiállítva az én 
mozaikképeim. „Az ember 
tragédiája” magas-tüzű kerá-
mia-dombormű sorozatom-

ból a „Párizsi szint„ mutat-
tam be, de összességében hat 
mozaik és domborműves mo-
zaik táblaképem volt kiállít-
va.

- Milyen érzés volt Párizs-
ban magyar művészként je-
len lenni, hiszen a hazai mű-
vészetpártoló közönség előtt 
jól ismert gyönyörű kerá-
mia-mozaik képeit csodál-
hatták meg a Szajna partján. 

- Rendkívül felemelő ér-
zés volt!  Büszke voltam arra, 
hogy magyarként részt vehet-
tem ezen a nagyon nívós nem-
zetközi kiállításon.  Az is büsz-
keséggel töltött el, hogy szá-
mukra különleges, egyedi, 
nagy érdeklődést kiváltó mun-
kákat tudtam bemutatni. Sze-
rénytelenség nélkül mondha-
tom, hogy a párizsi közönség 
számára meglepő, különlege-
sen egyedi, képzőművészeti al-
kotásaim nagyon sok látogatót 

vonzottak, akik hosszú perce-
ken keresztül gyönyörködtek 
bennük. Az újdonság erejével 
hatott a szokatlan képzőművé-
szeti műfaji keveredés, a vegyes 
technika alkalmazása. Nem 
győztem válaszolni a sok-sok 
érdeklődő kérdésre, a tolmá-
csom segítségével. A vendég-
könyvembe, öt oldal elismerő 
bejegyzést kaptam. 

- Művészként, alkotóem-
berként mit adott Önnek ez 
a rendkívül felkérés, a bemu-
tatkozás?   

- Feltöltődést, inspirációt 
a további munkáimhoz! Ez-
úton is szeretném megköszön-
ni mindazoknak, akik lehető-
vé tették, hogy ezen a kiállítá-
son részt vehessek, bemutat-
kozhassak munkáimmal Pá-
rizsban, a művészetek világ 
fővárosában. Csodálatos volt! 

- Gratulálok a nemzetkö-
zi sikerhez! Köszönöm a be-
szélgetést.

Vetési Imre

Párizs: Kardos Tibor és alkotásai
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Adventi vásár Dunakeszi főtéren 

Szent Márton nap - Újborfesztivál 
a szentendrei Skanzenben

Vácon lesz 
a Wellhello 

együttes film-
premierje

A karácsonyi készülődést meghitt hangulatának kiteljesedése érdekében idén is megrendezik a Duna-
keszi Adventi Vásárt a IV. Béla király főtéren. Az érdeklődők a vásáron a hagyományőrzés jegyében csak 
válogatott, az ünnephez méltó kézműves termékekkel és a legfinomabb téli ínyencségekkel találkozhat-
nak, egészen január végéig. 

November 12-én és 13-án családi programok sora várja a Skanzenbe látogatókat, ahol a Márton napjá-
hoz kötődő szokások mellett újborok és finom ételek kerülnek a középpontba.

MozgóMozi jóvoltából 
november 16-án vetí-
tik először itt Vácon 
a Wellhello együttes 
#Sohavégetnemérős 
című filmjét. Az esti 
vetítés után közön-
ségtalálkozó is lesz a 
zenekarral, valamint 
a film készítőivel. A 
MozgóMozi webolda-
lán a 20 órakor kez-
dődő vetítésre az első 
kétszáz helyet lefog-
lalók INGYEN kapják 
a jegyet! Helyfoglalás: 
www.mozgomozi.hu

A mára már a ha-
gyományosnak te-
kinthető színpadi 
programok, kon-

certek mellett, természetesen 

idén is lesz korcsolyapálya, 
amely fölé ezúttal - rendezvé-
nyekről már ismert - árnyé-
koló magasodik majd, ami a 
hótól, esőtől is megvédi a pá-

lyát, biztosítja a zavartalan, 
önfeledt korcsolyázást.

A színpadi programo-
kat kiegészítve, vasárnapon-
ként közös gyertyagyújtásra 

is várják a látogatókat, me-
lyen a szokásos módon részt 
vesznek a város óvodásai, 
valamint a helyi egyházi kö-
zösségek is. Újdonság, hogy 
idén nem csupán szombat-
vasárnap, hanem már pén-
teken is színvonalas progra-
mokkal várják a közönségét, 
melyekről hamarosan tájé-
koztatást adnak a szervezők. 

A hagyományos jótékony-
sági akciók idén sem ma-
radnak el, további infók a 
Dunakeszi Programiroda 
Facebook oldalán (https://
www.facebook.com/dunake-
szi.programiroda/)!

A n é p h a g y o m á ny 
szerint a gazda-
sági évet, a szán-
tóföldi teendőket 

Márton napja zárja. Elkez-
dődik a természet téli, pihe-
nő időszaka, s ezzel párhu-
zamosan a kalákában törté-
nő, vidám munka a házak-
ban. Márton-napon kóstol-
ták meg először az újbort, és 
vágták le a tömött libákat, 
hiszen ez volt a negyven na-
pos karácsonyi böjtöt meg-
előző utolsó nap, amikor ki-
adósan, jóízűeket lehetett 
enni, és mellette mulatozni. 
Úgy tartották a régiek, hogy 
minél többet isznak ilyenkor, 
annál több erőt és egészséget 

töltenek magukba. Márton-
napon kötelező libás ételt fo-
gyasztani, hiszen a mondás 
szerint, aki Márton-napon 
libát nem eszik, egész éven át 
éhezik!

A szentendrei Skanzen 

kétnapos Szent Márton-fesz-
tiválja gondoskodik arról, 
hogy a látogatók elkerüljék 

ezt a fenyegetést: a fogadó-
ban ínycsiklandó libaétke-
ket tálalnak, a portákon pe-
dig előkerülnek az ősz, a sült 
alma, a tök, az illatos sült 
gesztenye. Az ínyencségek 
leöblítésére a fedett, fűtött 
sátorban családi pincészetek 
egész sora kínálja kézműves 
újborait.  Miközben a minő-
ségi nedűk kóstolója zajlik, a 
fesztiválszínpadon egymást 
érik a fellépők, a közönség-
nek bőven van része muzsi-
kában, népmesében, nép-
táncban.

A kétnapos rendezvény 
teljes programja megtalál-
ható a skanzen.hu internetes 
portálon.
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Döntetlen a vérbeli futsal rangadón
A Dunakanyar két legnevesebb futsal csapata, Dunakeszi és Vác összecsapása mindig rendkívüli iz-
galmakkal, látványos, ám olykor kemény, igazi férfias presztízs csatákkal örvendezteti meg a publiku-
mot. Így volt ez hétfő este is, az NB II Közép-keleti csoport rangadóján, melyen nem bírtak egymással az 
együttesek.

A Dunakanyar legna-
gyobb futsal rang-
adójára a Dunakeszi 
Kinizsi péntek este 

hazai környezetben a Kastély-
dombi SE elleni 14-4-es parádés 
győzelemmel hangolódott. A 
Kinizsi vezére, Temesi Norbert 
négyszer is bevette a vendégek 
kapuját, míg a váciak kitűnő-
sége, Hírt Gergely a Tisza-par-
ti alakulat elleni 3-3-találkozón 
háromszor zörgette meg a hálót.

A váci derbi előtt a 18 pon-
tos Dunakeszi vezette a bajno-
ki tabellát, a vendéglátók pedig 
12 ponttal az 5. helyen várták az 
összecsapást.

Már a kezdő sípszó előtt is re-
mek volt a hangulat a váci sport-
csarnokban, a Kinizsi buzdítá-
sát, a vendég B-Közép énekét 
visszhangozta az aréna. Duna-
keszi kezdte a mérkőzést, amely 
Komáromi - Bita, Kun, Makk, 
Temesi ötössel vágott neki a ta-
lálkozónak, a váciak a Bohony – 
Bartal, Maczkó, Vén, Hírt ösz-
szeállításban álltak fel a közép-
kezdéshez. A vendégek azonnal 
magukhoz ragadták a kezdemé-
nyezést, Kun hatalmas bombá-
val tesztelte a váciak hálóőrét, 
ám Bohony remekül védte a Ki-
nizsi kiválóság lövését. Az ér-
demleges válaszra a 3. perceg 
kellett várni a hazaiak részéről, 
akik támadásait a rutinos Vén 
szervezte és építette.

Érezhetően mindkét csapat 

CSANK JÁNOS 70 ÉVES
Október 27-én töltötte be 70. születésnapját Csank János labdarúgó mes-
teredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, az egyike an-
nak a nyolc hazai edzőnek, aki két különböző csapattal is bajnoki címet 
nyert.  A "Vác város díszpolgára" címmel is kitüntetett mesteredző jelen-
leg a Vác VLSE utánpótlás-egyesület szakmai igazgatójaként dolgozik.

Szülővárosában, az Ózdi 
Kohászban kezdett fut-
ballozni, majd Debre-
cenben és az Egri Dózsá-

ban szerepelt kapusként. "Elég 
jól játszottam mezőnyben és 
szerettem is. Azért lettem kapus, 
mert a környéken senki nem tu-
dott védeni" - mesélte Csank Já-
nos, aki a váci stadionban adott 
interjút az MTI-nek. "Az osz-
tálymeccseken általában gólokat 
rúgtam, aztán beálltam véde-
ni, hogy nyerjük meg a meccset. 
Persze, ott még önszerveződés 
volt, én pedig mindig egy kicsit 
vezértípus voltam, ezért odarak-
tam magamat, ahova a csapatér-
dek megkívánta."

Az 1980-as évek elején ered-
ményesen indult az edzői pá-
lyafutása: az Eger élvonalba ju-
tást, a Békéscsaba pedig ku-
pagyőzelmet ünnepelhetett az 
irányításával. Vácra 1989-ben 
került, 1992-ben és 1993-ban 
bajnoki ezüst-, 1994-ben pedig 
aranyérmet nyert a csapattal, 
amely harmadik vidéki együt-
tesként lett bajnok.

Hitvallásának megfelelően 
mindig csak a szakmai kérdé-
sekbe szólt bele, abban viszont 
teljhatalma volt Vácott, s a ve-
zetők is jól végezték a feladatu-
kat. "Miután nem dúskáltunk a 
javakban, általában azok kerül-
tek ide, akiket szakmai szem-
pontból jónak láttam, de na-
gyobb csapatokba nem fértek 
be, viszont a tudásuk alapján 
NB I-esek voltak. Minden szem-
pontból tökéletesen állt össze a 
csapat, és ezt folyamatosan szin-
ten tudtuk tartani. A vezetés, a 
csapat és én tökéletes összhang-
ban voltunk" - tette hozzá.

Teljesítménye elismeréseként 
Vácon kiérdemelte a díszpolgári 

címet, és még számos elismerést, 
de elsősorban nem ezért, hanem 
a sikerek és a családias légkör 
miatt érezte jól magát a Pest me-
gyei településen.

Miután egy rövid görögor-
szági időszakot követően haza-
tért, elfogadta a felkérést a ma-
gyar válogatott szövetségi kapi-
tányi posztjára, amit korábban 
már háromszor visszautasított.

"A vége balszerencsés volt, 
mivel a világ egyik legjobb csa-
pata ellen játszottunk, s nagyon 
megvertek minket. Ebből rosz-
szul jöttem ki, de pozitívum, 
hogy később a nézőtérről na-
gyon ritkán szóltak be emiatt" 
- utalt az 1997-es világbajnoki 
pótselejtezőre, amelyen a világ-
sztárokkal teletűzdelt jugoszláv 
válogatott összesítésben 12-1-re 
múlta felül a magyar csapatot. 
"Szoktam mondani, hogy ak-
kor egy kicsit meghaltam. Sok-
koló élmény volt, hiszen a har-
madik perctől ellenünk fordult 
több ezer ember és végig szid-
tak bennünket. Az tényleg na-
gyon ciki volt".

Csank elárulta, hogy vadász-
társai segítették át a nehéz idő-
szakon, mert ebből a közegből 
rengeteg olyan meghívása volt, 
ahol nem is ismerte az embere-
ket.

"Azóta is mondom, hogy kö-
szönöm nekik. Az ember nyil-

ván feláll, mert nincs más hát-
ra, de a világbajnokság tapasz-
talatai is segítettek, mert láttam, 
hogyan szerepelnek a jugoszlá-
vok és a norvégok" - utalt arra 
Csank, hogy a csoportrivális 
északiak és a pótselejtezős ellen-
fél jugoszlávok is továbbléptek 
vb-csoportjukból.

Az edző a 90-es évek közepén 
Vácott tette le a vadászvizsgát, 
addig puskája sem volt, de ag-
rármérnökként végzett, és ren-
geteget olvasott a témában.

"A vadászatban benne van a 
bizonytalanság, úgy, mint a fut-
ballban." – summázta tényként.

Csank 2001-ben bajnoki cí-
met nyert a Ferencvárossal, 
majd 2007-ben visszatért a klub-
hoz, amely akkor a kizárás miatt 
másodosztályú volt, de vele még 
nem sikerült a visszajutás. Ezt 
követően Zalaegerszegre költö-
zött, ahol többek között egy Ma-
gyar Kupa-ezüstérmet szerzett.

Nagy meglepetést jelentett, 
hogy 2013-ban - másodszor - 
visszatért Vácra, és leült a ki-
zárás miatt a megyei első osz-
tályba sorolt csapat kispadjára: 
"Majdhogynem megsajnáltam 
a játékosokat. Ez erős kifejezés, 
de szinte beleképzeltem maga-
mat a helyzetükbe. Érdekes fel-
adat volt, nem éreztem cikinek" 
- mondta Csank, akinek irányí-
tásával előbb a harmad-, majd 
a másodosztályba jutottak fel a 
váciak.

Egy újabb zalaegerszegi kité-
rő után jelenleg ismét a Pest me-
gyei városban dolgozik, a Vác 
VLSE nevű utánpótlás-egyesü-
let szakmai igazgatójaként, s egy 
komolyabb utánpótlásközpon-
tot akarnak kiépíteni a kézilab-
dásokkal karöltve. Elárulta, jól 
érzi magát a bőrében.

bizonyítani akart közönsége 
előtt, élvezetes, lüktető volt a já-
ték. Az 5. percben egy gyors el-
lentámadásból Makk megsze-
rezte a vendégek vezető gólját 
(0-1).

A Kinizsi Ultrák nem sokáig 
örülhettek kedvenc csapatuk ve-
zetésének, mert a 7. percben Hírt 
révén kiegyenlített a hazai ala-
kulat (1-1). Újabb néhány perces 
küzdelem után ismét magához 
ragadta a vezetést Biczi Gábor 
csapata. Somorai remekül vit-
te fel a labdát a jobb oldalon, lö-

vésébe a kapu előterében Szlifka 
beletalpalt, a labda a tehetetlen 
Bohony mellett utat talált a há-
lóba (1-2).

A mérkőzés képzeletbeli for-
gatókönyve ismét „életre kelt”, 
hiszen két perc elteltével újabb 
gólnak tapsolhattak a váci druk-
kerek. Két rutinos, két nagysze-
rű játékos volt a főszereplő, de 
más előjellel, hiszen Kun passzát 
Vén „lefülelte”, majd remekül 
tálalt Zalaegerszegi elé, aki ki-
lőtte Komáromi kapujának jobb 
alsó sarkát (2-2). A hazai együt-

tes „futott” az eredmény után, 
a Kinizsi pedig az újabb veze-
tés megszerzéséért mozgósította 
energiáit, ami egy kemény váci 

belépő után kisebb „kakasko-
dásba” csapott át. A játékveze-
tők „salamoni döntéssel” a sér-
tett Temesinek és a vele szemben 
harciasan fellépő Zalaegerszegi-
nek és Siskónak is felmutatták a 
sárga lapot.

Rövid közjáték után ismét a 
futsalé volt a főszerep, amiért 
hálás volt a közönség. Mindkét 
csapat dicséretére írható, hogy 
győzelemre játszott, amelyhez 
az első félidő hajrájában a ven-
dég együttes került közelebb. A 
sokadik gyors Kinizsi akció vé-
gén Makk mattolta a váci kapust 
(2-3), így Dunakeszi vezetéssel 
vonultak pihenőre a csapatok.

A szünet után folytatódott a 
rakkolós, küzdelmes mérkőzés, 

melyen többször is megvillan-
totta kivételes technikai képes-
ségét Bita László és Kun Gábor, 
a váciaknál pedig Vén Gábor 
szervező, okos irányító játékát 
élvezhették a hazai nézők. Te-
mesi révén a 31. percben kettő-
re növelhette volna előnyét a Ki-
nizsi, ám a csapatkapitány két 
közeli lövését bravúrral hárí-
totta Bohony. Ismét két perc telt 
el, amikor Vén kilőtte a Kinizsi 
kapujának bal alsó sarkát (3-3), 
amivel szemben tehetetlen volt 
a találkozón végig nagyszerű-
en védő Komáromi, aki a mér-
kőzés véghajrájában többször is 
remekelt.

A Dunakanyar rangadója az 
utolsó percben is sok izgalmat 
hozott mindkét kapu előtt, de 
egyik csapat sem tudta a maga 
javára fordítani a találkozót, 
amely 3-3-as döntetlennel zá-
rult.

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

Az utolsó pillanatig izgalmas volt a mérkőzés 


