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Interjú Tuzson Bencével, a város országgyűlési képviselőjével

- Megszűnik a fóti Gyermek-
város, olvashatjuk az elmúlt 
napok híradásaiban. Mi ve-
zetett ahhoz a döntéshez, 
hogy felszámolják az intéz-
ményt?

- A jelenlegi családbarát 
kormányzat úgy gondolja, 
hogy a legnagyszerűbb in-
tézmény, a korszerű infra-
struktúra sem képes a csa-
ládot pótolni. A gyerme-
keknek nem intézményre, 
hanem családra van szük-
ségük, bármennyire is kö-
szönettel és hálával tarto-
zunk a vezetőknek és mun-
katársaknak egyaránt. Ezen 
elv mentén kezdetét vette az 
a gyermekvédelmi folyamat, 
melynek eredményeként és 
reményeink szerint 2019 vé-
gére Magyarországon a nagy 
létszámú gyermekotthonok-
ban, a fótihoz hasonló intéz-
ményekben nem fog a gyer-
mekvédelmi rendszerhez 
tartozó gyermek lakni. Eze-
ket a létesítményeket kivált-
ják a kisebb lakásotthonok, 
hisz célunk, hogy a gyerme-
kek minél nagyobb arányban 
nevelőszülőhöz, illetve csa-
ládiasabb körülmények közé 
kerüljenek. Fóton 2018 köze-
pén fejeződik be a gyermek-
védelmi szolgáltatás. 

- Eddig jó volt ez a rend-
szer, de már nem az?

- Inkább azt mondanám, 
hogy a Gyermekváros létre-
hozásának idejében másfajta 
szempontok, másféle szem-
léletmód volt érvényben, 
amellyel mi szeretnénk sza-
kítani. A lényeg ugyanis vég-
ső soron az lenne, hogy az itt 
gondozott gyerekek be tudja-
nak tagozódni a társadalom-
ba, hogy befogadja őket a he-
lyi társadalom. Na, de ez ho-
gyan valósulhatna meg ak-
kor, ha egyébként elkülö-
nítve, egy külön „városban” 
élnek?

- Sokakban felmerülhet a 
kérdés, hogy az itt élő gyere-
keket hol helyezik el? 

- Természetesen gondosko-
dunk a gyermekek és a mint-
egy 150 nevelő elhelyezéséről. 
A különleges ellátást igény-
lő, tartósan beteg, fogyatékos 
gyerekek, illetve a három év 
alattiak nevelése Hatvanban 
folytatódik. A speciális elbá-
nást igénylő gyermekeket Za-
laegerszegen, illetve Kalocsán 
tudjuk elhelyezni. A kísé-
rő nélküli kiskorúak, tehát a 
migráns gyerekek elhelyezé-
sével kapcsolatban pedig még 
folynak az egyeztetések.

- Talán épp ez utóbbiak je-
lentették a legnagyobb prob-
lémát az intézmény számára.

- Úgy gondolom, nem csak 
az intézmény számára, ha-
nem a fóti lakosság számá-
ra is. Ezzel tulajdonképpen 
lezárul egy korszak Fót éle-
tében. A helyieknek számos 
problémája adódott abból, 
hogy a kísérő nélküli kisko-
rúakat – akikről sokszor ki-
derült, hogy valójában felnőtt 
korúak – itt kellett elhelyezni. 
Több esetben zaklatták a fó-
tiakat, agresszívan viselked-
tek. Lehet, van, aki még em-
lékszik arra, hogy a fóti gyer-
mekotthonban helyezték el 
azt az afgán fiatalt is, aki jú-
liusban merényletet követett 
el a németországi Würzburg 
felé tartó vonaton. Egy szó, 
mint száz, ezek a kellemet-
lenségek is megszűnnek majd 
a Gyermekváros bezártával, 
és ez mindenképpen jó hír a 
fótiaknak.

- Az épület pedig a jövő-
ben kastélyként fog üzemel-
ni. Hogyan kell elképzelni 
mindezt?

- Ahogy mondja, 2018-
ban egy felújított műemlék-
kel lesznek gazdagabbak a fó-
tiak, amelyet új tartalommal 
tölthetnek meg. Az épülethez 
a leginkább illő funkciókat 
a lakossággal közösen sze-
retnénk megtalálni. A kor-
mány 500 millió forintot for-
dít a Károlyi-kastély helyre-
állítására. Ebből az összegből 
megújulhat a rossz állapotú 
tetőszerkezet és a födém, de 
emellett felújítják majd az er-
kélyeket, illetve épületgépé-
szeti, restaurátori munkákat 
is végeznek az épületen. 

A kormány elkötelezett 
abban, hogy a magyarorszá-
gi várak és kastélyok visz-
szanyerjék régi, eredeti fé-
nyüket, és olyan funkciók-
kal lássák el őket, amelyek a 
XXI. századi elvárásoknak 
is méltán megfelelnek. Egy 
település számára például 
rendkívüli előnyöket jelent, 
ha van olyan létesítménye, 
amely erős turisztikai vonz-
erővel bír. 

- És közösségépítő ereje is 
lehet egy ilyen épületnek...  

- Így van, a fóti Károlyi-
kastélynak identitásképző 
és - erősítő szerepe van, egy 
ilyen épület mindig az adott 
település jelképe, szimboli-
kus helyszín, különleges he-
lyet foglal el a helyi köztudat-
ban. Különösen igaz ez a ma 
is nagy közmegbecsülésnek 
örvendő történelmi Káro-
lyi család esetében, melynek 
tagjai jelentékenyen járultak 
hozzá Fót fejlődéséhez, egy-
házi és középületeinek építé-
séhez.  

Azt gondolom, ezzel sike-
rült is jól megragadnunk a 
Nemzeti Kastélyprogram, il-
letve a Nemzeti Várprogram 
lényegét. Kiemelt célunk, 
hogy ezek a műemlék-helyre-
állítási és örökség-megőrzé-
si munkálatok hozzájárulja-
nak a térség, jelen esetben Fót 
gazdaságának, szellemi életé-
nek élénkítéséhez.

A szerk.

Egy felújított műemlékkel lesznek 
gazdagabbak a fótiak

A fóti Károlyi-kastélynak identitásképző- és erősítő funkciója van, egy ilyen épület mindig az adott település jelképe, szimbolikus helyszín, különleges 
helyet foglal el a helyi köztudatban – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője, akivel a 
kastély helyzetéről, jövőjéről beszélgettünk.
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Nagyon hideg és költséges az idei tél

Fejlesztés és útfelújítás

Sok kellemetlenséggel és nem kevés plusz kiadással jár a zord téli időjárás. Mint arról legutóbbi lapszámunkban is beszámoltunk, a január 13-15-i hét-
vége intenzív havazást hozott, amit szerda reggel egy újabb nagy mennyiségű követett. A hőmérséklet nem ritkán mínusz 15, mínusz 20 Celsius fok 
alá süllyed. Ugrásszerűen megnőtt az energia fogyasztás és a fűtési számla nagysága. Az egyének, a családok és az intézmények számára egyaránt 
próbatételt jelent a rendkívüli hideg. Téli körképünkben arról kérdeztük Ferencz Gyöngyit, Szob, Juhász Bélát, Sződliget és Pásztor Bélát, Veresegyház 
polgármesterét, hogy önkormányzatuk hogyan birkózik meg a nem minden naposnak számító helyzettel. 

Csaknem 5 milliárd forint keretösszeggel megjelent az első két pályázati felhívás, amelyeket a Nemzetgazdasági Minisztérium a Pest megye célzott 
fejlesztését szolgáló 80 milliárd forintos támogatási program részeként hirdet meg.

- Milyen hatással van a vá-
ros működésére, mindenna-
pi életére a szokatlanul hi-
deg időjárás?

Ferencz Gyöngyi: - A szo-
katlanul hideg időjárás több-
let feladatokkal és ebből adó-
dóan többlet költségekkel jár 
önkormányzatunk számára, 
hiszen az utak, járdák hó- és 
jégmentesítését önkormány-
zatunk végzi el saját munka-
vállalóival, illetve saját esz-
közeivel. Folyamatosan sóz-
zuk az utakat, amelyek ennek 
következtében jól járhatóak. 
Mivel a szobi komp időszako-
san közlekedik, ezért a jégzaj-
lás nem érinti a komp járato-
kat, hiszen a komp a téli idő-
szakban nem közlekedik.

Juhász Béla: - A telepü-
lés működése zavartalan. A 

kora reggeli fagyok, azért 
nem annyira szokatlanok az 
év ezen szakaszán. A leesett 
havat a település minden ut-
cájában eltakarítottuk. Az 
alatta megfagyott út egy ré-
szét a napközbeni felmelege-
dés megoldotta. A községgaz-
dálkodáson dolgozó kollégák 
több alkalommal, napi 500 
kg síkosságmentesítő anyagot 
szórtak ki a kereszteződések-
ben, az orvosi rendelőkhöz, 
iskola, óvoda, és a Templom 
környékén, ahol a gyalogos-
forgalom gyakoribb. Ebben 
az éjszakai fagy ellenünk dol-
gozik, mert az anyag napköz-
ben felolvadt ugyan, de éjjel 
a -20/-10 fok közötti hőmér-
sékletben visszafagyott. Ezért 
a hatása nem észlelhető tel-
jes mértékben. A lakosság fo-

lyamatos figyelmeztetéseket 
kap, a nehezebb időjárási vi-
szontagságok esetén.

Pásztor Béla: - A „rendkí-
vüli” időjárás - mivel arra fel-
készültünk – a város műkö-
désében, mindennapi életé-
ben nem okoz gondot. 

- Milyen plusz költségeket 
jelent az önkormányzat gaz-
dálkodásában a megnöveke-
dett energiafelhasználás, a 
téli üzemmód finanszírozása?

Ferencz Gyöngyi: - Az 
utak síkosság mentesítéséhez 
a szóró só beszerzése, a szó-
ró autó üzemeltetése (üzem-
anyagköltség, stb.), illet-
ve a megnövekedett intéz-
ményi gázfogyasztás jelent 
majd plusz költséget, amely-
nek számszerű adatai egy-

előre nem állnak rendelkezé-
sünkre.

Juhász Béla: - A múlt heti 
hóesések teljes időszakában 
3 gép dolgozott körülbelül 
9 órától este 8-9 óráig, hogy 
az utak mihamarabb járha-
tóvá váljanak. A kisebb utak, 
közterületek géppel megkö-
zelíthetetlen részén kézi hó 
eltakarítást végeztek mun-
katársaim. Négy alkalom-
mal rendeltünk a Közútke-
zelőtől síkosság-mentesítést 
a korábban említett intéz-
mények környékére, illetve a 
gyűjtőutakra. Ez több, mint 
300.000 Ft-ba került.

Pásztor Béla: - A megnö-
vekedett energiafelhasználás 
nem jelent problémát. Intéz-
ményeink fűtése termálvízzel 
történik, amely jelentős költ-
ség megtakarítást eredmé-
nyez.

- Hogyan tudnak segíte-
ni az egyedül élő, idős, ne-
héz sorsú embereken, csalá-
dokon?

Ferencz Gyöngyi: - Az ön-
kormányzat sikerrel pályá-
zott a Belügyminisztérium 
által, tüzelőanyag vásárlásá-
ra kiírt pályázaton (tűzifa pá-
lyázat), amelynek keretében 
129 m3 tűzifát osztott szét 
a lakosok között rászorult-
ság alapján. Az önkormány-
zati társulási fenntartásban 
működő családsegítő szolgá-
lat folyamatosan figyelem-
mel kíséri a településen a hi-
deg miatt nehéz helyzetbe ke-

rült lakosok, családok sorsát 
és ahol szükséges, az önkor-
mányzattal együttműköd-
ve beavatkozik. Ideiglenesen 
kerültek már idősotthonok-
ba elhelyezésre a hideg miatt 
bajba jutott idős polgárok. A 
településen a fenti munka kö-
vetkeztében kihűlés, fagyha-
lál nem történt. Egyebekben 
az önkormányzat folyamatos 
(hétvégén is) ügyeletet tart a 
hideg időjárás miatt esetle-
gesen felmerülő problémák 
gyors elhárítása érdekében.

Juhász Béla: - Figyelem-
be vettük a lakossági jelzé-
seket, és a felszabaduló gé-
pek egyikét elirányítottuk a 
problémásnak vélt terület-
re. Bármilyen hozzánk for-
duló nehéz sorsú családon, a 
lehetőségeinknek megfelelő-
en segítünk. Élelmiszer cso-
magot küldtünk a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület és 
az önkormányzat jóvoltából 
152 főnek, szociálisan rászo-
rultak, idős kisnyugdíjasok, 

nagycsaládosok és közfoglal-
koztatásban lévők számára. 
A Gondozási Központ igyek-
szik a házi segítségnyújtás ke-
retein belül segíteni és reagál-
nak a lakosság bejelentésekre 
is. A jelzőrendszeri tagok jel-
zésein ők mentálisan tudnak 
segíteni. A kereteik korláto-
zottak, de sokszor ez a támo-
gatás is sokat ér a nehéz hely-
zetben.

Pásztor Béla: - A család-
segítő munkatársai folyama-
tosan figyelemmel kísérik a 
nehéz sorsú emberek életét. 
Minden rászoruló ember ré-
szére biztosítunk tüzelőt. Kü-
lönböző adományokkal – így 
például a polgármesteri hiva-
talnál elhelyezet állvány, me-
lyen kabátok és más ruhane-
műk helyezhetők el – gond 
nélkül segítjük őket.

Az összeállítást szerkesz-
tette: 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Rákossy Balázs, az eu-
rópai uniós források 
felhasználásáért fele-
lős államtitkár közöl-

te, hogy a két felhívásban a Pest 
megyei mikro-, kis- és közép-
vállalkozások telephelyfejlesz-
tésére 1,4 milliárd forint, belte-
rületi utak gazdaságfejlesztési 
célú felújítására pedig 3,5 milli-
árd forint lesz elérhető. 

Pest megye jelenleg a főváros-
sal együtt a Közép-Magyaror-
szág régióhoz (KMR) tartozik, 
amely az uniós besorolás szerint 
fejlett régiónak számít − Buda-
pest átlagnál magasabb fejlettsé-
gi mutatói miatt −, és ennek kö-
vetkeztében az ország más ré-
szeihez képest jóval kevesebb 
uniós támogatáshoz juthat. A 
kormány ennek ellensúlyozása 
érdekében 2016 júniusában dön-
tött arról, hogy 2021-ig összesen 
80 milliárd forint célzott pénz-
ügyi támogatást nyújt a Pest 
megyei vállalkozások és önkor-
mányzatok fejlesztéseire. A kor-

mány már korábban döntött a 
Közép-Magyarország régió ket-
téválasztásáról is, így 2020 után 
Pest megye már valós fejlettségé-
nek megfelelő mértékben, az or-
szág más megyéivel azonos felté-
telek mellett férhet majd hozzá 
az európai uniós forrásokhoz – 
emlékeztetett az államtitkár. 

Magyarország Kormánya ki-
emelt ügyként kezeli a Pest me-
gyei vállalkozások megerősíté-
sét, versenyképességük növe-
lését, és fontosnak tartja, hogy 
olyan pénzügyi támogatási le-
hetőségek legyenek elérhető-
ek számukra is, mint a hason-
ló fejlettségi szintű megyék vál-
lalkozásai számára – közölte a 
Nemzetgazdasági Minisztéri-
um. A 2016-2021 között e célra 
a hazai költségvetésből biztosí-
tott 80 milliárd forint támoga-
tást a Nemzetgazdasági Minisz-
térium pályázati rendszerben, 
Pest Megye Önkormányzatá-
val együttműködve használja 
fel. Úgy akarják elkölteni ezt a 

pénzt, hogy a támogatás haté-
konyan és átlátható módon biz-
tosítsa a Pest megyei értékte-
remtő fejlesztések eredményes 
megvalósítását, hozzájárulva 

ezzel a helyi gazdaság fejleszté-
séhez és a Pest megyei családok, 
polgárok jólétének növelésé-
hez. A források kihelyezésénél 
itt is alapvető cél, hogy azok 60 

százaléka a gazdaságfejlesztést 
szolgálja közvetlenül – hangsú-
lyozta Rákossy Balázs. 

A most megjelent mikro-, 
kis- és középvállalkozások te-
lephelyfeltételeinek javításá-
ra irányuló pályázat célja, hogy 
elősegítse a Pest megyei vállal-
kozások meglévő telephelyeinek 
átalakítását, modernizációját és 
bővítését, a nem megfelelő te-
lephelyek kiváltását. A korszerű 
infrastruktúrával felszerelt te-
lephelyek kialakítása hozzájárul 
a vállalkozások versenyképes-
ségéhez, a helyi gazdaság élén-
kítéséhez és a foglalkoztatás nö-
veléséhez. A rendelkezésre álló 
1,4 milliárd forint támogatási 
keretből egyenként 20-100 mil-
lió forintos támogatásra pályáz-
hatnak a Pest megyei vállalko-
zások – PML, a megyei önkor-
mányzat lapja. 

A belterületi utak gazdaság-
fejlesztési célú felújítása hoz-
zájárul a Pest megye területén 
lévő, önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burko-
lattal történő kiépítéséhez, fel-
újításához és korszerűsítéséhez, 
és ezáltal javítja a helyi munká-
ba járás körülményeit és a helyi 
gazdálkodó szervezetek műkö-
dési feltételeit, elősegíti a mun-
kahelyek és a közszolgáltatá-
sok jobb elérését. A 3,5 milliárd 
forintos pályázati keretre Pest 
megye települési önkormány-
zatai pályázhatnak, egyenként 
20-150 millió forint értékű fej-
lesztési projektekkel. 

A Nemzetgazdasági Minisz-
térium 2017-ben további 25 
milliárd forint értékben tervez 
pályázati felhívásokat meghir-
detni a Pest megyei támogatási 
program keretében. A felhívá-
sok tartalmáról és ütemezésé-
ről a Nemzetgazdasági Minisz-
térium folyamatosan egyeztet 
Pest Megye Önkormányzatával.  
A most meghirdetett felhívá-
sokra 2017. január 23-tól nyújt-
hatók be pályázatok – ismertet-
te az államtitkár.

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán indult Dunakeszi is, 
amely a város egyik legrégebbi útjának, a Rákóczi út  

felújításához csaknem 120 millió forintra nyújtott be pályázatot, 
amely a beruházás 85 százaléka. Az önkormányzat 21 millió 

forint önerőt szán a Rákóczi út Klapka utca és Határ út közötti 
szakaszának felújítására és nyílt vízelvezető 

rendszerének kiépítésére.

Sződliget: munkában a polgármesteri hivatal kisgépe 
a szerda reggeli havazás közben
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Kovács Erzsébet 
és Steidl Levente 

Fekete Istvánnak gratulálnak a város vezetői

Bardócz Lajos, Maczkay Zsaklin és Koltai-Dietrich Gábor
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GYÁSZ: Dunakeszi fiatal futsalosa 
is az áldozatok között van

Influenza - ÁNTSZ: további 
kórházakban van látogatási tilalom

Rendhagyó kultúra 
napi megemlékezés 

a nemzeti gyász miatt
A tizenhat áldozatot követelő olaszországi autóbusz baleset áldozati kö-
zött van a Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub 16 éves játékosa, Simonffy Botond  
is, akire a tragédia másnapján csendes gyertyagyújtással és virrasztással 
emlékeztek a klub elnökségének kezdeményezésére. 

Az influenzajárvány miatt tovább emelkedett azon egészségügyi intéz-
mények száma, amelyekben részleges vagy teljes látogatási tilalmat 
rendeltek el.

Rendhagyó volt a Magyar Kultúra Napja váci megemlékezés hétfő este a 
Madách Imre Művelődési Központban, ahol az ünneplés helyét a méltó-
ságteljes megemlékezés szomorú percei töltötték ki. Fördős Attila polgár-
mester megrendülten jelentette be, hogy az olaszországi autóbusz bal-
eset tizenhat áldozata emlékére elrendelt nemzeti gyász miatt a városi 
megemlékezés programja jelentősen megváltozott, és rövidebb lett. 

A tehetséges játékos si-
kereinek színhelyén a 
városi Radnóti Mik-

lós Gimnázium Sportcsar-
nokánál tartott méltóságtel-
jes emlékezésen már az első 
este több százan vettek részt, 
gyújtottak mécsest és gyer-
tyát a Kinizsi fiatal futsal já-
tékosa, a Szinyei Merse Pál 
Gimnázium tanulója tiszte-
letére, aki a franciaországi 
sítáborból hazafelé tartó au-
tóbusz balesetben tíz fiatal-
lal és öt felnőttel együtt lelte 
halálát Verona mellett január 
20-án, éjfél előtt.  

A tragikus körülmények kö-
zött elhunyt fiatalra a klub ve-
zetői, játékostársai, edzői, ba-
rátai, ismerősök, a Kinizsi csa-
lád több száz szurkolója emlé-
kezett. Főhajtással tisztelgett 
Simonffy Botond emléke előtt 
a futsal klub alapítója, Szijjár-
tó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter, a virrasztók kö-

zött ott volt Matyóka Zoltán, 
a klub elnöke, Biczi Gábor és 
Lámpi Tibor edző, Benkó Ta-
más, az MLSZ Pest Megyei 
Igazgatóság igazgatója, Vígh 
Péter, az Újpesti Futball Klub 
másodedzője is... 

"Egy ártatlan fiú volt, aki 
soha semmi rosszat nem csinált 
a világnak" - mondta megtörten 

Botond játékostársa, Kornél, 
aki három fiatal lánnyal gyúj-
tott gyertyát a gimnázium ke-
rítésénél. "Nagyon sokat nevet-
tünk együtt, kedves emlékeim 
vannak róla" - osztotta meg em-
lékét Selmeczi Szintia, aki Bo-
tond évfolyamtársa volt az álta-
lános iskolában.

A barátok, az ismerősök, 
egykori osztálytársak, a Duna-
keszi Kinizsi Futsal Klub népes 
családja mellett nagyon sok 
futsal klub is kifejezte részvétét 
- tudtuk meg Matyóka Zoltán 
elnök úrtól. 

Még este tíz órakor is érkez-
tek a Radnóti Miklós Gim-
názium Sportcsarnoka bejá-
ratához, ahol a klub elhelyez-
te Simonffy Botond fényképét, 
és kedvenc mezét, melyben oly 
sok nagyszerű mérkőzésen ját-
szott a tehetséges fiatal, akinek 
emlékét örökre szívébe zárta a 
Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub 
és szurkolótábora...

V. I.
Fotó: KesziPress

Az Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat (ÁNTSZ) honlapján ol-
vasható legfrissebb adatok szerint a láto-

gatás tilalmak érintik Budapesten a Gottsegen 
György Országos Kardiológiai Intézetet, a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórházat, a Semmelweis Egye-
tem (SE) több klinikáját, az egyetem Városma-
jori Szív- és Érgyógyászati Klinikáját, a Szent 
János Kórház és Észak-budai Egyesített Kór-
házakat, a Nyírő Gyula Kórház-OPAI min-
den osztályát, a MH Egészségügyi Központot, 
az Egyesített Szent István és Szent László Kór-
ház, valamint a Szent Margit Kórház több osz-
tályát, a Heim Pál Gyermekkórházat, a Szent Fe-
renc Kórházat és a Szent Imre Egyetemi Okta-
tókórházat.

Komárom-Esztergom megyében Tatán, az 
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórházban, az 
esztergomi Vaszary Kolos Kórházban, az Orosz-
lányi Szakorvosi és Ápolási Intézetben, a tatabá-
nyai Szent Borbála Kórház valamennyi fekvőbe-
teg-ellátó osztályán megtiltották a betegek felke-
resését, valamint a tatai Kastélypark Klinikán is 
tilos látogatni.

Pest megyében a ceglédi Toldy Ferenc Kór-
ház és Rendelőintézet több osztályán is látogatá-
si tilalmat rendeltek el. A budakalászi Gálfi Béla 
Nonprofit Kft. gyógyító és rehabilitációs inté-
zetében, a váci Jávorszky Ödön Kórházban (ké-
pünkön) és a törökbálinti tüdőgyógyintézetben 
nem lehet látogatni.

Nógrád megyében a salgótarjáni Szent Láz-
ár Megyei Kórház rendelt el látogatási tilalmat-, 
tette közzé az MTI, melyből a régiónkhoz közeli 
megyéket közöljük.

A polgármester rö-
vid bevezetője után 
a közönség egy per-
ces néma főhajtással 

emlékezett a szombat éjjel Ve-
rona mellett történt baleset ál-
dozataira, majd közösen eléne-
kelték a Himnuszt. A magyar 
kultúra napját 1989 óta ünne-
peljük meg január 22-én, an-
nak emlékére, hogy – kézirat 
tanúsága szerint – Kölcsey Fe-
renc 1823-ban ezen a naponta 
tisztázta le Csekén a Himnusz 
kéziratát.

Mi másra is gondolhatott az 
előzetes program szerint ün-
nepi köszöntőre készülő Steidl 
Levente tanár, az önkormány-
zat művelődési-oktatási és if-
júsági-sport bizottság elnöke, 
mint Kölcsey Ferenc fohászá-
ra: „ …Bal sors á  kit régen tép/ 
Hozz rá víg esztendőt,/ Meg-
bűnhődte már é  nép/ Á  múl-
tat ś jövendőt!...”, amikor beje-
lentette, hogy a nemzeti gyász 
óráiban eltekint az ünnepi be-
szédtől, mert most másnak van 
itt a helye. Az önkormányzat és 
a maga nevében gratulált a há-
rom kitüntetettnek, Vác meg-
becsült polgárainak.

A kulturális műsorban első-
ként Szvorák Katalin Kossuth- 
és Liszt Ferenc Díjas énekmű-
vész gyönyörűen csengő dal-
csokor összeállítását hallgat-
hatta a közönség, majd a Sebő 
Együttes József Attila, Nagy 
László, Berzsenyi Dániel, Ho-
ratius Flaccus megzenésített 
versei tették emlékezetessé a 
rendezvényt.

A program zárásaként 
Fördős Attila polgármester, 

Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester, és Steidl Levente bi-
zottsági elnök városi kitünteté-
seket adott át: 

Vác Város Közművelődé-
sét segítő munkáért elisme-
rést vehetett át Kovács Erzsé-
bet, a Madách Imre Művelő-
dési Központ pénztárosa, gaz-

dasági asszisztense. Vác Város 
Művészeti Díja kitüntetésben 
Fekete István fotóművész, a 
Forte Fotóklub tagja, a Ma-
gyar Alkotóművészek Orszá-
gos Egyesület Fotóművésze-
ti Tagozatának elnökségi tagja 
részesült. A városi képviselő-
testület Vác Város Művelődé-
séért Díjat az éppen január 23-
án 93. születésnapját ünneplő 
Pálos Frigyes prépostnak, Vác 
díszpolgárának, a Váci Székes-
egyház Kincstár és Egyházme-
gyei Gyűjtemény igazgatójá-
nak adományozta, aki sajnála-

tos betegsége miatt nem tudott 
megjelenni az ünnepségen. 

A magyar kultúra napi városi 
megemlékezés a Szózat közös 
eléneklésével ért véget a szín-
házteremben, melyet megelőző-
en délután az intézmény Eme-
leti Galériájában Bardócz La-
jos Szervátiusz Jenő-díjas grafi-

kusművész kiállítása nyílt meg. 
A művészetkedvelő szépszá-
mú közönséget a tárlat rendező-
je, Koltai-Dietrich Gábor festő-
vész, a Madách Imre Művelődé-
si Központ munkatársa köszön-
tötte majd Maczkay Zsaklin 
művészeti író művészettörté-
nész igényességével mutatta be 
az erdélyi művészt és alkotásait, 
társadalmi üzeneteit. A kiállítás 
március 5-ig tekinthető meg.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress 

és Sándor Lajos

Balassagyarmaton adták át 
az idei Madách-díjat 

Madách Imrére emlékeztek a Nóg-
rád megyei Madách-ünnepségen 
január 20-án, Balassagyarmaton. 
Ekkor kapta meg Szvorák Kata-
lin Kossuth- és Liszt Ferenc-dí-
jas népdalénekes, előadóművész,  
illetve Huszti Péter Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas színész, színiaka-
démiai rektor, színigazgató, rende-
ző a 2017. évi Madách Imre-díjat.
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Megújult intézmény, 
megújult műsorpolitika 

Az újévi koncert közönsége már megcsodálhatta a dunakeszi VOKE Jó-
zsef Attila Művelődési Központ impozáns, újjászületett színháztermét s 
a hangverseny szünetében felkereshette az új, tágas színházi büfét. Ám 
nem csupán ennyi eredménye van az intézmény teljes rekonstrukciójá-
nak. A részletekről és műsorterveikről Csoma Attila igazgatótól kértünk 
tájékoztatást.      

– Közel hét hónapos mun-
kának értünk a végére. Dec-
ember közepén elkezdődött 
az egy hónapos műszaki át-
adás, melynek során a kivite-
lező elvégezte a szükséges ja-
vításokat, pótlásokat – kezd-
te a tájékoztatást az igazgató. 

– Az épület több helyen is 
változott, hozzáépítés és bő-
vítés is történt. A legjelen-
tősebb az eddigi lapos tetős 
klubhelyiséget érintette. A 
földszinten kapott helyet a 
DÓSZK Kölcsey Ferenc Vá-
rosi Könyvtár 1. sz. fiók-
könyvtára mintegy 25 négy-
zetméterrel bővülve. Az ut-
cafrontos bejárat igénybe vé-
telével várhatóan február 20-
tól fogadják az olvasókat.  

Ugyanitt emeletráépítéssel 
létrehoztunk egy impozáns, 
tükrös balett termet. Ide vár-
juk vissza a balett és modern 
tánc valamint a torna cso-
portokat. Nagyon színvona-
las lett az elhelyezésük, va-
donatúj a balett korlát és a 
tükör, kialakítottuk a zu-
hanyzót és az öltözőt is.

A színházterem sokak vé-
leménye szerint elegáns fes-
tést kapott és megújult a par-
ketta is. A legnagyobb vál-
tozás az, hogy megszűnt a 
zenekari árok, így 45 fővel 
nagyobb lett a nézőtér be-
fogadóképessége. A karza-
ton valamivel kevesebb lett 
az ülőhely, viszont megjavult 
a színpadra való rálátás. Az 
idei évben az önkormányzat 
segítségével korszerűsödik a 
színpadtechnika is.  

A Vörös-Magyar-Zöld te-
rem berendezése folyamat-
ban van. Egységesen fehér 
festést kapott, a hagyomá-
nyos színeket egy-egy sza-
lagfestéssel jeleztük. Terve-
zünk egy korszerű galériát, 
ehhez beállítunk egy kép-
akasztó rendszert, amely-
lyel megteremtjük egyszer-
re nyolcvan kép elhelyezésé-
nek lehetőségét. A közeljövő-
ben szeretnénk egy korszerű 
képmegvilágító rendszert is 

megvásárolni. Az egyéb, a 
működéssel kapcsolatos át-
alakításokkal együttesen 
mintegy 200 négyzetméter-
rel bővült a közművelődési 
célokra fordítható terület.  

A most induló évad elő-
készítése még ideiglenes he-
lyünkön, a DunArt Galé-
riában történt. Már vissza-
költöztünk az ugyancsak 
megújult irodánkba, ahol 
jelenleg a műsorokra a jegy-
vásárlás is történik, a későb-
biekben azonban az Állomás 
sétányra nyíló portán lesz 
erre lehetőség. 

Februártól teljes gőzzel 
zajlanak a rendezvények. 

Halász Judit koncertre 
várjuk az érdeklődőket feb-
ruár 4-én. Ugyancsak febru-
árban jön az EDDA Művek, 

s a későbbiekben is meghí-
vunk ismert előadókat. A 
hónap végén kerül sor a Far-
kas Ferenc bérletsorozat záró 
koncertjére. Tervezzük meg-
honosítani a színházi életet, 
mint befogadó színház, akár 
bérletes formában is. A hó-
nap elején mutatkozik be a 
Dunakeszi Teátrum sorozat-
ban a Veres1 Színház a „Női 
furcsa pár” produkcióval, 
de lesz Dumaszínház, L’Art 
pour L’Art Társulat és Nyi-
tott Akadémia is. A gyerek-
közönség körében népszerű 
Cakkumpakli Színház bér-
letsorozata tavasszal kezdő-
dik. Itt szeretném megem-
líteni, hogy a január végére 
meghirdetett Kis Grófo kon-
cert elmaradt, aminek oka, 
hogy a szervezők vissza-
mondták a fellépést. Szeren-
csére ilyen esetek ritkán for-
dulnak elő. 

Február elsejétől ismét az 
intézményben működnek a 
megszokott csoportjaink, így 
a Magyarság férfikar, a Kon-
certfúvósok, a modern tánc, 
balett, torna és egyéb önte-
vékeny közösségek. Megszo-
kott programjainkkal és új-
donságainkkal várjuk a vá-
ros polgárait, akik reménye-
ink szerint örömmel veszik 
ismét birtokukba a patinás, 
és ugyanakkor megújult mű-
velődési központot – mondta 
Csoma Attila.

Katona M. István
A szerző felvétele

Angers-i cserediákok 
szakmai gyakorlaton 
a Gödi Piaristáknál 

Január második hétvégéjén érkeztek és február elejéig maradnak a gödi 
piaristáknál szakmai gyakorlaton egy francia szakképzési centrum diák-
jai. A tanulókat a Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégi-
um, valamint a Gödi Piarista Kft. közös projektjében fogadta az Erasmus+ 
program keretében. 

A fémipari szakterü-
leten tanuló tizen-
nyolc diák a gödiek-
kel közösen három 

szakmában: karosszérialaka-
tos, szerkezetlakatos és szer-
számkészítő vesz részt szakmai 
gyakorlaton. A csoport ezen 
kívül hétvégente megismerke-
dik a Dunakanyar és Budapest 
látnivalóival. 

A francia diákok másfél éve 
foglalkoznak fémes tanulmá-
nyaikkal, vannak közöttük 
olyanok is, akiknek már má-
sodik szakmája lesz ez. Szak-
mai gyakorlataikon tenger-
alattjárók, olajfúrótornyok, ha-
jók fémes szerkezeteinek meg-
munkálásával, javításával fog-
lalkoznak. A jövőben többen 
szeretnének saját vállalkozást, 
újabb szakmákat tanulni, gya-
korlati helyeiken maradni dol-
gozni is. Gödre három taná-
rukkal, Aurelivel, Stéphane-nal 
és Jean-Claude-dal jöttek, akik 
nemcsak egyszerűen kísérők, 
hiszen a gödi piarista szakok-
tatóktól is tanulhatnak szak-
mai fogásokat. 

Észak-nyugat Franciaország 
városaiból, falvaiból jöttek a fi-
atalok. A Nantes környéki tele-
pülésekről az angers-i iskolaköz-
pontba járnak elméletet tanulni, 
gyakorlataikat pedig a Tour de 
France keretében töltik cégek-
nél. A nagy francia kerékpáros 
körversenyről elnevezett prog-
ram lényege, hogy minden év-
ben másik cégnél kell dolgoz-
niuk, és teljesítményük alapján 
ajánlanak nekik más-más terü-
leteket, új munkahelyeket. Ko-
moly szakmai háttérrel rendel-
kező szakoktatójuk, az iskola 
korábbi középvezetője, Stéphane 
szerint felvételüknél fontos, hogy 
mennyire motiváltak a szak-
ma elsajátítására. „Nem arra tö-
rekszünk, hogy a legjobb tanu-
lókat válasszuk ki, hanem arra, 
hogy érdekelje őket a szakma, 

amit adni tudunk nekik. Szeret-
nénk nekik egyre több felelősséget 
adni abban, hogy a saját jövőjü-
ket tervezzék. Egy évet kötelező-
en külföldön, vagy valamelyik tá-
voli francia régióban kell tölteni-
ük. Itt nemcsak a szakmát tanul-
ják meg, látnak műemlékeket, 
megismerik a helyi szokásokat és 
gasztronómiai különbségeket. Az 
a célunk, hogy olyan diákjaink le-
gyenek, akik nem félnek nyitni a 

másik ember felé és később meg-
állják a helyüket.”

A tizenhat és húsz év közötti 
fiatalok közül többen most lát-
tak először ilyen sok havat, sőt, 
van, aki még egyáltalán nem 
találkozott vele. Így érkezésük 
utáni egyik első tevékenysé-
gükként több hóembert is épí-
tettek. Azonban szakmailag ez 
még nem jelentett számukra 
komolyabb kihívást… A Gö-
dön töltött három hét alatt kö-
zös produktum készül, amely 
egyben a gödi Piarista alapítá-
sa huszonöt éves évfordulójá-
nak is emléket állít. A tanulók 
és mesterek Tatár András ter-
vei alapján az iskola főbejáratá-
hoz készítenek egy kovácsolt-
vas kaput, melyen a különfé-
le hegesztési, hajlítási meg-

munkálások mellett a Gödön 
egyedülálló díszműkovácsolás 
szakma rejtelmeibe is betekin-
tést nyerhetnek. 

Természetesen a külön 
szakmai kívánalmaknak meg-
felelően a heti váltásokkal a 
Gödi Piarista Kft. mindhá-
rom jól felszerelt műhelyében 
(karosszérialakatos, szerke-
zetlakatos, szerszámkészítő) 
dolgoznak. A céges körülmé-

nyek nem állnak távol a fran-
cia diákoktól, hiszen otthon is 
a duális szakképzésben vesz-
nek részt. Czakó Attila, Tatár 
András és Vajó György mes-
terek vezetésével a vendégek 
Magyarországon, a piarista 
személyes figyelmen keresztül 
most az egyéni képzés előnye-
ivel találkozhatnak.

A tanulók a gödiekkel közö-
sen a tervek szerint az esztergo-
mi Suzuki gyárba is látogatást 
tesznek majd, valamint Buda-
pesten többek között megte-
kintik a korábban részben gödi 
munkával felújított budavári 
Mátyás-templomot is. A pro-
jekt az Európai Unió finanszí-
rozásával valósul meg – tájé-
koztatta lapunkat Besze Erika 
kommunikációs vezető. 



Marosvári László, Serfőzőné Kozma Ilona, Szabó Józsefné

6 Dunakanyar Régió XIX. évfolyam 3. szám

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

Figyelmetlenül közlekedünk

A balesetek több mint ötven 
százalékát helyi lakos okozza

Házasság hete Szentendrén

Az elmúlt év derekán tapasztalt kedvezőtlen baleseti statisztika trend-
je sajnos december végére sem fordult meg. Több személyi sérüléssel 
járó baleset történt 2016-ban, mint az azt megelőző évben – jelentette be  
Serfőzőné Kozma Ilona rendőr alezredes a helyi sajtó képviselői számá-
ra tartott januári tájékoztatón. Marosvári László őrnagy egy új bűncselek-
mény elterjedésére hívta fel a lakosság figyelmét.

A Dunakeszi Rend-
ő r k a p i t á n y s á g 
Közlekedésrendé-
szeti Osztály veze-

tője elmondta; az elemzések 
azt mutatják, hogy a Dunake-
szin bekövetkezett balesetek 
okozóinak több mint 50 szá-
zaléka helyi lakos.  Az okok 
között vezető helyen szere-
pel az elsőbbségi szabályok 
meg nem adása. Közismert, 
hogy a várost átszelő 2. szá-
mú főúton naponta több ezer 
gépjármű közlekedik, ezért a 
rendőrség különös figyelmet 
fordít az elsőbbségi szabályok 
betartására. 

A közlekedési osztály veze-
tőjétől megtudtuk: ellenőrzé-
seik alkalmával számtalan-
szor tapasztalták, hogy a gép-
kocsi vezetői az alacsonyabb 
rendű útról – mint pl. a Rév 
út – a stop tábla figyelmen kí-
vül hagyásával hajtanak rá a 
2. számú főútra. 

– Egyik ellenőrzés alkal-
mával megrettentő kép tárul-
kozott elénk, nem lassítottak, 
lendületből hajtottak rá a ma-
gasabb rendű útra. Két perc 
alatt legalább 10-12 gépjár-
mű minden közlekedési sza-
bályt figyelmen kívül hagyva 
hajtott fel a főútra. Ezt és más 
hasonló szakaszt, kereszte-
ződést –, mint pl. a Barátság 
útnál, de Gödön és Fóton is 
- kollégáim rendszeresen el-
lenőrzik. Ezúton is kérem a 
gépjárművezetőket, hogy en-
nek tudatában közlekedje-
nek, és mindenkor tartsák be 
a KRESZ előírásait – hívta fel 
a közlekedők figyelmét az al-
ezredes asszony. 

Serfőzőné Kozma Ilona be-
számolt arról is, hogy a la-
kópihenő övezetben kihelye-
zett sebességmérő elrettentő 
eredményt mutat. 

– Felhívom a gépjárművel 
közlekedők figyelmét, hogy 
a lakópihenő övezetbe való 
behajtást a KRESZ szigo-
rúan szabályozza, oda csak 

azok hajthatnak be, akik ott 
laknak vagy odalátogatnak, 
esetleg költöztetést, szállítást 
végeznek. Átmenő forgalom-
ra nem használható. Ilyen 
Dunakeszin a Zerkovitz utca, 
melyen nagyon sokan átme-
nő forgalom céljából közle-
kednek. Itt csak 20 km/h se-
bességgel lehet közlekedni, 
melynek betartását rendsze-
resen ellenőrzünk – jelentet-
te be a közlekedésrendészeti 
osztály vezetője, aki minden-
kit arra kért, hogy a KRESZ 
szabályait betartva és az idő-
járási viszonyok figyelembe 
vételével közlekedjen önma-
ga és mások biztonsága érde-
kében.

Marosvári László őrnagy, 
a bűnügyi osztály megbízott 
vezetője arról számolt be, 
hogy bűnügyi statisztika a ta-
valyi évben 2015-ös eszten-
dőhöz képest javult. 

– Csökkentek a bűncselek-
mények, javult a felderítési 
és nyomozási eredményessé-
günk – szögezte le a rendőr-
tiszt, aki ugyanakkor felhív-
ta a lakosság figyelmét egy új, 
terjedőben lévő bűncselek-
ményre. 

Marosvári László a bűn-
cselekmény megelőzése ér-
dekében elmondta; egy mis-
kolci cég nevében több fóti, 
idősember házába azzal a cél-

lal mennek be, hogy ellenőr-
zik a gázmerőt, melynek cse-
réje miatt később visszajön-
nek, de előtte szerződést kell 
kötni. 

– Kérem a lakosságot, hogy 
nagyon körültekintően járja-
nak el, győződjenek meg róla, 
hogy valóban ki kell-e cserél-
ni a gázszelepeket, csapokat, 
és milyen tartalmú szerződést 
írnak alá. Az esetek tanúsága 
szerint megállapítják, hogy ki 
kell cserélni a gázkészüléket és 
kb. 20.000 Ft.-ot kérnek előre. 
A szerződésben pedig az áll, 
ha a szerződő fél visszalép, a 
pénzt elveszti. Ez a kitétel jog-
ellenes, mert jogszerűen ilyen 
esetben 14 nap áll rendelke-
zésre az elálláshoz. Vélemé-
nyem szerint azt pedig, hogy 
milyen műszaki állapotban 
van a készülék, célszerű he-
lyi vállalkozóval megvizsgál-
tatni, akit ismernek, akiben 
megbíznak – javasolta Maros-
vári László, a bűnügyi osztály 
megbízott vezetője.

A sajtótájékoztató végén 
Szabó Józsefné hivatalvezető 
arra kérte a lakosságot, hogy 
a rendkívül hideg időjárás-
ban segítsenek az idős, egye-
dül élő, rászoruló embereken 
vagy jelezzék a 112-es segély-
hívón. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Szerte a világban már 
huszonegy ország-
ban ünneplik a Há-
zasság hetét. Az Ang-

liából indult kezdeményezés 
minden évben, Bálint-nap 
környékén egy héten keresz-
tül a házasság fontosságá-
ra irányítja a figyelmet. Idén 
tizedik alkalommal rende-
zik meg a nemzetközi Házas-
ság hetét Magyarországon.  
Az országos rendezvényso-
rozat célja, hogy az egyhá-
zak mellett a civil szerveze-

tek segítségével népszerűsítse 
a házasság és a család intéz-
ményét, felhívja a figyelmet 
a házasság, a család értékei-
re és fontosságára, valamint 
hogy segítséget nyújtson 
a házasságra készülőknek 
vagy a párkapcsolati prob-

lémákkal szembesülőknek. 
2017. február 12-19. között a 
Szentendre Barátai Egyesület 
kezdeményezésére, az önkor-
mányzat támogatásával a vá-
ros kulturális és egyházi in-
tézményei, vállalkozásai, va-
lamint civil szervezetei egész 
hetes programsorozattal 
csatlakoznak a mozgalom-
hoz, bekapcsolva Szentend-
rét is az országos megmozdu-
lásba.

A teljes program: 
www.szentendre.hu-n.

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

citroenvac.hu
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Papp László, Fördős Attila, 
Jóláthy Attila két gyermeke, és Dárdai Zsuzsa

www.dunakanyarregio.hu

Középpontban 
Joláthy Attila művészete

A váci Modern Művészeti Gyűjtemény K16 Galériájában rendszeresen középpontba kerülnek a gyűj-
teményben több képpel szereplő alkotók munkái, az idei első bemutatón a kilencven éve született 
Joláthy Attila életművéből kaphatnak ízelítőt az érdeklődők.

A június végéig lát-
ható időszaki ki-
állítás január 20-
án tartott megnyi-

tóján Papp László műgyűj-
tő, kurátor házigazdaként ki-
emelte: hosszabb távon az a 
cél, hogy a gazdag modern 
gyűjtemény minél több alko-
tása folyamatosan látható le-
hessen.

Fördős Attila polgármester 
köszöntőjében rövid áttekin-
tést adott Joláthy Attila élet-
pályájáról, kiemelve, hogy a 

művész kezdetben figuratív 
művekkel tette le a névjegyét, 
később viszont egyre inkább 
a geometrikus ábrázolás felé 
fordult az érdeklődése.

- Fő mestere Márffyi Ödön 
volt, akinek később a tanárse-
gédje lett. Az ő hatására sajá-
tította el színlátását, összegző 
szemléletét. A 60-as évek kö-
zepétől figyelme a geometria 
felé fordult, és mivel műsza-
ki rajzolóként is dolgozott, a 
gépek, szerkezetek világa fes-
tészetében is meghatározó-
vá vált, ebben a festészetben 
a térről, a formákról, szerke-
zetekről van szó, Geomart el-
nevezést használt ezen művei 

meghatározásaként. Életpá-
lyája talán legjelentősebb el-
ismerése az 1997-es Magyar 
Szalon kiállításon a Prizma-
kemence című képéért el-
nyert nagydíj. Bízom ben-
ne, hogy az elkövetkező hó-
napokban nagyon sokan el-
látogatnak erre a kiállításra, 
hogy képet alkossanak ma-
guknak erről a rendkívül kö-
vetkezetes művészi életműről 
- mondta a városvezető.

Dárdai Zsuzsa művészet-
kritikus, a városházán látha-

tó Nemzetközi MADI Mú-
zeum társalapítója kiemel-
te: Joláthy Attila és a modern 
képzőművészeti irányzat kö-
zös nevezője a geometria, a 
festő életműve ebben a kör-
ben is kiemelkedő jelentőség-
gel bír.

- Nagy öröm, hogy egyre-
másra jönnek a felajánlások a 
geometrikus irányzatot kép-
viselő művészektől, az örökö-
söktől, hogy időszaki kiállí-
tásokon vagy egy állandó be-
mutató keretében minél több 
ilyen életmű darabjait megte-
kinthesse a nagyközönség itt 
Vácon, sokunk közös álma 
egy ilyen, műhely foglalkozá-

sok megvalósítására is alkal-
mas múzeum tető alá hozása 
- mondta Dárdai Zsuzsa.

Részt vett a megnyitón az 
alkotó két gyermeke, Joláthy 
Tünde és Joláthy Dániel is, 
akik érdeklődésünkre el-

mondták: hálásak az időszaki 
kiállítás megvalósításáért és 
támogatják egy állandó geo-
metrikus múzeum létrehozá-
sának ötletét Vácott. 

Ribáry Zoltán
Fotó: KesziPress

KözéletI újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.
kiadó-főszerkesztő: 

Vetési Imre
szerkesztőség: 

2133 sződliget, Pf. 5. 
tel./Fax: 06-27/353-520, 
Mobil: +36-30/342-8032 

www.dunakanyarregio.hu 

e-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

tördelés: 
BB tanpress Bt.

nyomda:  
DélKelet-Press Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

HirdetésFelvétel:
a szerkesztőségben: 
a 06-27/353-520 és a 
+36-30/342-8032-es 

telefonszámokon. 

e-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  
a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-

változtatása nélkül – szerkesztett formában 
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem 

küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a 
szerző felel.  A hirdetések valódiságát a kiadó 

nem vizsgálja, tartalmáért  
felelősséget nem vállal!

     Helyesbítés
Az előző számban beszámol-

tunk a Kismaroson megrende-
zett Élni muszáj c. konferen-
ciáról. Az esemény kapcsán 
megszólaltattuk Hollik István 
országgyűlési képviselőt is. 

Az interjúban tévesen az sze-
repelt, hogy Nagymarosról kö-

zel 100 embert hurcoltak el 
„málenkij robotra”, miközben 
az elhurcoltak létszáma közel 

400 (pontosan 396).

info@vacidunakanyarszinhaz.hu 
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25000 dolláros tenisztornát 
rendeznek Dunakeszin

Dunakeszi visszavonhatatlanul berobbant az európai minőségi tenisz vér-
keringésébe, hiszen az elmúlt két évben rendezett nemzetközi ifjúsági tor-
na után idén már 25 ezer dollár összdíjazású világversenynek ad otthont 
május 8-15. között a Magyarság Sporttelep. 

Ipress Center-Vác – Budaörs Handball  
30 – 26 (16–16)

A váci vezetőedző, Szilágyi Zoltán lányai számára csak a győzelem volt elfogadható eredmény Bu-
daörs ellen, hiszen a békéscsabai „kirándulás” igencsak keserűre „sikeredett”, ahol az elvárható 
győzelem helyett egy gólos vereséget szenvedtek Skaliczki László együttese ellen. A szombat esti 
Pest megyei rangadó izgalmas összecsapást hozott, melyet a véghajrát jobban bíró váciak nyerték 
Temes Bernadett vezérletével. 

A viharsarki találko-
zó pikantériája volt, 
hogy a két egyko-
ri szövetségi kapi-

tány, a férfi nemzeti csapatot 
irányító Skaliczki László, a Bé-
késcsaba jelenlegi vezetőedző-
je, és a női válogatottat több 

éven át eredményesen irányí-
tó  Németh András, az Ipress 
Center-Vác szakmai igazgatója 
meccselt a kispadon. Ott és ak-

A Dunakanyar tenisz Mekkájaként el-
ismert centrum Bogyó László és csa-
ládja céltudatos munkájaként vált ha-
zánk egyik legszínvonalasabb oktató-

nevelő bázisává, ahol kiváló szakemberek segí-
tik a fiatal tehetségek fejlődését. Az idén negyed-
százados jubileumát ünneplő Nexon Dunakeszi 
Teniszklub a nemzetközi női verseny megren-
dezése mellett Dunakeszi várossá válásának 40. 
évfordulója előtt egy rangos sporttémájú ván-
dorkiállítással is tiszteleg. 

- A két jeles évforduló adta az ötletet, hogy jó 
lenne őket méltóképpen megünnepelni. Közis-
mert, hogy az utánpótlás nevelés, a hobbi, a sza-
badidős teniszezésnek hódolók számára biztosí-
tott profi feltételek megteremtése mellett jelen-
tős energiát fordítunk ifjúsági kategóriájú verse-
nyek szervezésére is. Úgy gondoltuk, hogy idén, 
a jubileumi évben emeljük a tétet, és a korábbi-
aknál nívósabb torna megrendezésével ünne-
peljünk, melyben támogató partnerünk a városi 
önkormányzat is – mondta érdeklődésünkre 
Bogyó László klubelnök, a Magyar Tenisz Szö-
vetség elnökségének tagja, aki egyúttal örömét 
fejezte ki, hogy pályázat útján sikerült elnyerni-
ük a rangos verseny rendezési jogát. 

A sportvezető arról is tájékoztatott, hogy a vi-
lágversennyel egy időben bemutatásra kerülő 

sporttémájú vándorkiállítás legfontosabb üze-
nete az lesz; hogyan változott a sportélet Duna-
keszin. 

– Négy évtized alatt honnan és hová jutottunk 
el – vázolta fel a tárlat mondandóját. – A kiál-
lítás anyaga hűen tükrözi majd azt a fejlődést, 
amely különösen az utóbbi években megvalósult 
a klub és a város sportéletében – tette hozzá. 

Az önkormányzattal és a tenisz szövetséggel 
kialakított rendkívül eredményes együttműkö-
dés az egyik meghatározó alappillére annak a 
technikai és környezeti fejlődésnek, amely meg-
alapozta a Nexon Dunakeszi Teniszklub számá-
ra, hogy május 8-15. között a női világranglista 
80-300. közé sorolt versenyzőket fogadja Duna-
keszin. A Magyarság Sporttelepen minden fel-
tétel adott a sikeres rendezéshez. Természete-
sen ez nem jelenti azt, hogy már nincs tenniva-
lónk. Óriási intenzitással zajlik a szervező, elő-
készítő munka, amit örömünkre nagyon sokan 
segítenek és támogatnak. Nagy öröm és elisme-
rés számunkra, hogy sikeres pályázatunknak 
köszönhetően a 25 ezer dollár összdíjazású ver-
seny egyetlen fillérjébe sem kerül a városnak, 
amely az elmúlt években megvalósított fejlesz-
téseivel lehetővé tette számunkra, hogy bekap-
csolódjunk az európai teniszélet vérkeringésébe. 

A Magyar Tenisz Szövetség elnökségének tag-
ja a Dunakanyar Régiónak elmondta, hogy ha-
zánkban idén tizenkét hasonló színvonalú ver-
seny lesz, melyeket Budapest mellett olyan je-
lentős városokban, mint Pécs, Debrecen, Szeged 
rendeznek. 

Óriási sportszakmai és diplomáciai sikernek 
tartjuk, hogy Dunakeszi is felkerült a honi és az 
európai „főtáblára”. Reményeink szerint a kül-
földiek mellet az ország sportkedvelő közönsé-
ge is ellátogat hozzánk, akik díjmentesen tekint-
hetik meg a nívósnak ígérkező mérkőzéseket – 
mondta optimistán Bogyó László. 

Vetési Imre

kor Skaliczki László lányai ke-
rekedtek felül, ami nem feltét-
lenül jelenti a két kiváló szak-
ember közti különbséget, mint 
inkább a két csapat győzni 
akarását. 

A váci lányoknak, ha má-
sért nem, a viharsarki fiaskó 
feledtetéséért csak a győzelem 
volt az elfogadható eredmény 
a szombat esti összecsapáson, 
melyen a hazai kispadon ezút-
tal nem foglalt helyett Németh 

András. Az Ipress Center-Vác 
Szilágyi Zoltán vezetőedző és 
Bakos István kapusedző veze-
tésével vágott neki a találkozó-
nak. Már az első percben zú-
gott a lelátón: Hajrá Vác! A kö-
zönség örömére Temes révén 
a Vác szerezte meg a vezetést, 
de gyorsan érkezett a vendé-
gek első gólja is.  Nascimento 
jóvoltából újra hazai vezetés-
nek tapsolhatott a publikum, 
majd Helembai két pazar gól-
jának, melyekre Budaörs Zsig-
mond találatával igyekezett lé-
pést tartani. Már ekkor érzé-
kelhető volt, hogy igen szo-
ros lesz a mérkőzés alakulása, 
mert a váci gólra rendre jött a 
gyors válasz. Fej-fej mellett ha-
ladt a két együttes, amikor a 8. 
percben Helembai Basic álom-
szép passza után ismét kettőre 
növelte csapata előnyét. 

Ez az időszak a váci lányok 
fölényével telt, ráadásul Balogh 
kivédte Pálos hétméteresét. 
Örömmámorban úszott a ha-
zai közönség, melyet fokozott a 
váci kapus bravúrja után Basic 
remek találata, aminek kö-
szönhetően három volt a Vác 
előnye, ám az első félidő dere-
kára elolvadt. Innentől kezdve 
mindkét két kapuban egymást 
váltva zörgött a háló. Sőt a ta-
lálkozó 20. percében az egy-
kori váci játékos, Hornyák ré-
vén először vezetett Budaörs. 
Öt perc elteltével – Temes 2, 
Farkas és Nascimento góljával 
– újra két góllal vezettek Szil-
ágyi Zoltán lányai, amely a fél-
idő végére újra elsorvadt, és így 
16-16-os állásnál vonultak pi-
henőre az együttesek.  

A második játékrész Buda-
örs majd Vác javára megítélt 
hétméteressel indult, amely 
sok izgalmat hozott, hiszen a 
38. perctől kezdődően a 40. 
percig terjedő játékidőben há-
rom hazai és két vendégjáté-
kost állítottak ki a játékveze-
tők, akiket kórusban bírált a 
közönség. A mérkőzés 50. per-
cében állt utoljára döntetlenre 
(24-24) a találkozó, a véghajrá-
ban a Nascimento és társai fel-
őrölték az ellenfelet. Az ered-
ményes támadásépítés mel-
lett stabilabb lett Szilágyi Zol-
tán együttesének védekezése, 
miközben láthatóan elfáradt 
az ellenfél. Öt perccel a vége 
előtt néggyel vezettek Farkas 
Veronikáék, melyet sikerült 
megőrizni a találkozó végéig, 
amit a két brazil világklasszis 
látványos összjátéka, Arenhart 
egész pályán átívelő indításá-
ból szerzett látványos góllal 
Nascimento állított be. 

Vác góljait Nascimento 6 (1), 
Soós 2, Temes 9 (3), Helembai 6, 
Basic 3, Radosavljevic 1. Far-
kas 2, Vukcevic, Hámori 1 sze-
rezte. Budaörsből Juhos 9 (3), 
Horváth 3, Hornyák 4, Zsig-
mond 1, Pálos–Bognár 4 (1), 
Kiskartali 3, Mézes 1 volt ered-
ményes. 

Győzelmével a 15 pontos Vác 
felkerült az 5. helyre, ám a 6. 
helyezett 14 pontos Dunaújvá-
ros egy mérkőzéssel keveseb-
bet játszott. Szilágyi László lá-
nyai legközelebb, február 8-án 
a Győri Audi ETO otthonában 
lépnek pályára. 
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