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Az így megvalósult beru-
házások hosszú távon 
javíthatják a kórházak 
gazdálkodási, pénzügyi 
helyzetét, és az intézmé-

nyeknek több pénzük marad a bete-
gek ellátására - hangsúlyozta. Hozzá-
tette: rengeteg pályázat érkezett a kór-
házaktól.

Rétvári Bence közölte: a váci kórház 
esetében három pályázat nyert, össze-
sen 106 millió forint értékben. Ráadá-

sul a mostani fejlesztés után új indul, 
mert a kormány pár hete úgy döntött, 
hogy 200 millió forintot ad a kórház-
nak orvosi műszerek vásárlására, és 
ezeket még az idén beszerzik, kifize-
tik - mondta. Arra is kitért, hogy ez 
a forrás az Egészséges Budapest prog-
ram része, amely kezdeményezésnek 
a Pest megyében élők segítése a célja.

Rétvári Bence megjegyezte: emel-
lett 399 millió forintot adnak a járó-
beteg-ellátás fejlesztésére, ami Vácon 

és környékén mintegy 70 ezer embert 
érint.

Sámoly György, a váci Jávorszky 
Ödön Kórház főigazgatója arról be-
szélt, hogy nagy feladat volt időben 
végrehajtani a projekteket, amelyek 
a gazdasági hatékonyság növelését is 
célozták. Amint ez a fejlesztés befe-
jeződik, más forrásokhoz is jutnak - 
fűzte hozzá.

A kormány 106 millió forintos támogatásával 
három fejlesztés valósult meg a váci kórházban
Több fejlesztés is megvalósult 106 millió forint értékben, kormányzati segítséggel a váci 
Jávorszky Ödön Kórházban. Az Országgyűlésben Észak-Pest megyét képviselő Rétvári Ben-
ce augusztus 3-án a központi sterilizáló műszerfejlesztése, valamint a légtechnikai és ener-
getikai korszerűsítés átadási ünnepségén emlékeztetett arra: a múlt év végén a kormány 
úgy döntött, hogy 15 milliárd forintot ad országosan kórházi fejlesztésekre, hogy az intéz-
mények működési költségei csökkenjenek.

Rétvári Bence újabb 600 milliós támogatást jelentett be 
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A kormány 106 millió forintos 
támogatásával három fejlesztés 
valósult meg a váci kórházban

A kórház tájékoztatása sze-
rint a megvalósított projek-
tek maximálisan illeszked-
nek az intézmény fejlesztési, 
egészségfejlesztési koncepci-
ójához, amelynek célja a gaz-
daságos működés hatékonysá-
gának növelése, kiemelt figye-
lemmel a környezetvédelmi 
előírásokra. A fejlesztések ke-
retében napkollektorokat ik-
tattak be a hálózati melegvíz-
rendszerbe, korszerűsítették a 
légtechnikai rendszereket, va-
lamint új műszert szereztek be 
a központi sterilizálóba.

Huszonöt éves jubileumát ünnepelte a Váci Világi Vigalom. A neves évfor-
dulóra ellátogató több ezres nézőközönség most sem csalódott a progra-
mokban.  

A vigalom vasárnapján erősítette meg Vác és Székelyudvarhely polgár-
mestere a 20 éve fennálló testvérvárosi kapcsolatot azzal, hogy aláírták 
ismét az 1997. július 28-án kötött partnerszerződést.

JUBILÁLT 
a Váci Világi Vigalom

Megerősített testvérvárosi 
kapcsolat Vác és 

Székelyudvarhely közöttA nyitókoncerten a 
váci székesegyház-
ban Fördős Atti-
la a település pol-

gármestere köszöntötte az ün-
neplőket. Méltatta a szervezők 
színvonalas munkáját, de el-
mondta azt is, hogy miért nem 
a barokk kultúrkörhöz kapcso-
lódik már a rendezvény.

- Bár a város nagy tisztelője 
a barokk kornak, mégis inkább 
az 1000 éves várost kell, hogy 
ünnepeljük. Mária Terézia szá-
mos olyan intézkedést hozott 
a magyarsággal szemben, ami 
miatt nem lehet az a cél, hogy 
őt ünnepeljük. Ezért jutottunk 
arra a döntésre, amelyben az 
egyház is partner volt, hogy in-
kább az 1000 éves Vácot és ha-
gyományait elevenítsük fel a 
vigalom alkalmával, lehetősé-
get adva a helyi kulturális cso-
portoknak is a bemutatkozásra 
– hangzott el.

A megnyitón jelen volt még 
Beer Miklós váci megyéspüs-
pök is, aki Isten áldását kérte a 
rendezvényre. 

A megnyitón résztvevők egy 

színvonalas koncertnek le-
hettek fültanúi. A Vác Civitas 
Szimfonikus Zenekar és Vox 
Humana Énekkar közös kon-
certje ezúttal is nagy sikert ara-
tott. A rendezvény után a  kör-
nyékbeli hagyományőrző cso-
portok vonultak fel, ezzel vet-
te kezdetét a három napos ren-
dezvény. 

A szervezők ezúttal is szá-
mos koncerttel, programmal, 
kiállítással várták az érdeklő-

dőket, gondolva a különböző 
korosztályokra is. 

A zárókoncertre a dóm előtt 
került sor vasárnap este, ahol a 
Carmina Burana csendült fel 
négyszáz résztvevő közremű-
ködésével. A programot köve-
tő Edda koncert után pedig tű-
zijátékkal zárult le a XXV. Váci 
Világi Vigalom. 

Furucz Anita
Fotó: Sándor Lajos

Gálfi Árpád, Székely-
udvarhely polgár-
mestere arról be-
szélt az eseményen, 

hogy a két település viszonyát 
az emberi kapcsolatok teszik 
élővé.

- Bátran kimondhatjuk, hogy  
szerencsés volt a két város ta-
lálkozása, hiszen az elmúlt 
húsz évben évről-évre erősö-
dött, és azóta is tele van őszin-
te emberi kapcsolatokkal. Ez a 
húsz év több emlékezetes ese-
ményt is megélt, a kultúra, a 
sport, az önkormányzatiság, 
a civil élet és akár a gazdaság 
területén is – mondta. Hozzá-
tette: a testvérvárosi szerződés 
csak szimbolikus jelentőségű, 
hiszen az erdélyi település és 
Vác mindig is összetartozott. 

Fördős Attila polgármester is 
az összetartozásnak a fontossá-
gát emelte ki köszöntőjében. 

- Mindig mindennek a zálo-
ga az emberi kapcsolat. Úgy vé-
lem, hogy ennek a városnak is 
van olyan szellemisége, amely 
ki tud termelni magából min-

dig olyan személyeket, akik-
nek a szellemiségén keresztül 
a kinyújtott keresztényi kézben 
megtalálja a másik partner ki-
nyújtott kezét. Ez a szellemiség 
tovább tudja ezeket a kapcsola-
tokat építeni.

Furucz Anita
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Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere köszöntötte a küldöttségeket

A kép előterében Dunakesziről Kárpáti Zoltán és Cserép György 

A múzeum tematikus kiállítással fogadta a közönséget

A főzőversenyen induló csapatok egyedi dekorációval is készültek 
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A hagyományoknak megfelelően idén is közösen emléke-
zünk az államalapítás ünnepén. Augusztus 20-án, este fél 
kilenctől a Szent István - Egy ország születése című tör-
ténelmi rockoperát láthatja a közönség Dunakeszin, a IV. 
Béla király főtéren. 

Történelmi rockopera 
augusztus 20-án 

Dunakeszi főterén

A nagyszabású, zenés műben 
az államalapítás története 
a honfoglalástól István ki-
rály 1083-as szentté avatá-

sáig látványos zenés, történelmi tab-
lókban elevenedik meg. A Meskó Zsolt 
rendező és Román Sándor koreográ-
fus által megálmodott rockopera ke-
retét a Krónikás meséje adja, aki vé-
gigvezet minket a honfoglaláson, 
Szent István ifjúkorán és küzdelmek-
kel teli uralkodásán, egészen Szent 
László királyságáig.

A darab zenéjét Czomba Imre sze-
rezte, író-rendező Meskó Zsolt, ko-

reográfus: Paár Tibor. Az előadás a 
már kialakult hagyományok szerint, 
helyi művészeti csoportok bevonásá-
val készült, művészeti vezetők: Nagy 
Márta, Gyombolai Bálint és Tóth Zol-
tán. A főbb szerepekben Fonyó Bar-
barát, György-Rózsa Sándort és Kroó 
Balázst láthatjuk.

Az ünnepi estet Tuzson Bence, a vá-
ros országgyűlési képviselője nyitja 
meg. Természetesen idén is lesz tűzi-
játék, mely 21.30-kor kezdődik. Sok 
szeretettel hívunk és várunk minden-
kit! – olvasható a Dunakeszi Prog-
ramiroda közleményében.

Petőfi vacsorájával 
kezdődött a rendezvény

Dunakeszi erdélyi testvérvárosa, Székelykeresztúr idén is tartalmas programokkal várta az 
érdeklődőket az immár hagyományosnak tekinthető Kistérségi Napok és Petőfi Hét rendez-
vénysorozatra, amely július 31-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hős költője 
halálának emléknapjával vette kezdetét.

A magyar nemzet polgárai 
közül ki ne tudná, hogy a 
Segesvár mellett elterülő 
– hegyekkel körül zárt – 
ispánkúti harcmezőn lel-

te halálát Petőfi Sándor, aki utolsó va-
csoráját a székelykeresztúri Gyárfás-kú-
riában költötte el, melyet – a hiteles tanú 
írásos visszaemlékezése szerint – kedé-
lyes beszélgetés és nótázás követett az 
egyik körtefa alatt 1849. július 30-án 
este, egészen éjfélig.  

Ennek az utolsó vacsorának az emlé-
két ma is őrzik a helyiek. „Úgy érezzük, 
sohasem mehet feledésbe. Éppen ezért 
idén július 31-én Székelykeresztúron 
először került sor a Petőfi-megemléke-
zés keretében a költő 1849. július 30-án,  
a Gyárfás-kúriában elköltött és utolsó-
nak vélt vacsorájának megidézésére azál-
tal, hogy az emlékezők közösen fogyasz-
tották el a jelképes és üzenetértékű va-
csorát, amely túrós-tejfölös puliszkából 
állt. Ugyanúgy, mint ahogy 168 évvel ez-
előtt énekelt Petőfi és az őt vendégül látó 
társaság a Gyárfás-kúria kertjében, mi, 
a hálás utókor képviselői is énekeltünk. 
Szeretnénk, ha ebből hagyomány terem-
tődne, és a jövőben a Székelykeresztúrra 
látogatók, a Petőfi-zarándokok is része-
sülhetnének belőle. A „Petőfi-vacsora” 
Székelykeresztúrnak, mint Petőfi-em-

lékhelynek kuriózuma lehetne, amely 
egyedi, és a helyi értékek egyik legfon-
tosabb elemét képezi” - tudtuk meg Sán-
dor-Zsigmond Ibolyától, a program egyik 
szervezőjétől, a Keresztúri Kisváros című 
önkormányzati újság főszerkesztőjétől.

A hat napon át tartó rendezvény-soro-
zat augusztus 1-én, „Petőfi nyomdoka-
in” – történelmi kerékpártúrával folyta-
tódott, melynek résztvevői Fehéregyhá-
záig kerekeztek, hogy főhajtással tiszte-
legjenek Petőfi Sándor szobra előtt. 

A következő nap gazdag program-
jában -, hogy csak néhányat említ-
sünk - volt triatlon és duatlon ver-
seny, kispályás foci, sőt közönség-
találkozó a TrollFoci adminjaival. 
Székelykeresztúr egyik legnagyobb ün-

nepségére augusztus 3-án este megér-
kezett Dunakeszi Város Önkormány-
zatának háromfős küldöttsége, Kárpá-
ti Zoltán, külkapcsolatokért felelős ta-
nácsnok, önkormányzati képviselő ve-
zetésével. A delegáció másnap reggel 

Székelykeresztúr Önkormányzata veze-
tőivel, a helyi polgárokkal, és a tizenkét 
testvérvárosi küldöttség tagjaival együtt 
vett részt az ünnepélyes zászlófelvonáson 
a Millecentenáriumi emlékműnél.

A megemlékezés a város szívében ta-
lálható Molnár István Múzeumban a 
helyi önkormányzat képviselő-testüle-
tének ünnepi ülésével folytatódott, me-
lyet Székelykeresztúr polgármestere 
nyitott meg. Rafai Emil kedves szavak-
kal köszöntötte a város vendégeit, a he-
lyi polgárokat, akik jelenlétében adták 
át a Pro Urbe egyéni és közösségi díjat. 
Az ünnepi ülést tartalmas kulturális 
műsor színesített, majd a román parla-
ment országgyűlési képviselője, Sebes-
tyén Csaba elismeréssel beszélt az ön-
kormányzat teljesítményéről, üdvözöl-
te az anyaországból érkezett testvérvá-
rosok delegációit. A felemelő hangula-
tú testületi ülést a magyar és a székely 
himnusz közös eléneklése foglalta ke-
retbe.

Ezt követően került sor Czire Alpár 
fotóművész kiállításának megnyitójára, 
melyen jelen volt a dunakeszi delegáció 
is. A neves alkotó a közelmúltban Du-
nakeszin, a Kőrösi iskolában mutatko-
zott be fotóival, melyekhez ma is érték-
ként csengő mondatokat fűzött. Így volt 
ez a székelykeresztúri megnyitón is.

A helyiek vendégszeretetét élvező kül-
döttségek megtekintették a Míves em-
berek sokadalma – népművészeti kiállí-
tást és vásárt a város főutcájában.

A dunakesziek, Kárpáti Zoltán, Cse-
rép György, Vetési Imre – a testvértele-
pülések közül egyedül – meghívást kap-
tak a városban és a székelyudvarhelyi 
térségben hallható Vox Rádió élőmű-
sorába, melyben a testvérvárosi együtt-
működésről, a határokon átívelő kap-
csolatok jelentőségéről nyilatkoztak. 

Délután öt órakor ökumenikus isten-
tiszteleten vettek részt a küldöttségek a 
római katolikus templomban, ahonnan 
indult az ünnepélyes felvonulás a főtér-
re, ahol a zászlók elhelyezése után Rafai 
Emil polgármester és Verestói Attila, a 
román parlament RMDSZ-es szenáto-
ra köszöntötte az ünneplők sokaságát, 
méltatva a közös ünneplés szépségét, 
közösségformáló jelentőségét. 

A pénteki programban még szá-

Dunakeszi mellett tizenkét 
testvértelepülés ünnepelt Erdélyben

mos kulturális műsor szerepelt, mely-
ben – többek között - késő este a szász-
régeni Titán Együttes koncertjén szóra-
kozhattak az ünneplők, majd a 23 óra-
kor kezdődő utcabálhoz a helyi Friday 
Rehab zenekar húzta a talp alá valót.  
A programok szombaton főzőverseny-
nyel és a helyi borászok mustrájával foly-

tatódtak, délután a néptáncosoké volt a 
főszerep, este pedig a Sugarloaf és Muri 
Enikő koncertjén szórakozhatott a több 
ezres közönség, akik – a hat napos ren-
dezvény-sorozat zárásaként - éjfélkor lát-
ványos tűzijátékban gyönyörködhettek.

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress



Mokánszky Zoltán alpolgármester köszöntötte 
a japán vendégeket

Dr. Horváth Olga, dr. Rétvári Bence, Soltész Miklós
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A mintegy 221,4 mil-
lió forintos kor-
mányzati támoga-
tásból nem csak a 

lelkigyakorlatos ház újul meg, 
hanem egy olyan önálló ma-
nufaktúra létrehozása szerepel 
a tervek között, amelyben a fel-
dolgozással járó erőfeszítések 
csökkenthetőek és javulnak a 
munkakörülmények. Az épü-
letrekonstrukció mellett tech-
nológiai korszerűsítésre is sor 
kerül.

A monostor manufaktúrá-
jának megalakításával tovább 
fejleszthető az a 2005 óta mű-
ködő rendszer, amelynek ke-
retében a helyi gyümölcster-
mesztők kérésére és megsegí-
tésére a tőlük felvásárolt gyü-
mölcsből a Ciszterci Nővérek 
„Monostori Ízek” névvel készí-
tenek lekvárokat és szörpöket. 
A folyamat része, hogy a vadon 
termő gyümölcsök gyűjtésé-
ben a helyi, rászoruló családo-
kat is foglalkoztatják.

Dr. Horváth Olga apátnő el-
mondta: Gyógyító az is, ha 
meg tudják vásárolni a kister-
melőktől a gyümölcsöt, a ter-
méket továbbadva pedig a fo-
gyasztók is boldogabbak tőle, 
hiszen azok többsége semmifé-
le tartósítószert nem tartalmaz 
és kizárólag friss gyümölcsből 
készül.

Rétvári Bence közölte, a kor-
mányzati támogatás azt a célt 

szolgálja, hogy a Ciszterci rend 
hagyományaihoz híven jelen-
tős szerepet tölthessen be a 
környék és így az ország mező-
gazdasági életében.

A támogatásnak köszönhe-
tően lehetőség lesz arra, hogy 
felújításokon és az önfenntar-
tó gazdálkodás biztosításán túl 
a monostor a Budapesti Szent 
István Egyetem Élelmiszer-tu-
dományi Kar Konzervtechno-
lógiai Tanszékének gyümölcs-
feldolgozási gyakorlóhelye le-
gyen, amit a jelenlegi körülmé-
nyek nem tesznek lehetővé.

Soltész Miklós egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős állam-
titkár köszönetét nyilvánítot-

ta ki a monostorban dolgozó 
nővérek szorgalmas munkájá-
ért, amelyet Magyarországért, 
a kereszténységért és a környék 
rászorulóiért tesznek.

A támogatásból megvalósu-
ló fejlesztések nem csak a ma-
nufaktúra elindítását, hanem a 
Ciszterci Nővérek egyik fő te-
vékenységét, a vendéglátást is 
segíti, hiszen ez a ciszterci női 
szerzetesközösség életformájá-
nak ez az egyik leginkább lát-
ható, apostoli küldetése a vi-
lágban élő embertársak szá-
mára.

A fejlesztés 2018-ra készül-
het el, amikor a nővérek Kis-
marosra költözésének 50. év-
fordulója is lesz.

- Köszönhető ez annak is, hogy 
Vácon 2010-ben megalakult a 
Japán-Magyar Baráti Társaság, 
akik ezt a kapcsolatot tartal-
mas programokkal töltik meg. 
A jelenlegi városvezetés elkö-
telezett abban, hogy a japán fi-
atalok megismerhessék Ma-
gyarországot és városunkat – 
mondta köszöntőjében. 

A japán város részéről Akihisa 
Togase, a település oktatási ve-
zetője fejezte ki örömét váci lá-
togatásukkal kapcsolatban. Ki-
emelte: az a tervük, hogy a ma-
gyar kultúrát magukba szívják 
itt tartózkodásuk alatt és átad-
ják japán barátaiknak.  

A cserediákok váci vendéglá-
tását a fogadó családok mellett, 
a Duna-Dráva Cement Kft, az 

Árpád Fejedelem Általános Is-
kola és a Boronkay György Kö-
zépiskola segítette.

A közel egy hét alatt nem 
csak a várost ismerhették meg 

a vendégek, hanem ellátogat-
tak Esztergomba, Szentendrére 
és természetesen Budapestet is 
megnézték.

Furucz Anita

Támogatás a Ciszterci Nővérek 
Kismarosi Monostorának

Japán-magyar barátság: 
cserediákok látogattak 

Vácra Yurihonjo-ból
Ismert a történelmünkből, hogy a nemzetet egy évezreden át vezető ré-
teg, a nemesek és ezen belül is a főnemesek nem kívánatos személyekké 
váltak a szocialista hatalomátvétel pillanatától. Minden módon ellehetet-
lenítették őket, nem csak a birtokaikat, vagyonukat kobozták el. Néhány 
itthon maradt kitartó, hazáját elhagyni lelki okokból nem vállaló személy-
ről tudunk csak, akik mint „osztályidegenek” és volt „kizsákmányolók”, 
évekig a kitelepítettek komiszkenyerén éltek, majd idővel a több diplomá-
juk és idegen nyelv tudásuk, szakmai gyakorlatuk ellenére segédmunkás-
ként tudtak csak elhelyezkedni, néhányuk a börtönt is megjárta.

Különleges minőségű lekvárok és szörpök gyártására alkalmas manufak-
túra létrehozásához és a lelkigyakorlatos-ház fejlesztéséhez nyújt támo-
gatást a Kormány Kismaroson – jelentette be Rétvári Bence, az EMMI mi-
niszterhelyettese és Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a Ciszterci Nővérek Boldogasz-
szony Háza Monostornál.

Az elmúlt héten a váci városházán fogadta a Japán Yurihonjoból érkezett 
diákokat és kísérőiket Mokánszky Zoltán a település alpolgármestere.  
A városvezető méltatta a kapcsolatot a két település között. A két város 
még 1996-ban kötött oktatási és kulturális együttműködést, amely azóta 
is jól működik.

Gróf Károlyi László, Erzsébet asszony, Vanda,  Semsey Júlia

Természetesen a csa-
ládok többsége nem 
várta be ezt a sor-
sot, a front közeled-

tével összepakolták családjuk 
könnyen mozdítható értékeit, 
s nyugatra menekültek. Nem 
vittek, vihettek magukkal sok 
mindent, de abban remény-
kedtek, hogy a háború után 
visszatérhetnek őseik földjé-
re, birtokaikra. Nem így tör-
tént.

Így emlékezik erre vissza a 
Károlyi család Fótra a 90-es 
évek közepén visszatért tag-
ja, László gróf, aki 14 éve-
sen kapta a szigorú atyai uta-
sítást, pakoljon be azonnal 
mindent a kis hátizsákjába, 
amit vinni szeretne, mert este 
indul a család Ausztriába. A 
háború után szülei visszatér-
tek, de hamarosan megismét-
lődött a menekülés, amikor 
már nincstelenként kellett 
elhagyniuk szülőföldjüket. 
László gróf is segédmunkás-
ként kezdte az önálló életet - 
iskolái befejezését követően 
– Argentínában, egy építke-
zésen.

Családjuk több tagja kötött 
ki a Dél-amerikai országban, 
ott élték le munkás életüket, 
minden fényűzést mellőz-
ve. Magyarságukat mindvé-
gig megtartották, lelkükben 
mindig magyarnak érezték- 
és annak is vallották magu-
kat.

László gróf mégis szeren-
csésnek mondhatja magát, 
hogy – bár már a hatvanas 
éveit taposva -, de hazatér-
hetett feleségével, sőt megen-
gedték neki, hogy gyermek-
kora helyszínén, egykori fóti 
kastélyukban vehettek ki al-
bérlőként néhány helyiséget 
1995-ben.

Főnemeseink közül azon-
ban sokan nem térhettek 
vissza, kényszerűen idegen-
ben kellett gyökeret eresz-
teniük. Azonban, ha életük-
ben nem is tudtak hazatérni, 

de ragaszkodtak hozzá, hogy 
magyar földben nyugodhas-
sanak.

Tavaly októberben hoz-
ták haza gróf Károlyi Lajos 
és felesége, Széchenyi Hanna 
hamvait, hogy a neves ősük, 
Károlyi István által építtetett 
nagytemplom kriptájában 
nyugodhassanak, most már a 
feltámadásig. 

A megható nyilvános szer-
tartáson Lázár János minisz-
terelnökséget vezető minisz-
ter mondta a gyászbeszédet.

Az idén, július7-én újabb 
hamvak érkeztek haza, az Ar-
gentínában elhunyt Káro-
lyi Klára grófnő és fia gróf 
Semsey Tamás földi marad-
ványai. Ez egy szerény, csak a 
szűk család jelenlétében zaj-
lott újratemetés volt. A ham-
vakat Klára grófnő unokája, 
a jelenleg is Argentinában élő 
Semsey Júlia, és dédunokája, 
Vanda hozta haza és helyez-
te el a gyászszertartás végén 
végső nyughelyükre.

Ilyen világot élünk, a nem-
zet sorsa a nemeseink életé-
ben is leképeződött, de kitar-
tásuk, hazaszeretetük, haza 
vágyódásuk ma is példamuta-
tó mindnyájunk számára.

Windhager Károly

Részlet Lázár János fent 
említett beszédéből

„Mindent elmond Ma-
gyarország sorsáról, hogy 
az elmúlt 150 esztendő 
tele van újratemetések-
kel, koporsók hazahozata-
lával. A sor 1870-ben kez-
dődött, amikor Batthyá-
ny Lajost kellett újratemet-
nünk, folytatódott a To-
rinóba száműzött remete, 
Kossuth Lajos koporsójá-
nak hazahozatalával, majd 
a 20. század elején II. Rá-
kóczi Ferenc és hű szövet-
ségesei, 1989 nyarán az 
'56-os mártírok, hősök új-
ratemetésével. 1993-ban 
Horthy Miklós és család-
ja tért haza szeretett föld-
jére, végül 1994-ben Beth-
len István, miniszterelnök. 

A nagy hősök mellett 
az elmúlt harminc eszten-
dőben nagyon sok család 
is hazahozta, hozatta sze-
retteit annak érdekében, 
hogy a haza földjében nyu-
godhassanak. Annak a ha-
zának a földjében, amely-
hez mindig hűségesek vol-
tak, és amely mégis, szám-
talanszor megtagadta őket 
a 20. században.”

Mindannyian emlékszünk még ta-
nulmányainkból, hogy a jó öreg 
folyó népeket, nemzeteket "köt" 
össze. Ezt a nehezen vitatható 

tényt plasztikusan igazolja - különösen - a nyá-
ri hónapokban a Dunán, észak és dél irányában 
közlekedő személyszállító hajók "hada". 

A Dunán suhanó nagy hajók mellett nagyon 
sok "kis", ám annál nagyobb értékű yacht is szí-

nesíti a nyári vízi turizmust, melynek ékes bizo-
nyítéka a sződligeti Wiking Yacht Club kikötő-
jében horgonyzó hajók sokasága.

Nem kevesen vannak, akik a gyönyörű duna-
kanyari szakaszon keresztül hajózva, a csodála-
tos Duna-delta érintésével egészen a Fekete-ten-
gerig is eljutnak, hogy élvezzék a természet leír-
hatatlan szépségét.

(Vetési)

Hazatértek Fótra!

Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig
Európa második legnagyobb folyója a Duna, amely a németországi Fe-
kete-erdőben ered két kis patak, a Berg és a Brigech összefolyásából 
Donaueschingennél. Ezt szinte mindenki tudja, de azt talán kevesebben, 
hogy Donaueschingen Vác testvérvárosa.
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Pilóta nélkül a levegőben
Napjainkban egyre népszerűbbek a drónok, hiszen az eleinte futurisztikusnak 
ható, pilóta nélküli távirányítású repülő eszközök felhasználási területei és tí-
pusai igen sokrétűek, a jelenüknél pedig már csak a jövőjük izgalmasabb. Mi is 
pontosan a drón, és hogyan lehet felhasználni?  Az Invitel most összegyűjtötte 
a legfontosabb információkat, amiket érdemes róluk tudnunk.  

Mi is az a drón?
A drónok pilóta nélküli, távirányítású, repülés-
re képes eszközök. Típusuktól, árkategóriájuk-
tól és alkalmazási területüktől függően többféle-
képpen lehet irányítani a drónokat: kontrollellel, 
GPS-szel, okostelefonnal vagy táblagéppel. 

Hogy néz ki? 
A drón kiválasztásakor dönthetünk a mére-
téről, hogy rendelkezzen-e kamerával, annak 
felbontásáról, irányító hatótávolságról és a re-
pülési idejéről. A kisebb hobbigépek általában 
csak 5-6 percet, míg a nagyobb drónok akár 
25-30 percet is képesek repülni.  A fejlettebb 
drónokba beprogramoztak olyan funkciókat, 
amellyel képesek kikerülni az útjukban álló 
akadályokat, vagy visszatérni a kiindulópont-
hoz. A legolcsóbb eszközöket már pár ezer fo-
rinttól be lehet szerezni, míg a professzionális 
eszközök ára határtalan.

Szórakozás és a drón
A legtöbben a drónokat napjainkban főleg szó-
rakozási szempontból ismerik, így nem csoda,  

hogy számos verseny kapcsolódik hozzájuk. 
Ilyen például a Nemzetközi légifotó verseny, 
amelynek a célja, hogy a világ minden tájá-
ról készítsenek minél különlegesebb fényképe-
ket drónokkal, vagy a Drónverseny, ahol a ver-
senyzők virtuális valóság szemüvegen keresztül 
a drónjaik kameraképét látva versenyeznek. 

A jövő az égben
A szórakozás mellett az eszközök gyors fejlő-
désének köszönhetően számos más területen is 
alkalmazzák, így a világ legnagyobb egészség-
ügyi, kereskedelmi, elektronikai, mezőgazda-
sági és bányaipari területein is. A mezőgazda-
ság területén lehetővé teszi a talaj összetételének 
a vizsgálatát és a nagyobb területek feltérképezé-
sét. A kereskedelmi cégek tervezik, hogy az esz-
közök segítségével is kiszállíthassák a terméke-
ket a vevőknek, az építőiparban pedig azt vizs-
gálják, hogyan lehet repülő eszközökkel kivál-
tani és felgyorsítani a nehéz fizikai erőfeszítést 
igénylő munkákat. Nem meglepő hát, hogy né-
hány éven belül komoly forradalmi változásokat 
hozhat a drónok alkalmazása.

A környezeti károk 
mérséklése, a fenn-
tartható fejlődés ér-
dekében az állam 

pályázati forrásokkal segíti a 
települések ez irányú fejleszté-
seit. A közelmúltban írtunk ar-
ról, hogy Dunakeszi sikeresen 
pályázott a Barátság úti lakóte-
lepre tervezett elektromos töl-
tőállomás építési költségeire, 
melyet saját forrással kiegészít-
ve valósít meg.

A másik Duna menti város, 
Göd is eredményesen szerepelt 
a „Jedlik Ányos Terv - Elekt-
romos töltőállomás alprogram 
helyi önkormányzatok részé-
re” című pályázaton – tudtuk 

meg Markó József polgármes-
tertől. 

- Göd Város Önkormányza-
ta támogatást nyert két elekt-
romos töltőoszlop kiépítésé-
re. Az elnyert támogatás össze-
ge 4 952 000 forint. A 2018. év 
végéig megvalósuló beruházás 
keretében két helyszínen épül 
egyenként 2x22kW teljesítmé-
nyű töltőoszlop, egy a 2. számú 
főútról nyíló Köztársaság úton, 
a Penny áruház melletti parko-
lónál, egy pedig a Nemeskéri-
Kiss Miklós úton, a benzinku-
tak környezetében – ismertette 
a szakmai részleteket a város-
vezető.

V. I.

Elektromos 
töltőállomások 
épülnek Gödön

A külföldön egyre népszerűbb elektromos autók rohamos 
elterjedésére hazánkban még várni kell, de jól érzékelhe-
tő, hogy Magyarországon is mind többen ismerik fel a kör-
nyezettudatos szemlélet jelentőségét, az energia megtaka-
rítás, a CO2 gáz kibocsátás csökkentésének fontosságát. 

A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivált – immár 12. 
alkalommal - minden évben a nyár utolsó hétvégéjén 
rendezzik meg a város kulturális intézményeinek, ci-
vil szervezeteinek, művészeti egyesületeinek és üzleti 

vállalkozásainak összefogásával. A rendezvény célja, hogy Szent-
endre megmutassa sajátos értékeit a kultúra, a művészet és a ven-
déglátás területén, s néhány napra késő esti, igazi mediterrán élet 
töltse meg a belvárost. A „Házak, udvarok, házigazdák” prog-
ramsorozat, nagyszínpadi koncertek fényfestéssel, GasztroArt, 
tematikus városi séták, Gasztro utca, gyerekprogramok és szám-
talan más érdekes program, koncert várja a látogatókat a három-
napos fesztiválon.

A XII. Szentendre Éjjel-
Nappal Nyitva Fesztivál
2017. augusztus 25-27. 
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Ennek jegyében július 21-
23. között ismét sor ke-
rült a Dunakeszi Jam 
Jazz fesztiválra. Ezút-

tal is gondoskodtak arról, hogy 
mindhárom napon rangos elő-
adók nívós zenei programjaik-
kal szórakoztassák a közönséget. 
Már az első nap a Szax(O)Fun-
ky élvonalbeli zenészekből álló 
zenekar mellett Keresztes Ildikó 
műsora nyújtott emlékezetes él-
ményt.

Másnap délután a gyerekkö-
zönséget lepte meg a Jazzterlánc 
együttes. A csapat a zenén ke-
resztül ismertette meg a legifjab-
bakat a műfajjal, ezen belül hang-
szerbemutató, közös éneklés és 
tánc is lelkesítette a kicsiket. Kora 
este a kortárs jazz kiváló képvise-
lői, Hajdú Klára és az Oláh Krisz-
tián Trió saját kompozíciókkal, 
jazz standardokkal valamint pop 
dalok átdolgozásaival arattak si-
kert. Az est csúcspontjaként lé-
pett színpadra Gájer Bálint, 
a”swing hercege”. Amióta a The 
Voice tehetségkutató versenyen 
feltűnt eleganciájával, a harmin-
cas-negyvenes évek zenei stílusá-
nak újraélesztésével, népszerűsé-
ge egyre növekszik. A dunakeszi 
közönséget is meghódító műsorá-
val sokáig felejthetetlen program-
ja marad a fesztiválnak.

A zárónapon Franciaor-
szágba, ezen belül Párizs-
ba „repítette”’ a nagyérdeműt 
Myrtill&Swinguistique előadá-
sa. A nagyszerű énekesnő főként 
a feledhetetlen Edit Piaf san-
zonjait énekelte el olyan erede-
tiséggel, hogy a közönség szin-
te a műfaj koronázatlan király-
nője sikereinek egykori helyszí-
nén, az Olympia színház néző-
terén érezhette magát. S aztán a A művésztelep hívósza-

va, vezérmotívuma a 
pluralizmus (művé-
szeti, társadalmi, fi-

lozófiai értelemben), melyben 
ott gyökerezik az emberek egy-
más gondolatai, alkotásai iránt 
érzett megértésvágyának lehető-
sége is. A koncepció szerint, in-
direkt módon, párbeszédet nyit-
nának, e tábor segítségével is, 
a többségi és a kisebbségi tár-
sadalom között. Ahogy fogal-
maznak: „…a minőségi képző-
művészeten keresztül szeret-
nénk megteremteni egy integrá-
cióban gondolkodó, a kulturális 
azonosságokra épülő művészeti 
párbeszédet, ezáltal egy sztereo-
típiáktól mentes művészeti rep-
rezentációt.”

A résztvevők, életútjukat, 
munkáikat felvillantva, esti elő-
adásokon mutatkoznak be a töb-

biek előtt, de lesznek műhely-
foglalkozások, workshopok, me-
lyeket az itt alkotó művészek 
tartanak a helybéli gyerekeknek, 
ifjú tehetségeknek. A jelenlévők 
a társművészetekkel is ismer-
kedhetnek, hiszen irodalmi est 
és koncert is lesz, mi több, a plu-
ralizmus témakörében előadá-
sok is elhangzanak.

A tizenegy napos rendezvé-
nyen esti bográcsozások, gril-
lezések hozzák majd közelebb 
egymáshoz a művészeket, akik 
délelőttönként és kora délután 
az elmélyült alkotásnak szente-
lik idejüket. 

Az elkészült műveket a 10. na-
pon installálják, s ekkor nyí-
lik meg a művésztelep tárlata is, 
mely a tábori lét, úgymond meg-
koronázása lesz.

Novák Valentin

Köszöntőjében Peti 
Sándor, a DunArt 
K é p z ő m ű v é s z e -
ti Egyesület elnö-

ke bevezetőben a következőket 
mondta: – Ezzel a programmal 
is tisztelgünk Dunakeszi vá-
rossá válásának 40. évfordu-
lója előtt. A város szellemisé-
ge, szeretete megalakulása óta 
meghatározója művészeti kö-
zösségünk tevékenységének. 
Az is fontos, hogy a térség te-
lepüléseinek alkotó közössége-
ivel kapcsolatot tudjunk kiala-
kítani. 

A továbbiakban arról szólt, 
hogy aktívan bekapcsolódnak 
a város kulturális vérkeringé-
sébe. E folyamat sorába tarto-
zik a most megnyíló kiállítás 
is. Utalt arra, hogy hét éve az-
zal a céllal alapították meg az 
egyesületet, hogy legyen egy 
olyan civil szakmai szerve-
zet, amely elősegíti a helyi kor-
társ művészet megismerteté-
sét és elismertetését. – Ennek 
érdekében valósult meg egy 
olyan szellemi-közösségi mű-
helymunka, amely szakmailag 
színvonalas, elismert értékte-
remtő tevékenységgel kapcso-
lódik be a város és a térség mű-
vészeti életébe”

Méltatta a Galéria létrejöt-

tének jelentőségét, majd utalt 
arra, hogy megalakulásuk 
óta meghatározó résztvevői a 
VOKE József Attila Művelő-
dési Központ által évről évre 
megrendezett Nyári tárlatnak. 
(Az idei, jubileumi XX. Nyá-
ri tárlatot augusztus 19-én 19 
órakor nyitják meg a művelő-
dési központ megújult kiállító-
termében. A szerk.) Évről évre 
jelen vannak művészeti sát-
rukkal a három napos Duna-
keszi Feszten. Programjaik kö-
zül kiemelte még a fóti Római 
katolikus templomban meg-
rendezett nagyszabású kiállí-
tásukat.

A város kulturális szerveze-
tei közül különösen jó a part-
neri kapcsolat a művelődé-
si központtal, valamint a Far-
kas Ferenc Művészeti Iskolá-

val. Utóbbiban már több alka-
lommal rendeztek az egyesület 
tagjai önálló kiállítást.

A tárlaton húsz alkotó műve 
látható s a megnyitón új, meg-
zenésített verseiből adott elő 
Vincze József szobrász, költő, 
dalszerző és a vele együtt köz-
reműködő Babják Annamária 
színművésznő. Egyébiránt a 
közelmúltban jelent meg Vinc-
ze József legújabb – Szivár-
vány-hídon című – verseskö-
tete. 

A kiállítás október közepé-
ig látogatható, szerdai-pénteki 
napokon 14-17 óra között a Fő 
úti Galériában. Csoportos be-
jelentkezés esetén más időpont 
is kérhető. 

Katona M. István
A szerző felvétele

Peti Sándor, Babják Annamária, Vincze József

Jazz ünnep Dunakeszi főterén 

Veresegyház: 
Megnyílt a művésztelep 

DunArt tárlat a Galériában 
Egy évvel ezelőtt rendezett a Dunakeszi Programiroda első alkalommal jazzna-
pokat a IV. Béla király Főtéren. A premiernek is számító rendezvény teljes sikert 
aratott, így megerősödött a rendezői szándék, hogy a kezdeményezésből hagyo-
mányt teremtenek.

Rövidesen képzőművészek ihletett helyévé válik Ve-
resegyház. A Ligetekben művésztelep augusztus 
8-tól 18-áig tart. Elsősorban a kistérséghez kötődő, 
itt született, itt élő alkotókat hívott meg Kállai And-
rás fő szervező, művésztelep vezető, aki maga is Er-
dőkertesről származó szobrász és festő, illetve olyan 
művészemberek kaptak még invitálását, akik valami-
féle kisebbséghez, nemzetiséghez tartoznak.

A realizmustól az absztraktig, a festészettől, szobrászaton át az iparművészetig és fo-
tóművészetig láthatók alkotások azon a kiállításon, melyet a DunArt Galériában rende-
zett és július 21-én megnyílt tárlaton szemlélhetnek meg az érdeklődők. 

jazzünnep zárásaként az Orfeum 
Mulató átütő sikerű James Bond 
estjével idézte fel a 007-es filmek 
álomvilágát.

Összegzésként, ismét egy 
rendkívül színvonalas, igényes 
zenei programmal gazdagodott 
a város kulturális élete. Ehhez a 
nézőtéren ízléses és kényelmes 
ülőalkalmatosságok és asztalkák 
szolgálták a kényelmet, amihez 
hozzátartozott a közönség felett 

kifeszített árnyékoló. A kulturált 
vendéglátáshoz az ételek-italok 
kínálatával gondoskodtak a vál-
lalkozók.

Joggal jelentette be a rendez-
vénysorozat háziasszonya, Náray 
Erika színművésznő, hogy a nagy 
sikert elkönyvelendő, jövőre is-
mét a Dunakeszi Jam Jazzra vár-
ják majd a közönséget.

Katona M. István
A szerző felvétele



7Dunakanyar Régió2017. augusztus 10.

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  

A Váci Világi Vigalmon 
debutált a Music Garden

Üstökösként robbant be Vác kulturális életébe a Danubia Talents zenei rendezvény sorozata, amely a 
Váci Közéleti Egyesület támogatásával alig egy év alatt olyan nívós kezdeményezésekkel gyarapította 
városunk zenei palettáját, mint az I. Danubia Talents Zenei Tábor, az I. Danubia Talents Nemzetközi Ze-
nei Verseny és több koncert, rangos, komolyzenei muzsikusok részvételével.  

Idén a Váci Híradás Centrumban meg-
rendezett Music Garden est Kiss Julian-
na és Ujj Emőke zongoraművészek és 
Hornyák Balázs fuvolaművész részvé-

telével, valamint az I. Danubia Talents Nem-
zetközi Zenei Verseny győzteseit bemutató 
koncertsorozat az egész várost megmozgató, 
világhírűvé vált Váci Világi Vigalom hivata-
los programjába is bekerült.  Utóbbin Bede 
Ágoston, Rozsonits Ildikó, Dömötör Máté, 
Turós Eszter, Turós Enikő és Yamanaka 
Ayumu zongorajátékában gyönyörködhetett 
a váci közönség.

A Danubia Talents rendezvényeinek meg-
álmodói Kiss Mária a zenei programok fő-
szervezője és a város komolyzenei életében 
már korábban ismertté vált Kiss Julianna, 
Bonis Bona - a Nemzet Tehetségeiért díjas 
zongoraművész-tanár, aki művészi és tanári 
pályafutása mellett fiatal tehetségek mento-
raként is elismert szakember, és akivel évek 
óta több, nagysikerű jótékonysági koncerten 
is találkozhatott a váci közönség. 

Moravcsik Attila, a VKE elnöke elmond-

ta, hogy a Danubia Talents rendezvényeinek 
célja a fiatal tehetségek felfedezése, zenei ta-
nulmányaik elősegítése és ösztönzése, vala-
mint a magyar kultúra, a méltán híres zenei 
hagyományok megismertetése és népszerű-

sítése, mind a magyar, mind pedig a külföldi 
résztvevők számára. Egyúttal kihasználva a 
lehetőséget, megismertetni a kiemelkedő és 
egyedülálló szépségű magyar tájat, a Duna-
kanyart és a történelmi jelentőségű Vác vá-
rosát.

A Danubia Talents zenei programjai to-
vább folytatódnak – tudtuk meg a szerve-
zőktől. Augusztus 14-18. között indul a 2. 
Talents Váci Zenei tábor, augusztus 29. és 
szeptember 2. között pedig a Danubia Mes-
terkurzusra kerül sor magyar és külföldi or-
szágokból érkező tehetséges zeneiskolás, ze-
neművészeti szakközépiskolát, főiskolát, 
egyetemet, zeneakadémia előkészítőt vagy 
zeneakadémiát végző zongoristák, hegedű-
sök, fuvolisták, valamint kamaracsoportok 
részvételével.

Szeptember 25-29. között rendezik meg a 
II. Danubia Talents Nemzetközi Zenei Ver-
senyt öt - zongora, vonós (hegedű, cselló, 
gordon, gitár), fúvós szólista (rézfúvós, fa-
fúvós hangszerek), zongora négykezes és ka-
mara - kategóriában. 

Ezekre a zenei rendezvényekre a Danubia-
Talents honlapján: 

www.danubiatalents.com-on, e-mailben 
az info@danubiatalents.com címen lehet 
jelentkezni.

Veres Mária

Az Európai Népek Fesztiválja 
– a boldogság és az összetartás

Idén is nagy várakozással, izgalommal indult útnak a magyar csoport Egyesületünk elnökének, 
Jolanda Willemse-nek a  vezetésével, hogy részt vegyen a Franciaországban megrendezendő Eu-
rópai Népek Fesztiválján. Ez a színes, sok nemzetet összefogó rendezvény 25 évvel ezelőtt került 
először megrendezésre Belgiumban, azóta forgószínpadszerűen bejárta Európát. Magyarországra, 
azon belül Szentendrére 2011-ben látogatott el a körülbelül ötszáz fős közösség. 

A szervező ország, minden év-
ben megadja a hét kulcssza-
vát, amelyhez igazodnak a 
heti programok: idén a bol-
dogság témaköre állt a kö-

zéppontban. Ez a téma kitűnő választás 
volt a szervezők részéről, hiszen a fesztivál 
hatalmas örömforrás, igazi energiafröccs 
minden résztvevő számára. 

Akkor essen néhány szó a fesztiváli ese-
ményekről!

A vasárnapi nyitómise után délután egy 

kedves hangulatú felvonuláson vehettünk 
részt, ahol a kisváros, La Châtaigneraie, 
sőt a környékbeli települések apraja-nagy-
ja is jelen volt. A fesztivál tehát hivatalosan 
is kezdetét vehette. 

Hétfő reggel elindultak a sportversenyek 
és a kulturális vetélkedők is. A magyar de-
legáció minden versenyszámban képvisel-
tette magát. Remek eredményeket értünk 
el úszásban, a főzőversenyen, a fotózásban, 
festészetben, és az utcaszínházban. Ösz-
szesítésben pedig sikerült megszereznünk 

az előkelő hatodik helyezést! Fantasztikus 
eredmény annak a tükrében, hogy a mi 36 
fős delegációnk bátran szembeszállt egyes 
nemzetek 60 főt meghaladó, professzioná-
lis csoportjaival…

Vendéglátóink mindent megtettek, hogy 
jól érezzük magunkat az ott töltött egy 
hét során. Még a kissé hűvös, esős időjá-
rás sem szegte kedvünket, főleg a szabad-
napon nem, amikor is eljutottunk egy ma-
gyar alapítású csokoládégyárba, ahol az 
alapító unokája személyesen fogadott min-
ket és mutatta be a méltán híres Gelencser-
gyárat. Alaposan megpakolva különböző 
édességekkel eljutottunk az Atlanti-óceán 
partjára, a Vendée Globe indulási helyére, 
Les Sables d’Olonne-ba. 

A hét végén fáradtan, de a mottóhoz hí-
ven boldogan indulhattunk haza: ismét 
egy rendkívüli élményben lehetett ré-
szünk. Türelmetlenül várjuk a következő 
alkalmat, ezúttal Litvániában!

Köszönjük Szentendre Város Önkor-
mányzatának, és rengeteg helyi termelőnek, 
vállalkozónak a sok segítséget, felajánlást és 
bíztatást. Sok szeretettel várjuk kistérsé-
günk minden lakóját az egyesületünk sora-
iba, hogy együtt képviselhessük országun-
kat e csodálatos rendezvény keretei között.

A Szentendre Nemzetközi 
Kapcsolatainak Egyesületének 

nevében lejegyezte: 
Somogyi Zsófia

Kiss Julianna és Ujj Emőke

2017. szeptember 30. szombat 19 óra 
Bartók–Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola
Koncert a Kodály- és Lajtha-emlékév jegyében
A Zene világnapja alkalmából
Közreműködnek: Dónusz Katalin és Huszár Anita énekművészek, Cs. 
Nagy Ildikó zongoraművész
A belépőjegy ára elővételben 800 Ft, az előadás napján 1.100 Ft

2017. október 1. vasárnap 17 óra színházterem
Az idősek világnapja alkalmából - Szerelmes Jávor Pál
Rusz Milán: Jávor „Pali” nagy mulatása
Szereplők:
Benkő Péter - Jávor Pál
Rusz Milán - A cigányzenész
Suki István – Prímás, a Rajkó zenekar prímása
Írta és rendezte: Rusz Milán
A belépőjegy ára elővételben 1.200 Ft, az előadás napján 1.500 Ft

2017. október 8. vasárnap 19 óra színházterem
Vazul vére – történelmi rockopera
Főbb szerepekben: Molnár Péter „Stula”, Kálmán György, Schrott Péter, 
Jósa Tamás
Zeneszerző-szövegíró: Vörösmarty Imre
A belépőjegy ára elővételben 4.400 Ft, az előadás napján 4.900 Ft

2017. október 14. szombat 15 óra színházterem
Halász Judit: "Csiribiri"
A belépőjegy ára elővételben 1.800 Ft, az előadás 
napján 2.000 Ft
Kézműves foglalkozás, játszóház, ugrálóvár!

2017. október 15. vasárnap 11 óra 
színházterem
Kicsi Gesztenye Klub
Kicsi Gesztenye, Lufipofi, Olly és Napsugár 
kedves, jelmezes figurák, szellemes 
párbeszédekkel, Dobrády Ákos fülbemászó dallamaival igyekeznek 
átadni a gyerekeknek a mindennapi élethez kapcsolódó ismereteket, 
értékeket.
A belépőjegy ára 2500 Ft, 3000 Ft és 3500 Ft

2017. október 19. csütörtök 19 óra színházterem
Bödőcs Tibor: Nincs idő a gólörömre
A belépőjegy ára elővételben 2.500 Ft, az előadás napján 2.800 Ft

2017. november 12. vasárnap 19 óra 
színházterem
Jim Jacobs - Warren Casey: Grease
Musical a Bánfalvy stúdió előadásában
Rendező: Szurdi Miklós
Zenei vezető: Döme Zsolt
Koreográfus: Bakó Gábor
Producer: Bánfalvy Ági, HCS
A belépőjegyek ára: 3.900, 4.900 és 5.900 Ft

2017. november 16. csütörtök 19 óra 
színházterem
Apám ablakából az ég - A Magyar Állami Népi Együttes előadása
Szólót énekel: Bognár Szilvia mv./Balogh Melinda mv., Szoboszlai Balázs
Bábművész: Makra Viktória
Zeneszerző és rendező: Szabó Balázs
Koreográfusok: Ágfalvi György, Kökény Richárd, Mihályi Gábor
Művészeti vezető: Pál István Szalonna
A belépőjegy ára elővételben 3.000 Ft, az előadás napján 3.300 Ft

A Danubia Talents váci rendezvényei

A boldog szentendrei csapat
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Néhány gondolat 
a cheerleading történetéből:

A cheerleading törté-
nete nagyjából az 
amerikai foci, kosár-
labda és rugby törté-

netéhez köthető az Egyesült Ál-
lamokban. Az 1880-as években 
a Princeton Egyetem amerikai 
futball meccseinek a hangulata 
ösztönözte a hallgatókat, hogy 
létrehozzanak egy csak férfiak-
ból álló klubot (Pep Club), mely 
a szurkolás vezetésére hivatott. 
1889-re számos ilyen csapat, 
közösség alakult az egyeteme-
ken.

1898-ban a minnesotai egye-
tem szurkolói újdonságok-
kal jelentek meg, melyek Jack 
"Johnny" Campbell nevé-
hez köthetők. A szurkolás ve-
zetéséhez itt használtak elő-
ször megafonokat. A siker-
re alapozva Johnny Campbell 
és az őt követő hallgatók foly-
tatták a munkát és elkezdték a 
cheerleadinget a mai érvényes 
formába önteni.

1923-ban a minnesotai egye-
temen csatlakozott az első női 
szurkoló a csapathoz, mely-
nek az lett a következménye, 
hogy az 1940-es évekre a nők 
kerültek többségbe. Ma a vi-
lág cheerleadereinek kb. 90%-

át a női sportolók teszik ki. 
Lawrence "Herkie" Herkimer 
a növekvő igény miatt 1948-
ban először szervezett tábort a 
cheerleader sportolók számára. 

Az ő nevéhez fűződik a pom-
pon eszköz használata, mely a 
mai napig a cheer sport fontos 
elemét képezi. 

A szerk.

A Duna-parti hölgy-
koszorú sikere ese-
tén az EHF Kupa 
második körében 

a német Buxtehude együtte-
sével játszik a továbbjutásért! 
Már az is kiderült, hogy az első 
mérkőzés Buxtehudéban októ-
ber 14-én 16:00-tól kerül majd 
megrendezésre!

Ifj. Németh András techni-
kai vezető által jegyzett tájé-
koztatóból az is kiderül, hogy 
az új bajnoki idény első mér-
kőzését idegenben, Kisvárdán 
kezdi Szilágyi Zoltán vezető-
edző együttese, melynek játé-
koskerete jelentősen átalakult 
a nyáron. A mérkőzés idő-
pontja még nem ismert, mert a 
két klub még nem tudott meg-
egyezni. Az viszont biztos, 
hogy az első hazai találkozón, 
szeptember 16-án, este hat-
kor az újonc Kecskemét csapa-
tát fogadja a Váci NKSE, amely 
az utána következő két bajnoki 
mérkőzését idegenben, Debre-
cenben és Székesfehérváron 
játssza majd. 

V. I.

Cheerleading szakosztály 
alakul Dunakeszin

Kétszer itthon az EHF Kupában

Az új szakosztály szeptembertől várja az érdeklődőket Dunakeszin a Városi Sport-
egyesületben. További információkkal kapcsolatban a felhíváson feltüntetett elérhető-
ségen lehet érdeklődni, Kundlya Zsófiánál.

A Váci NKSE NB I-es női kézilabda csapata az EHF Kupa 1. fordulójában az izraeli Holon 
HC csapatát kapta a bécsi sorsolásán. A váci egyesület tájékoztatása szerint ellen-
felünkkel sikerült megegyezni a mérkőzések időpontjairól és helyszíneiről. E szerint 
mindkét összecsapásra Vácott kerül majd sor, mert az izraeli együttes „hazai pálya-
ként” a Duna-parti sportcsarnokot választotta. Az első találkozóra szeptember 9-én, 
szombaton 18:00-tól, a visszavágóra másnap, szeptember 10-én, vasárnap 14:30-tól 
kerül sor a váci sportcsarnokban.


