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Több mint 1,5 milliárd forintból megújul a királyré-
ti és a kemencei kisvasút - mondta Rétvári Bence 
kedden a Királyréti Erdei Vasút kismarosi végállo-
másán tartott sajtótájékoztatóján. A kisvasútnak 
egyaránt nagyon fontos szerepe van a Börzsöny 
lakói és az idelátogató családok életében. A bör-
zsönyi kisvasutakon évente több mint 150 ezren 
utaznak mind a környékről, mind az ország szá-
mos településéről idelátogató turisták. A kisvas-
út a magyar családok számára az egyik legkedvel-
tebb természet felfedező élmény – hangsúlyozta a 
térség kormánypárti országgyűlési képviselője, az 
EMMI parlamenti államtitkára. 

Zebegény sikeresen tárgyalt és 80%-kal növelni is tudta a turiszti-
kai fejlesztéseire eredetileg szánt vissza nem térítendő kormány-
zati támogatást. A közös munka eredményeként az 500 millió he-
lyett 900 millió forintról szóló támogatói okirat már az önkormány-
zatnál van – jelentette be dr. Rétvári Bence, a település országgyű-
lési képviselője. 

A városban a nagy bevásárló központok, országos kereskedelmi-hálózatok helyi üzletei mellett szá-
mos jól ellátott, tartós élelmiszereket, gyümölcsöt, zöldséget forgalmazó bolt működik, mégis jelen-
tős igény mutatkozik a város peremén, a Repülőtéri út végénél létesült termelői kispiacra, melyet az 
önkormányzat saját önerőből és pályázati forrásból teljesen újjáépít. 

Megújul a királyréti 
és a kemencei kisvasút

Mint arról beszámol-
tunk, a MAHART a 
közelmúltban pótló já-

ratot indított. A társaság így kí-
vánta segíteni azokat, akik a 12-
es út, valamint a Budapest-Vác-
Szob hordalékkal elöntött sza-
kaszainak lezárása miatt ne-
hezebben tudnak közlekedni a 
térségben. (Azóta félpályán meg-
indult a forgalom. A szerk.)

A hajó nem várt népsze-
rűségnek örvend: dr. Rét-
vári Bence június 30-án is-
mertette, hogy egy hét alatt 
tizenháromezren utaztak a vo-
natpótló járaton. Bár a forga-
lom részleges megnyításával 
ezen a viszonylaton nem köz-
lekedtetnek tovább vízi jármű-
vet, július 3-án egy új körjá-

rat indult a Dunakanyarban. 
A dunakanyari településeket 
összekötő hajójáratot indított a 
MAHART PassNave Kft. a tu-
rizmus kiszolgálása és beindítá-
sa érdekében – közölte a hajótár-
saság.

A hop on – hop off jellegű já-
rattal a Visegrád-Nagymaros-
Zebegény-Dömös-Nagymaros-
Visegrád vonalon lehet hajózni 
a nyári időszakban. A megvál-
tott hajójeggyel egy napon belül 
bármikor ki lehet szállni a ha-
jóról, majd egy következőre fel-
szállni. A szolgáltatás remek le-
hetőség a turisták és helyi lako-
sok számára egyaránt. A jára-
ton kerékpárt is lehet szállíta-
ni – írták.

2017 augusztusában kormányhatározat 
született Zebegény településközpont tu-
risztikai célú fejlesztésének 500 millió fo-
rintos támogatásáról. Sok-sok közös tár-
gyalás, helyszíni egyeztetés, bő kétéves in-
tenzív előkészítő munka után, és a hosszú 
távú fejlesztési elképzelésekkel összhang-
ban álló előzetes megvalósíthatósági ta-
nulmányok benyújtását követően megér-
kezett Zebegény településközpont turisz-
tikai fejlesztése címen a támogatói okirat, 
mely szerint Zebegény 900 millió forint tá-
mogatásban részesül.

Az összeget költségterv alapján utalják 
ki, az első lehívást követően kezdődhet 
meg a részletes megvalósíthatósági tanul-
mány elkészítése, mely magában foglalja a 
közbeszerzési eljárást, tervezést és a kivite-
lező kiválasztását. A teljes projekt megva-
lósítása várhatóan több évig tart.

A projekt tartalma látogató központ épí-
tése a Mackó ház helyén, szálláshelyek 

kialakítása, turista pihenő és piactér, a 
Koperniczky ház és a szolgáltatóház hom-
lokzat- és tetőfelújítása, Petőfi tér újragon-
dolása a zöldfelületek, a közlekedés, a par-
kolás, a vízelvezetés, a burkolatok tekinte-
tében, kilátó és emlékmű felújítása, a ket-
tő közti zöldfelület parkosítása, szerpentin 
felújítása, stációk előtti lépcsősor (olasz-
lépcső) kialakítása, Kossuth, Deák Ferenc 
utca, Kálvária utca burkolatának felújítá-
sa, Polgármesteri Hivatal előtti zöldfelü-
let parkosítása, patak mellett sétány kiala-
kítása, zuhogó felett gyalogoshíd létesíté-
se, Babapark, Millenniumi park zöldterü-
leteinek megújítása.

Csakúgy, mint az előkészítés első sza-
kaszában a lakossági ötletekre, vélemé-
nyekre a település vezetésével együtt szá-
mítunk, ezek fórumokon és a települési 
honlapon, részletekre kiterjedő ötletbör-
ze-felmérésekkel rövidesen megkezdődik. 
Zebegény példája jó ösztönzés a Duna-

kanyar többi kiemelt települése számára 
is, hogy a kormányzati támogatásokhoz 
szükséges terveket és dokumentumokat 
minél gyorsabban és minél jobb minőség-
ben benyújtsák, mert így akár bővülhet-
nek is a források. A kormány továbbra is 
kiemelten támogatja a Dunakanyar turisz-
tikai fejlesztéseit. 

Magyarország erősödik! – hangsúlyozta 
dr. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti ál-
lamtitkára.

Fotó: KesziPress 

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Saját hajójárata lesz a Dunakanyarnak – jelen-
tette be június 30-án közösségi oldalán dr. Rét-
vári Bence, a térség országgyűlési képviselő-
je. A Nagymaros és Zebegény közötti vonatpót-
ló hajójáratok sikere megmutatta, milyen óriá-
si érdeklődés van a dunakanyari hajózás iránt 
– írta. A lakossági igények kiszolgálására a MA-
HART PassNave július 3-án elindította a hop on-
hop off hajójáratot a Dunakanyarban. 

Hop on-hop off hajójárat 
indult a Dunakanyarban

Nagy siker Zebegénynek! 

Épül a termelői piac Dunakeszin

Óriási sikere van a körjáratnak, 
melyen egy hét alatt közel tizenötezren utaztak

Rétvári: a felújítás idején a szobi-márianosztrai, 
Nagyírtás-nagybörzsönyi kisvasút várja a turistákat
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Tavaly adták át az új Napsugár bölcsődét Alagligeten A legkisebbek örömmel vették birtokba a Napsugár bölcsődét 

Az M2-es feljlesztése az ingázók életét is megkönnyítette

Tavaly készült el Göd új egészségháza 

Az új csömöri egészségház 

Félidőben: interjú Tuzson Bencével, a térség országgyűlési képviselőjével

Az összetartó közösség ereje
Példaértékű összefogást, közös cselekvést, közös munkát tapasztalok a választókörzetemben, ennek köszönhetően vannak komoly eredményeink – 
így fogalmazott lapunknak nyilatkozva Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, akitől abból az alkalom-
ból kértünk interjút, hogy a négyéves képviselői ciklus felezőjénél járunk: két éve választották újra térségünkben azt a politikust, aki munkájával már 
a korábbiakban is lendületet hozott régiónk gazdasági, kulturális életébe. Büszke vagyok azokra az apróbb eredményekre is, amelyek kevésbé látvá-
nyosak ugyan, de összetartó közösséggé formálták az itt élő embereket – mondta a politikus, aki most, a koronavírus-járvány elleni küzdelem máso-
dik szakaszában a helyi gazdasági élet újraindításán dolgozik Csomádon, Csömörön, Dunakeszin, Erdőkertesen, Gödön, Fóton és Veresegyházon.

- Mit tekint az elmúlt időszak 
legjelentősebb kihívásának?

– Az elmúlt két évre minden-
képp rányomja a bélyegét a mögöt-
tünk hagyott néhány hónap ese-
ménysorozata, vagyis a koronaví-
rus-járvány elleni védekezés. S ha-
bár mindvégig azon igyekeztünk, 
hogy a járványügyi korlátozások-
kal megvédjük a lakosság életét és 
egészségét, a fejlesztések bár lassul-
tak, de nem álltak le, a munka foly-
tatódott tovább. Példaértékű össze-
fogást, közös cselekvést, közös mun-
kát tapasztalok a választókörzetem-
ben, ennek köszönhetően vannak 
komoly eredményeink. Ha azt kér-
dezné tőlem, mit tekintek a legna-
gyobb eredménynek a településeken 
megvalósuló infrastruktúra-fejlesz-
téseken túl, akkor azt mondanám, 

hogy a választópolgárok töretlen bi-
zalmát, amit a mindennapok mun-
kájában folyamatosan tapasztalok. 
Azt tekintem eredménynek, hogy 
jó szándékkal, konstruktív hozzáál-
lással gondolkodunk a jövőről – kö-
zösen. Hiszek abban, ha minden-
ki lelkiismeretesen végzi a saját dol-
gát, akkor előbb-utóbb olyan talál-

kozási pontok adódnak, amelyekről 
mindenképp egyeztetni kell a kü-
lönböző képviseleti szintek között, 
azaz egyeztetni kell lakossági, pol-
gármesteri, országgyűlési képviselői 
szinten egyaránt. Ez volt az alapja a 
térségünkben megvalósult legfonto-
sabb fejlesztések – országos szinten 
is megirigylendő – sikerének már 
az elmúlt időszakban is. „Jót s jól!” 
– fogalmazta meg évszázadokkal ez-
előtt Kazinczy Ferenc a munkánk 
lényegét. Cselekedjünk jót és tegyük 
ezt a legjobb tudásunk szerint – én 
ebben hiszek. Minden olyan kezde-
ményezést, munkát támogatok, ami 
helyben a családok, gyermekek, fia-
talok, nyugdíjasok, munkaadók és 
munkavállalók, azaz a helyi lakos-
ság érdekeit szolgálja. 

- Milyen fejlesztéseket sikerült 
megvalósítani az országgyűlési vá-
lasztások óta az Ön választókerü-
letében?

– Ha az összes, az elmúlt két év-
ben megvalósított fejlesztést szeret-
nénk felsorolni, az jelentősen szét-
feszítené az újság kereteit, ezért, ké-
rem, engedje meg, hogy ezúttal csak 

röviden, néhány kiemelt kezdemé-
nyezésre szorítkozzak. Agglomerá-
ciós régióként – vagyis az országnak 
abban a térségében, amelyben a né-

pesség átlagéletkora a legfiatalabbak 
közé tartozik –, a legfőbb területek 
egyike, amelyre igen nagy figyelmet 
kell fordítanunk, az oktatásügy, il-
letve a nevelési intézmények korsze-
rűsítése, bővítése, modernizálása. 
Óvodák, bölcsődék, iskolák és gim-
náziumok épültek és újultak meg. 
Így például tavaly fejeződött be Du-
nakeszin a Piros Tagóvoda felújítá-
sa, amely egy tornateremmel is bő-
vült, és ugyancsak tavaly adtuk át az 
új Napsugár Bölcsődét Alagligeten, 
ahol az idén pedig már az új óvoda is 
elkészült. Gödön most is folyamat-
ban van a Kincsem óvoda főépüle-
tének újjáépítése, Fóton pedig tavaly 
fejeződött be a Gondviselés katoli-
kus óvoda építése, amelynek öt cso-
portszobája van. Veresegyházon Ka-
tolikus gimnázium épült. Játszóte-
reket építettünk a gyerekeknek Er-
dőkertesen, Fóton, Veresegyházon. 
Csömörön gyermek KRESZ-pályát, 
Gödön két sportparkot, Dunake-
szin játszótereket fejlesztettünk. De 

hangsúlyozom, ez csak néhány ki-
emelt példa, rendkívül aktív, ered-
ményes időszak volt az elmúlt két 
év, és nagyon sok hasonló beruházás 

van folyamatban jelenleg is az álta-
lam képviselt településeken.

- Az elmúlt hónapokban a koro-
navírus-járvány miatt az egészség-
ügy került a figyelem középpontjá-
ba. Ezen a téren is történtek előrelé-
pések a térségünkben?

– Igen, természetesen, így példá-
ul tavaly épült új egészségház Csö-
mörön, valamint Gödön is, az Oá-
zis lakóparkban, a termálfürdő-
nél. Dunakeszin modern mentőál-
lomást alakítottunk ki a Liget utcai 
rendelőnél, de kívül-belül felújítot-
ták a város összes egészségházát, és 
mindegyiket úgynevezett germicid 
fertőtlenítő lámpákkal szerelték fel. 
Új egészségház épült a Tóvárosban 
is, az idén pedig teljes körű belső fel-
újítást végeznek a Dunakeszi Szak-
orvosi Rendelőintézetben, amely-
nek bővítik is az épületét. Csomá-
don orvosi eszközbeszerzésben vol-
tunk sikeresek a Magyar Falu Prog-
ramban.

- Agglomerációs régióként kü-
lönösen fontos a térségünkben élő 
lakosság számára a közlekedés, 
vagyis az, hogy reggelente minden-
ki zökkenőmentesen eljuthasson a 
munkahelyére, délután pedig haza. 
Mennyiben változott az ingázók 
helyzete ebben a két esztendőben?

– Az ingázók érdekeinek képvi-
selte egybe esik a törekvéseinkkel, 
ezért is dolgoztunk nagyon sokat 
azon, hogy elkészüljön az M2-es vár-
va várt felújítása, ami ugyanakkor a 
pálya bővítését is jelenti. A beruhá-
zásban új, különszintű csomópon-
tot is kialakítottak Dunakeszi észa-
ki részén, Fótnál pedig úgynevezett 
félcsomópont létesült Budapest irá-
nyába, új fel- és lehajtóágak kiépíté-
sével. Külön öröm számomra, hogy 

megépült az M2-est a 2-es számú fő-
úttal összekötő út, ami ugyancsak 
nagymértékben megkönnyíti az in-
gázók munkába járását. Erdőkerte-
sen a Béke utca kiépítésének máso-
dik üteme jelenthet nagy előrelépést 
a helyi közlekedésben. Ugyancsak 
az ingázók munkába járását teszik 
majd komfortosabbá a forgalomba 
álló új KISS motorvonatok.

- Két év van még hátra a ciklus-
ból. Ha előretekintünk, mit tart a 
legfontosabbnak a még csak most 
körvonalazódó tervek közül?

– Számomra a képviselői mun-
ka egyet jelent az általam képviselt 
emberek igényeivel. Most a legna-
gyobb feladat, ami előttünk áll, a 
gazdaság újraindítása. Képviselő-
ként elsődleges feladatomnak ezért 
azt tekintem, hogy a munkaadók-
kal és munkavállalókkal közö-
sen gondolkodva beindítsuk a he-
lyi gazdasági folyamatokat. Ennek 
a munkának a része lesz az is, hogy 
ágazati kerekasztal-beszélgetése-
ket szervezünk a különböző, egy-
mástól eltérő profilú helyi vállal-
kozásokkal, összehangoljuk a te-
vékenységeinket, aminek köszön-

hetően egy-egy állásbörze is létre-
jöhet majd térségünk településein. 
A járványhelyzet ugyanis különbö-
zőképpen érintette a gazdasági élet 
szereplőit, ezért a megoldásnak is 
különbözőnek kell lennie gazdasá-
gi ágazatok szerint.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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A napjainkban már or-
szágos hírű termelői 
kispiacot – a vásárlók 

és a termékelőállítók kulturált 
kiszolgálása érdekében - az op-
timális elvárásoknak megfele-
lően új „köntösbe” öltöztet az 
önkormányzat. A szakemberek 
a napokban fejezték be a 3 ezer 
négyzetméter felületű piactér 
burkolását, már elhelyezték a 
kültéri világító oszlopokat is.

- A termelői kispiacon min-
den olyan infrastruktúrát ki-
épít az Önkormányzat, ami 
nélkülözhetetlen egy ilyen je-
lentős lakossági igényt kiszol-
gáló objektum zavartalan és 
kulturált működéséhez. A ter-
melői kispiac egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend, 
amely rászolgált, hogy telje-

sen átépítsük, szebbé, kényel-
mesebbé alakítsuk – mond-
ta a Dunakeszi Városi Önkor-
mányzat Városüzemeltetési 
Osztály vezetője.

Somodi István elmondta: a 
területet feltagolták az egyko-
ri buszmegálló beton elemek-
ből kiépít sávjai, nem volt kéz-
mosási lehetőség sem, de a WC 
is hiányzott. A közeli és távo-
li településekről érkező terme-
lők minden alkalommal kény-
telenek voltak magukkal fuva-
rozni – sok egyéb mellett - pl. a 
kiszolgáláshoz nélkülözhetet-
len asztalt is. 

- Dunakeszi lakóinak kultu-
rált kiszolgálása érdekében a 
kezdetleges formát mutató kis-
piac teljes körű felújítását, szé-
pítését, modernizálását tűzte 
ki célul az Önkormányzat. A 
terveket, a célokat közösen ala-

kítottuk ki a kispiac üzemelte-
tőjével együttműködve. A pi-
actér régi felületét térkővel cse-
réltük fel, kiépítettük a közvi-
lágítást, lesz új mosdóhelyiség, 
és WC is. A környezetet ren-
deztük, a fiataloknak egy ki-
sebb focipályát csináltunk. Fá-
kat ültettünk, hogy később ár-
nyékos legyen a terület. A terü-
letet erre kialakított asztalok-
kal látjuk el, ahol a vásárlás is 
kellemesebb lesz. Terveink sze-
rint a nyáron elkészül a terme-
lői kispiac átépítése, a terület és 
környezetének felújítása, amely 
kulturált környezetben fogad-
hatja a vásárlókat – mondta 
Somodi István, aki hozzátet-
te: tavaly felújítottuk a kispiac-
hoz vezető közel egy kilométer 
hosszú Repülőtéri utat. 

(Vetési)

Folytatás a címlapról

Hazánk egyik legnagyobb egybe-
függő természeti tájegységének 
szépségét méltató szavai után kö-

zölte: a királyréti és kemencei múzeum-
vasút pályafelújítása mintegy 14 kilomé-
teres szakaszt érint, ami egymilliárd fo-
rint ráfordítást igényel. További 420 mil-
lió forint költséget jelent 15 jármű és egy 
gőzmozdony felújítása, valamint 2 új jár-
mű beszerzése. Ezen túl 92 millió forintból 
újítják fel a királyréti erdei vasút paphegyi 
műszaki kiszolgáló épületét.

A királyréti vasút az idén áprilistól nem 
közlekedik, várhatóan 2021-ig, a kemen-
cei két szakaszon áll le a nyáron és indul 

újra 2021 tavaszán. A Szob-Márianosztra-
Nagyirtás-Nagybörzsöny vonal menet-
rend szerint, zavartalanul közlekedik és 
várja az utazóközönséget.

Rétvári Bence kiemelte: a kisvasút fontos 
szerepet játszik a Börzsöny és a családok 
életében, a börzsönyi kisvasutakon évente 
több mint 150 ezren utaznak.

Ezért fontos a kormány számára is, hogy 
a börzsönyi kisvasutak is az utasok igénye-
ihez igazodva, felújítottan várják a követ-
kező időszakban a közönséget - mondta.

Felidézte: 2017-ben született kormány-
határozat a felújításról, amelyben a király-
réti mellett kisebb részben a kemencei kis-
vasút is érintett. A felújításokat az Ipoly 
Erdő Zrt. valósítja meg, a társaság a tu-

risztikai támogatások lehívását követő-
en lefolytatta a közbeszerzéseket, és már a 
munkavégzés is elkezdődött.

Horváth Barnabás, az Ipoly Erdő Zrt. 
főmérnöke emlékeztetett arra, hogy a kis-
vasút az 1890-es évek elején épült, 600 mil-
liméteres nyomtávval, fa- és kőszállításra. 
Az 1950-es évek környékén indult el a sze-
mélyszállítás irányába, a vasúti pálya utol-
só jelentős felújítása pedig 1978-ban tör-
tént, akkor a nyomtávot 760 milliméteres-
re váltották.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kis-
vasutakon lehetőség van kerékpár szállítá-
sára is.

MTI/Dunakanyarregio.hu

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Hop on-hop off hajójárat 
indult a Dunakanyarban

A hajójárat keddtől csütörtökig délután 2 óra-
kor indul Visegrádról, péntektől vasárnapig pe-
dig 10, 12, 14, illetve 16 órakor, és másfél óra 
múlva érkezik vissza Visegrádra. A jegy ára sze-
mélyenként egységesen 500 forint egy napra, a 
kerékpár szállításáért darabonként 200 forintot 
kell fizetni.

 „A szolgáltatás remek lehetőséget biztosít 
azon turisták és helyi lakosok számára, akik 
mindkét part szépségeit meg szeretnék ismerni. 
A kerékpárral érkezőknek sem kell lemondani-
uk a hajózásról, a járaton kerékpár szállítható.” – 
írta közösségi oldalán az EMMI parlamenti ál-
lamtitkára.

Megújul a királyréti és a kemencei kisvasút

Épül a termelői piac 
Dunakeszin

Országszerte közel százezer nyári vakációzó gyermek élvezheti az Erzsé-
bet táborok kínálta élményeket, amely nagy segítség a családoknak, öröm 
a fiataloknak – mondta dr. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitká-
ra a patinás váci oktatási intézmény, a Cházár András Többcélú Közokta-
tási Intézmény előtt tartott kedd délutáni sajtótájékoztatóján. A váci tér-
ség KDNP-s országgyűlési képviselője bejelentette, hogy a Dunakanyar te-
lepülésein mintegy négyszáz diák élvezheti a nyári napközis táborok szí-
nes programjait.

- Az idei nyár abban is más, mint a többi, hogy 
a szülők számára a gyermekek elhelyezése talán 
még több fejtörést okoz, mivel a koronavírus-jár-
vány miatt sokan már az első félévben kénytele-
nek voltak kivenni a szabadságukat. Éppen ezért 
különösen fontos minden olyan segítség, amely 
hozzájárul a gyermekek tartalmas időeltöltésé-
hez, és biztonságos elhelyezéséhez a nyári napkö-
zis táborokban – emelte ki az államtitkár. Rétvári 
Bence elmondta: - az Erzsébet táborok szervezői-
vel együtt arra törekedtünk, hogy mindenhol ga-
rantálják és betartsák a gyermekek védelmét szol-
gáló fokozott biztonsági előírásokat, a csoport 
létszámokat, elkerüljék a zsúfoltságot. Idén a nap-
közis táborokon van a hangsúly, mert a bentlaká-
sos nagyobb egészségügyi kockázatot jelentene.   

Hozzátette: Ez fontos itt Vácon és környékén 
is, hiszen míg korábban a Balaton-partjára is sok-
sok tízezer diák tudott elmenni, idén viszont in-
kább a helyi napközis-táborok biztosítják a gyere-
kek számára az önfeledt nyári vakációt. 

Majd arról beszélt, hogy Vácon, Acsán, Berne-
cebarátiban, Kismaroson, Letkésen, Nagymaro-
son, Őrbottyánban, Rádon, Szobon, Vámosmi-
kolán és Zebegényben szervezett Erzsébet tábo-
rokban közel 400 diák táborozhat, akik napi na-
ponta – jelképes 100 forintért - négyszeri étkezés-
ben részesülnek. 

– Az országszerte szervezett nyári táborokat 
a kormány több milliárd forinttal támogatja az 
Erzsébet Alapítványon keresztül – ismertette az 
Emmi parlamenti államtitkára, aki megjegyez-
te: az állami támogatás nagy segítség a szülőknek 

és az önkormányzatok is, melyek feladata min-
den településen a nyári táborok megszervezése, 
a gyermekek felügyelete és a szociális étkezteté-
sek biztosítása. 

- Nagyon örülök, hogy sok pedagógus segíti 
a nyári táborokban a diákok tartalmas kikap-
csolódását a tematikus programok megszer-
vezésével, melyek között van – többek között 
- hagyományőrző, kulturális, környezetvédel-
mi, sport- és egyéb tartalmú, amik reményeink 
szerint mind-mind marandó élményt jelen-
tenek a fiatalok számára. A közösségi élmény 
mellett a diákok ismeretbővítését is gazdagít-
ják a nyári táborok. Bízunk benne, hogy minél 
több gyermeknek és családnak tudtunk segí-
teni. Úgy gondoljuk, hogy akkor lesz Magyar-
ország családbarát ország, hogyha minden té-
ren tudunk a családoknak segíteni. Az Erzsé-
bet-program is egy ilyen segítség – hangsúlyoz-
ta dr. Rétvári Bence. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Családoknak segítség, 
a gyerekeknek élmény 

Erzsébet-táborok a Dunakanyarban is 

Közvilágítás mellett árnyékolóval ellátott standok, szaniter- 
és raktárkonténerek, felfestett sportpálya is lesz a megújuló 
termelői piacon. Az utóbbinál kapukat és kosárlabdapalánkot 

is telepítenek. Ezért multifunkciós lesz a tér, azaz koncerteket, 
rendezvényeket is lehet majd itt tartani

Rétvári Bence: a nyári táborokat
a kormány több milliárd forinttal támogatja 
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A koronavírus-járvány után újra gazdag programokkal 
várják a váciakat

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság egy éve indította el az idős embe-
rek védelme és tájékoztatása érdekében szervezett összehangolt akció-
ját, melynek célja, hogy ne essenek áldozatul az unokázós csalóknak. A 
Bontsa a vonalat elnevezésű kampány nyitó rendezvénye után a megye 13 
kapitányságán egyszerre, egy időben indult el a program hétfőn.

Decemberben lesz 10 éve, hogy megalakult a Dunakeszi Programiroda. Sipos 
Dávid alpolgármester, a Programiroda vezetője elárulta, hogy milyen újdonsá-
gokkal készülnek az ünnepi alkalomból.

- Nagy örömömre szolgál, hogy 
- habár a tavaszi kulturális kíná-
latot elvitte a járvány - most vi-
szont a helyzet változásával ren-
dezhetünk már programokat, ter-
mészetesen az óvintézkedések be-
tartása mellett. Vác városa erre a 
nyárra négy féle rendezvénnyel 
készül – mondta Matkovich Ilona  
polgármester, aki bízik abban, 
hogy augusztus 15-ke után már 
korlátozások nélkül szervezhet-
nek szórakoztató programokat.

Reményét fejezte ki, hogy au-
gusztus 20-án a Szent István-na-
pi ünnepséget együtt ünnepelheti 
a város lakossága a püspöki palo-
ta árnyékában, akiket a Dunaka-
nyar Rendezvényiroda háromna-
pos sörfesztivállal is vár majd.  

A hétvégén rendezik meg első 

ízben, de hagyományteremtő jel-
leggel a Vác a Tiéd elnevezésű 
egésznapos programot, amely-
re leginkább a nemrég a város-
ba költözőket várják. A Váci Vilá-
gi Vigalom hétvégéjén pedig kon-
certekkel, színházi előadásokkal, 
táncos produkciókkal és kézmű-
ves foglalkozásokkal várják a láto-
gatókat – hangzott el. 

Bejelentették, hogy a színház és 
a művelődési központ is társult az 
Orlai Produkcióval, így hamaro-
san olyan neves művészek állnak 
majd színpadra Vácon, mint Tom-
pos Kátya, Adorján Bálint, Fullaj-
tár Andrea, ők nyáron lesznek lát-
hatóak, a színházi évadban pedig 
Hernádi Judit, Molnár Piroska, 
Kern András, Udvaros Dorottya, 
Kovács Patrícia, Szabó Kimmel 

Tamás, Mészáros Máté, Pogány 
Judit lép majd fel. 

Orlai Tibor producer megtisz-
teltetésnek tartja, hogy együttmű-
ködhetnek a váci színházzal, és 
maximálisan igyekeznek kiszol-
gálni a helyi közönséget és az agg-
lomerációban élőket. Az együtt-
működés nem csak az idei nyár-
ra, hanem az egész színházi évad-
ra szól, amelyben nem csak a szín-
házzal, hanem a Váci Madách 
Imre Művelődési Központtal is 
szorosan együtt dolgoznak. 

Július 16-án este 18 órakor nyí-
lik meg Adorján Attila helyi fes-
tőművész kiállítása az Elefán-
tos Házban, melyet Varga Mátyás 
szobrászművésszel közösen szer-
veznek. Adorján Attila neve nem 
csak Vác szerte ismert, hanem a 

nagyvilágban is. Több év után ez 
lesz az első magyarországi kiállí-
tása. 

Laczi Sarolta, a Váci Madách 
Imre Művelődési Központ igazga-
tója a Váci Nyár programjairól be-
szélt. Kiemelte: igyekeztek hason-
lóan a vigalomhoz országos és he-
lyi művészeket is hozni a nagykö-
zönségnek. Július 17-19-ig a vá-
rosháza udvarán és a Pannónia 
Házban kapnak majd helyet a ren-
dezvények, koncertek, előadások. 

Dr. Varga Katalin, a Váci Du-
nakanyar Színház igazgatója sze-
rint rengeteg kincs van a város-
ban, mind épített, mind művészi 
és emberi is. Ezt szeretnék meg-
mutatni majd a nagyközönségnek 
ősztől.

- Mi azt tűztük ki célul, hogy 
a város léptékéhez, egy általunk 
megalkotott, csodásan felújított 
épületben mi nem kizárólag a ma-
gunk színházát szeretnénk meg-
valósítani, hanem azt akarjuk, 
hogy a város életébe szervesen be-
kapcsolódó intézmény legyünk. 
Abban hiszünk, hogy ez egy kis-
város, egy kulturális élettel, és ak-
kor vagyunk sikeresek, ha mind-

annyian beletesszük a sajátunkat 
és szívvel, lélekkel, egymás iránti 
tisztelettel, valamint a művészet és 
a nézők iránti alázattal végezzük 
munkánkat – mondta az igazgató. 

A színház újonnan kinevezett 
művészeti vezetője, Molnár Ben-
ce -, aki Kolozsváron tanulta ki a 
színész mesterséget, Erdély szá-
mos társulatának volt tagja - ar-
ról beszélt, hogy Vácon ismerke-
dett meg a színházzal. Bízik ben-
ne, hogy a színház arculatán ke-
resztül a jövőben sokkal többen 
megismerik majd őt. 

- Nagy megtiszteltetés ez a fel-

adat, és jó érzéssel tölt el, hogy 
csapatban dolgozunk még az ar-
culat kialakításával kapcsolatban 
is. Nagyon hálás vagyok, hogy 
Orlai Tibor is betársult, hiszen 
szakmai színvonal gerincét ő fog-
ja biztosítani – mondta. 

A tervek szerint szeptember 25-
én nyit újra a Váci Dunakanyar 
Színház, Hernádi Judit darabjával. 

A sajtótájékoztatót Toldi Tamás 
és Beszkid József zenés összeállítá-
sa színesítette. 

Furucz Anita
Fotó: KesziPress

A kampány részeként régi-
ónkban a Dunakeszi Vá-
rosi Rendőrkapitánysá-

gon és a Váci Rendőrkapitány-
ságon tartottak tájékoztatókat 
szépkorúak számára. A duna-
keszi programon a helyiek mel-
lett fóti, míg Vácon deákvári és 
kismarosi nyugdíjas klubokból 
érkező idősek vettek részt. 

Az unokázós csalások visz-
szaszorítása érdekében elindított 
megyei rendőri akció kedvező fo-
gadtatásra talált az idős emberek 
körében – jelentette be Ádám Ba-
lázs rendőr alezredes, a Dunake-
szi Városi Rendőrkapitányság he-
lyettes vezetője a július 6-i sajtó-
tájékoztatóval egybekötött ren-
dezvényen, melyen egy szépkorú 
hölgy elmondta, hogy őt pl. há-
romszor hívták fel telefonon. 
Mint fogalmazott: 3 millió forin-
tot kért tőle az „unokája”.

A fóti hölgy elmondásából is 
kirajzolódott, hogy mennyire 
gátlástalan és szemérmetlen ha-
zugsággal próbálnak a telefoná-
lók jelentős pénzt kicsalni a meg-
tévesztett idős emberektől. Sze-
rencsére vele nem járták sikerrel, 
mert már hallott a csalók mód-
szeréről, s ráadásul nincs unoká-
ja, ezért – mint fogalmazott – „él-
vezte a beszélgetést”, melyet leg-
inkább ő irányított. 

A rendőrkapitány-helyettes 
és Berki Csilla alezredes, bűn-
ügyi osztályvezető elmond-
ták, hogy az unokázós csalók a 
bűncselekményeket szervezet-
ten hajtják végre, és a telefonhí-
vást külföldről kezdeményezik, 
melyet a különböző adatközlé-
si eljárások miatt nehéz felderí-
teni. Ám a megelőzést nagyban 
segíti az idős emberek folyama-
tos tájékoztatása, és felkészítése 

a rendkívüli helyzet kezelésére.  
Mint az a dunakeszi tájékoztatón 
elhangzott; a Pest megyei rend-
őröknek idén eddig három al-
kalommal sikerült elfogniuk a 
pénzt átvevő csalókat. A sikeres 
akcióról készített videókat levetí-
tették az időseknek.  

Az idős fóti asszonyt is azzal az 
ürüggyel hívta fel az „unokája”, 
hogy közlekedési balesetet oko-
zott. „Nagyi adjál kölcsön 3 mil-
lió forintot, mert meg akarnak 
verni, csak akkor engednek el, ha 
fizetek nekik.” – mesélte, majd 
hozzátette: „derűsen elbeszélget-
tem vele.” A végén – mint mond-
ta – bár udvarias volt, de csúnyán 

„elküldte” a férfit, mert tudta, 
érezte, hogy egy csaló van a tele-
fonvonal túlsó végén. Neki nincs, 
de a szomszédjának kilenc uno-
kája van, aki komolyan megijedt, 
amikor felhívták, de szerencsére 
a csaló lebukott, mert olyan ne-
vet mondott, amilyen nevű uno-
kája nincs. 

A Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság az elmúlt egy esz-

tendőben 25 000 darab plaká-
tot és felhívást osztott szét az il-
letékességi területén a bűncse-
lekmények megelőzése érde-
kében. Az eddigi tapasztalatok 
szerint Pest megye illetékessé-
gi területén az unokázós legen-
dával elkövetett csalások tekin-
tetében - köszönhetően a tevé-
keny és hatékony bűnmegelőzési 
munkának is - csökkenő tenden-
cia figyelhető meg, ám a rend-
őrök a jövőben is hasonló inten-
zitással folytatják tevékenységü-
ket az idős emberek védelmében. 
A dunakeszi tájékoztatón számos 
kérés és kérdés merült fel, melyek 
megválaszolásával, a rendőrtisz-

tek praktikus tanácsaikkal hoz-
zájárultak az idős emberek szak-
szerű tájékoztatásához.  A leg-
fontosabb, ismeretlen személy-
nek soha ne adjanak át pénzt 
vagy értéktárgyat, ha az unoka 
vagy más családtag nevében te-
lefonálnak, bontsák a vonalat, és 
hívják a 112-es segélyhívót. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Elindult egy dunakeszi 
grafikusok részére szó-
ló pályázat, amelyben új 

logóját keresi a Programiroda. 
„Tervezd meg Te az új Prog-
ramiroda logót! Természete-
sen munkádat nem hagyjuk 
jutalom nélkül.” – olvasható a 
www.dunakeszi.hu oldalon. A 
pályázati anyagokat július 26-
ig várják elektronikus úton a 
programiroda@dunakeszi.hu 
e-mail címre, a nyertes logó 
pedig a szintén kerek évfordu-
lóját ünneplő, 10. Dunakeszi 
Feszten debütál majd. 

Ezen felül továbbra is a kö-
zösségépítés és a lakosság be-
vonása a cél, így már készül a 
város saját nápolyija, amely a 
lakosság szavazatai alapján a 
Dunakeszi Szeletem nevet kap-
ja. A karantén ideje alatt ké-
szült el Dunakeszi saját színe-

zője, – Színezd ki Dunakeszit – 
amelyet elektronikus úton már 
lehetett igényelni, valamint a 
városi táborban lévő gyerekek 
ajándékba kaptak. A szeptem-
ber 4-5-6-án megrendezendő 
Feszten szintén lehetőség lesz 
majd hozzájutni az Önkor-
mányzat sátrában. 

„Szerencsére ötletekből 
nincs hiány és nem tétlenke-

dünk a megvalósítással sem. A 
Programiroda hosszú utat tett 
meg az elmúlt években és ren-
geteg lehetőség áll még előt-
tünk. Az alvó városból pezs-
gő várost varázsoltunk, célunk 
továbbra is az, hogy a dunake-
szieknek folyamatos megúju-
lás mellett, helyben biztosítsuk 
a szórakozási lehetőségeket. Itt 
is megragadom az alkalmat, 
hogy megköszönjem csapa-
tomnak a színvonalas szakmai 
munkát, valamint a példaérté-
kű elhivatottságukat! Tovább-
ra is állunk elébe az elkövet-
kező időszak izgalmainak!” – 
nyilatkozta Sipos Dávid alpol-
gármester, a Dunakeszi Prog-
ramiroda vezetője, aki egyéni 
önkormányzati képviselőként 
is igyekszik kiszolgálni a lakos-
ság igényeit.  

Szabó Eszter

Bontsa a vonalat – vesztésre 
állnak az unokázós csalók

Dunakeszi tíz éve odateszi 

Nyári programokkal várják a váciakat és a környéken élőket. Erről és a 
színházi évad beindulásáról tartottak tájékoztatót kedden a közel ezer-
éves település városházáján.

Színes nyári programok Vácon
Ősztől pedig neves színészek a Váci Dunakanyar Színház színpadán

A Dunakeszi Programiroda idén 
kerek évfordulót ünnepel

Berki Csilla, Ádám Balázs, Novák Gábor Zsolt Sipos Dávid alpolgármester
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Költöztetés, fuvarozás a gondja?
A PATAKI TRANS MEGOLDJA!

Pataki Barnabás: 
+ 36-70-621-5415

patakitranskoltoztetes@gmail.com
www.koltoztetes-fuvarozas-szallitas.hu

+36 27 640 518
2132 Göd Duna út 1/b

Facebook: Rizmajer Sörház Göd

APRÓHIRDETÉS
• Eltartási szerződést kötnék idős né-
nivel, bácsival, vagy életjáradékot fi-
zetnék. Tel.: 06- 70/779-9224

Régi Zenei Napok nagyszerű nyitánnyal
Július 4-én szombaton egy ritkán hallható szerzemény, Gregor Joseph Werner: Die Gute Hirt című oratóriumának 
előadásával kezdődött, július 11-én este pedig Haydn: A Teremtés című művének bemutatójával zárul Vácott a 36. 
Régi Zenei Napok című rendezvénysorozat, amely több mesterkurzus és nyilvános koncert szövedéke.

Pontosabban nem is a Fe-
hérek templomában tar-
tott bemutató volt a nyitány 

a szombati kezdő napon, hiszen 
még délelőtt több muzsikus meg-
lepetés koncertet adott a nyüzsgő 
piacon, majd a koncert előtt egy 
fúvós kvartett két rövid előadását 
is meghallgathatták az érdeklő-
dők a főtéren, előbb a harangláb-
nál, majd a nyitókoncertnek he-
lyet adó Isten-háza előtt.

A szervező Filharmónia Ma-
gyarország járványhelyzet utáni 
első nagy rendezvényének beveze-
téseként dr. Fülöp Péter, az EMMI 
művészeti-, közművelődési- és 
közgyűjteményi ügyekért felelős 
helyettes államtitkára köszöntöt-
te a templom padsorait zsúfolásig 
megtöltő hallgatóságot.

- Olyan hónapokon vagyunk 
túl, amelyek egyediek a mi élettör-
ténetünkben és sok szempontból 
rajtunk túlmutató szélesebb ho-
rizontokon sincsen párjuk. Ilyen 
világméretű járvány volt ugyan 
már korábban is a történelem-
ben, de ahogy akkor is, úgy most 
is máshogy reagáltak az értünk is 
felelősséget vállaló döntéshozók, 
és más volt a helyzet kezelésének 
módja. Most otthon kellett ma-
radnunk, ez volt a legbiztonságo-
sabb és a legjobb tanács minden-
kinek. 

Az új helyzet új problémákat 
hozott elő, ezek a gondok pedig 

új megoldásokat eredményeztek. 
Az viszont mindenképpen igaz 
mindannyiunkra, hogy testünk és 
lelkünk-szellemünk egyre éhesebb 
lett. Testünk a megszokott szabad 
mozgásra, lelkünk és szellemünk 
pedig azokra az élményekre, ame-
lyeket elsősorban az élő művészet 
jelenthet, a nézőközösségben átélt 
kiállítások, a koncertek, a színház, 
a fesztiválok és még sorolhatnánk 
a lehetőségeket. Mindezeket érte-
lemszerűen nem tudták pótolni a 
felvételek, a különböző csatorná-
kon sugárzott műsorok, az online 
megnyitott előadótermek és kiál-
lítások. Vágytunk, vágyunk egyre 
jobban arra, hogy újra közel kerül-
jünk a művészetekhez, és újra kö-
zelségből éljük át azt az élményt, 
amit csak a művészetek tudnak 
adni nekünk. Ezért is nagy öröm, 
hogy számos rendezvényszerve-
ző dolgozott a karantén helyzet 
hónapjaiban is, vállalva azt a koc-
kázatot, hogy az esemény esetleg 
nem valósulhat meg. Így dolgozott 
a Filharmónia Magyarország csa-
pata is, hogy az idén újra megren-
dezhessék a Régi Zenei Napokat itt 
Vácon, és hála nekik, hála a Min-
denhatónak, több hónap kihagyás 
után most végre újra élőben töltőd-
hetünk fel maradandó zenei élmé-
nyekkel ezen eseménysorozat kere-
tében is, amiért köszönettel tarto-
zunk - fogalmazott a dr. Fülöp Pé-
ter.

A nyitókoncertre már jóval ko-
rábban kiválasztott szerzeményt a 
Purcell Kórus és a Capella Sava-
ria adta elő, a mű modern parti-
túráját és előadási anyagát elkészí-
tő Szokos Augustin vezényletével.

A műről Vashegyi György, a 
Magyar Művészeti Akadémia el-
nöke, több kórus vezetője - aki ez-
úttal csembalón közreműködve 
a zenekar soraiban ült - kiemel-
te: a "Die Gute Hirt" című, Lukács 
evangéliuma "Jó pásztor" példáza-
tán alapuló oratórium most külö-
nösen ismerős időkben született, a 
hazánkban, főként az ország keleti 
felében és Erdélyben 1738 és 1742 
között pusztító utolsó nagy pestis-
járvány idején.

- A művet 1739-ben mutat-
ták be, a mostani koncertet vár-
va döbbentünk rá a jelennel ösz-

szefüggő erős párhuzamra, így 
különösen mély érzésekkel ké-
szültünk az előadásra - fogalma-
zott a művész, megemlítve, hogy 
a mű az ősz folyamán hanghor-
dozón is hozzáférhetővé válik, a 
Purcell Kórus és az Orfeo Zene-
kar új lemezsorozata, az Ester-
házy Music Collection második 
köteteként.

A 36. Régi Zenei Napok szom-
baton a székesegyházban tartandó 
záró hangversenyen a Purcell Kó-
rus és az Orfeo Zenekar előadásá-
ban felcsendül Joseph Haydn: A 
Teremtés című oratóriuma. 

Ribáry Zoltán
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Gyerektábor 2020 
- Ép testben ép lélekkel

Tombol a nyár - Megteltek 
a vízpartok és a strandok

A mottó most is a régi. Az idei, immár tizenötödik nyári gyerektábor július 
6-án kezdődött el a dunakeszi Szent István Általános Iskolában. Az Önkor-
mányzat támogatásával megnyílt táborba mintegy kétszáz általános isko-
lás gyermek kezdte el a vidám vakációt. 

A napimádók igazán örülhettek a hétvégén ránk köszöntött kánikulai nyár-
nak. Ezreket csábított a kellemes vízparti helyekre, a hűsítő árnyékot adó 
fák közelségébe. Aki csak tehette az a Duna-parti szabad strandon vagy a 
közeli fürdőkben keresett felüdülést.

A táborvezető idén is a népszerű Roska Pé-
ter, aki tizenhárom pedagógussal és nyári 
közösségi szolgálatos diákokkal gondos-

kodik arról, hogy a nebulók jól érezzék magukat. 
A városi tábor azért is népszerű, mert kezdettől 
nem a szimpla „gyerekmegőrzés” volt a célja, ha-
nem a terveknek megfelelően hat hét alatt játé-
kok, különféle foglalkozások, vendégelőadók te-
gyék tartalmassá a nyáridőt. Idén sincs ez más-
ként, a visszatérő táborlakók már reggel sorakoz-
tak „utazni” egyet, Bereczki József pónifogatával. 
Eljön a Görömbő Kompánia vidám meseelőadás-
sal, lesz ékszerkészítés Andrea nénivel, nem ma-
rad el idén sem a Zumba táncoktatás, újdonság-
ként pedig dietetikus bemutató során hallhat-
nak a gyerekek jó tanácsokat az egészséges táplál-
kozásról. S mindezeken túl sportolás, kézműves 
foglalkozások, Ki Mit Tud? és sok egyéb program 
színesíti a mindennapokat.

Meglátogatta a táborlakókat Dióssi Csaba pol-
gármester, Sipos Dávid alpolgármester és Szabó-
né Ónodi Valéria a DÓHSZK intézményvezető-
je, akitől megtudtuk, hogy volt némi aggodalom, 
hogy talán kevés gyermek igényli majd a táboro-
zást. A valóság rácáfolt az aggodalmakra. 

A polgármester elmondta, hogy örömükre si-
került idén is megrendezni a tábort. Bíztak ben-
ne, hogy mostanra elmúlik a járványos időszak, 
hiszen már tizenöt éves múltja van a gyerektá-
bornak, kár lett volna, ha elmarad. Röpke közvé-
lemény kutatást is tartott, amiből kiderült, hogy 
sok gyermek már több éve visszajáró. Köszöne-
tet mondott a szervezőknek, kiemelten Roska Pé-
ternek, a felügyelő tanároknak, a DÓHSZK mun-
katársainak, valamint az iskola igazgatónőjének, 
Laczkovich Krisztinának, amiért ismét biztosította 
a helyszint a gyermekeknek. Végezetül kérdésére, 
hogy ki várja az őszi iskolakezdést, minden gyer-
mek lelkesen felemelte a kezét. 

Szabóné Ónodi Valéria hozzátette: rövid idő állt 
rendelkezésre a döntéstől a tábornyitásig, hogy el-
végezzék mindazt a tennivalót, amely szükséges. 
Köszönet illeti az Önkormányzatot, amiért biz-
tosította a forrást, a munkatársait, a táborvezetést 
egyaránt és ezzel megnyitotta az idei tábort.

Nem maradtak el meglepetések sem. Minden 
gyermek kapott Smile  palacsintát és egy „Színezd 
ki Dunakeszit” füzetet, ez utóbbi színezéséhez so-
kan neki is láttak.  A tábor az elmúlt évben és idén is 
a nyílt vízi edzőközpont építési munkálatai miatt a 
Szent István Általános Iskolában került megszerve-
zésre. Július 17-ig még az iskolában, július 20-tól pe-
dig a régi, ám új köntösbe bújtatott helyén, nagyobb 
területen, a Duna-parton lesz megtartva.  

A higiéniára fokozottan figyelünk, mond-
ta kérdésünkre a táborvezető. A korábbi évek-
ben megszokott kirándulások most elmarad-
nak, de így is tartalmas elfoglaltságokat biztosí-
tanak a gyerekeknek. Arra kéri a szülőket, hogy 
aki bármilyen oknál fogva menet közben már 
nem hozza gyermekét a táborba, feltétlenül jelez-
ze létszámgazdálkodási okok miatt. Egyébiránt a 
díjak nem változtak, eszközhasználatért hetente 
3000 Ft-ot, a napi háromszori étkezésért heti kö-
zel négyezer forintot kell fizetni. Az igényjogo-
sultak ezeknek a felét fizetik. 

A menet közben jelentkezők első lépésben a tá-
borvezetőt keressék. Elérhetősége: roskapeter@
gmail.com, illetve 06-30-348-5453

Katona M. István
A szerző felvétele

Megtelt a gödi strand 
is, amely néhány he-
tes kényszerű szünet 

– az egyik munkatárs negatív 
eredménnyel zárult koronaví-
rus tesztjére várva és a transz-
formátor állomás korábban is 
jelzett műszaki hibájának el-
hárítása - után újra fogadhatta 
a fürdőzőket, akik már nagyon 
várták, hogy élvezhessék a ter-
málfürdő szolgáltatásait. A ter-
málfürdő parkolójában és kör-
nyezetében mindenhol a par-
koló autók sorakoztak egymás 
közelségében.
Hasonló volt a „kép” Dunake-
szin is, ahol a Duna-parti sza-
bad strandhoz vezető utcák, 
a kiépített parkolók szinte ki-
vétel nélkül mindenhol meg-
teltek a strandolók autóival. A 
komp is folyamatosan szállí-
totta a túrázókat, a kiránduló-
kat és gépjárműveiket Dunake-
szi és Horány között.

A motorcsónakkal száguldók 
élvezték a Dunán végig suhanó 
kellemes fuvallatot, a víz hűsí-
tő közelségét.
Az elszántabbak a Dunakeszi-
től egészen a szobi országhatá-
rig kiépített EuroVelo6 kerék-
párúton rótták a kilométereket 
élvezve a gyönyörű Duna-par-
ti környezetet, a jó öreg folyón 
evezők sportos látványát, az 

erdővel borított szakaszokat, 
az árnyas fák között beszűrő-
dő napfény jótékony hatásait… 
A kánikulai melegben még a li-
bák is útra keltek, hogy a Du-
na-parti korzó vasárnap dél-
utáni színes forgatagából ők se 
maradjanak ki…

V. I.
Forrás: 

dunakanyarregio.hu

Férfi kézi: Vácon gyakorlatilag megszűnik a felnőttcsapat
Vácon gyakorlatilag meg-
szűnik a felnőtt férfikézi-
labda, Schoffer Attila el-
nök elmondta, hogyan ju-
tott idáig a klub.

A polgármester ezúttal is ajándékkal érkezett 
a napközis táborba

A napos hétvégéken mindig "telt ház" van a dunakeszi Duna-parti szabad strandon

A nagy hármas összefogása sem járt sikerrel: Skaliczki László vezetőedző, 
Tomecskó-Hunyadi Tamás klubigazgató és dr. Schoffer Attila elnök 2018-ban egy 
új modell sikeres felépítésére szövetkezett, de munkájuk sajnos nem járt sikerrel

Schoffer Attila 14 évvel ezelőtt lett 
a váci férficsapat elnöke, ami si-
keres időszak kezdete volt: év-

ről évre reális célokat tűztek ki, és lép-
kedtek is felfelé, összesen háromszor 
nyerték meg az NB I/B-t, 2012-ben ju-
tottak fel először az élvonalba.

„Régen más világ volt, nem volt 
taorendszer, olcsóbbak voltak a já-
tékosok, de az élvonalban rájöttem, 
hogy itt már nagyobb apparátusra van 
szükségünk. Ebben próbáltam a régi 
kézilabdásokra támaszkodni” – kezd-
te Schoffer a nemzetisportnak.hu-nak 
adott nyilatkozatát. 

A csapat 2014-ben ugyan kiesett az 
NB I-ből, de másodosztályúként a kö-
vetkező idényben Zsiga Gyula veze-
tésével nemcsak visszajutott, hanem 
története során másodszor ott volt a 
Magyar Kupa négyes döntőjében is. A 
következő idényben aztán a 6. helyen 

végzett az élvonalban, ez volt a csúcs, 
ami után el is kezdődött a csarnoképí-
tési program, amihez a Magyar Kézi-
labda-szövetségtől minden támoga-
tást megkaptak.

 „Mégsem sikerült továbbfejlőd-
nünk, az egész folyamatos hiánypót-
lásba, előremenekülésbe fordult át. Hol 
drágább játékosok igazolásával pró-
bálkoztunk, hol a fiataloknak adtunk 

lehetőséget, de végül gazdaságilag 
nem tudtuk megteremteni a hátteret, 
amelyre egy NB I-es csapatnak szük-
sége lett volna. És sajnos nem sikerült 
megtalálnom azt az embert sem, aki a 
jobbkezem lehetett volna, ami nyilván 
az én hibám is” – fogalmazott a civil-
ben orvosként dolgozó Schoffer, akinek 
pedig szüksége lett volna a pluszmun-
kaerőre, ugyanis civil karrierje egyre 

inkább felfelé ívelt, emiatt nem tudott 
annyit foglalkozni a klubbal, mint ko-
rábban. Fontosnak tartotta megemlíte-
ni, hogy több segítséget kapott, ám el-
maradt a nagy összefogás, amely az él-
vonalbeli túléléshez kellett volna. 2018-
ban újra kiestek az első osztályból, és 
bár visszajutottak, ekkor kezdtek el le-
felé csúszni a lejtőn, jöttek az anyagi 
problémák, a tartozások.

„Egyre rosszabb lett a helyzet, és 
úgy éreztem, egyedül maradtam – 
tette hozzá Schoffer. – Már nekem 
is egyre kevesebb ötletem volt meg-
oldani az állandósuló problémákat, 
amire a koronavírus okozta járvány-
helyzet rátett egy lapáttal: a klubot 
megrengette gazdaságilag, én meg 
egyre inkább elvesztettem a moti-
vációmat, mert szélmalomharcnak 
éreztem, amit csinálok. Mintha csak 
engem érdekelt volna igazán a klub 
sorsa.”

Amikor az idény befagyasztása után 
eldőlt, hogy a Vác nem indul az NB 
I-ben, Schoffer az NB I/B-ben gondol-
kozott, de elmondása szerint a háta 
mögött elkezdtek szervezkedni, és 
utolsó lépésként megpróbálták a klub 
alól kihúzni az utánpótlást. Ekkor lé-

pett közbe a város női csapata, a Váci 
NKSE, amelynek elnöke, Kirsner Erika  
segítő kezet nyújtott, és átvették az 
utánpótlásképzést.

Következő lépésként igyekez-
nek befejezni a folyamatban lévő 
sportcsarnok felépítését, amely már 
nyolcvan százalékban elkészült, 
és van esély rá, hogy az idén meg-
lesz. A csapatot üzemeltető kft. a ré-
gióban igyekszik népszerűsíteni a 
sportágat, a célja, hogy megszeret-
tesse a kézilabdát a kisiskolásokkal. 
Schoffer marad a klub ügyvezetője, 
és minimális taotámogatással is szá-
molnak.

Viszont ahhoz, hogy Vácon újra él-
vonalbeli férfi kézilabdacsapat legyen, 
valószínűleg jó ideig várni kell.

A VÁC AZ NB I-BEN
2012–2013:   8.
2013–2014: 11.
2015–2016:   6.
2016–2017: 10.
2017–2018: 13.

2019–2020: 14.*
*19 mérkőzés után lezárták az idényt.


