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HÚSZ ÉVES A VÁCIAK NÉMET TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATA
Testvérvárosi vetélkedővel ünnepelték Vácon, hogy a két Duna menti település, Donaueschingen és Vác húsz éve, 1993-ban kötötte meg a testvérvárosi
egyezményt. A vetélkedő megnyitóján Pető Tibor alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, és arról beszélt, hogy a két évtized során milyen fejlődésen ment keresztül ez a kapcsolat. Mint mondta, fontos, hogy minél jobban ismerjük meg egymást, egymás értékeit, és kívánatos, hogy a sport, a kultúra, az egészségügy mellett, a gazdasági kapcsolatok is élénküljenek, melyek kialakulását jól segíti a 20 éves baráti együttműködés.
útvonal metszéspontjában. Három
országos autópálya találkozik a város mellett: a B27-es (Stuttgart –
Schaffhausen), a B31-es (Freiburg
– Lindau) és a B33-as (Offenburg –
Konstanz). A Duna-menti kerékpárút Donaueschingenben kezdődik; ez
Európa egyik legismertebb és leghosszabb kerékpárútja.

Néhány nevezetesség

A

város alpolgármestere napjaink egyik kiemelkedő
eredményeként beszélt a
Continental váci üzemegységének
legújabb fejlesztéséről, amely a magyarországi autóipari ágazat egyik
meghatározó szereplője. A beruházásnak köszönhetően a Continental
újabb 600 embernek biztosít munkát, amely különböző gumiipari alkatrészeket gyárt a német autóipari
cégeknek.
A Duna forrásánál, BadenWürttemberg tartományban található város kulturális központ, amelynek iskolái, intézményei kiemelten
jó kapcsolatokat ápolnak Vác intézményeivel, együttesei állandó résztvevői a Váci Világi Vigalomnak. A két
város hivatalai is aktívan együttműködnek. Mindkét városban működik
a baráti kör.
A megnyitón a váci baráti kör elnöke, Árvayné Nemeskéri Márta felelevenítette a kapcsolatfelvétel történetét is. Elmondta, hogy a vasfüggöny 1989-es képletes és tényleges lebontása után – amely elvezetett Németország újraegyesítéséhez
-, a magyaroknak hálás németek magyarországi testvérvárosokat akartak választani. Donaueschingen lehetőleg olyan várost, amely szintén
a Duna mentén fekszik, és amikor
egy német tanárokból álló küldöttséget fogadott az akkori polgármester,
dr. Bernhard Everke, megkérdezte,
van-e a vendégek között, aki a Duna
mellől jött. - Nekem boldogság volt a
kérdés, mert én ráadásul váci születésű vagyok, és természetesen jelentkeztem. Volt is nálam egy-két képeslap Vácról odaadtam a polgármester úrnak, mikor ő megnézte ezeket
a csodálatos felvételeket azt mondta,
hogy ettől szebbet nem is tud elképzelni – mesélte Árvayné Nemeskéri
Márta, aki elmondta, hogy a német
polgármester arra kérte, közvetítse
szándékát a váci polgármesternek,
aki akkor Bartos Ferenc volt. 1993ban pedig már sor került a testvérvárosi egyezmény megkötésére.
A húszéves jubileumra emlékezve rendezett Ki tud többet
Donaueschingenről? című vetélkedőn Vác középiskolájának versenyét a Pikéthy Tibor Zeneművészeti
Szakközépiskola nyerte, második a
Boronkay, míg harmadik a Madách
Imre Gimnázium lett. A húsz éves
évforduló alkalmából rendezett vetélkedő zsűrijében pedig helyet foglalt Harmati Ferenc is, aki abban az
időben alpolgármesterként segítette
a testvérvárosi kapcsolat létrejöttét
és kibontakozását.
Egyhangú volt a vélemény, hogy a
jó testvérvárosi kapcsolat ápolásá-

hoz elengedhetetlen a másik fél ismerete, amelyet évről-évre frissítenünk kell, erre is jó célt szolgált ez
a verseny.
Nyáron a német városban nagy
szabású ünnepséget rendeznek a
húsz éves évfordulón. Erre Vácról
népes küldöttség utazik, csaknem
mindenki ott lesz, aki sokat tett az
elmúlt években a kapcsolatok fejlesztéséért.

Egy karsztforrás, amely a római
hadvezés Tiberius Kr.e. 15-ben történt látogatása óta, mint a történelmi Duna-forrás ismert. A forrásfoglalat közepén lévő szobrot Adolf
Heer készítette, amely a „Baar-

okokból a német kastélyok között
egyedülállónak számít.

A Fejedelmi
Fürstenberg Gyűjtemény
A múzeumban egész évben különböző kortársművészeti kiállítások
látogathatók, emellett nagy helyet
foglalnak el azok a műtárgyak melyek a múzeum alapítása óta tekinthetők meg. A természetrajzi gyűjtemény zsúfolt vitrineivel egyedi dokumentuma a német múzeumtörténetnek, egy csodálatra méltó múzeum
a múzeumba. Ez egy szembefeszülő
viszony a modern és múlt között, és
ez emeli ki a gyűjtemény báját.

Donaueschingen
Donaueschingen városa Németországban, Baden-Württemberg nyugati részén található. A szomszéd települések: északon 13 km-re VillingenSchwenningen, keleten 24 km-re
Tuttlingen, és délre mintegy 30 kilométerre a svájci Schaffhausen. A
város mellett egyesül a Brigach és
a Breg folyó, és Dunaként haladnak
tovább. A város több környékbeli kisebb település gazdasági, oktatási
és kulturális központja. Kiemelt a
művészeti élete, minden évben megrendezik a kortárs képzőművészek
fesztiválját, de híresek a lovasversenyek is. A testvérvárosi egyezményt
1993-ban rögzítették. A Váci Világi
Vigalom elképzelhetetlen a testvérváros valamelyik fúvós együttese
nélkül. A két város hivatalai is rendszeresen és aktívan együttműködnek. Donaueschingen főpolgármestere 2004 óta Thorsten Frei.

Történet

anyát” ábrázolja amint a Fekete-tengerig tartó 2840 km-es utat mutatja
a fiatal Dunának.

A Fejedelmi
Fürstenberg kastély
A kastély építésének története a
16. századig húzódik vissza. Mai
állapotát az 1893 és 1896 közötti átépítés során nyerte el. Ekkor a
Donaueschingeni rezidencia egyesítette a reprezentáció igényességét a
Belle Epoque egy villájának komfortosságával, mindezt egy kifinomult
francia stílusérzék alapján. Ezen

A Fejedelmi
Fürstenberg Sörgyár
A Fejedelmi Fürstenberg Sörgyárban készült sör nemzetközileg ismert, melyet a világ egyik legjobb
söreként tartanak számon Németországon belül és kívül.
Saját kúttal rendelkezik a sörgyár, melynek vize tökéletesen megfelel a sörkészítéshez, olyan ivóvíz, melynek ásványi anyag összetétele optimális. Köztudott, hogy a
legjobb komlóterületek Németországban, a Bodeni-tónál, Tettnang
környékén találhatók. Innen szál-

lítják be a komlót. A sörélesztőről
nem árulnak el semmit, ez a legnagyobb titok minden sörfőzdében. Annyi azonban bizonyos, hogy
a laboratóriumukbanban állandóan ellenőrzik, hogy a minősége mindig ugyanaz maradjon. A technológia majdnem mindenütt egyforma, a
termelési egységek között nincs említésre méltó különbség.

A sörgyár múltja:

1283-ban I. Rudolf német király
grófi méltóságra emelte Heinrich
von Fürstenberget, s azt a kiváltságot adta ajándékba, hogy a gróf készíthet sört. Fürstenberg gróf örömét
lelte a sör főzésében és a fogyasztásban is. Generációról-generációra adták át a tudást, a nemesi származású
szomszédok hamar megkedvelték a
Fürstenberg sört. A XVI. század végén már a jobbágyok is fogyasztották a fejedelmi italt. 1868-ban kiépült a vasút Donaueschingenben, s
a Fürstenberg sört elsők között szállították régión túlra. A fejedelem sörfőzője, Josef Kunz 1895-ben készítette el az első Pilsener sört Németországban, s a jól csengő "Bohemia"
nevet adta neki. Így tett hírnévre a
Fürstenberg Pilsener, mely Otto von
Bismark, a "vaskancellár" kedvenc
itala volt. II. Vilmos császár egyszer
ellátogatott a városba, és annyira ízlett neki a sör, hogy felvette italainak listájára.
A z összeállítást
Vetési Imre

szerkesztette:

A helység első említése 889-ből
származik. 1283-ban I. Rudolf német király Baar és Donaueschingen
grófságokat
Heinrich
von
Fürstenbergnek adományozta, ezzel
együtt járt a sörfőzési jog is. Innen
ered a Fürstenbergi Hercegi Sörfőzde (Fürstlich Fürstenbergische
Brauerei). A 18. századtól kezdődően
itt volt a Fürstenberg hercegek székhelye. 1806-ban Donaueschingen
a badeni nagyhercegség uralma
alá került és 1810-ben városi rangra emelték. A város nagy része elpusztult az 1908-as tűzvészben.
Donaueschingen hagyományosan
katonai garnizon volt; a második világháború óta a francia katonaság
állomásozott itt az 1990-es évek elejéig, illetve az amerikai légierő kórházat tartott fent.

Gazdaság
A városban majdnem 1000 különböző vállalkozás működik, ezek közül 24 közepes méretű, 2200 alkalmazottal. Donaueschingen regionális vasúti csomópont, négy vas-
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BORÚRA DERŰ –

Pedagógusaink
gyermeknapi vigasságok Dunakeszin tiszteletére
Szerencsére a megjósolt egész napos eső elmaradt, bár az égboltot beborító felhők eltakarták a napfényt. A borult idő ellenére az idén új helyszínen, a Katonadombon az idei gyermeknapon mégis egyfolytában vigasságok sokaságát élvezhették kicsinyek és nagyok, és persze velük együtt a szülők,
nagyszülők egyaránt.

J

ó választás volt itt megrendezni a gyermeknapot. Tágasság,
ingyenes és fizetős játékok biztosították a jókedvű mulatságot. Az
önkormányzat sátrában az ilyenkor
elmaradhatatlan léggömbök százai
készültek s talán nem is volt olyan
gyermek, kinek kezébe ne jutott volna a sárga, zöld, kék lufik valamelyikéből. A Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete sátrát valósággal elözönlötték a kicsinyek. Türelmes sorban állással várakoztak az
arcfestésre, az ügyes kezűek rajzoltak, festettek, ragasztottak, papírvirágot készítettek. Az egyesület taglétszáma egyébiránt a legújabb jelentkezők felvételével hamarosan
meghaladja a százat. Ugyancsak
"telt ház" volt a Családi Mókavár sátra alkotó kedvű gyerekekkel.

P

A színpadon minden igényt kielégítő műsorfolyam szórakoztatta a nagyérdeműt. Néptánc, balett,
hastánc és musicaltánc, pom-pom
és kötélugrás, akrobatikus rock
and roll, kempo, capoeira és karate bemutató nyújtott szinte megállás nélkül folyamatos és változatos látványosságot. A produkciók
előadói valamennyien a városunkban működő öntevékeny művészeti
közösségek, egyesületek tagjai voltak, jelezve, hogy a szabadidő értékes eltöltésének sokféle lehetősége
kínálkozik. A professzionális műsort ezúttal a Kaláka együttes egyórás koncertje jelentette, s jó volt
újra hallani népszerű dalaikat.
Így jött el ezen a napon a borúra derű s vált igazi gyerekünneppé
május utolsó vasárnapja.
K atona M. István
A szerző felvételei

Jövő júliustól elektronikussá
válnak az anyakönyvi eljárások
Elektronikussá válnak jövő júliustól az anyakönyvi eljárások a Magyary Zoltán egyszerűsítési program részeként – erről döntött ma az Országgyűlés a kormány törvényjavaslatának elfogadásával. Az eddig használt, 1895. október 1-én kialakult anyakönyvezési rendszert 2014. július 1-jétől felváltja az egységes rendszerű, az egész országra kiterjedő elektronikus anyakönyvezés.

A

törvény
megalkotásának az volt a célja, hogy
a szakmai értékek megőrzése mellett egy olyan nyilvántartás jöjjön létre, amely
közhitelességét, megbízhatóságát tekintve megfelel elődjének, de a technikai fejlődés eredményeképpen gyorsabb, könnyebb, kényelmesebb ügyintézést tesz lehetővé mind a polgárok, mind
a nyilvántartást vezető hatóságok számára.
Az új rendszerben adattakarékossági és célszerűségi
okokból az adatok nyilvántartása nem anyakönyvi események alapján, hanem személyhez kötötten történik
majd, így egyféle anyakönyv
váltja fel a jelenlegi négyféle
(születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolati, ha-

lotti) anyakönyvet. Az elektronikus anyakönyvi rendszerbe minden egyes adatot
csak egyszer szükséges felvinni, a következő esemény
bejegyzésekor azok már rendelkezésre fognak állni. A továbbiakban egy adott személy valamennyi anyakönyvi eseményéhez kapcsolódó
adatok egy helyen lesznek
megtalálhatók.
Az elektronikus anyakönyvi rendszerben egyetlen gombnyomással elérhetőek lesznek egy adott
anyakönyvi esemény adatai, bárhol is történt az országban, így nem kell majd
utazni vagy heteket, esetleg hónapokat várni a dokumentumokra, ami jelentős előnyt jelent az ügyintézésben. Újdonság, hogy az

Minden év júniusa róluk is szól egy kicsit. Azokról, akik írni és olvasni tanítanak bennünket, majd az évek múlásával útra bocsátanak
a nagybetűs életbe. S amikor ballagunk, a sok-sok virág és ajándék
mellett valami kiszakad belőlünk és belőlük is. Elengedik a kezünket, hogy aztán így vagy úgy, beérjen az a gyümölcs, amit ők is neveltek és gondoztak. Az aratás ideje már nem az övék. Legföljebb
évek, évtizedek távlatából, egy-egy osztálytalálkozón szembesülhetnek vele, beérett-e a termés. S minél több sikeres, boldog embert
látnak, annál elégedettebbek lehetnek. Mert évek munkája, fáradozása húzódik mögötte.

anyakönyvből igényelhető
kivonat kiállítására a külképviseleteken is lehetőség
nyílik majd.
Az elektronikus anyakönyv
kötelező adattartalma lesz a
származási hely, ami a születési anyakönyvi kivonatban
is szerepelni fog. Újítás, hogy
az elektronikus anyakönyvi
nyilvántartás részévé válik
az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása.
Az új rendszerben szükségtelenné válik a házassági anyakönyv aláírása, pótlására bevezetik a házasságkötési lapot, ezzel megmarad az aláírás ünnepélyes
szertartása – olvasható többek között a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium Sajtó Osztálya közleményében.

edagógusnak lenni
embert próbáló feladat volt mindig. S különösen az a mai felgyorsult, egyre elembertelenedőbb világban. Embert formálni,
mint fazekas az agyagból. Csak az agyag egyre keményebb és egyre
érdesebb. De nem szabad feladni, nem szabad csüggedni. Mert a
feladat és a felelősség
óriási. S mindig szívet melengető a művelt emberfők látvá-

nya. Lebegjen szemük
előtt Karácsony Sándor egyik mondása:
„A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a

pedagógusnak egyetlen karizmája van: a
jövőbe vetett hit optimizmusa.
Isten éltesse
pedagógusainkat!

meghívó

A Tóth Mariska
Hagyományőrző Alapítvány
szeretettel meghívja
Önt és Családját
2013. június 14-én
17 órára

Dr. Cseresnyés Ernő
(1866-1936)
Dunakeszi - Alag első kinevezett
községi orvosának
egykori házánál
- Dunakeszi, Bem u. 18. elhelyezett
emléktábla avatására.

Dr. Cseresnyés Ernő a község
szeretett és tisztelt orvosa volt
1905-1932 között.
PROGRAM
Ünnepi beszédet mond:
Dr. Szabó László
főorvos
Az emléktáblát leleplezi:
Döbrögi Gyuláné Cseresnyés
Mária
Dr. Cseresnyés Ernő unokája
Moderátor:
Harangozó Katalin

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: keszipress@invitel.hu
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
PAUS Print Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail: keszipress@invitel.hu
vetesi.imre@gmail.com
Vácon:
a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi
megváltoztatása 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!

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

Dunakanyar Régió

4

XV. évfolyam 11. szám

Egy dunakeszi vállalkozás kétmilliárd forintos
beruházással ostyaüzemet létesít Rétságon
Kétmilliárd forintos beruházással létesít ostyaüzemet Rétságon a dunakeszi székhelyű Urbán és Urbán Kft. Fél év múlva tervezik az üzem megnyitását, ahol ötven-hatvan embert foglalkoztatnak majd - jelentette be Balla Mihály fideszes országgyűlési képviselő csütörtökön Rétságon.

A

politikus elmondta: a 30 éves múltra
visszatekintő kft. 995,8 millió forintos vissza nem térítendő támogatást
nyert a fejlesztéshez az Új Széchenyi Terv
Gazdasági Operatív Program (GOP) pályázatán.
Az ostyaüzem a három éve bezárt TDKgyár területén működik majd a nyugat-nógrádi városban. Urbán Tibor ügyvezető elmondta: az ingatlant át kell alakítaniuk, és
mintegy hat hónapot vesz igénybe a gépek telepítése, ezután kezdődik meg a gyártás.
A kft. 30 éve családi vállalkozásként indult Budakalászon mézes és ostyaüzemmel,
hat éve dolgoznak Dunakeszin száz alkalmazottal. A rétsági üzemben új technológiát ve-

zetnek majd be az ostyagyártásban, mártott,
mártatlan, díszített ostyákat, nápolyikat készítenek.
A cég 90 százalékban magyar piacra szállít, 70 féle saját termékük mellett bérgyártásban is előállítanak kekszeket, ostyákat, mézes puszedliket és sajtos tallérokat, utóbbi
három termékben piacvezetők Magyarországon.
Havonta 400 tonna terméket gyártanak, ennek legnagyobb részét, 300 tonnát a töltött és
mártott ostyák teszik ki. Az Urbán és Urbán
Kft. évi 4 milliárd forintos árbevétellel működik
MTI
Fotó: Kovács Attila

Elhunyt Csuka István
Hétfőn hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt
Csuka István önkormányzati képviselő, aki a Gazdasági - Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökeként tevékenykedett a képviselő-testületben.

Tagja volt a Pénzügyi - Ügyrendi, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak is. A 2010-es választások
előtt külső tagként vett részt a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság munkájában. A város érdekében végzett
tevékenységét közmegbecsülés övezte.
Csuka Istvánt a város saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

WASS ALBERT MÚZEUM AVATÁS

Urbán Tibor, az Urbán és Urbán Kft. ügyvezetője dunakeszi üzemében a linzer
készítését mutatja meg Balla Mihály fideszes országgyűlési képviselőnek.

Megbízott rendőrkapitánya van Vácnak
Latorovszky Gábor, a Bűnügyi Osztály vezetője lett a megbízott rendőrkapitány Vácon. Dr. Nagy László alezredest, a Váci Rendőrkapitányság eddigi vezetőjét május
16-i hatállyal a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének nevezte ki Pintér
Sándor belügyminiszter.

A

Váci Rendőrkapitányságnak jelenleg megbízott rendőrkapitánya van
Latorovszky Gábor rendőr alezredes személyében. A Váci Rendőrkapitányság helyettese határozatlan időre kapta a megbízatást az
eredeti beosztása mellett, dr. Ármós Sándor
Pest megyei rendőrkapitány döntése értelmében. Dr. Nagy László alezredes 2011 februárja óta dolgozott a Váci Rendőrkapitány-

ságon, ahol szakmai sikerként könyvelik el
az egykori vezető kinevezését – tette hozzá Latorovszky Gábor. A döntést követően
nincs komolyabb változás a Váci Rendőrkapitányság működésében, mint Latorovszky
Gábor fogalmazott: „Ugyanúgy végezzük tovább a munkánkat, ugyanúgy biztosítjuk a
közrend és a közbiztonság fenntartását, mint
ahogy eddig is tettük.”

Chipleolvasó a rendőrségnek
és a közterületeseknek

és történelmi huszárbemutató Verőcén

Egy-egy állatazonosító chipleolvasót adományozott a váci Kedvencklinika Központ
a váci rendőrkapitányság és a helyi közterület-felügyelet számára. A készülékeket
sajtótájékoztató keretében adták át.

H

W

ass Albert múzeumot avatnak és huszárbemutatót tartanak május 31-én
Verőcén. A Kárpát-Haza templom környezetében megrendezésre kerülő ünnepség délután 3 órakor történelmi huszárbemutatóval kezdődik. Délután öt órakor avatják fel

a Wass Albert múzeumot, majd Szántai Lajos előadása következik. Az ünnepi program
a 20 órakor kezdődő Ismerős Arcok koncertjével zárul.

étfőn délelőtt a Városházán Fördős Attila polgármester és Mokánszky Zoltán
alpolgármester közreműködésével került sor
az eseményre. A polgármester köszöntőjében
elmondta, hogy a mai nehéz gazdasági helyzetben különösen nagyra értékeli az adományozó gesztusát.
Dr. Balogh Béla szakállatorvos, a Kedvencklinika egyik vezetője ismertette az adományozás célját: szeretnék elősegíteni a chippel
ellátott kutyák azonosítását mind a rendőrség, mind a közterület-felügyelet számára,
meggyorsítva így az elkóborolt állatok vis�szajuttatását, illetve szükség esetén gyógykezelését.
Latorovszky Gábor megbízott rendőrkapitány szerint a chipeknek köszönhetően kön�nyebben megtalálják a balesetet okozó, vagy

elkóborolt kutyák gazdáit. Sajnos előfordul,
hogy nagy értékű kutyák bűncselekmények
áldozatává válnak, melyek felderítését is segítik az adományok – tette hozzá a rendőr alezredes.
Ezt követően Fördős Attila köszönetet mondott a felajánlásért és vette át a két készüléket, amelyeket át is nyújtott Latorovszky Gábornak és Gémes Attilának, a váci közterület-felügyelet vezetőjének. Az adományozottak ismertették azokat a területeket és felhasználási módokat, melyekben segítséget
fog nyújtani a Kedvencklinika által adományozott leolvasó.
Az esemény zárásaként a váci polgármester
méltatta és ajánlotta a váci állattulajdonosok
figyelmébe az adományozó cég magas színvonalú tevékenységét.
V.I.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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40 éves a Gödi Kertbarát Klub

Van jövője a kertbarát mozgalomnak

Támogatásra méltónak ítélte a kertbarát mozgalmat Markó József polgármester,
és támogatásáról is biztosította a Gödi Kertbarát Klubot azon az ünnepségen,
amelyen a klub fennállásának negyvenedik évfordulójáról emlékeztek meg a József Attila Művelődési Házban. A zsúfolásig megtelt nagyteremben a klubtagok,
hozzátartozók, meghívottak mellett ott voltak a társklubok képviselői is, akik elismerő szavakkal, ajándékokkal köszöntötték a jubiláló gödieket.

A

nagy sikerrel működő klubot immár
tíz éve irányító Antal György Bálint
– a múlt eredményeit, a jövőbeli terveket felvázoló - elnöki beszámolója után
Markó József polgármester köszöntőjében
beszélt a parlagon hagyott földek lehangoló látványáról, de reményéről is, hogy lassan pozitív irányba fordul a hazai zöldségés gyümölcstermesztés ügye. Mint mondta, ezt az országnak is támogatni kell, mert
nehéz versenyezni az olcsó importtal. Fontosnak tartotta, hogy az idősebb korosztály
– amely a Gödi Kertbarát Klubban többséget alkot – példát mutasson a fiataloknak,
és igyekezzen beszervezni őket ebbe a tevékenységbe. A konkrét támogatásról szólva,
a polgármester azt ajánlotta, hogy a klub
alakuljon egyesületté, mivel baráti társaságokat nem, egyesületeket viszont tud támogatni az önkormányzat. Az átalakuláshoz jogi segítséget is ígért a polgármester,
aki ünnepi köszöntője végén további sikeres
éveket kívánt a klub tagjainak.
A mintegy százötven kertbarát kört tömörítő - az idén 45 éves - országos szövetség
képviseltében dr. Szentmiklósi Ferenc az
egyesületté alakulás előnyei mellett a pályázati lehetőséget is megemlítette, de elsősorban azt emelte ki, hogy érdemes a kerttel
foglalkozni. Mint mondta, az 1916-ban alakult mozgalom eredeti célja a családok jobb

ellátása volt, és ez ma is érvényes, mivel aki
magának termel, tudja, mit eszik. A mozgalomnak van jövője, hiszen már a fővárosi pi-

összefogás ereje segít gyermekeink jövőjének építésében.
Az ünnepség keretében elismerő oklevelek és ajándékok átadására is sor került, elsőként Markó
József vehette át az elismerést.
Az indoklás szerint, a polgármester és az önkormányzat támogatása nélkül nem működne, segítsége nélkül nem maradna talpon
a kertbarát klub. A város életé-

acokon is egyre nagyobb az igény, a kereslet a jó minőségű, hazai zöldségek, gyümölcsök iránt. Az elnök is hangsúlyozta a fiatalok bevonásának fontosságát a kertbarát
mozgalomba, és úgy fogalmazott, hogy az

ben jelentős szerepet betöltő klub korábbi vezetőinek, aktivistáinak tevékenységét is szép szavakkal és kedves ajándékokkal köszönte meg a
jelenlegi vezetőség nevében Antal
György Bálint elnök.
A jubileumi ünnepség kulturális
műsorral, majd ízletes vacsorával
folytatódott, mely a késő estig tartó
tánccal zárult.
(Vetési)

ÖSSZEFOGÁSSAL
a közbiztonság növeléséért!
Kiss Zsolt váci önkormányzati képviselő kezdeményezésére sokak számára rendhagyó lakossági fórumra került sor. A városatya a külterületeken élő emberek jelzéseit meghallva, azokra reagálva szervezte meg Václigeten a Földvári Károly polgárőrség és a Latorovszky Gábor megbízott rendőrkapitány jelenlétével a bűncselekmények megelőzéséről szóló beszélgetést – olvasható a szocialista képviselő
sajtóközleményében.

S

2013. június 1. és 2013. június 30.

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 27/510 810 • 30/565 25 46 • 30/49 88 629 www.citroenvac.hu

omogyi László, a Földvári Polgárőrség vezetője ismertette a helyi
lakosokkal a „100x100 biztonság” programot, melynek
keretében száz magyar településen kerül megvalósításra a polgárőrség kiemelt
bűnmegelőzési mintaprogramja a lakosság biztonságérzetének javítása érdekében. Mint az a tájékoztatóból kiderült: a polgárőrök és
a helyi lakosok találkozásának eredménye az lett, hogy
többen jelentkeztek polgárőrnek, és elindításra kerül
a szomszédok a szomszédokért mozgalom, melynek
keretében jobban, és szervezett formában figyelnek
majd egymásra a területen
élők. A polgárőrök vállalták,
hogy rendszeresen járőröznek a területen, ahol nagyerőket mozgósítanak az illegális hulladéklerakók felderítése érdekében. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyanús
személyekre , akiket ellenőriznek, hogy a területen élnek-e, rendelkeznek-e bejelentett állandó lakcímmel és
ingatlannal.
Latorovszky Gábor megbízott váci rendőrkapitány ismertette a kapitánysággal
kapcsolatos változásokat,
feladatokat. Kiemelte az új
körzeti megbízottak kinevezését és ismertette mun-

kájukat. Nagyobb figyelmet
fordítanak a ritkábban lakott területeken élők közbiztonságának növelésére,
mert érezhető növekedés ta-

A fórum közösen elfogyasztott ebéddel és nagyon konstruktív hangulatú beszélgetéssel zárult. A
közlemény zárásaként a te-

pasztalható ezeken a területen elkövetett bűncselekmények számában. A terület lakosai elmondták észrevételeiket, javaslataikat,
melyeket egyenként személyesen és részletesen válaszolt meg a megbízott kapitány. Mint fogalmazott: tudja, hogy több járőrre és nagyobb rendőri jelenlétre van
szükség, melyet a lehetőségeikhez mérten igyekeznek biztosítani, de sajnos a
pénzügyi és személyi feltételeik végesek.

rület önkormányzati képviselője, Kiss Zsolt leszögezi, hogy számára kiemelten
fontos, hogy a terület lakóival minél közvetlenebb kapcsolatot ápoljon, amely elősegíti a lakosok problémáinak gyors és hatékony megoldását. „Václigeten, közbiztonságra, jobb utakra, több
lámpatestre és kevesebb illegális szemétlerakóra van
leginkább szükség!” – utal
tájékoztatója végén a megoldandó feladatokra Kiss
Zsolt.
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VÉGE MINDENNEK,
Fertőző agyhártyagyulladásban
a Hópárduc az égbe mászott meghalt egy váci gimnazista

Még mindig bénultan állnak az emberek, amikor a Mogyoródon élő Erőss
Zsolt, és társa, Kiss Péter tragédiájáról esik szó. Holott már napok óta tudjuk, tényleg nincsenek csodák, és a legendás Hópárduc, valamint 26 éves
társa örökre elhagyott minket, ahogy valaki a világhálón írta, a két magyar
az égbe mászott.

P

edig
május
20-án
még mindenki tapsolt és hüledezett,
a létező és nem létező kalapját emelte és fejet hajtott a Magyarok a világ nyolcezresein Kancsendzöngaexpedíciójának két magyar
hegymászója előtt. Erőss
Zsolt és Kiss Péter több mint
24 órás mászás után érték el
a világ harmadik legmagasabb hegycsúcsát magyar idő
szerint délután egy óra felé.
Ekkor még senki sem sejtette, hogy a sikeres csúcsmászás tragédiával végződik. Az ország, de nyugodtan
leírhatjuk, tán az egész világ
lélegzetét visszafojtva figyelte, hogy a két apró gyermeke és felesége által annyira
visszavárt Erőss valami csoda folytán mégis túlélte azt,
amit még ember nem élt túl.
Sajnos ők sem, sőt a közelgő monszun miatt a többiek
már az alaptábort is elhagyták. Ahogy az expedíció szó-

vivője, Vincze Szabolcs elmondta, bele kell törődni a
két hegymászó elvesztésébe.
„A magyar hegymászás
egyik legtragikusabb napját
számtalan tényező befolyásolta, melyek végül tragédiához vezettek. A két mászó
valóban későn érte el a csúcsot, nepáli idő szerint este
hatkor, ami azt jelentette,
hogy pár órájuk maradt arra,
hogy a sötétedés beállta előtt
leereszkedjenek. A döntésért
azonban senkit nem szabad
hibáztatni. Tény, ez magában
hordozta a kockázatot, de a
kivételes képességű hegymászók azért is különlegesek, mert vállalják a kockázatokat még akkor is, amikor
senki más nem vállalná. Ezt
mindketten megtették már
korábban is” - olvasható a
szóvivő blogbejegyzésében.
A Hópárduc felesége – aki
szintén hegymászó – hiába várja haza élete párját, a
Kancsendzönga végleg elvet-

Fertőző agyhártyagyulladás következtében meghalt egy gimnazistalány Vácon - erősítette meg az MTI információját a fővárosi és Pest megyei tiszti főorvos kedden.

H

omor Zsuzsanna közölte, hogy a lány akit náthaszerű tünetekkel kezeltek - szombat reggel halt meg. A mikrobiológiai vizsgálatok kiderítették, hogy halálát a fertőző
agyhártyagyulladás kórokozója (neisseria meningitidis)
okozta. Az ÁNTSZ a betegség terjedésének megakadályozására az elhunyt környezetében elrendelte az ilyenkor szokásos intézkedéseket, aggodalomra nincs ok mondta a tiszti főorvos.
Homor Zsuzsanna az eset
előzményeiről azt írta az
MTI-nek: múlt hét csütörtökön a lánynál náthaszerű
tünetek jelentkeztek, majd
péntek reggel belázasodott,
ezért nem ment iskolába,
a háziorvosához fordult. A
megkezdett kezelés ellenére láza tovább emelkedett,

hányt is, később a gyógyszerek hatására átmeneti javulás állt be, ennek ellenére
szombat reggel otthonában,
az ágyában holtan találták.
Mivel az elhunytnál felmerült a fertőző agyhártyagyulladás gyanúja, mikrobiológiai vizsgálatot végeztek,
amely igazolta a betegség
kórokozójának jelenlétét közölte Homor Zsuzsanna.
Hozzátette: a korábbi évek
tapasztalatai alapján e betegség járványos formában
nem fordult elő, és járvány
most sincs sem Vácott, sem
az érintett gimnáziumban.
A tiszti főorvos tájékoztatása szerint nincs ok az aggodalomra, mert ez a betegség csak nagyon szoros
és (vagy) gyakori, ismételt
érintkezés révén terjed, ráadásul a leginkább rászorultaknál már megtörtént

az antibiotikumos kezelés.
A szakember úgy fogalmazott: a cseppfertőzéssel terjedő baktérium csak igen rövid ideig életképes a szervezeten kívül, így a betegség
nem olyan könnyen adható át, mint például a nátha,
vagy az influenza.
A fertőződés előfeltételei
közé tartozik a beteg nyálcseppjeinek közvetlen átadása, vagy a beteggel zsúfolt körülmények közötti
tartós együtt lakás, együtt
alvás - hangsúlyozta a tiszti
főorvos.
A fertőző agyhártyagyulladás megelőzésének egyik
biztos és hatékony módja
hosszú távon a védőoltás.
A meningococcus négy csoportja ellen van vakcina,
Magyarországon a jellemzően előforduló "C" típus ellen
van oltóanyag.

te az asszonytól a szerelmét,
a két kisgyermektől, Gerdától és Csomától pedig a hőn
szeretett édesapát.
„Ebbe bele kell törődni.
Gerda már tudja, hogy édesapja soha nem jön haza. Úgy
döntöttem, hogy Zsolt testét akkor sem hozatom haza,
ha megtalálnák, maradjon
az általa imádott csúcsoknál örökre. Hogy ezek után
engedném-e, hogy a gyermekeim hegymászók legyenek?
Nos, Gerda egy kicsit félősebb volt, amikor túrázni vittük, fiúnkban, Csomában viszont több vakmerőséget látok. Nem tiltanám meg neki,
ha erre vágyna. Akkor már
inkább másszon hegyet, mint
motorozzon” – fogalmazott a
Blikknek adott interjújában
Sterczer Hilda.
És szavaira valahol a csillagok közül a Földre visszatekintő Hópárduc mosolyogva bólogat…
- molnár -

Az I. Nagymarosi
Gesztenyevirág Fesztivál
A nagymarosi szelídgesztenye (Castanea sativa) páratlan virágzása a június- július különleges dísze, ezen alkalomból idén első alkalommal, de nem titkoltan
hagyományt teremtő céllal kerül megrendezésre a Dunakanyar egyik legszebb
fekvésű, természeti szépségekben és kultúrtörténeti emlékekben egyaránt bővelkedő, hangulatos kis városának nagyszabású családi hétvégéje: a nagymarosi Gesztenyevirág Fesztivál, 2013. június 22-23-án.

A

rendhagyó Gesztenyevirág Fesztivál
mindkét napján színes programokkal,
hatalmas koncertekkel, érdekes foglalkozásokkal illetve játékos vetélkedőkkel, kutyabemutatóval és sok- sok nézni, látni s kóstolnivalóval várják az odalátogatókat és kikapcsolódni vágyókat, egyszerre több helyszínen is!
Fantasztikus előadások kicsiknek és nagyoknak, minőségi családi szórakozás, sok

szeretettel Nagymarostól: gesztenyés és
nem gesztenyés témájú programok - bábszínház, jelmezverseny, arcfestő -, főző-, süti
sütő- és horgászverseny, képzőművészeti és
fotókiállítások, végül, de nem utolsó sorban
Radics Gigi, Kállay Saunders András, Péter Szabó Szilvia, a NOX egykori énekesnője vár minden kedves érdeklődőt. A rendezvény keretein belül megemlékeznek a szervezők Kittenberger Kálmánról is.
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A felnőttek között is egyre sikeresebb a két Hagymási-lány: Anita és Réka

„A 2016-os riói olimpia a nagy álmunk”
Már akkor látszott, hogy sokra vihetik, amikor Dunakeszin megették az első métereket a Dunán. Az
utánpótlás korosztályokban már a nemzetközi szakma is megismerte a nevüket, párosban világversenyeket nyertek. Aztán elváltak az útjaik, de a sikerek így sem maradtak el, immár a felnőttek között. Nem kizárt, hogy valaha újra egy hajóba ülnek, de az biztos, hogy mindkét Hagymási-lány, Anita és Réka a 2016-os riói olimpiáról álmodik.

A

mikor először ültek kajakba, már
akkor látta a Dunakeszi kajaksportjáért felelős edzőpáros, Rasztotzky János és felesége, hogy a Hagymásilányok istenáldotta tehetségek. A most
21 éves Anita és húga, Réka (20) hét
éven keresztül szállította a jobbnál jobb
eredményeket a klubnak, de hét esztendő után úgy érezték, váltaniuk kell.
„Természetesen nem azért igazoltunk
át a jelenlegi egyesületünkbe, a MAFChoz, mert elégedetlenek lettünk volna,
hanem azért, mert Dunakeszi a legjobb
utánpótlás-nevelő klub, és mi a felnőtt
pályafutásunkra is gondoltunk. Természetesen nagyon sokat köszönhetünk
korábbi edzőinknek, az ő munkájuk
nélkül most nem tartanánk itt” – jelentette ki Réka.
Az ifjabb Hagymási testvér mindenesetre a felnőtt korosztály kapujába érkezett el, de már olyan sikerek vannak
a háta mögött, mint a tavalyi, Rómában
rendezett
maratoni-világbajnokság,
ahol a paksi Kiszli Vanda párjaként
K-2-ben azonnal bronzérmet szerzett.
„Amíg élek, nem fogom ezt elfelejteni,
ugyanis 26 kilométert kellett kajakoznunk, ami hat futással volt nehezítve” –
árulta el Réka.
Persze a rövidebb távokon is kezd
odaérni a legjobbak közé. 2012-ben az
U23-as Európa-bajnokságon a szegedi

Hagymási Réka (balra) és
Horváth Alexandra a "világ tetején"

Horváth Alexandrával párban ezüstérmes lett, majd idén a szegedi Világkupán megnyerték a K2 1000 méteres távot.

„Sajnos a legutóbbi hétvégén rendezett válogatón lecsúsztunk a dobogóról, valahogy most nem éreztük a kajakozást. Persze most érettségizem, kevesebbet edzettem emiatt. De semmi
gond, számunkra idén az U23-as kontinensviadal a legfontosabb, majd lépcsőzetesen szeretnénk a felnőttek között is odaérni” – fogalmazott a húszéves tehetség.
Nővére, Anita pályafutása kissé megtört, kisebb megszakításokat követően
idén úgy tűnik, újra kezdi felvenni a legjobbakkal a tempót, és a hétvégi válogatón K1 1000 méteren már az ötödik
helyen végzett. Adott a kérdés, a korábban sikeres testvérpár újra összeül-e
egy hajóba.
„Fiatalabb korunkban nyertünk párosban világversenyeket, de most Alexandrával megyek. Ismerjük a mondást,
hogy soha ne mondd ki azt, hogy soha,
így nem kizárt, hogy újra összeülünk.
Ebben közösen döntünk az edzőinkkel.
A 2016-os riói olimpia a nagy álmunk,
megpróbálunk mindketten felnőni ehhez a nem mindennapi feladathoz” – közölte Hagymási Réka.
A testvérek mernek nagyot álmodni,
amit őszintén reméljük, valóra is tudnak váltani.
- molnár -

Látványos military és galopp versenyek Dunakeszi – Alagon
Május 26-án újra élettel telt meg a történelmi lóversenypálya Dunakeszi- Alagon. A nagyszabású Lovasfesztivál délelőtt 11 órakor a nemzetközi military verseny terepversenyével kezdődött. A nézők hazánkban először láthattak
3 csillagos nehézségű cross pályát testközelből.

E

z a nemzetközi kategória
már a világversenyekre is minősít, így nem véletlen, hogy a régió legjobbjai
szálltak nyeregbe a gyönyörű alagi lóversenypályán. A
nemzetközi military szombaton, a Kincsem Parkban rendezett díjlovaglással és díjugratással vette kezdetét.

Az osztrák Daniel Dunst
és Miami Forever fölényes
győzelmét hozta a CIC***
-os kategória Alagon, mögötte a német Robert Sirch végzett a második és a harmadik helyen egyaránt Kilcross
valamint La Samira nevű lovaival. Egyed László szenzációs tereplovaglással fel-

jött a negyedik helyre My
Win nyergében. A CIC**-os
versenyben szintén osztrák
lovas nyert, Manfred Rust
(Franky Boy) remek tereppel őrizte meg vezető helyét,
a német John Meinen (Graf
Georgenburg) és a cseh
Petr Pejril (Pastor 1) előtt.
A legjobb magyar Tuska Pál
(Rádiháza Alfa) a negyedik
helyre jött fel. CIC*-on Két
cseh hölgy Pavlina Pejrilova
(Merlin 12) és Lucie Hlavta
(Kaila) játszotta a főszerepet, a magyar Varga Zsuzsa
(Farello Z) lett a harmadik.

nevében Benkő Tamás önkormányzati képviselő adta
át. A kezdő lovasoknak kiírt
Horze Hendikep Kovács Fru-

zsina meglepő sikerét hozta
Analiz nyergében.
A szerk.
Fotó: Dusza Tibor

Bevezetett
közéleti újság
számlaképes

HIRDETÉSSZERVEZŐKET
keres.

Tel.:

+36 30 342 80 32

Ypsilon King győzött
a Székkutasi Díjban
Népes közönség volt kíváncsi a délután öt órakor kezdődött galopp versenyekre is,
melyeket a Dunakeszi-Alagi
Lovasfesztivál keretén belül
rendezték az alagi pályán. Az
1600 méteres Székkutasi Díjban Ypsilon King (ifj. Fejes
Lajos) könnyen verte Choir
Solo-t (Bakos Gábor) valamint Libanont (Stanislav
Georgiev). A Tavaszi Gátversenyben Pepperous (Martin Cagan) látványos finissel nyert, idomár az a neves
Ribárszki Sándor, aki fiatalon
maga is gáton nyerte első versenyeit. Az 1200 méteres Dunakeszi Város Díjában Blue
Imp (Stanislav Georgiev) idei
harmadik versenyét is megnyerte, akinek a díjat a város
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Továbbra is két váci csapat a kézilabda elitben

Veszprém mellett Vác az egyetlen vidéki magyar város, amely egymást követő második esztendőben is szerepeltethet női és férfi
NB I-es kézilabda csapatot.

A

két váci kézilabda
egyesület elnevezésében nem, ám élvonalbeli történelmében már
jelentős eltérés van, hiszen
míg a hölgyek (Váci NKSE)
a 15. NB I-es pontvadászaton vannak túl, az erősebb
nem reprezentánsai (Váci
KSE) újoncként szerepeltek
ez elitosztályban. (Megjegyzés: anyagilag, erkölcsileg
és imázs szempontból is szerencsés lenne, ha végre névszponzorra lelnének a két
klub vezetői…)
A 2012/2013-as bajnokságban a váci nőktől volt várható jobb szereplés, hiszen
tavaly nyáron erősödött a
játékoskeret. A korábbi trénert, dr. Ökrös Csabát a hasonlóan nagy szakmai tudású, de elődjénél tán valamivel keményebb edző, Gulyás István váltotta. Ám valamiért – igaz, egy fokozattal

magasabb nívón – a csapat
eredményességi évgörbéje
megismétlődött. Ezúttal is
az alapszakasz első sorozata sikerült jobban: ekkor 11
mérkőzésen 17, majd a második kör ugyanennyi összecsapásán már csak 11 pontot
gyűjtöttek a mieink. Az okok
között találhatunk objektív
(sérülések, sorsolás) és szubjektív (elfáradt edző-játékos
kapcsolat, formahanyatlás)
tényezőket. Mindenesetre a
balszerencsés hazai kupasorsolás mellett mind a bajnokságban, mind a nemzetközi kupaporondon teljesítette, sőt, kissé túl is teljesítette a csapat az előzetes elvárásokat.
Ám az alapszakasz vége
felé mutatott gyengébb teljesítmény idő előtti edzőváltást is indukált: a rájátszás
záró négy mérkőzésén a távozó Gulyás István helyett

már a klub utánpótlás csapatainál rendkívül sikeres Ottó
Katalin irányította a hölgykoszorút.
A Váci NKSE eredményei:
1. bajnokság
- alapszakasz: 4. hely
- rájátszás, végeredmény: 4.
hely;
2. hazai kupasorozat: kiesés a 3. fordulóban;
3. nemzetközi kupasorozat
(KEK): kiesés a negyeddöntőben.
A csapat legeredményesebb
játékosa Klivinyi Kinga
Az újonc váci férfi csapat megerősített és stabil
játékoskerettel, lelkes klubés szakmai vezetéssel vágott
neki a – férfi vonalon – városi kézilabda történet első
NB I-es sorozatának. A gárda több szenzációs győzelme
(legyőzte az előző év bronzérmesét, valamint a mosta-

ni pontvadászat 3-4. helyezettjét) mellett néhány váratlan vereséget is szenvedett (háromszor is kikapott
az újonctárs Ceglédtől, és
egyedüliként hagyott pontot
a menetközben kizárt Kecskemétnél). Ezzel együtt szinte egy pillanatig sem forgott
veszélyben a debütáló csapat
számára adott cél, a bennmaradás, sőt az alapszakasz
hajrájában csak néhány pont
hiányzott ahhoz, hogy igazán nagy meglepetésre a fel-

sőházban (első hat hely) folytathassa a legénység.
A Váci KSE eredményei:
1. bajnokság
- alapszakasz: 8. hely
- rájátszás, végeredmény:
8. hely
2. hazai kupasorozat: kiesés a nyolcaddöntőben.
A csapat legeredményesebb játékosa Pál Gergely
Az idei nyár a hírek szerint
jócskán tartogat - mind szakmai, mind klubmodell szem-

pontból - változásokat csapatainknál. A VNKSE – mint
általában nyaranta… - ismét alaposan megváltozott
játékoskerettel vághat neki
a felkészülésnek. Ráadásul
ismét új edzővel, az elődeinél nagyságrendekkel keményebb, határozottabb habitusú Konkoly Csabával. A férfiaknál a játékos jövés-menés
mellett új klubmodellben is
gondolkodnak, amely stabilizálhatja az egyesület hátterét.
K ereszturi Gyula

30 éves a Gödi
SE Kajak-kenu
Szakosztálya!

A

szakosztály, alapításának 30. évfordulója alkalmából, szeretettel
meghívja korábbi és jelenlegi versenyzőit, támogatóit, vezetőit a 2013. június 9-én, vasárnap megrendezendő sportnapra.
Az eseményen a reggel
10 órai megnyitó után
beszélgetés, nosztalgiázás, filmvetítés mellett
- az időjárás függvényében - a szakosztály hajóival vízre szállásra is sor
kerülhet.
A szervezők bográcsban főtt ebédet is biztosítanak.
Bővebb információk:

www.godikajak.hu

városi magazin
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