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Hild-díjban
részesült Vác
Írásunk a 2. oldalon

Police Coffee fórum
a váci CBA-ban
Tudósításunk a 2. oldalon

Felgyorsul a forgalom
Dunakeszin
Írásunk a 3. oldalon

Göd Duna-parti
ingatlant kapott
az államtól
Tudósításunk az 5. oldalon

Madarak és fák
napja Gödön
Írásunk a 4. oldalon

Tudósításunk a 6. oldalon

Kedves Dunakeszi Családok!
Sok szeretettel várunk mindenkit a május 25-ei Városi Gyermeknapra, amit idén is a Katonadombon rendezünk meg.
Délelőtt 10 órától ingyenes játékokkal, árusokkal, színpadi programokkal, és igazi lovagi próbával várunk mindenkit.
A már megszokott sportágválasztót is ezen a napon tartjuk, így a sportágak bemutatkozásán túl ismét lehet nevezni
a Decathlon futóversenyre.
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Hild János-díjjal ismerték el
Vác fejlesztéseit és beruházásait
Számos nagy jelentőségű témában tartottak sajtótájékoztatót május 13-án délelőtt a váci önkormányzat vezetői. Elsőként Fördős Attila számolt be arról,
hogy a Magyar Urbanisztikai Társaság által 1968-ban alapított Hild János-díjban részesült a 30 ezer lélekszámot meghaladó települések kategóriájában.

M

int a polgármester elmondta: ezen a pályázaton azon
városok indulhatnak, amelyek dokumentáltan célszerű, tudatos stratégia alapján tervezik és valósítják meg a fejlesztéseiket. Feltétel, hogy ezekhez az előírt és a
szükséges eszközeik rendelkezésre álljanak, továbbá ezek összhangban legyenek a megvalósuló projektekkel. Fontos követelmény, hogy a
település gazdálkodása kiegyensúlyozott legyen.
Fördős Attila ezt követően röviden ismertette a díj névadójának,
az első ismert magyar városveze-

tőnek munkásságát, majd arról beszélt, hogy az elmúlt esztendők díjazottjai között százezres lélekszámú, nagy múltú városok vannak.
Ezért külön kiemelte: ezen díjazott városok társaságában szerepelni különösen jelentős eredmény,
és óriási elismerés Vác számára.
Mint fogalmazott különösen azért,
hogy a pályázati elbírálás egy-egy
megvalósuló fejlesztés fontosságánál komplexebb feltételrendszer
alapján történik. Fördős Attila végül a díj elnyeréséért köszönetét fejezte ki az abban közreműködő városvezetőknek, hivatali dolgozók-

nak, minden segítőnek,
illetve megköszönte
a váci polgároknak
a fejlesztések alatt
tanúsított türelmet.
Mokánszky Zoltán alpolgármester ezután további, várost érintő
elismeréseket említett. Mint elmondta, megkeresés érkezett Olaszországból, amely
alapján Vácot a legjobb város címre jelölték. Megtudtuk: három közép-európai jelölt között városunk
azért kapta a jelölést, mert kiemelkedő a település turistavonzó ereje, magas az utazási és befektetői
potenciálja és az önkormányzat kiemelkedő figyelmet szentel az infrastruktúra, a promóció és a városfenntartás iránt. A kultúráért felelős alpolgármester sorolva a művelődés terén elért eredményeket,
örömmel konstatálta, hogy a jelek
szerint ezen fejlesztéseknek immár
nemzetközi visszhangja is van. A
jelölés két szegmensű: a legjobb város díja mellett a polgármestert a
legjobb városmenedzser pozícióra
terjeszthetik fel.
Az alpolgármester tájékoztatóját

követően Fördős Attila kiemelte, hogy a
megtisztelő címekért folyó versengésen csak
a
képviselőtestület támogató döntése
birtokában indul Vác, amely
egyébként óriási
ismertséget jelentene a közel ezer éves
város számára.
Mokánszky Zoltán alpolgármester a továbbiakban gratulált a váci
kézilabdasport első NB I-es bajnoki címét kivívó női ifjúsági csapatnak, illetve az iskolai futsal világbajnokságon elért eredményért a
Váci Madách Imre Gimnázium fiataljainak, akik az Olaszországban
rendezett seregszemlén a 13. helyen
végeztek.
A sajtótájékoztató befejezéseként újságírói kérdésre Fördős Attila polgármester elmondta: a Damjanich téri Hősök Emléktemploma
körüli pénzügyi kérdések megoldódnak, napokon belül a református missziós közösség átveheti a
kulcsot és birtokba veheti az épületet. Hallhattuk azt is, hogy a fejlesztések folytatódnak: átadásra ke-

A megújult Széchenyi utca

rülnek az óvodai műfüves pályák,
a tervek szerint megépül majd az
újabb csarnok, másfél hónap múlva
elkezdődik az I. világháborús emlékmű építése, a volt kommendánsi
épületben megkezdődik a szociális
lakások kialakítása, elindult továbbá a közvilágítás fejlesztési és az
árvízvédelmi projekt.
(Pető Tibor alpolgármester dr.
Bóth János legutóbbi sajtótájékoztatóján elhangzott és a városban
megjelentetett szocialista kiadvány tartalmára reagált, melyet külön írásban közlünk. A szerk.)

Együtt kávéztak a rendőrök és az állampolgárok
Dr. Garamvölgyi László dandártábornok: Legfontosabb az egymás iránti bizalom

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) fontos célkitűzése a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, melyet a szakemberek szerint az is elősegít, ha
a helyi problémákat helyben oldják meg. A rendőrség és a lakosság közötti párbeszéd javítása, a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében az NBT
országos programot szervez a CBA Kereskedelmi Kft-vel közösen, melyben évente több alkalommal POLICE COFFEE néven lakossági fórumot tartanak.

A

program-sorozat 14.
állomása Vác volt,
ahol a Széchenyi utcai CBA üzletben május
9-én reggel dr. Garamvölgyi
László r. dandártábornok, a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója megnyitotta a Police
Coffee-t. A város megújult
patinás üzletéhez méltó környezetben fogadták az érdeklődő állampolgárokat a Pest
megyei és a Váci Rendőrkapitányság vezető beosztású
tisztjei, akik készségesen válaszoltak a felmerülő kérdésekre. A vásárló közönségtől
diszkréten elkülönített kávézóban az állampolgárok - az
üzlethálózat által felszolgált
kávé mellett - kötetlenül fejthették ki véleményüket és tapasztalataikat a közbiztonsággal kapcsolatban.
– Mi országos hálózattal rendelkezünk, üzleteinkbe naponta több ezer ember
megfordul, ezért számunkra természetes, hogy az ügy
mellé álltunk. A lakosság
számára országszerte jó találkozási pont lehet egy-egy
CBA üzlet – mondta a Police
Caffee nyitás előtti sajtótájé-

Fodor Attila, dr. Garamvölgyi László, Fördős Attila és Szoboszlainé
Siller Zsuzsanna

koztatón Fodor Attila, a CBA
kommunikációs
igazgatója, aki elmondta azt is, hogy
rögzítik a bejelentéseket az
ügy nyomon követhetősége érdekében. – Arra is odafigyelünk, hogy a felvetett
probléma megoldást nyert-e,
amiről konzultálunk, visszajelzünk a bejelentőnek – tette hozzá.
A megnyitón a váci polgármester üdvözölte a kezdeményezést, aki az önkormányzat és a rendőrség együttműködését méltatta.
Fördős Attila kiemelte,
hogy az elmúlt önkormány-

zati ciklusban két kapitány
irányította a városi rendőrkapitányság tevékenységét,
akikkel kiváló volt a kapcsolatuk. Mindkét rendőrkapitány rendszeres tájékoztatást adott a rendőrség munkájáról, a város közbiztonsági helyzetéről. - Kéréseinket mindig meghallgatták
és maradéktalanul teljesítették. Az együttműködés még ezen túl is jelentős, hiszen nekünk – a város vezetőiként – az a közös feladatunk, hogy az
alulszocializált,
nehéz
gazdasági körülmények

között élő csoportokat meg
tudjuk szólítani. Egyáltalán megismerjük, hogy
kik ők, hiszen ezekből a
körökből alakulhatnak ki,
akik erkölcsileg kifogásolható életmódot választanak. A bűnmegelőzés alfája, hogy a mélyszegénységben élőknek megfelelő szociális rendszert működtessünk. Ehhez tartozik
az is, hogy megpróbáljunk
olyan munkahelyeket teremteni, amelyek korábban nem voltak jellemzők
– fogalmazott Fördős Attila polgármester.
Szoboszlainé Siller Zsuzsanna r. alezredes, a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője is elismeréssel beszélt a kezdeményezésről, aki a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: minden lehetőségre nyitottak,
amely a közönség és rendfenntartók közötti párbeszédet segíti. Fontosnak nevezte, hogy a lakosság kötetlen formában, egy kávé mellett mondhatja el gondolatait, vetheti fel problémáját a
rendőrség munkatársainak.

– De arra is kiváló alkalom a
találkozás, hogy rendőrként
konkrét visszajelzést kapjuk
a bűnmegelőzés területén
végzett munkánkról – húzta alá a párbeszéd szakmai
jelentőségét a bűnmegelőzési osztály vezetője.

a bizalom. Bizalom egymás
iránt – mondta a dandártábornok, aki természetesnek tartja, hogy a rendőrség munkatársai találkoznak az állampolgárokkal.
De azt is, hogy az ésszerű, a közösség biztonságát

Kissné Varga Tünde alezredest is
sokan megkeresték kérdéseikkel

Dr. Garamvölgyi László
dandártábornok a Dunakanyar Régió kérdésére elmondta: Eddig közel ezerötszáz beszélgetés hangzott el a Police Caffee rendezvényein, melyeknek 91
százaléka pozitívan ítélte meg a rendőrség tevékenységét. - A találkozások legfontosabb tanulsága

szolgáló javaslatokat hasznosítsák. Mint fogalmazott
azért dolgoznak, hogy a lakosság - ne csak az országos statisztikákban, hanem
- közvetlen környezetében
is jónak tartsa a szubjektív
biztonságérzetét.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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EP választás
Surján László: Erős nemzeti
delegációra van szükség
Surján László múlt heti váci sajtótájékoztatóján két jelentős témakört érintett, melyek között – mint ő fogalmazott – egy összekötő híd feszül. A május 25-i európai parlamenti választással összefüggésben kiemelte, hogy
Magyarország 21 mandátumot tölthet be, melyeket mérsékelt szavazási
részvétel mellett is elfoglalhatnak képviselőink, mivel egyfordulós a voksolás, és nincs érvényességi küszöb.

A

KDNP-s politikus határozott meggyőződése, hogy csak az európai politikai színtéren jelentős arányban jelenlévő
néppárti és szocialista pártcsaládhoz tartozó jelöltekre érdemes szavazni, mert
csak ők tudják érdemben
képviselni hazánkat az Európa Parlamentben. „Frakción kívüli vagy kis frakcióhoz tartozó pártokra nem érdemes szavazatokat vesztegetni, mert az ország számára semmiféle haszonnal nem
jár” – húzta alá Surján László, aki szerint az a legizgalmasabb kérdés, hogy lesz-e
egy olyan erős csapat, amely

a különböző támadásokat
egyrészt védeni tudja, másrészt a tényleges érdekeket
érvényesíteni tudja. „Az érdekvédelem és az érdekérvényesítés a meghatározó, melyek sikeres megvalósításához erős nemzeti delegációra
van szükség” – hangoztatta a
KDNP-s politikus.
Surján László, az általa megjelölt „hídon áthaladva” széles körű tájékoztatást adott a Charta XXI Mozgalom céljairól, melynek ő a
szülőatyja, ám a szervező és
tájékoztató tevékenységben
már számosan vállalnak feladatot. Mint hangsúlyozta,
a charta legfontosabb üzenete, hogy a Trianon okozta
sebeket begyógyítsa, a traumát feldolgozva Magyarország és a szomszédos országok népei ráébredjenek arra,
hogy csak egymással összefogva tudják gazdasági érdekeiket eredményesen képviselni az Európai Unióban.
- Akkor leszünk sikeresek,
ha a mindennapi életet jellemző, jó szomszédi viszonyban élő két nemzethez tartozó családok az állampolgár, a nemzet szintjén is felül

tudnak emelkedni a trianoni
trauma hatásain – jelentette
ki az Európai Parlament alelnöke, akinek gondolatai a
határon innen élők számára
is sokatmondó: „A nemzetek
közti megbékélés nem csak
a körülöttünk élő népeknek,
hanem az élők számára is
alapvető érdek”
Surján László a sajtótájékoztatón – melyet követően előadást tartott a témában a KDNP városi szervezete meghívására – nyomatékosította: céljuk, hogy a
Kárpát-medencében
élők
valamennyien szabadon élhessenek emberi jogaikkal,
használhassák anyanyelvüket, fejleszthessék kultúrájukat anélkül, hogy ezért el
kelljen hagyni szülőföldjüket. De ez csak a térségben
élők közös akaratából valósulhatnak meg – tette hozzá
az európai parlamenti politizálástól visszavonuló Surján László, aki bejelentette
azt is, hogy napjainkban ötezer tagja van a mozgalomnak, melyhez egyre többen
csatlakoznak.
(B. Szentmártoni)

Jelentősen felgyorsul
a forgalom Dunakeszin
Napokon belül megkezdődik a 2. számú
főút és a Béke úti csomópont átalakítása

Napokon belül megkezdődik Dunakeszin a várost átszelő 2. számú főutat keresztező - Béke úti és a Nap utcai – csomópont átalakítása – tájékoztatta szerkesztőségünket Dióssi Csaba. A város polgármestere elmondta, hogy az önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Kft-vel közösen nyújtott be pályázatot a csomópont átépítését és forgalomtechnikai átalakításának finanszírozását biztosító pénzügyi forrás elnyerésére.
– Örömmel mondhatom,
a pályázaton nyertünk,
melynek eredményeként
megkezdődhet a nagy forgalmat áteresztő közlekedési csomópont átalakítása. Május 13-án átadtuk a
munkaterületet a kivitelezőnek, így napokon belül
megkezdődnek a munkálatok – mondta a városvezető.
A munkálatok idejének
nagy részében megmarad a
kétirányú forgalom, ám az
aszfaltozáskor félpályás útlezárással kell számolniuk
a közlekedőknek.
Mint megtudtuk, a jelzőlámpás csomópontnál a Fő
út Béke úti csatlakozásánál
minimális szegély korrek-

ciót hajtanak végre a kisívű jobbra – Vác felé - haladás optimalizálása érdekében. A Béke utca felől a balra kanyarodó és egyenes
irányba közlekedők részére
egy forgalmi sávot építenek
ki, míg a jobbra kanyarodó
irány külön forgalmi sávba
kerül.
A Nap utcai ágon – a Duna-parti irányból - minimális útszélesítésre kerül sor
az Iskola utcától a Fő útig.
Ez a szakasz teljes szélességben új burkolatot kap. A
Nap utcai ágban kialakításra kerül egy balra kanyarodó forgalmi sáv (Vác felé), a
jobbra kanyarodó és egyenes irány egy forgalmi sávba kerül. A fenti forgalom-

technikai
átalakításnak
megfelelően kerül módosításra a jelzőlámpás forgalomirányítás.
Dióssi Csaba polgármester elmondta azt is, hogy
a csomópontban a Magyar
Közút álláspontja szerint
nem kivitelezhető a körforgalmi megoldás. A forgalom gyorsítása érdekében
a fenti megoldás valósul
meg, melynek köszönhetően - a tervező előzetes számításai szerint - 42 %-kal
növekszik a csomópont áteresztő képessége. A munkálatok várható befejezési
ideje 2014. május 31-e, addig is a közlekedők türelmét kérik.
A szerk.
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Tiszteletet
a Magyaroknak
Az elmúlt négy évben megmutattuk, hogyan kell kiállni a magyar emberek
érdekeiért Brüsszelben, s ma már Európa partnerként tekint ránk – hangsúlyozta Tuzson Bence a Fidesz országgyűlési képviselője köszöntőjében,
a Fidesz-KDNP Dunakeszin tartott lakossági fórumán.

A

május 25-i európai
parlamenti választások tétje, hogy lesz-e
Európában is erős érdekképviseletünk. Meg tudjuk e védeni az elmúlt négy évben elért eredményeinket – emelte ki a rendezvényen Rétvári Bence a Közigazgatási és
Igazságügyi minisztérium
parlamenti államtitkára. A
lakossági fórumon a politikusok megköszönték az április 6-i országgyűlési választáson mutatott példa értékű
kiállást, amely szavaik szerint történelmi győzelemhez
vezetett.
Nagyon fontos a május 25-i
európai parlamenti választás, hiszen minél több képviselőt tudunk Brüsszelbe küldeni, annál hatékonyabban
tudjuk Magyarország érdekeit képviselni az Unióban.
Nagy munka áll mögöttünk,
hatalmas eredményeket értünk el, az ország ellen intézett folyamatos támadások
ellenére is. Folytatni szeretnénk a megkezdett munkát,
de ehhez szükség van arra

A fórum résztvevői:
Dióssi Csaba, dr. Tuzson Bence,
Hölvényi György és dr. Rétvári Bence

Fotó: kesziPress

2014. május 17.

is, hogy a Fidesz-KDNP minél több képviselőt küldhessen az Unióba- mondta Rétvári Bence államtitkár.
A fórum másik előadója,
Hölvényi György 2003 elejétől 2012 nyaráig dolgozott
Brüsszelben, közelről követte az ország csatlakozását,
majd helykeresését. Az államtitkár felidézte a baloldal
támadásait is, melyet egyedülálló sajátosságnak nevezett. Más ország esetében el-

képzelhetetlen lett volna az,
amit a magyar baloldal művelt – jegyezte meg. Ha Európában valaki nem tudja a
saját érveit megfelelő módon megfelelő erővel elmondani, akkor azt elhallgattatják. Ha valaki képtelen arra,
hogy saját véleménye legyen,
az helyből megbukott. Egy
ország nemzeti érdek nélkül
nem létezhet – szögezte le az
államtitkár.
Dávid Szonja

Gyurcsány és Jávor pénteken
Vácott kampányolt
Az európai parlamenti választáson induló pártok régiónkban is nagyobb kampány
„üzemmódba” kapcsoltak, mint az a fenti tudósításainkból is kiderül. A kormánypártok képviselőihez hasonlóan az ellenzéki pártok vezető politikusai is igyekeznek megnyerni az állampolgárokat, hogy a május 25-i választáson őket támogassák voksaikkal. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt EP-listavezetője és Jávor Benedek, az Együtt-PM EP-listavezetője két külön fórumon, de mindketten, május
16-án kora este – lapunk nyomdába adásával egy időben – a váci Madách Imre Művelődési Központban találkoztak választóikkal.

"Komoly mennyiségű EP ajánlást gyűjtött
össze az Együtt-PM váci csoportja. Csak Vácról több mint 500 ajánlást kaptunk. Elmondható, hogy az Együtt-PM politikája iránt térségünkben egyre nagyobb az érdeklődés."
– írta szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében Juhász Béla, az Együtt-PM választókerületi elnöke.
Fidesz, illetve Orbán Viktor új ellenzékének magalkotását tűzte ki célul az EgyüttPM – olvasható Juhász Béla közleményében,
aki szerint a május végi európai parlamenti
választás választ ad arra a kérdés is, hogy az
önállóan induló pártok milyen mértékben élvezik a választók bizalmát, mivel az április
6-i választáson együtt nem tudták leváltani
a Fideszt.
A magyar érdekek hatékonyabb és átláthatóbb képviseletét ígéri megválasztása esetén
az Együtt-PM – fogalmazott a választókerületi elnök.
Krause István, a DK váci elnöke tájékoztatása szerint Gyurcsány Ferenc, május 16-án

délután öt órakor tart(ott) fórumot a városban.
A Demokratikus Koalíció – a párt honlapján megjelent írás szerint - a magyar politikai közösségek közül leginkább elkötelezett
a közös Európa iránt, olyan párt, amely nem
fél attól, hogy a németekkel, osztrákokkal,
franciákkal együtt megalakítson egy közös
új államot, az Európai Egyesült Államokat jelentette ki a szervezet elnöke Egerben tartott lakossági fórumán.

Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, hogy
pártja nem fél az együttműködéstől, nem ellenfelet, hanem együttműködő partnereket
lát az Európai Unió többi nemzetében.
Hozzátette: hazafiként, baloldaliként európainak vallják magukat, osztozni akarnak az
európai szabadságban. "Nem Záhony, hanem
Hegyeshalom felé akarunk elindulni" - mondta a politikus.
A szerk.
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MSZP sajtótájékoztató:
Pető Tibor:
Vétóznák a deákvári Megbukott az MSZP
körforgalmat
gyűlöletpolitikája
Az európai parlamenti kampány mellett az önkormányzati választásokra
is szóróanyagokkal készül az MSZP váci szervezete - jelentette be dr. Bóth
János, a párt helyi elnöke. Az önkormányzati képviselő-testület baloldali frakcióvezetője május 12-én tartott sajtótájékoztatóján arról is beszélt,
hogy megszüntetnék a nemrég kialakított deákvári körforgalmat, mert az
ellen többen kifogást emeltek. Dr. Bóth János egyúttal kritikát fogalmazott meg az új buszmenetrenddel kapcsolatban is, melyet a városban terveznek bevezetni.

A

z őszi önkormányzati választásokra való felkészülés jegyében a jelenlegi jobboldali városvezetést bíráló nyomtatványokat juttat majd
el a váci háztatásokba az MSZP
- adta hírül az ESTV. A képviselő-testületi döntések következményeként beszélt a szocialista
frakcióvezető az egyszerűsített
deákvári körforgalomról, amely
szerintük hibás konstrukció,
ezért annak felszámolását kezdeményezik. Mint kiderült: a
beérkező lakossági észrevételek alapján, a városrész másik
képviselőjével, a Pro Urbe frakció tagjával, Katonáné Doman
Erikával kidolgoztak egy tervezetet, miszerint a jelenlegi meg-

oldás helyett lassító bordák lefektetésével késztetnék az autósokat a figyelmesebb közlekedésre.
A szocialisták továbbá azt is
kezdeményeznék, hogy a helyi
buszjáratok menetrendjének, illetve útvonalainak átalakítását
csak kísérleti jelleggel vezessék
be június 1-től, a mostani verzió elfogadása ugyanis szerintük
véglegesítené a szolgáltatás színvonalának csökkenését
Dr. Bóth János szerint a tervet
csak kísérletnek lehet elfogadni,
mivel a VOLÁN által kidolgozott
25%-os teljesítmény csökkenés
komoly gondokat okozhat a szolgáltatás minőségében, s ráadásul felgyorsíthatja a sejcei terü-

let leszakadását. A politikus úgy
véli, hogy a forgalom – közel 70
helyközi járatra való átterelése zsúfoltságot, vagy tájékozódási
zavarokat okozhat.
- Tudomásul véve, hogy anyagi gondokat oldana meg, mi azért
nem támogattuk ezt az előterjesztést, mert egy komoly, több
ezres felmérés volt a jelenlegi
közlekedéssel foglalkozó Európai Unió projektkapcsán a háztartások vonatkozásában. És ez
az előterjesztés nem erre épült,
hanem a Volánbusz javaslatára,
amibe ugye kilóg a ló lába. Ha
itt, ezen rendszer alapján lesz a
közbeszerzés meghirdetve, akkor csak a Volánbusz nyerhet –
fogalmazott dr. Bóth János.

Pető Tibor alpolgármester reagálása

A május 13-i városvezetői sajtótájékoztató keretében reagált Pető Tibor
alpolgármester, a Fidesz váci elnöke dr. Bóth János előző nap elhangzott
kijelentéseire, és a szocialisták által megjelentetett szórólap tartalmára.
Pető Tibor szerint „a torz látásmódú MSZP-frakcióvezető" - szavai szerint
- nem veszi észre a sikereket és folytatja az elmúlt négyéves politikájába
beleillő lejárató kampányát.

E

gy előző napi sajtótájékoztató és egy szórólap
alapján megállapította:
a gyűlöletkampány folytatódik.
Az alpolgármester emlékeztetett rá: „Az elmúlt négyéves gyűlöletpolitika oda vezetett, hogy
az MSZP mind a harminc szavazókörben, Vácott vereséget
szenvedett az április 6-i választáson.” A szórólap stílusát megszokottnak, ocsmánynak és személyeskedőnek jellemezte. Pető
Tibor a következtetések levonását rábízta a polgárokra.
Külön kitért viszont egy

pontjára, amelyben a Szérűskertbe tervezett egyetemvárosi projektet „szárnyai alá vette dr. Bóth János". Erről az alpolgármester elmondta, hogy a
több mint ötmilliárdos elképzelést egy 500 000 Ft törzstőkével rendelkező, Nicosiában bejegyzett, "off-shore gyanús" cég
kívánta megvalósítani. Az előző váci polgármester két ciklus
alatti tevékenysége alapján azt
is kijelentette Pető Tibor, hogy
dr. Bóth János „az off-shore
gyanús cégek és a befejezetlen
beruházások polgármestere”

volt. Konkrétumként a mélygarázs és a kórházi gyógyszertár beruházást említette - mint
ahol fellelhető a külföldi szál
és a minimális törzstőkével
rendelkező cég. Végül kiemelte: a torzóként álló „Vác-Pláza"
épületéhez kapcsolódó beruházás esetében „dr. Bóth János és Ferjancsics László volt
az, aki ezt teljes mellszélességgel támogatta.” Ugyanakkor az
alpolgármester hangsúlyozta:
még ellenzékiként Fördős Attila több alkalommal támadta az
említett projektet.

Ferjancsics szerint
rosszul emlékszik Pető

A fenti írás már kedd óta olvasható a váci önkormányzat hivatalos honlapján, melyet lapunk is átvett, s ezért Ferjancsics László az alábbi reagálás
Ferjancsics László reagálására az alábbi reagálás közlését kérte szerkesz- közlését kérte szerkesztőségünktől:
„Pető Tibor rosszul emlékszik a konzervatív döntéshozó több- kozzon. Esetleg a Vác Pláza jeletőségünktől:
„Valóban akkoriban éppen a sydney-i olimpiára készültem, de amúgy sem emlékből, hanem jegyzőkönyvekből dolgozom, és akkor Ferjancsics László a Sport Bizottság elnökeként támogatta a Pláza
építését.
Azt pedig, hogy konzervatív többséget éppen

Ferjancsics László említi, meglehetősen bizarr, hiszen ő maga is 1998-ban FIDESZ színeiben jutott a
testületbe, de a négy esztendő alatt munkájával az
MSZP-t, elsősorban Bóth Jánost segítette.
Lezártnak tekintem az ügyet, mert Ferjancsics
Lászlóval ellentétben nekem feladataim vannak.”

Vác Plázaként elhíresült beruházás múltjára. De miért is emlékezne jól, miért is foglalkozott
volna akkor politikával, amikor
még más megélhetése lehetett!?
Ha utána nézett volna, akkor
tudná, hogy az építkezés idején

ség volt a városházán, közülük
ma többen városvezetők, vagy
Pető Tibor pártjának potentátjai. Javasolom Pető alpolgármester úrnak, hogy a múltba révedés helyett például a számláinak
időben való kifizetésével foglal-

nével és jövőjével is törődhetne,
ugyanis úgy tűnik: ebben az ügyben sem tett semmi hasznosat a
város számára.”

Az összeállítást
szerkesztette:
Vetési Imre

Vác legújabb turisztikai attrakciója:

Városnézés gumikerekes kisvonattal

Az országhatáron túl is mind nagyobb népszerűségnek örvendő Vác újabb idegenforgalmi attrakcióval lepte meg a nyári turista idény kezdetén a közel ezeréves, történelmében és épített „kincseiben”
egyaránt rendkívül gazdag városba ellátogató vendégeket és a település polgárait.

A

gyönyörű belvároson kívül
is számos látnivalót érdemes felkeresni az I. István királyunknak is nyughelyet adó történelmi városban, ami bizony
nem kis fáradtsággal jár, de ez
tegnaptól már a múlté, hiszen az
önkormányzat és a tatai székhelyű Evergreen Kft. együttműködésének köszönhetően elindult
a városnéző gumikerekes kisvonat.
Az új szolgáltatás beindítása szervesen illeszkedik abba
a koncepcióba, amely alapján
fejleszti a város idegenforgalmi vonzerejét az önkormányzat
– mondta Fördős Attila polgármester a Városházán május 15én tartott sajtótájékoztatón. A
főtérről induló kisvonaton utazó
felnőttek és gyermekek kulturált
módon ismerhetik meg Vác ne-

vezetességeit, történelmét, építészeti remekeit, egyházi és közintézményeit, hősi emlékműveit, a város gyönyörű Duna-partját – hangoztatta a polgármester,
aki kitért arra is, hogy a rendőrkapitánysággal együttműködve
segíthetik a diákok közlekedési ismereteinek bővítését is. – Jó
szívvel ajánlom az új szolgáltatás igénybe vételét a váci polgárok mellett a hozzánk ellátogató
turistáknak, a környező települések lakóinak, akik reményeink
szerint a városnéző kisvonatról
szemlélődve Vác újabb „arcát” is
felfedezik, amely maradandó élménnyel ajándékozza meg őket
– mondta Fördős Attila polgármester.
Zink Ferenc ügyvezető igazgató bemutatkozásként arról beszélt, hogy a másfél évtizede mű-

ködő szolgáltatást Esztergom,
Győr, Eger és még további tizenhárom város polgárai vehetik
igénybe. – Vác Magyarország kincsestára, idegenforgalmi vonzereje és ismertsége az utóbbi időben intenzíven fejlődik, ami a mi
szolgáltatásunk számára is izgalmas kihívást jelent – indokolta a
kisvonat váci beindítását, amely
naponta 10 órától – óránként –
indul a Március 15. térről. A város sín nélküli „szerelvényén” 45
felnőtt vagy 60 gyermek utazhat
egyszerre kényelmesen. A szol-

gáltatás díja az „ismerkedés” időszakában 500 forint, később 800
forint lesz, ám a 3 év alatti gyermekek díjmentesen utazhatnak
Vác legújabb látványosságán,
melyen pár héten belül idegenvezető ismerteti a látnivalókat.
A sajtótájékoztatót követően a zuhogó eső ellenére – a zsúfolt
kisvonat elindult első városnéző útjára, melyen az utasoknak
Cservenák Péter helytörténész
mesélt Vác nevezetességeiről.

Vetési Imre

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

Dunakanyar Régió

2014. május 17.

5

GÖD KÉTHEKTÁROS DUNA-PARTI
INGATLANT KAPOTT AZ ÁLLAMTÓL

Kétszeresen ünnepeltek vasárnap a gödiek, akiknek képviseletében Markó József polgármester és dr. Szinay József címzetes főjegyző ezen a napon vehette át dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselőtől azt a jelképes kulcsot, amely azt szimbolizálta, hogy a kormány díjmentesen Göd tulajdonába adta
a két hektáron elterülő Duna-part Nyaralóházak ingatlant.
– Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy
egy régebbi történet végére az én
segítségemmel tehettünk pontot.
Amikor a térség területi fejlesztési biztosa lettem – akkor még nem
voltam országgyűlési képviselő –
az egyik legfontosabb feladatomnak azt tekintettem, hogy Göd
megkaphassa ezt a területet az
államtól. Noha az önkormányzat
régóta használhatta, de mindan�nyian tudjuk, hogy igazán jó gazda akkor lehet a város, ha övé az
ingatlan. Így tudja igazán a gödiek
szolgálatába állítani. Ezért mindent megtettem, hogy ez a gyönyörű és értékes ingatlan az önkormányzat birtokába kerülhessen.
Markó József polgármester úrral
és az önkormányzattal együttműködve sikerült elérni, hogy az állam képviselői aláírták a díjmentes tulajdonba adásról szóló szerződést. Örömmel nyújtottam át
ma – ha jelképesen is – az ingatlan kulcsát – nyilatkozta lapunknak dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő, a Madarak és fák
napja ünnepségen.

Markó József polgármester érthető örömmel vette át a kéthektáros ingatlan kulcsát. A város első
embere nagyra értékeli az állam
gesztusát, melynek köszönhetően
jelentősen megnőtt a város zöldfelülete.
– Gödön szinte az összes föld
magánkézben van, csak az intézményi területek vannak városi
tulajdonban. Közösségi célokra hasznosítható zöldterület nem
igen volt Gödön, hiszen itt a Duna-parton, az egykori BM üdülő
területe is magántulajdonban volt
a II. világháborúig – tájékoztatott
Markó József. Az ezredfordulóig
a Belügyminisztériumé volt az ingatlan, melyen nyaralók és táborozók fogadására alkalmas komfortos faházak mellett közösségi rendezvényeknek otthont adó
épületek találhatók.
– Az objektumot kétezerben vettük át üzemeltetésre a BM-től, de
nem tudtunk az elvárható igények
szerint költeni fenntartására, állagmegóvására. De ebben az is
szerepet játszott, hogy nem a vá-

Lenkei György önkormányzati képviselő, dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő, Markó József polgármester, dr. Pintér György alpolgármester és dr. Szinay József címzetes főjegyző
rosé volt a terület – folytatta a
polgármester.
– Megvenni nem tudtuk, nagyon drágán hirdette meg az állam. Szerettük volna díjmentesen
megszerezni, de a 2002-t követő
kormányok nem voltak nyitottak

megkeresésünk iránt. Tavaly újra
kísérletet tettünk, intenzíven dolgoztunk a siker érdekében, amit
jelentősen segített, hogy az előkészítésbe aktívan bekapcsolódott dr. Tuzson Bence területi
fejlesztési biztosként. Az ő szak-

mai tanácsai, kapcsolatrendszere
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
2013-ban a kormány úgy döntött:
díjmentesen Gödnek adja a Duna-part Nyaralóházak ingatlant.
Nagy kincshez jutott Göd, melyet
a város 15 évig kizárólag a jelenlegi funkciója szerint hasznosíthat.
Meggyőződésünk, hogy egy olyan
névváltoztatással -, amely magába foglalja az idegenforgalom és
szálláshely jellegét – szélesebb
körben nyílik lehetőségünk pályázatok benyújtására – vázolta
fel a várható változást Markó József, aki kiemelte, hogy Göd jelentős idegenforgalmi, pihenő centrummá válhat kiváló adottságainak köszönhetően, melyek között
említette a termálfürdőt, a városi
és a Duna-parti kerékpárutat, kiváló közlekedési infrastruktúráját, a Dunakanyar és a főváros közelségét.
Most már a gödiek bölcsességén
múlik, hogyan tudnak sáfárkodni
a nem mindennapi ajándékkal.
Vetési Imre

A nagyvilág a nappalinkban
Digitális élmények, testre szabva

Az én házam az én váram. A régi mondás ma is érvényes, sőt most már arra is egyszerűen lehetőségünk nyílik, hogy szélesre tárjuk az ajtót a nagyvilág előtt, és egy pillanat alatt ott teremjen
a nappalinkban bármi, amire csak vágyunk – természetesen csak átvitt értelemben. Az viszont
tény, hogy az internet fejlődése, az intelligens tévészolgáltatások terjedése, valamint az egyéni ügyféligényekre is figyelmet fordító szolgáltatók teret nyitottak a bőséges választéknak és a
saját elvárásokhoz alkalmazkodó kínálatnak.

A

személyre szabott szórakozás ma már egyáltalán nem számít elérhetetlen álomnak. Legyen
szó akár tévénézésről, zenehallgatásról, játékokról vagy
olvasásról, egyre több helyen
mi magunk dönthetünk annak megfelelően, hogy mikor
és éppen mire vágyunk. Az
Invitel tévé-, internet- és telefonszolgáltatásaival a lehetőségek széles tárháza költözik otthonunkba, a filmektől
és sporteseményektől kezdve a zenén, híreken és információkon, utazáson és vásárláson át egészen a rokonokkal, barátokkal való kapcsolattartásig. Már csak rajtunk
múlik, mivel kívánunk élni,
és mikor.

A digitális tévészolgáltatás lehetővé teszi, hogy többé már ne kelljen alkalmazkodni a tévéműsorokhoz, hiszen bármikor rögzíthetjük vagy megállíthatjuk az
adást, így soha nem maradunk le semmiről. A tematikus minicsatornákkal testre szabható széles tévécsatorna-kínálatban
mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelőt, legyen szó
gyerekekről,
felnőttekről
vagy egy-egy téma szerelme-

Egész nyáron át tartó feltöltődés
a megújult Invilág csomagokkal
Az Invitellel az otthoni szórakozás mellett most még a nyaralásra is félretehetünk.
A jelenlegi akcióban az új lakossági ügyfelek számára az
első négy hónapban mindössze bruttó 1288 forintos havi díjért
érhető el bármely megújult Invilág csomag, 24 hónapos, határozott idejű szerződéskötéssel.
A tévé-, internet- és telefonszolgáltatást tartalmazó csomagok különböző kombinációkban érhetők el, amelyek közül
a számunkra ideálisat akár a kanapén ülve is megrendelhetjük az 1288-as Invitel Infóvonalat tárcsázva vagy épp a mobilkészülékekre is optimalizált weboldalon keresztül.

seiről. A szélessávú internethozzáféréssel pedig minden
információ egyetlen kattintásnyi közelségbe kerül, miközben a böngészést az egyik
legismertebb gyártó vírusirtó szoftvere teszi még biztonságosabbá.
Ezekkel az egyénileg választható és kombinálható lehetőségekkel új távlatok nyílnak meg előttünk – pontosan
akkor és úgy, amikor és ahogyan azt mi szeretnénk.

Személyes ügyintézés:
Invitel Pont:
Vác, Széchenyi u. 34.,
tel.: +36 27 303 344

Invitel Nap:
Fót, Szent Benedek park 69.
(Műszaki Központ)
Nyitva tartás:
csütörtök: 10.00 és 18.00
óra között
Kapcsolattartó:
Szentesi Árpád,
tel.: +36 20 980 0404
További információ:
a 1288-as Infóvonalon, illetve az 1288.hu weboldalon
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Üvegből és agyagból formált alkotások
Már a Feredi Grafikai Stúdió által készített esztétikus meghívó is előrevetítette, hogy akik ellátogatnak a gödi Hotel Aphrodite Galériájában otthonra találó GödART Művészeti Műhely – Üvegtárgyak, Agyagszobrok című – kiállításának megnyitójára, azok különleges művészeti élménnyel gazdagodhatnak.

H

egedűs
Erzsébet
üvegtervező
iparművész és Rabie M.
Hadie
keramikusművész
közös kiállításának megnyitóján dr. Bognár László,
Göd Város Önkormányzat
kultúrális bizottságának elnöke mondott köszöntőt.
A május végéig látogatható tárlaton kiállító alkotóművészek tevékenységét
Maczkay Zsaklin művészeti író méltatta, aki megnyitó
beszédében – többek között
– így fogalmazott:
„Amikor végignéztem a kiállítás anyagát, elsőként egy
szópár jutott eszembe, mely
összeköti a két művész alkotásait is, annak ellenére,
hogy más műfajban és eltérő stíluseszközökkel dolgoznak. E két kulcsfogalom, a hagyomány és az újítás, mely mindkettejük művészetének alappillére. Alkotói pályájukat a tradíciók,
illetve az anyag tiszteletén
alapuló kísérletezés jellemzi, mely képes úgy megőrizni a gyökereket, hogy köz-

Dr. Bognár László, Maczkay Zsaklin,
Hegedűs Erzsébet és Rabie M. Hadie
ben magába építi a folyamatos technikai megújhodást.
Az alkotások egy része –
funkciójánál fogva is - konkrét dizájn, eszközjellegű,
eszközrendeltetésű munka,
mint például Hegedűs Erzsébet üveg faliórája vagy
Rabie M. Hadie vázái, ám kifejezőerejük következtében
még ezek a művek is túlmutatnak az alkalmazott művészet szűkebb világán, s
a képzőművészet, a szobrászat határmezsgyéje felé

sodródnak.” Majd arról beszélt, hogy Hegedűs Erzsébet középiskolai és egyetemi tanulmányait is keramikus szakon végezte. Csak
később, immár neves keramikusművészként fordult
az üvegtervezés felé, autodidakta módon sajátítva el annak mesterségbeli tudását.
„Az eredendő, keramikus
véna azonban természetszerűleg megmaradt, s alapvetően meghatározta a művész
üveghez – mint a kerámiától

kifejezőeszközeiben és megmunkálási lehetőségeiben
egyaránt jelentősen különböző anyaghoz - való hozzáállását. Ez a hozzáállás – a
művész elmondása szerint
– mindenekelőtt a kísérletezés végtelen szabadságában
öltött testet.”
Maczkay Zsaklin kiemelte, hogy ez a kísérletező szabadság érezhető a most kiállításra kerülő, a művész által
„örömüvegeknek” elnevezett
üvegképein is, ahol Hegedűs

Erzsébet ismét „lehetetlenre” vállalkozott, aki a megvalósítás technikai bravúrjai mellett nagyszerűen érvényesíti a színek kifejezőerejét is.
A művészeti író Rabie M.
Hadie munkásságát bemutatva elmondta, hogy a képzőművészeti egyetem szilikáttervező tanszékének kerámia szakán diplomázott,
majd a vegyipari egyetemen szilikátkémia-technológiából szerzett doktorá-

tust. „Rendkívüli mesterségbeli tudása az anyagokkal: az agyaggal, az üveggel,
a fémmel, valamint a különböző agyag-masszákkal
való szüntelen kísérletezésre készteti, ám mindemellett alkotásai magukban
hordoznak tradicionális motívumokat, s valami sajátos,
régmúltak titkait hordozó
hangulatot.” – hallhattuk a
kiállítást megnyitó Maczkay
Zsaklintól.

V. I.

Madarak és fák napja Gödön
A borús, esős időjárás sem riasztotta el a gödieket attól, hogy a település közel két évtizedes szép hagyományát ápolva idén is megünnepeljék a Madarak
és fák napját. Ünnep volt ez a javából, hiszen amellett, hogy sokan személyes jelenlétükkel is kinyilvánították elkötelezettségüket a növény- és állatvilág
védelme mellett, a város ezen a napon vehette át díjmentesen saját tulajdonba a két hektáron elterülő Duna-part Nyaralóházak ingatlant az államtól.

A

Madarak és fák napjának közismert célja,
hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse.

E nemes hagyományt
ápolva szervezte meg Göd
Város Önkormányzata és a
Búzaszem Általános Iskola
az idei rendezvényt a Dunapart Nyaralóházak fákkal és
zöldnövénnyel dúsan pompázó környezetében.

a kisállatokat, testközelből
gyönyörködhettek a hatalmas testű sólyom szépségében, miközben „nyitott fülekkel” hallgatták Glavanovics
Tamás színes anekdotákkal
fűszerezett előadását. Természetesen idén is volt ma-

Glavanovics Tamás solymász
előadását nagy érdeklődés övezte

Hazánkban ezt a szép programot már több mint egy évszázada rendezik meg, melynek előzménye, hogy 1902ben Párizsban egyezmény
született a hasznos madarak
védelme érdekében. Chernel
István ornitológus még ebben az évben megszervezte
az első Madarak és fák napját.

Az egész napos rendezvény bővelkedett a színes
és vonzó programok sokaságában, melyeket a szabadtéren és a színházteremben
tekinthettek meg az érdeklődők, akik kedvük szerint
be is kapcsolódhattak azokba. A fiatalabb korosztály
képviselői különösen élvezték, hogy megsimogathatták

dárodú készítés, sok-sok játék, zöld sarok – környezetvédelmi ismeretekkel. Élénk
érdeklődés kísérte a városi
könyvtár rajzpályázatának
eredményhirdetését a színpadon, melyen sikert arattak a zenés, táncos produkciók, a sportági bemutatók
is.
Vastaps kísérte dr. Tuzson

Bence ünnepi köszöntőjét,
aki egy különleges ajándékkal érkezett Gödre. Az ünneplők nagy örömére átadta Markó József polgármesternek és dr. Szinay József
címzetes főjegyzőnek azt a
jelképes kulcsot, amely az
államnak köszönhetően immár az önkormányzat számára díjmenetesen megnyitotta a kéthektáros Dunapart Nyaralóházak ingatlan
kapuját. (Az ingatlan gödi
tulajdonba adásáról külön
cikkben írunk e lap hasábjain. A szerk.)
A szabadtéri színes forgatagban jókedvűen beszélgettek a gödiek, akik délben elfogyaszthatták a helyben készített ízletes gulyást
és flekkent. A sokadalomban ott volt a nyolcvanadik
születésnapját aznap ünneplő Nagy Gábor is, aki évtizedekig ápolta a város „tüdejét”, az alsógödi sportpályát
körülölelő több hektáros erdőt. Ő volt a gödi Madarak
és fák napja egyik életre hívója.
- Azon a vidéken, ahonnan
származom már ifjú koromban szép hagyománya volt
ennek az ünnepnek. Szülőföldemen, a Hajdúságban tapasztaltakat igyekeztem Gödön kamatoztatni, amikor
az önkormányzat felkért a
14 hektáros erdő ápolására,
gondozására. Emlékszem,
még a hetvenes években az
akkori tanács fel akarta par-

cellázni, de nem hagytuk.
Tanácstagként én is tiltakoztam ellene. Szerencsére
sikerült megmenteni a gödiek számára. Hosszú éveken
keresztül az erdő közepén
elterülő sportpályán rendeztük meg a Madarak és fák
napját. Az erdő szépségét,
az „Év fája”, és az „Év madara” címmel rajpályázaton
örökítették meg a város két
iskolájában tanuló diákok
– mondta lelkesedéssel a
hangjában Nagy Gábor, aki
szerint Pest megyében kevés helyen ápolják a gödiekhez fogható szeretettel a Madarak és fák napját.
- Nagyon büszke vagyok
rá, s arra is, hogy ezen a napon van a születésnapom –
hangzottak szerényen Nagy
Gábor bácsi szavai, aki örül
annak, hogy az elmúlt évtizedekben „gyökeret eresztett” Gödön azokhoz a tölgy-

facsemetékhez hasonlóan,
melyeket egykoron szülővárosából, Hajdúhadházról
hoztak. – Ma már gyönyörű
ligetként a város értékeként
tartjuk számon őket. Bízom
benne, hogy az utánunk jövő
generációk tagjai, akik ma
itt vannak ezen a nagyszerű
rendezvényen, azok tovább
ápolják és gondozzák Göd
növény és madárvilágát –
mondta a környezetét, a városát megszállottan szerető
Nagy Gábor.
Idén az „Év fája” a mezei
juhar, az „Év madara” pedig
a túzok, melyeket a többi növényhez és madárhoz, kisállathoz hasonlóan a Madarak
és fák napja szellemiségében a hétköznapokon is féltő gondoskodással óvjuk és
ápoljunk, mindannyian.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Találkozás Farkas Éva
gobelinművésszel
A Farkas Ferenc Művészeti Iskola Találkozások című, népszerű sorozatának április 28-án Farkas Éva Biennálé-díjas
gobelinművész volt a vendége. A program hangulatos bevezetőjeként Badruddin Panna Fatima, Szkubán Judit tehetséges tanítványa J. S. Bach É-dúr szvitjéből adta elő zongorán az Allemande és Courante tételeket.

F

arkas Pál, a dunakeszi művészeti iskola
igazgatója, a sorozat
házigazdája utalt rá, hogy
az alkotóművészt sokan ismerik a városban, hiszen
huszonöt évig itt élt, hosszú
ideig tanított képzőművészetet a tanintézményben. Azt
is jelezte, hogy a tárlat, melyet a művész munkáiból állítottak össze, három hétig tekinthető meg.
Hat évesen kezdett rajzolni, amikor a szüleitől erre a
célra kapott egy füzetet. Tehetségére már gyermekkorában felfigyeltek tanárai. „A
hivatást, tehetséget már kicsi korunkban hordozzuk,
ott van a szívünkben” fogalmazott a művésznő, s ez szólt
azoknak a fiataloknak is,
akik jelenleg növendékei az
iskola képzőművészeti szakának s ott ültek a közönség
soraiban.

RUHANEMŰ
JAVÍTÁS
• Nadrág, szoknya, ruha felvarrás • Eredeti aljas, koptatós nadrág felvarrása •
Cipzár csere • Átalakítás •
Kiengedés, szűkítés • Stoppolás • Függönyök, sötétítők, ágyneműk szabása,
varrása.

Várom Önöket
Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária ház a zöldséges piacnál.)

Tel.: 06-27-304-679
Nyitva: Hétfő, kedd:
09.00 – 17.00
Szerda: Szünnap,
Csütörtök, péntek:
09.00 – 17.00
Szombat: 09.00 – 12.00
HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

városi magazin

www.dunakanyarregio.hu

A pécsi Művészeti Szakközépiskolában
érettségizett, majd diplomát a Magyar
Iparművészeti Főiskola Textil Tanszékének gobelin szakán szerzett. Rendkívül érdekesen beszélt pályakezdéséről, hiszen eredetileg grafikusnak készült, s elmondta, hogyan talált rá jelenlegi
műfajára.
Külön fejezet művészetében a szakrális kárpitok készítése. A kétezres évek elején kezdett mélyebben ismerkedni a vallásokkal. Elindult
az Istenhez vezető belső úton
és megfogalmazódott az ekkoriban keletkezett műveinek a szimbolikus üzenete:
„Mindegy, hogy hol élsz, milyen Istent imádsz, ez attól
függ, hova születtél. Jó lenne megalkotni egy olyan szőnyeget, amelyre minden ember, vallási hovatartozás nélkül, le tudjon térdepelni és
imádkozni tudjon a maga Istenéhez.”
Az alkotóművészet mellett
a tanítás is életeleme Farkas
Évának. E munkában arra
törekszik, hogy tanítványai a
maguk útját járják, saját gondolataikat egyéni stílusukban jelenítsék meg, hiszen
nem vagyunk egyformák és
a pedagógusnak éppen az a
feladata, hogy ezt észrevegye, segítse.
Kérdésre válaszolva elmondta, hogy hat éve Rádra
költözött, ám már tervezi a
visszaköltözést Dunakeszire.

Farkas Éva gobelinművész és Farkas Pál,
a művészeti iskola igazgatója
Azt még el kell mondani,
hogy számos alkotása található
közgyűjteményekben, köztük a „Szárnyas
napkorong” című gobelinje Dunakeszi testvérvárosa,
Casalgrande Városházáját

díszíti. „A szövés dimenzói”
című tértextilje és az Évszakok I-IV gobelinek pedig
az Iparművészeti Múzeumban tekinthető meg.
Katona M. István
A szerző felvételei

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
DÉLKELET-Press Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
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!
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Futsal-vb után – sportban és tanulmányokban is II. Dunakeszi-Alagi
sikeres a Váci Madách Gimnázium
Lovasfesztivál
Jelentős sikereket értek el a közelmúltban a Váci Madách Imre Gimnázium diákjai, akik a tanulmányi versenyek mellett a sportban is kimagaslóan teljesítenek.

A

középiskola
csapata a tavalyi országos
futsal diákolimpia 300
együttese közül legjobbként
kvalifikálta magát az idei iskolai futsal világbajnokságra. A váci gimnázium diákjai Szardínia szigetén tavasszal a 13. helyen zártak.
"Szardínián 21 ország csapata lépett pályára. Csapatunk
a hét mérkőzéséből négyet
megnyert, így a 13. helyen
végzett. Győztek a brazilok,
második Irán, harmadik Törökország lett. A csapat tagjai Antus Dominik, BiczóKovács Ákos, Daróczi Balázs, Dian András, Holczer
Benedek, Hosszú Levente,
Mészáros Krisztián, Nagy
Gábor, Péter Alex, Sipos
Gábor, Tóth Barna Tamás
és Tóth Tamás volt" – mondta Wagner Bálint felkészítő
tanár.
A Sportiskolák Országos
Szövetsége idén ötödik alkalommal ismerte el az elő-

A futsal VB-n szerepelt csapat
ző esztendőben legjobban
teljesítő sportiskolákat és a
sportiskolás sportolókat. A
pályázatok alapján 4 kategóriában 20 intézmény, továbbá 12 sportág legeredményesebb versenyzőit jutalmazták. A kajakos fiúk közül a

Madách Gimnázium diákja,
Petró Ádám (edzője: Babella
László) kapta az országos
elismerést. Az eseményen
díjat adott át többek közt
Szabó Bence MOB-főtitkár,
Fábián László sportigazgató, Kiss Norbert államtitkár,

Tóth József, a MOB utánpótlásosztályának vezetője és
Kovács Géza, a szövetség elnöke.
„A leány kézilabda V. korcsoportos
diákolimpián
ezüstérmesek lettünk. Ráadásként a leány labdarúgó
diákolimpia országos döntőjébe is bejutottunk. Tanulmányi versenyeken is sikeresek tanulóink. Az Országos
Középiskolai
Tanulmányi
Versenyen a francia nyelvi
II. kategóriában Csizmadia
Kinga a tavalyi második helyezése után, idén első lett”
– tette hozzá Horváth Edit
igazgató.
Az oktatási intézmény tagja a Magyar Olimpiai Bizottság Sportiskolai programjának, a köznevelési típusú
sportiskola vezetői a közelmúltban sikeres konzultációt folytattak a MOB programvezetőjével, Lehmann
Lászlóval.
Vasvári Ferenc

Az alagi Lóversenypályán 2014. május 24-25. rendezik
meg a nemzetközi military terepversenyt. A program
szombaton 11 órakor indul.
Másnap 14 órától már a galoppversenyek rajongói is élvezhetik
a nem mindennapos futamokat, melyekre fogadni is lehet.
Klasszis teljesítmények síkon és ugráson, különleges piknik
hangulat, egyedülálló élmény az egész családnak.
Dunakeszi-Alagi Lovasfesz-tivál - "Vissza a természetbe!"
A belépés díjtalan.

Huszárok,
cowboyok –
lovasversenyek
május végén,
Gödön

A

május 24-25-i hétvégén látványos lovasversenyek színhelye
lesz a Szálender Lovastanya.
A mellett, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az
alsógödi „farmon” rendezik
a western szakág kupasorozatának első fordulóját, idén
a viadalhoz társulva egy másik érdekes programra is sor
kerül, a lovas tájékozódási
versenyre. Amíg a westernlovasok amolyan cowboyok
formájában ülnek nyeregbe,
addíg a parancsőrtiszti szolgálat hagyományőrzői huszár
egyenruhában teljesítik a rájuk váró feladatokat – utóbbiak az első versenynapon mérkőznek, terepen. A két főszervező, Pető Zoltán házigazda
és Katona Sándor a versenyzők mellett a lovassport iránt
érdeklődőket, családokat is
várja a látványos, izgalmas
programokra.
V. F.
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