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Vác megerősítette
finn kapcsolatát
Írásunk a 2. oldalon

Augusztusban
visszaállítják a régi
buszmenetrendet
Tájékoztató a 2. oldalon

Újra választották
dr. Bóth Jánost
Írásunk a 3. oldalon

Dunakeszin
tesztelik a spanyol
villamosokat
Tudósításunk a 4. oldalon

Váci Világi Vigalom
július 18-20.
Beharangozó a 4. oldalon

KÖVEK AZ EMLÉKMŰ TALAPZATÁN
KEGYELET-főhajtás a holokauszt áldozatai előtt

Kövek: Egyrészt az elmúlás jelképei, így emlékeztetnek a múltra, illetve arra is, hogy falak épültek, épülnek belőlük, sokakat gettóba zárva vallásuk,
nemzetiségi hovatartozásuk miatt. Kövek: Másrészt a jelen fontos építőelemei abban a tekintetben, hogy figyelmeztetnek a vészkorszak, a zsidó népüldözés megbocsáthatatlan bűneire, intenek, nehogy megismételje magát a történelem. Kövek: Harmadrészt a jövő alappillérei, bízva abban, hogy mind
hazánkban, mind az egész világon egyre többen hídépítőkké válnak a nemzetek megbékélése jegyében.

A

bevezetőben szereplő gondolatsort
a holokauszt hetvenedik évfordulója
alakalmából a váci zsidó temetőben
június 24-én tartott kegyeleti eseményen elhangzott beszédek sorából Róna Tamás rabbi megemlékezéséből emeltük ki.
– Az az állam, az a társadalom, az a város, amely nem tudja megvédeni-megbecsülni kisebbségeit, halálra ítéltetett. Ez filozófiai szempontból a rész és az egész egymásra utaltságára irányíthatja a figyelmünket.
Tehát nekünk a jelenben el kell utasítanunk
minden rasszista eszmét, és mi olyan városban szeretnénk élni, ahol nemzeti-, vallásivagy bármilyen más kirekesztő alapon senkit nem érhet hátrány – mondta beszédében
Fördős Attila Vác polgármestere.
Harrach Péter, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a zsidó és a keresztény vallásban egyaránt alapüzenet az em-

beri méltóság tisztelete, hiszen – mint bibliai fordulattal élve felidézte - az Isten a saját
képmására teremtette az embert.
– Amikor meggyengül a hit, az emberi méltóság tisztelete is elmúlik. Vagyis csakis az isteni teremtésbe és gondviselésbe vetett bizalom védhet meg mindannyiunkat. A hitünkkel arról is hitet tehetünk, hogy a holokauszt
soha nem ismétlődhet meg – fogalmazott a
politikus.
Turai János hitközségi elnök elöljáróban a váci- és az ipolysági önkormányzattól kezdve a Holokauszt Emlékév állami felelősein át
a DDC váci gyáráig és más támogatókig – köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a térség elhurcolt-elpusztított zsidósága előtti méltó tiszteletadáshoz.
– Az új emlékmű felállítása és a sírkertet
behálózó történelmi-kegyeleti ösvény mellett
nagyon fontos, hogy a temetői épület régiós
izraelita dokumentációs-, kutató- és oktató

Regionális rendezvényen emlékeztek meg a Holokauszt 70. évfordulójáról

központtá válhat. Kiemelem továbbá azt a három új kötetet, melyek nagyban segíthetik a
tisztán látást a magyar, közelebbről a térségi
zsidóság sorsát illetően. Végül, de nem utolsó
sorban felhívom a figyelmet, hogy az évfordulós események zárásaként ugyanitt emléktáblát kap a világ igazai közé tartozó idősebb
Antal József és Henryk Slavik, továbbá a helyi gyülekezet néhai tiszteletbeli tagja, Tom
Lantos is - mondta Turai János.
A térségből elhurcolt, és a koncentrációs
táborokban, illetve munkaszolgálatosként

életüket vesztő holokauszt-áldozatok új emlékművét Róna Tamás rabbi, Beer Miklós megyés püspök és Csuka Tamás lelkész áldásával leplezték le a deákvári sírkertben.
A Duna-Ipoly-Galga folyók térségében élt
és élő zsidóság központi emlékhelyén tartott
eseményen az érintett települések is képviseltették magukat - polgármesterek, képviselők, intézményvezetők révén.
Ribáry Zoltán
Fotó: Sándor Lajos
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MEGERŐSÍTETT TESTVÉRVÁROSI
KAPCSOLAT KITÜNTETÉSSEL

Díszpolgári kitüntetés átadásával, a szerződés ünnepélyes megerősítésével, színvonalas gálaelőadással és kiállításokkal ünnepelte Järvenpää és Vác
a három évtizede megkötött testvérvárosi kapcsolatát.

Fördős Attila gratulál Vác legújabb díszpolgárának,
a finn Jaakko Harjuvaara nyugalmazott főlelkésznek

V

ác az első testvérvárosi
együttműködési szerződését harminc esztendeje kötötte meg a finn Järvenpää-vel.
A jubileum megünneplésére Vácra érkezett delegációt nagyszabású programsorozattal köszöntötte
a város. Június 13-án délután a Madách Imre Művelődési Központban
előbb a Kávézó Galériában nyílt
meg "Järvenpää-Vác testvérvárosi
együttműködés 1984-2014" címmel
fotó és dokumentumkiállítás, melyet Mándli Gyula, a Katona Lajos
Városi Könyvtár igazgatója állított
össze. A megnyitón jelen volt Pasi
Tuominen, Finnország magyarországi nagykövete is. Ezt követően
testvérvárosunk művészeinek tárlatát nyitották meg az Emeleti Galériában.

A váci művelődési intézmény
színháztermében megtartott ünnepségen és gálán a finn és a magyar Himnusz elhangzása után
Fördős Attila nyitotta meg az eseményt. Vác polgármestere felidézte a két település kapcsolatfelvételének történetét, a testvérvárosi
szerződés létrejöttének körülményeit, majd az elmúlt négy esztendőben történt közös eseményeket
sorolta. Végül köszönetet mondott
mindazoknak, akik segítségével a
múltban és a jelenben is kiemelkedő szintű kapcsolat van városaink,
azok polgárai, valamint művészeti, oktatási és sportszervezetei között.
Ezt követően Järvenpää önkormányzatának elnök asszonya,
Helina Perttu tolmácsolta Erkki

Kukkonen polgármester üdvözletét, majd örömét fejezte ki, hogy
több mint nyolcvan fős delegáció
élén résztvevője lehet ezen ünnepélyes eseménynek. Méltatta a két
nép és a két város jó viszonyát, felidézte a közvetlen kapcsolatokat és
hangsúlyozta azok jelentőségét.
A két település vezetője után
Detre János, a Váci Evangélikus
Egyházközség vezető lelkésze, a
Finn-Magyar Baráti Társaság elnöke az emberi kapcsolatok példáit
sorolva osztotta meg gondolatait az
együttműködés múltjával, jelenével
és jövőjével kapcsolatban.
Az ünnepség folytatásaként
Fördős Attila átadta Vác Város Díszpolgára címet Jaakko Harjuvaara
nyugalmazott igazgató főlelkésznek, akit a Váci Evangélikus Egyházközség ajánlása alapján a VácJärvenpää testvérvárosi kapcso-

tüntetésben. Vác legújabb díszpolgára ezt követően meleg szavakkal
köszönte meg az elismerést és közvetlen stílusban emlékezett Váccal összefüggő személyes és csa-

lat építésében végzett értékes szolgálatáért Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete részesített ki-

ládi kötődéseire. A díjátadás ünnepélyes percei után folytatódtak az
emelkedett pillanatok, hiszen miu-

Pasi Tuominen, Finnország magyarországi nagykövete nyitotta meg a kiállítást

tán Helina Perttu és Fördős Attila
saját nyelvén ismertette annak tartalmát, ellátta kézjegyével a testvérvárosi együttműködési szerződés megerősítésének okmányait. A
kölcsönös ajándékátadást követően a városvezetők, az önkormányzat és a delegációk tagjai, továbbá
a két város kapcsolatának ápolásában élenjáró személyek írták alá az
ünnepélyes eseményt rögzítő emlékkönyvet.
A hivatalos program után nagyszabású gálával ünnepelt a két város. Ezen fellépett Kis Domonkos Márk színművész, a Váci
Dunakanyar
Színház
igazgatója, a Váczi Néptáncegyüttes,
järvenpää-i Sirpakat tánccsoport,
Elina Rantamäki (ének) és Mikko
Haapaniemi (zongora), a Váci Harmónia Kórus, valamint egy finn
színházi csoport és az Ajattomat
Öregfiú Kórus.
(Munkatársunktól)
Fotók: Cseledy András

Összefogott a vállalkozó és az önkormányzat

A sok panasz miatt visszaállítják
Ingyen üdülhet 30 rászoruló
Vácon a régi buszmenetrendet váci gyerek a Csattogó-völgyben
Júniusi 1-én vezették be Vácon azt a buszmenetrendet, amellyel több járatot is megszűntettek, hosszabb lett a menetidő és majdnem a duplájára nőtt a bérletek ára a
körjáratok miatt. Most a város képviselő-testülete egyhangúlag úgy döntött – a lakossági visszhangok miatt -, hogy augusztus 1-től visszaállítja a régi menetrendet.

A

döntés előtt sajtótájékoztatót tartott Fördős Attila polgármester, aki
arról beszélt, hogy sok panasz érkezett a menetrend megváltoztatása miatt,
ezért visszaáll a régi rend, de a napközben
kihasználatlan járatok így is megszűnnek
majd.
A város vezetője azt is bejelentette, hogy
– bár sokak nemtetszését kivívják majd –
de visszavonják az összes behajtási engedélyt a főtérre. Erre azért volt szükség,
mert egyre többen szegték meg az előírást
és engedély nélkül hajtottak át, vagy parkoltak a Március 15-e téren. A szabályozásról mindenkit értesítenek.
Még korábban úgy döntött a város grémiuma, hogy tíz parkolóhelyet alakítanak ki
a városháza előtti téren, amely a hivatal, a
járási hivatal és az Irgalmas Rendi Kórházhoz tartozik majd. Csak itt és külön engedéllyel lehet majd parkolni.
Már több éve csúfítja Vác főterét két épület pengefala. Fördős Attila elmondta: a területet húsz évvel ezelőtt adta át a város be-

építésre a Máltai Szeretetszolgálatnak, de a
munkák azóta sem kezdődtek meg.
- Az volt a megállapodás lényege, hogy
a pengefalak eltűnnek és új épületek kerülnek arra a területre. A tervek elkészültek, egy szállodai szárnyat képzelnek oda
el, ahol különböző szolgáltatásoknak biztosítanának lehetőséget. A legutóbbi tárgyaláson megállapodtunk, hogy július 31ig a pengefalak elbontásra kerülnek. Ha ez
mégsem történne meg, úgy az önkormányzat saját költségén újraszínezi a falakat,
amelyek az elmúlt hetekben megerősítésre
is kerültek – mondta a városvezető.
A sajtótájékoztatón jelen lévő Mokánszky
Zoltán alpolgármester a váci programokról
beszélt. A városban a héten veszi kezdetét a
V4 Színházi Fesztivál, amire mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Beszélt az egy
héttel előrébb hozott Váci Világi Vigalomról
is, amely így július 18-tól 20-ig kerül megszervezésre.
Furucz Anita

Harminc szociálisan rászoruló gyermek táboroztatását vállalta a Csattogó-völgyi tábor
tulajdonosa. A váci önkormányzat szociális osztálya választja majd ki azokat a gyermekeket, akik öt napot tölthetnek el a verőcei táborban. A fiatalok utaztatását – amelyik családnál ez problémát jelent - a váci hivatal fogja megoldani, így gyakorlatilag
teljesen térítésmentesen üdülhetnek a kiválasztott diákok.

B

ár az önkormányzat
büdzséje szűkre szabott, mégis úgy tűnik,
hogy sikerül idén is ingyenes táboroztatást biztosítani a rászorultabb helyzetben lévő családok gyermekeinek. A lehetőséget a verőcei Csattogó-völgyi üdülőházak tulajdonosa ajánlotta fel
a váci hivatal részére térítésmentesen.
Mint azt Greff József ügyvezető igazgató, a Csattogóvölgyi üdülőházak tulajdonosa a váci városházán tartott hétfői sajtótájékoztatón
bejelentette - együttműködve Vác Város Önkormányzatával - 30 alsó tagozatos rászorult diák számára öt napos díjmentes üdültetést
ajánl fel. A gyerekek ellátásán - a reggeli, ebéd, vacsora – kívül a szép környezet-

Az összefogás eredményeként 30 gyerek üdülhet díjmentesen

ben lévő üdülő sportpályáit is igénybe vehetik futball,
kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz mérkőzésekre. A
sportrendezvények mellett
számos programban vehetnek részt a táborozók.
A rendkívül nagyvonalú
felajánlást Fördős Attila köszönte meg az önkormányzat nevében, aki hangsúlyozta, hogy a táborozó gyerekeket Vác Város Polgár-

mesteri Hivatala szociális
osztálya választja ki rá szorultsági alapon. Bejelentette, amelyik család nem tudja vállalni gyermeke oda és
visszautaztatását, annak azt
az önkormányzat biztosítja.
– Így teljes mértékben térítésmentessé válik a rászoruló gyerekek nyári táboroztatása – jelentette be Fördős
Attila polgármester.
B. Szentmártoni
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Megkezdődött a főtér építése Dunakeszin
Közel félmilliárdos fejlesztés révén valósul meg a város közösségi tere

Dunakeszi jövőre ünnepli fennállásának 760. évfordulóját, amely 1977-ben kapta meg a városi rangot. A Duna-parti település a múltszázadban leginkább
az Európa-hírű lóversenypályájáról, paradicsomáról, a községbe települt, több ezer embernek munkát biztosító ipari üzemek teljesítményéről, a vidékről
felköltöző munkásoknak otthont adó, gomba módra szaporodó tízemeletes házak építésével vált ismertté. A lakosság lélekszámának jelentős növekedésével járó kihívásoknak igyekezett az urbanizáció útjára lépett kis település megfelelni, ám azt senki sem vitatja, hogy az igazi „áttörés” az utóbbi pár
esztendőben következett be Dunakeszi életében.

N

egyven ezret meghaladó lakosságával napjainkra Pest
megye második legnagyobb
településévé nőtte ki magát Dunakeszi, amely az elmúlt pár évben
látványos fejlődésnek indult. Remek adottságai révén, Budapest
közelsége valóssággal vonzotta a
családot alapító fiatal házaspárokat, akit itt találtak otthonra. Az ő
igényüket is kiszolgálva - az ésszerű gazdálkodásnak és a sikeres pályázatoknak köszönhetően - új bölcsődét, új óvodát, BMX sportpályát, kerékpárutat épített, iskolát
bővített a hivatalban lévő önkormányzat. Szilárd burkolatot kapott
az összes földút.

és amire büszkék lehetnek. Ezért is
hívtunk el egy-egy gyermeket az iskolákból, hiszen elsősorban nekik
építjük a főteret – mondta Dióssi
Csaba a közel félmilliárdos, saját
erőből megvalósuló beruházásról.
Mint elhangzott, a városháza
előtti Dózsa György tér, a hozzá
kapcsolódó kis utcák, egybekapcsolásával alakítanak ki egy összefüggő területet padokkal, pihenőhelyekkel, növényekkel, különleges
elemekkel. A térburkolatban feltüntetik a város szempontjából fontos
dátumokat, eseményeket. "Kiolvasható" lesz egyebek mellett IV. Béla
adománylevelének, vagy Dunakeszi várossá válásának időpontja.

A város vezetői és a fiatok képviselői, akiknek épül a főtér

- A város új, 6 ezer négyzetméteres főterét szeptember végén adjuk át, melyre évtizedek óta várt a
dunakesziek közössége – mondta a
minap tartott ünnepélyes alapkőletételkor Dióssi Csaba.
A város polgármestere felidézte
az elmúlt években végzett fejlesztéseket, melyeknek köszönhetően átalakul, formálódik a város arculata, közösségi élete. Ezt az urbanizációs folyamatot szeretnék a város főterének kiépítésével gazdagítani, teljesebbé tenni.
- Az épülő főtér nemcsak infrastrukturálisan fontos, de szimbolikusan is kifejezi azt, hogy Dunakeszi
most kezd igazán várossá válni, az
alvóváros kezd felébredni. A jövő
generációja már egy olyan városban nőhet fel, ahol a városhoz méltó közösségi tér van, ahol lehetőségük lesz összegyűlni, találkozni,

Az egyedi megoldással az idelátogatók számára még érdekesebbé
kívánják tenni a város főterét, de a
legfontosabb cél, hogy a dunakesziek összetartozását erősítse.
Dunakeszi új közösségi terét részlegesen - már augusztus 20án birtokba vehetik a helyiek egy
nagyszabású ünnepi műsorral, István, a király részleteit bemutató
szabadtéri előadással. A teljesen
megújult belvárost szeptember 20án avatják fel – jelentette be Dióssi
Csaba polgármester.
A kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázatot a gödi telephelyű
Penta Kft. nyerte el nettó 404 millió forintos árajánlatával. Mint
azt Nagy Gábor ügyvezető igazgató kérdésünkre elmondta: a 6 ezer
négyzetméteres főtér munkálatait
két ütemben adják át. – Augusztus
20-ára elkészül a főtér belső terüle-

te, majd szeptemberben a tér külső része is, melyen forgalomtechnikai okok miatt később kezdődnek
a munkálatok. A teljesen megújult,
átépített, szökőkúttal, fákkal, padokkal, tér bútorokkal kiépített főteret teljes díszében szeptemberben adjuk át az önkormányzatnak
– jelentette ki Nagy Gábor, aki egykori dunakeszi lakosként büszkén
tekint majd a város főterére. Mivel
ebben a ciklusban nem volt és a jövőben nem is lesz ilyen jellegű fejlesztésre uniós pályázat, a Város
önerőből oldja meg a beruházást.
– Példaértékűnek tartom az önkormányzat gazdálkodását, amely teljes egészében saját forrásból valósítja a fejlesztést – tette hozzá az
ügyvezető.
A beton térkő burkolatának anyaga és színvilága harmonizál a városháza előtt már korábban kiépített felületével. A főtér építése megváltoztatja a terület közlekedési
rendjét. – A területre csak célforgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművek hajthatnak be. A 2-es
számú főutat és a Bajcsy-Zsilinszky
utat összekötő szakasz – a városháza mellett – országos főút jellege
megszűnik. A tér elsősorban a közösségi életet, a gyalogosakat szolgálja ki, de a megbízó önkormány-

zat gondolt az ügyeiket intéző lakosokra és a hivatal dolgozóira, akik
számára a településhez méltó 82 férőhelyes parkolót építünk a város
által megvásárolt ingatlanon – hangoztatta Nagy Gábor, a Penta Kft.
ügyvezető igazgatója.

gármester, Erdész Zoltán alpolgármester, Nagy Gábor ügyvezető
igazgató és Szabó József, a körzet
önkormányzati képviselője helyezte el a hivatali dolgozók, az iskolák
diák-és pedagógus küldöttségének
vastapsa közepette.

Üzenet a jövőnek: Az alapkövet és az időkapszulát Szabó József, Dióssi Csaba,
Nagy Gábor és Erdész Zoltán helyezte el

Az alapkövet valamint az időkapszulát – benne az első városi konzultáció eredményével, a hagyományápolást szimbolizáló fényképekkel,
a négy évet leginkább meghatározó
képviselő-testületi együttműködési nyilatkozattal és az iskolák emléktárgyaival – Dióssi Csaba pol-

Az ünnepség után a Penta Kft.
szakemberei tovább folytatták a főtéren június 16-án elkezdett építési
munkát, melynek átadásával minden bizonnyal egy új korszak veszi
kezdetét Dunakeszi közösségi életében.
Vetési Imre

Fotó: Vörös István

Tisztújítás a júliusi rendkívüli kongresszus jegyében

Újra választották a régi elnököt a váci szocialisták
A váci szervezet tisztújításáról és a rendkívüli ülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatót a váci MSZP frakció vezetője, dr. Bóth János. Mint elhangzott: a Magyar Szocialista Párt júliusi rendkívüli tisztújító kongresszusa kapcsán, Vácon is megtörtént június 12-én és 13-án a teljes tisztújítás. Egyhangú szavazással
továbbra is dr. Bóth János maradt a váci szervezet elnöke. Vezetőségi tagok lettek: Faludi Zsófia, Tamás
Bálint, Eigen Józsefné, dr. Kármán Ferencné, Faludi Béláné és Kiss János. A két alapszervezeti titkár: ifj.
Lengyel László és Eigen Józsefné.

A

baloldali politikus tájékoztatóján ismét a városvezetést
kritizálta. Most azt kifogásolta, hogy a május 22-én leszavazott három kérdésben – a depónia
gáz hasznosítása, a vígalom pótfinanszírozása és az ÁROP pályázat
tanulmánya - a rendkívüli ülésen

több képviselő is megváltoztatta a
döntését.
Dr. Bóth János szavaira Pető Tibor alpolgármester reagált, aki szerint az ellenzéki pártnál a türelemkampány mellett elindult a csúsztatás kampánya is a Fidesz-KDNP
többsége ellen. Pető Tibor úgy lát-

ja, hogy az ellenzéki frakció vezetője rosszul fogalmazott akkor, amikor azt mondta, hogy a rendkívüli ülésen minden döntésen változtattak volna a képviselők, hiszen
mindössze az ÁROP pályázatnál
született más eredmény.
Furucz Anita

Szabó
plébános
Dr. József
Bóth János
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A CAF hosszú távú együttműködést tervez a magyar vasúti céggel

Dunakeszin tesztelik a spanyol villamosokat

Dióssi Csaba polgármester irányításával Dunakeszi Város Önkormányzata tudatosan felépített koncepció mentén igyekszik fejleszteni a negyven ezres várost. Példaként említhetjük, hogy heteken belül az összes út szilárd burkolatot kap, óvoda és bölcsőde épült, szeptember közepén adják át a város 6 ezer négyzetméteres új főterét.

Dióssi Csaba polgármester méltatta a gazdasági megállapodás városi jelentőségét

E

bbe a tudatos városépítő
folyamatba illeszkedik az
újabb jó hír, amely Dióssi
Csaba és szűkebb környezete jelentős lobbi tevékenységének is
köszönhető, hogy ismét gyártanak majd új kocsit az egykori
MÁV Járműjavító Üzem utódjaként tevékenykedő Bombardier
dunakeszi üzemében.
- Az eredeti MÁV Járműjavító
1907-től 1926-ig Dunakeszi külön
városrészeként épült ki. Megnyitásától az 1996-os - a Horn-kormány idején véghez vitt - privatizációjáig meghatározó szerepe
volt a város életében. A másfél
éve átvett és azóta új BMX Centrummal és műfüves pályával fejlesztett Magyarság Sporttelep is
a Járműjavítónak köszönhetően

jött létre, mint ahogy a városunk
életében fontos szerepet betöltő gyártelepi művelődési ház is –
mondta Dióssi Csaba polgármester a Bombardier MÁV Kft. üzemcsarnokában azon az országos
sajtótájékoztatón, melyet a Dunakeszi Programiroda szervezett abból az alkalomból, hogy
a Nemzeti Külgazdasági Hivatal
(HITA) a spanyol CAF S.A.-val
megállapodást írt alá vasúti járművek gyártására, melyek egy
részét Dunakeszin gyártják és
tesztelik.
- Az egykori Járműjavító hos�szú éveken át a legnagyobb adófizetője és munkaadója volt a városnak. Fénykorában 3000 főt
foglalkoztatott és stabil műsza-

ki hátteret biztosított Dunakeszi fejlődéséhez. A 96-os privatizáció során kialakult megosztott
tulajdonosi szerkezet miatt - 65%
Bombardier, 25% MÁV, 10% dolgozói tulajdon - senki nem érezte igazán sajátjának, ezért kevesebb megrendelésre számíthatott, mint az anyacégek 100%os vállalatai – mondta a polgármester, utalva arra az időszakra,
amikor a dolgozók megkeresték,
hogy a város országgyűlési képviselőjeként segítsen a probléma
megoldásában, új munkahelyek
teremtésében.
- A dolgozói megkeresés nyomán a cég állami megsegítése érdekében Szijjártó Péterrel - aki
városunk lakója és elkötelezett a
vasúti közlekedés területén - és

Orbán Péter igazgatóval kezdtünk el évekkel ezelőtt lobbizni –
idézte fel a munkahelyek megőrzéséért tett lépéseiket. Külön köszönetet mondott Szijjártó Péter
kijelölt külgazdasági és külügyminiszter-helyettesnek az üzem
dolgozói érdekének tett fáradozásaiért. Elismeréssel beszélt dr.
Tuzson Bencéről – a város jelenlegi országgyűlési képviselőjéről – aki már területi fejlesztési
biztosként is aktívan bekapcsolódott abba a munkába, amiben
a mostani bejelentés első lépés
ahhoz, hogy a nagy múltú vállalat újra Dunakeszi meghatározó
munkaadójává és termelő vállalatává váljon.
A június 17-ei országos sajtótájékoztatón elmondott beszéde
végén Dióssi Csaba ígéretet tett
arra, hogy a város polgármestereként továbbra is azon fog dolgozni: a cég fejlődése töretlen legyen.
A megállapodás alapján a spanyol CAF 37 alacsony padlós villamost szállít a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nek, mellyel
összhangban dr. Tuzson Bence,
a város országgyűlési képviselője (Fidesz) bemutatta a kormány
gazdaságpolitikáját. A nemzeti
termelő ipar fejlesztésében meghatározó szerepet szánnak a magyar vállalatok megerősítésének, új munkahelyek teremtésének, aminek jó példája a CAF-fal
kötött megállapodás.

„A projekt jelentőségét bizonyítja, hogy az új villamosok
gyártásába és tesztelésébe való
bekapcsolódással több száz
munkahelyet tudunk megőrizni.
A mintegy 400 főt foglalkoztató
Bombardier MÁV Kft. az utóbbi
években kevés megrendeléshez
jutott, ezért is kiemelten fontos
ez a megállapodás. Reményeink
szerint számolhatunk a projekt
beszállítóival is, amely számos
magyar vállalkozásnak jelenthet
megbízásokat.” – emelte ki az országgyűlési képviselő.
Felipe Rodrigo, a CAF területi
igazgatója elmondta,
hogy több mint
100 éve gyártanak vasúti
járműveket.
Spanyolországban
négy gyáruk van,
emellett
termelő kapac it á s s a l
rendelkeznek Franciaországban, Mexikóban, az USA-ban, Brazíliában és Argentínában. A Nemzeti Külgazdasági Hivatallal kötött
megállapodás alapján együttműködnek Dunakeszivel, segítik a
villamos tesztpálya kiépítését.
A dolgozók számára Spanyolországban biztosítják a továbbképzést, amely megfelelő szak-

mai tudást ad a későbbi gyártási tevékenységhez is. – Célunk
az, hogy a budapesti villamosok
tesztelése után további projektekben is együttműködjünk Dunakeszivel – hangsúlyozta a CAF
területi igazgatója, aki a metró
és InterCity járművek gyártásáról beszélt.
Vitézy Dávid, a BKK Zrt. vezérigazgatója szerint Budapesten a villamos reneszánszának
lehetünk tanúi, hiszen ennyi forrást 30 éve nem fektettek a villamos közlekedésbe a fővárosban,
mint napjainkban.

A gazdasági együttműködés jelentőségét hangsúlyozta dr. Orbán Péter, a Bombardier MÁV Kft. ügyvezető igazgatója is, aki kijelentette, hogy a CAF-fal kötött megállapodás egy új korszakot jelent
a villamosok gyártására is felkészült dunakeszi gyár életében.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Idén egy héttel korábban vigadhatunk

A XXII. Váci Világi Vigalom szervezői idén is igényes programokkal várják a vendégeket a közel ezer éves város nemzetközi hírű kulturális, gasztronómiai fesztiváljára 2014. július 18-20. között. A háromnapos rendezvénysorozat ezúttal is a váci Székesegyházban veszi kezdetét július 18-án délután
öt órakor Fördős Attila polgármester és a Váci Egyházmegye képviselőjének megnyitó beszédével, melyeket a Váci Vox Humana Énekkar és az Antonio
Vivaldi Kamarazenekar közös hangversenye követ.

A

rendezvény szervezői a helyi és országos hírű
művészek és együttesek meghívása mellett a
több tízezer látogató igényes kiszolgálása érdekében az idei vigalmat a korábbi időpontnál egy
héttel korábban rendezik, hogy a nagy érdeklődéssel kísért váci fesztivál ne „ütközzön” olyan tradicionális programmal, mint a kapolcsi Művészetek Völgye és a mogyoródi Forma1-es nagydíj – jelentette be Retzler Péter, a vigalom főszervezője, a Váci
Városimázs Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a
hétfő délelőtti városházi sajtótájékoztatón.
Retzler Péter szerint a zenei, kulturális programok színes választékából mindenki megtalálhatja a
számára érdekes előadást, műsort. Az ügyvezető nagyon önkritikusan szólt arról is: igyekeztek minden
korosztály igényét kielégíteni, mert korábban többen azt sérelmezték, hogy leginkább az idősebb korosztályra koncentráltak. A programok között „csemegézve” elmondta lesznek gyermekprogramok,
könnyű- és komolyzenei produkciók, de a repertoárt gazdagítják a kísérőprogramok is, amelyek közül
említésre méltóak a kiállítások. A nagyközönség figyelmébe ajánlotta a Pannónia Ház páratlan értékű
gyűjteményét, a Városházán látható világhírű MADI
kiállítást és a főtér másik különlegességét, a Kossuth-díjas Sajdik Ferenc gyűjteményét. Idén „csak”
két színházi előadás élményét élvezheti a közönség,
mert éppen ezekben a napokban rendezi a Váci Dunakanyar Színház a négy visegrádi ország társulatának seregszemléjét, a V4 Fesztivál és Színházi Találkozót. A vigalom idején ismét megnyílik a Retro udvar a Curia Borházban.
Retzler Péter külön hangsúlyozta, hogy a vigalom
25 millió forintos költségvetése azonos a tavalyival,
melyet teljes egészében az önkormányzat biztosí-

tott. A néhol megjelenő „szírén hangokra” utalva határozottan leszögezte, hogy kiadásokat jelentősen megnövelték a közönség
biztonságát szolgáló szigorú
törvényi feltételek betartása érdekében tett intézkedések. Ezzel összefüggésben Borossa Zsóka, a Váci
Városimázs Nonprofit Kft.
munkatársa arról adott tájékoztatást, hogy évről-évre törekednek a biztonsági előírások
Kállay-Saunders
fokozott betartására. A venAndrás
dégek biztonsága érdekében felkészültek egy esetleges havária helyzetre,
egy áramkimaradásra is,
ezért – ha szükséges két színpadnál például
aggregátorokkal szolgáltatják a világítást.
Újdonságként említette, hogy a főtéren
is elhelyeznek
egy egészségügyi sátrat.
A budapesti West Balkánban 2011-ben bekövetkezett tragédia óta rendkívüli módon megszigorodtak a nagy
l á t oga t ot t s á - A Nyári-lányok, Edit és Aliz

gú rendezvényekre, szabadtéri fesztiválokra vonatkozó előírások, szabályok,
amelyeket természetesen a vigalom
szervezői ezúttal is betartanak –
ezt már Retzler Péter mondta,
aki szerint minden plusz kiadásnál fontosabb a közönség biztonsága.
Az ügyvezető igazgató a fellépő művészek és művészeti együttesek bemutatása közben kiemelte,
hogy ismét bemutatkozási lehetőséget
kapnak a jelentős értéket képviselő váci
együttesek és előadók. Fellép többek között
a Vox Humana Énekkar, a Váci Ifjúsági Fúvószenekar, Cindróka táncegyüttes, Familia Gladiatoria,
Silverstar Művészképző Iskola, a Tini Dance Team, a Miami Tánciskola és a Váci Jeszenszky Balett. A szórakoztató és könnyűzenei
program rajongói élvezhetik:
az
Acoustic
Rock Jam, Szőllősi
nótashow, Kitty Live, a MANdíner, a Countaktus Country, a
Budapest Swing Jazz Steps Band
játékát. A komolyzenei koncertek
fellépői között lesz: Szent Cecília
Kórus, Csuka Ágnes, Bednarik
Anasztázia, Dónusz Kata-

lin, Lachegyi Imre, Sallay Edit. A sztárfellépők
sorát Karácsony János és Somló Tamás nyitja,
jön az R-GO, az Edda, a Balkan Fanatik, KállaySaunders András, de újra Vácra látogatnak a
Nyári-lányok, Edit és Alíz. Török Ádám és a Mini
is kellemes élményt ígér, miként a különleges humoráról, ízes beszédéről, hangulatos meséiről ismert Kossuth-díjas Berecz András.
A vigalom vendéglátásáért felelős konzorcium
képviseletében jelenlévő Csepreginé Nagy Ildikó
elmondta, hogy minden esztendőben igyekeznek a
fesztivál gasztronómiai kínálatát bővíteni és ez idén
sem lesz másképp. Színvonalas kézműves termékek
mellett jó minőségű étel- és italválasztékkal várják a
vendégeket, akik nívós kiszolgálása érdekében a helyi vállalkozók mellett meghívták az ország távolabbi területein tevékenykedő kézműveseket is.
Fördős Attila polgármester a közel ezer éves
város rendkívül gazdag múltját értékelve hangsúlyozta, hogy nem egy-egy történelmi korszakra koncentrálva rendezik meg a legújabb
kori Váci Világi Vigalmat, hanem az államalapító Szent István király szellemi hagyatékához
hűen a magyar nemzet értékeinek ápolását, kulturális kincseink bemutatását helyezik előtérbe.
A város első embere és Retzler Péter köszönetet
mondott a szervezésben közreműködőknek, a közönségnek nagyon jó szórakozást kívánt. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a XXII. Váci Világi Vigalom programjait tartalmazó ingyenes programfüzet 2014. július elsejétől érhető el a Madách Imre Művelődési Központban, váci Tourinform irodában és a
városházán, de megtekinthető a www.vac.hu-n is.
Vetési Imre
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Az Invitel akkor is vigyáz gyermekére, ha Ön épp nincs otthon vele

Nyári gyermekfelügyelet a képernyő előtt is
Végre itt a szünidő, vége az iskolának! Nem kell minden nap házi feladatot készíteni, és a szülői szigor is megenyhül
erre az időszakra. Felborul a napi megszokott iskolai rutin, és a fiataloknak több szabadidejük van a barátokra, a játékra, valamint az otthoni kikapcsolódásra is. A változatos televíziós kínálatból és online tartalmakból válogatva ilyenkor sok lehetőség nyílik a szórakozásra, ugyanakkor megfelelő felügyelet nélkül a kiskorúak a számukra káros tartalmakhoz is hozzáférhetnek. A szülők szeretnének megadni miden jót gyermekeiknek, egyben akkor is gondoskodni róluk, és vigyázni rájuk, amikor nincsenek velük. Az Invitel felelős vállalatként hasznos megoldásokat nyújt a virtuális világ biztonságos felfedezéséhez.

Biztonságos szörfözés
Ma már szinte elképzelhetetlen
az élet internet nélkül, melynek a fiatal korosztály az egyik
legaktívabb használója. A világháló által nyújtott szabadság azonban veszélyeket is rejt
magában, amelyektől a szülők
biztonságban szeretnék tudni gyermekeiket. Az Invitel
feladatának tekinti, hogy az
online elérhető értékes tudást
és szórakoztató tartalmat a
kiskorúak a lehető legbiztonságosabb környezetben fedezhessék fel, ezért – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak is
megfelelve - ingyenesen letölt-

hető és díjmentesen használható, magyar nyelvű szűrőszoftvereket is elérhetővé tett honlapján. A programmal a szülők
egyszerűen megóvhatják gyermekeiket a károsnak ítélt internetes oldalaktól, valamint
figyelemmel követhetik online
tevékenységüket, sőt akár a
weben töltött időt is korlátozhatják. Az Invitel - az ingyenesen hozzáférhető szűrőszoftverek mellett – az egyik legismertebb internetbiztonsági céggel
együttműködve csekély havi
díjért kínál a bevett víruskereső alapszolgáltatások mellett,
valós idejű vírusvédelmet, illetve a biztonságos online pénz-

ügyeket támogató- és gyermekvédelmi funkciókat egy csomagban tartalmazó komplex
megoldást is. Az ajánlott gyermekvédelmi megoldások használata mellett azonban nélkülözhetetlen az is, hogy a szülők
folyamatosan és eredményesen
kommunikáljanak gyermekeikkel a tudatos internetes tartalomfogyasztásról, valamint
az online térben rájuk leselkedő veszélyekről és az azok elleni hatékony védekezésről.

Gondtalan tévézés
határok közt
Az anyukák és apukák nyáron
a tévé előtt töltött időt is lazábban kezelik, és a fiatalok olykor felügyelet nélkül váltogathatják a csatornákat. Mivel a
kisgyermekek önállóan sokszor még nem képesek megállapítani, melyik műsor a megfelelő számukra, az elővigyázatosság ezen a területen is fontos. Ilyenkor jön jól egy olyan
eszköz, amely a szülők távollétében automatikusan szabályozza, hogy gyermekeik mi-

lyen műsorhoz férhetnek hozzá. Az Invitel digitálistévé-szolgáltatása alapfunkcióként tartalmazza a gyerekzár funkciót,
ami a legtöbb veszéllyel szemben védelmet nyújt. A szolgáltatással csupán pár gombnyomással letiltható bármely televíziós csatorna, de akár műsorszinten is szabályozható,
hogy milyen korhatáros tartalmakhoz férhetnek hozzá a fiatalok.
Ennek a két megoldásnak a
használatával a nyár gondtalan és felhőtlen lesz az egész
család számára, miközben
élménygazdag marad a kicsiknek, akik kedvükre válogathatnak a színes és egyben biztonságos kínálatból.

További információ:
www.invitel.hu

A teljes program megtalálható
a www.veroce.hu honlapon.

Apróhirdetés
• Gyakorlattal rendelkező varrónőt keresünk: T.: 06-70-3989-278
• Dunakeszi, Kiserdő u.10. szám alatti négylakásos társasházban 60 nm öröklakás, 60 nm beépíthető tetőtérrel, garázzsal, műhellyel, és kerttel 22.000.000.-Ft-ért eladó. Érdeklődni lehet:
06-209127190-es telefonon.
• Eladó 300 négyszögöles telek Gödön a termálfürdő közelében, a dr. Babitz József u. 2. szám alatt.
Ár: 12 M FT. Érdeklődni: Solymosi: 06-27-341-051
• Dunakeszi zöldövezetében, Bp. határában 235 nm-es, kétlakásos családi ház nagy, parkosított telekkel, extrákkal eladó méltányos áron. A két saját bejáratú lakás (fsz-i 3 szobás, illetve em-i 5 szobás)
külön is megvehető. Kiváló közlekedés, szép utca, jó szomszédok. Egyéb információkért várom hívását a 06-30-211-3223-as számon.
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Színházi workshop és előadás a rendszerváltás témájában a V4 Fesztiválon

„ILYEN NAGY DOLOG A SZABADSÁG?”

Megnyitott az idén második alkalommal megrendezésre kerülő V4 Fesztivál és Színházi Találkozó Vácott, a visegrádi négyek, - azaz Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia, - regionális együttműködését ünneplő rendezvénysorozat. Az ünnepélyes megnyitó gálán az öttagú Strokes Ütőegyüttes
adta elő hétköznapi tárgyakra komponált, lendületes és humoros műsorát, melyen Bakos-Kiss Gábor színművész is közreműködött.

A

továbbiakban a négy
ország színházainak
egy-egy előadása, valamint népszerű magyar előadók koncertjei várják a
nagyközönséget. Június 25én szerdán, 18 órakor a szlovákiai Zsolnai Városi Színház
egy magyar írónő, Thuróczy
Katalin: Macskalépcső című
művét játssza sajátos feldolgozásban, majd 20 órától a
több, mint 25 éves Csík zenekar mutatja be legújabb, Amit
a szívedbe rejtesz című albumát. Olt Tamás a Debreceni Csokonai Színház nemrégiben Mensáros - díjat nyert
fiatal rendezőjének tavalyi
nagy sikerű Absinth-ja után
idén Hét randi című előadása képviseli Magyarországot a színházi előadások sorában június 26-án 19 órától.
Később, 21 órától, a Quimby
zenekar fergeteges koncertjén tombolhatunk. Június 27én 18 órakor a lengyel Jan
Kochanowski Színház Újjászületés című musicaljével
folytatódik a sor, este pedig
Dolhai Attila nagykoncerttel búcsúzik a musical világától. Meghívott vendége Vágó
Bernadett lesz. Másnap, június 28-án 18 órai kezdettel
a csehországi Tesin Színház
hozza el a váci közönségnek
Báthory Erzsébet, a vérgrófnő című musicaljét, 21 órá-

tól pedig Hobo és bandájával
ünnepelhetjük a Vadászat 30
éves jubileumát.
Négy ország, négy különböző kultúra, és nyelv. Sok
szempontból különbözőek
vagyunk, és mégis sok minden köt egymáshoz, kulturális és történelmi kapcsolódási pontok, hagyományok,
közös történetek. A színházi
előadások témáiban is olyanokat találunk, amelyeket
közel érezhetünk magunkhoz, akár legendás történelmi alakokat idéznek meg,
akár a hétköznapok nehézségeit vizsgálják. Hasonló és
egymásra ható zenei hagyományaink, a zene és a tánc
nemzetközi nyelve is összekapcsolnak. És talán még
egyfajta abszurd, groteszk
humor és világszemlélet is,
mely átsegíthet azokon a nehézségeken, melyeken Európa ezen részén szembe kellett és kell néznünk. A V4
Fesztivál célja Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia kulturális
találkozója, eszmecseréje, az
egymástól tanulás és a kulturális barátság feltámasztása, annak megerősítése.
Hogyan is valósulhatna meg
jobban ez, mint a színészek
közös munkája által?
Olt Tamás az idei V4 Fesztivál és Színházi Találkozón

Quimby
zenekar

„kétszeresen” is rendez, hiszen az ő vezetésével valósul
meg az a workshop is, melyen
a négy ország színészei vesznek részt az első V4 Fesztivál
és Színházi Találkozó által
megkezdett hagyományt követve. A színészek már egy
héttel a hivatalos program
előtt Vácra érkeztek, hogy
itt tartózkodásuk alatt létrehozzanak egy közös előadást
a rendszerváltás utáni függetlenség témájában. Június
29-én 18 órakor a workshop
eredményeként megszülető
előadás zárja majd a fesztivált, Tetszettek volna forradalmat csinálni! címmel.
„A kezdeti nehézségeken
átlendülve egész jól megtaláltuk a közös hangot. Jó
hangulatban zajlanak a próbák, a téma különleges, a

közös munka kihívásokkal
teli, izgalmas, és nem utolsósorban tanulságos - foglalta össze a workshop elmúlt
egy hetét Olt Tamás, rendező. - Mivel egy hagyományos értelembe vett munkafolyamathoz szükséges idő,
a többnyelvűség problémáját áthidaló bonyolult technikai feltételek nem állnak
rendelkezésünkre, rendhagyó módon készülünk rendhagyó előadásunkra. A színdarab filmszerkezetes felépítésű, kirakó szerűen prózai
és kortárs európai mozgásszínházi etűdsorokból tevődik össze. Gulyás Anna által koreografált mozgás oldja a többnyelvűség okozta
esetleges nehézségeket, színesíti a látványvilágot. A
prózai jelenetek elsősorban

adott témára készített improvizációkból, személyes élményekből állnak majd ös�sze, így bizonyos mértékben
a végeredmény számomra is
meglepetés lesz.”
A sokat sejtető munkacím,
Antall József miniszterelnök
közismert mondása az 1990es évek elejéről. A cselekmény primer és egyben fiktív
helyszíne Lajka, egy kis nyári úttörőtábor valahol a vasfüggöny mögött. A szereplők a táborba érkező magyar,
lengyel, és csehszlovák kisdobosok, valamint a szovjet
táborfelügyelő. A gyerekeket
játszó színészek egyben az
otthon maradt rendszerváltó felnőtteket is megszemélyesítik.
A cselekmény másodlagos
helyszínei Budapest, Varsó, Prága Pozsony és Moszkva. Ezen városokban valós
történelmi személyek és valós események kerülnek bemutatásra, melyekkel párhuzamba állítva a táborozó
gyerekek szemszögéből mutatják meg a rendszerváltozást és elsődleges következményeit.
„Megidézzük a nyolcvanas
évek eseményeit, a kor hangulatát, ízlésvilágát, élményszínezetét. Ezen keresztül
megpróbáljuk ábrázolni az
elnyomó rezsim hatását, azt

a lelki terrort, amit a gyermekek életébe hozott a szocializmus. Azon ígéreteket, melyekből nyilván soha nem lehetett semmi, olyan szimbólumok elvakult imádatának
kényszerét melyekhez semmi közük, és azt a szégyenérzetet, amelyet mi, akik akkor voltunk gyerekek, szinte
a mai napig nem tudtunk igazán levetkőzni.”

A kommunista rendszer
összeomlása után 25 évvel
is érezhetjük annak hatását.
A visegrádi négyek országainak együttműködése kezdettől fogva a totalitárius rezsimből a szabad, plurális és
demokratikus társadalomba
való átmenetet hivatott elősegíteni. Érdemes erre a folyamatra most újból rátekinteni a Tetszettek volna forradalmat csinálni! című előadással, mely méltó lezárása lesz az idei V4 Fesztivál és
Színházi Találkozónak.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA DUNAKESZIN

Országosan tizenkettedik alkalommal, Dunakeszin idén először rendezték meg öt helyszínen, június 20-21-én a Múzeumok éjszakája programsorozatot, s elmondhatjuk, nagy közönségsikert aratott. A programok sora 20-án a Késő-római Kikötőerődben kezdődött a „Katona a seregben” elnevezésű kiállítás megnyitásával.

E

zen a különleges történelmi helyszínen egykoron I. Valentinianus
császár katonái védték a hatalmas birodalom határait.
A kikötőerőd mai „parancsnoka”, Hirschberg Attila köszöntötte a történelem és a
művészetek iránt érdeklődőket, akik a római légió gödi
katonáinak sorfala között
vonultak be a nagy idők emlékét, az egykori erőd épségben maradt falmaradványát
és számos római kori tárgyi emléket őrző épületbe.
Itt nyitotta meg a városi rendezvénysorozatot Csoma Attila, a Programiroda vezető-

je, a VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatója.
Egy nappal később ugyanitt
tartották meg a „Mit adtak
nekünk a rómaiak?”mottójú
Országos Makett Építő Pályázat eredményhirdetését.
A DunArt Galériában Peti
Sándor, a DunArt Képzőművészeti Egyesület elnöke üdvözölte a megjelent művészeket, érdeklődőket, köztük
Dióssi Csaba polgármestert,
Nyíri Márton és Vincze József önkormányzati képviselőket, Csoma Attilát, a VOKE
József Attila Művelődési
Központ igazgatóját, a Programiroda vezetőjét és Végh

Chamelon
Jazz Band

Telt ház volt
a könyvtárban is

Malgorzata Gosia mosoly
nagykövetet, a World Smile
Archive (Világ Mosolya Archívum) magyarországi képviselőjét.
Vincze József szobrász, költő, zeneszerző megzenésített
verseinek előadását követően az egyesület egyik alapító
tagja, Tuzson-Berczeli Péter
festőművész életművét reprezentáló Töredékek című
mini-tárlatot nyitotta meg
Peti Sándor, bemutatva a Dunakeszi Város Közművelődési Díjával kitüntetett nemzetközi hírű alkotó munkásságát, aki 2013 óta rendes tagja
a Keresztény Kulturális Aka-

démiának. Egy ideiglenesen
berendezett fotóstúdióban
lehetőség nyílt az arra vállalkozókról különleges portréfotó készítésére.
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtárban is tárlatnyitással várták az érdeklődőket.
Rózner György tervezőművész kiállítását Appelshoff
Péter festőművész nyitotta meg. Napjaink sikeres regényírójával, Fábián Jankával beszélgetett ezt követően Csonka Mária könyvtárigazgató. A jazz klubnak berendezett olvasóteremben a
vendégek családias, kötetlen beszélgetés közben meg-

ízlelhették a könyvtár sütijét
s hallgathatták a Chamelon
Jazz Band játékát.
A Révész István Helytörténeti Gyűjteményben 21-én
Szakáll Lászlóné, a gyűjtemény létrehozója segítségével éjfélig ismerkedhettek a
látogatók egykori dunakeszi lakosok mindennapi életével.
A VOKE József Attila Művelődési Központban 21-én
este a Holdvilág Kamaraszínház művészei egykori
slágereket adtak elő „Holdvilágos éjszakán” címmel.
Ezt követően 23 órakor nyi-

tották meg Nuridsány Zoltán örmény-székely származású festőművész „Szemelvények az életemből” című emlékkiállítását a Dunakeszi
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. Köszöntőt Sólyomvári György
elnök mondott, majd Laczkó
Ibolya
művészettörténész
idézte fel a tragikusan elhunyt művész életútját. Éjféltől a Fosters udvarban elkezdődött és hajnalig tartott
a Szent Iván-éji mulatság.
Katona M. István
Fotó: a szerző
és Mangol Tamás

Vincze József szobrász, költő, zeneszerző saját megzenésített
verseit szólaltatta meg

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

Dunakanyar Régió

2014. június 26.

7

Erdélyi irodalmi barangoláson
jártak a gödi diákok
A határon túli magyarság életének, történelmi múltunk egy részletének megismerésére vállalkoztak a Gödi Németh
László Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti
Iskola 7. évfolyamos tanulói.

A

„Határtalanul” pályázat segítségével május
közepén (13-tól 15-ig)
60 diák és 6 pedagógus utazhatott Erdélybe. A tanulók
többsége még soha sem járt
ezen a vidéken, így a csodás
tájat, nevezetességeket csupán tankönyveikből ismerték. A háromnapos kirándulás első napján Érsemjénen
Kazinczy Ferenc szülőházát, majd Nagykárolyban a
Károly-kastélyt, Petőfi szobrát, a Szarvas fogadót tekintették meg. Azonban nemcsak Petőfi életrajzának
meghatározó helyszíneit járták végig, hanem Ady Endre, Károli Gáspár munkásságának jelentőségével is meg-

ismerkedtek városi sétájuk
során. Sződemeteren, Kölcsey Ferenc szülőháza előtt
a diákok együtt mondták el
a Himnuszt. Bár Ady Endre költészetével részletesebben csak 8. osztályban találkoznak tankönyveikben a tanulók, már most nagy érdeklődést mutattak Érmindszenten az Ady-kúria és múzeum
látogatásakor. Második napon Szamosújvárra, Válaszútra és Kolozsvárra utaztak.
Szamosújváron többek között egy magyar iskolába is
ellátogattak. A programokat
végig közös éneklések, drámajátékok, versmondások,
kézműves foglalkozások színesítették. A rövid utazás
harmadik napján Királyhágó,
Csucsa, valamint Nagyvárad
nevezetességeit csodálhatták meg.
Az irodalmi, történelmi és
gasztronómiai barangolás Erdélyben az anyaországban felnövekvő fiatalok számára is
felbecsülhetetlen értékeink
megismerését segítette elő.
Séra Andrea

Közös fotó
a látogatás emlékére

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
DUNAKESZI JÁRÁSI HIVATALA

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2014. július 1-jén (kedden)
a Közszolgálati Tisztviselők Napján
a Dunakeszi Járási Hivatal valamennyi szervezeti egységében (Okmányirodai Osztály, Hatósági Osztály, Földhivatal,
Gyámhivatal)
az ügyintézés szünetel, az adott szervezeti egység
zárva tart.Megértésüket köszönjük!
dr. Bíró Attila s.k.
járási hivatalvezető

városi magazin
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Parádés versennyel indult
az alagi Híd Fogathajtó Kupa
Felnőttek és gyermekek sokaságának nyújtott kellemes élményt a gyönyörű természeti környezetként elénk táruló alagi lóversenypályán rendezett Híd Fogathajtó Kupa verseny. A természet és a fogathajtás kedvelői díszes kivitelű fogatok és a jól idomított lovak kecses mozgásának látványát élvezhették. A remek
időjárás és a verseny köré szervezett programok igazi piknik hangulatot teremtettek. A nyári meleg ellenére szépszámú érdeklődő volt az alagi lóversenypályán, ahol a versenyhez kapcsolódó szakipari termékeket gyártő kézműves mesteremberek kínálták portékájukat.

A

nézők között ott volt
egy ismert gödi politikus is családjával,
akik éppen a monori lovas
klub versenyzője, Szegedi
József színvonalas díjhajtását kommentálták elismerően, aki a két lipicaival remekül vette az akadályokat. A
népes családhoz hasonlóan bárkivel beszéltünk, mindenki jónak értékelte a versenyt és a rendezést. A nézők
nagy érdeklődéssel figyelték
a ló és az ember harmóniáját. Díj, akadály- és maraton
hajtásban versenyeztek lovak és hajtóik, akik közül
volt aki, mint pl. a vácrátóti
Halász Gábor saját készítésű szerszámmal „öltöztette
fel” a maraton kocsival versenyző lovát.
Dallos Gyula olimpikon,
örökös magyar bajnok díjlovagló volt a zsűri egyik tagja,
aki kiváló elképzelésnek tartja, hogy Dunakeszi-Alagon

Látványos programot mutatott be
a monori lovas klub tagja, Szegedi József

ismét egy rangos, tradicionális szakág, a fogathajtó verseny került megrendezésre.
– Külön örülök ennek a versenyszámnak, hiszen közismert, hogy a Lázár-fivérek
jóvoltából fogathajtásban mi
vagyunk a legjobbak a világon. A fogathajtás nagyon
sok embert vonz, akik saját maguk állják a verseny-

zés és a felkészülés költségeit. A sok-sok lelkes „amatőr” versenyzőből nőnek ki a
profi fogathajtók, akik nemzetközi megmérettetésben is
helytállnak – mondta Dunakeszi díszpolgára, aki örömmel üdvözölte a Híd Fogathajtó Kupa megrendezését.
Folytatás a 8. oldalon
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Bajnok és kupagyőztes Csank János csapata

Duplázott a Vác

XVI. évfolyam 13. szám

100 éves a Dunakeszi Kinizsi
Sportegyesület

Látványos programokkal ünnepelt a patinás egyesület

Napjaink, a közel- és régmúlt kiválóságai örömmel üdvözölték egymást a Dunakeszi Kinizsi Sportegyesület 100. születésnapi rendezvényén, melyet június 15-én ünnepelt a város apraja-nagyja a jeles évfordulóra „díszbe öltözött”
Fóti úti sporttelepen.

A

Élvonalbeli csapaténak is beillő szezonzáró eseménnyel ünnepelte a Vác FC
a 2013/14-es futballévad sikereit. A nagy múltú, és szép jövő előtt álló klub
a budapesti Le Meridien szállodában rendezett fogadással és díjátadóval zárta az évet.
A klub legkiemelkedőbb játékosait díjazták:
• Legjobban támadó védő: Gulyás Máté
• Legjobb cselező: Zsolnai Richárd
• Leggyorsabb védő: Tóth Gergely
• Legjobb irányító: Gulyás Gábor
• Legjobban fejlődő játékos: Tányéros Gergő
• Legjobban edző játékos: Farkas Péter
• Játékosok játékosa: Rusvay Gergely

A

2013/14-es idényben a Vác FC csapata a
Pest megyei I. osztályú bajnokságban
szerepelt, és veretlenül zárta a sorozatot: 4 döntetlen mellett 26 mérkőzést nyert
meg (azaz 82 ponttal végzett a tabella élén),
112 szerzett gól ellenében csak 16-ot kapott.
Ezzel a mérleggel Csank János legénysége fölényesen kiérdemelte a bajnoki aranyérmet,
majd néhány nappal később a Pest Megyei
Kupa győztesének járó serleget is.
Mindettől függetlenül, csapatunknak az
MLSZ döntése értelmében osztályozót kellett
vívnia az NB III-ba jutásért a Hévíz SK ellen. A
párharc első fordulóját Vácott 3-0-s győzelemmel kezdtük, majd a szombati, idegenbeli vis�szavágón is kapott gól nélkül, újabb sikerrel
zártuk, így biztosítva a csapat feljutását a magasabb osztályba.
Csank János vezetőedző:
„Büszke vagyok az elért eredményekre.

A zömében tehetséges fiatalokból, és néhány
tapasztalt játékosból álló csapatom töretlen
lendülettel küzdött az évad során, amit a bajnoki cím és a kupagyőzelem is bizonyít. A sikerhez nagyban hozzájárult, hogy átlátható, tiszta feltételek közt működik a klub, ami
Magyarországon példaértékűnek mondható.
Nem volt szerencsés döntés, hogy osztályozót
kellett játszanunk az NB III-ba jutásért, de a
Vác FC sikeresen vívta meg ezeket a csatákat
is. Bízom benne, hogy a következő idény is hasonló sikereket tartogat számunkra.”
John P Marshall, tulajdonos:
„Örömömre szolgál, hogy a csapat kivívta a
bajnokság első helyét, és a kupagyőzelmet is
megszerezte. Ez a siker nem csak a játékosoké, hanem a klub dolgozóié és a váci polgároké is, akiknek az egész évi támogatása nélkül
lényegesen nehezebb dolgunk lett volna. Bízom benne, hogy a jövőben megtartjuk ezt a
lendületet, és Vác városa is teljes mellszélességgel támogatni fogja a klubot. A következő
szezonban még több nézőt várunk a váci stadionba, amelyet szeretnénk felújítani és még
inkább szurkolóbaráttá tenni. Ebbéli reményünkhöz kellő alapot szolgáltat, hogy Csank
János mesteredző a jövőben is a váci futball
felemelkedéséért dolgozik.”
Orbán Levente

Parádés versennyel indult
az alagi Híd Fogathajtó Kupa
Folytatás a 7. oldalról
– Bízom benne, hogy a városunkban élelmiszerkereskedelmi egységet működtető
Gálik József és családja egy
szép tradíciót indított el. Láttunk ígéretes fogathajtókat,
de olyanok is indultak a versenyen, akiknek még sokat
kell fejlődniük a sikeres szereplés érdekében. A szakmai
szempontokon túl nagyon
bíztatónak tartom, hogy versenyzők és nézők egyaránt
jól érezték magukat – értékelt Dallos Gyula.
A Híd Fogathajtó Kupa rendezője a dunakeszi Híd ABC
volt, melynek egyik tulajdonosa a verseny igazgatója,
Gálik József, aki fontosnak
tartotta hangsúlyozni, hogy
családi vállalkozások a nem-

Dallos Gyula (balról)
jónak értékelte a versenyt

zetközi vetélytársak mezőnyében igyekszik nap, mint
nap igényesen kiszolgálni vásárlóikat. - Lokálpatrióta vállalkozóként ezzel a versen�nyel is szeretnék viszonozni
a dunakesziek hűségét. A C
kategóriás versenyre három
megyéből tizenhét fogathajtó nevezett, akik huszonkét
versenyszámban mérték ös�-

sze tudásukat – tájékoztatott
a verseny igazgatója, aki úgy
ítéli meg, hogy a rendezvény
szép jövő előtt áll, hiszen
Dunakeszin szép hagyományai és adottságai vannak a
lóversenyzésnek, melybe remekül illeszkedik a fogathajtó verseny.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

település
sportéletében kimagasló szerepet betöltő egyesület
jubileumi rendezvényének
fővédnöke a város polgármestere, Dióssi Csaba volt,
aki „nem csak” választott
tisztségében, hanem mint a
sportot szenvedélyesen művelő, elkötelezett sportrajongóként is támogatja Dunakeszi sportéletét. A jubileum
alkalmából nagy szeretettel
köszöntötte az ünneplő népes „Kinizsi családot” és elismeréssel beszélt a település
sportéletében kiemelkedő sikereket elért 100 éves egye-

reinek színhelyére Nyilas
Elek, akinek Dunakesziről
indult karrierje. Az egykori
Fradi kedvenchez hasonlóan megcsillogtatta régi tudását a város másik két büszkesége, Katona György és
Leboniczky Imre is. Ott volt
a „legendák” csapatában a
váci Nagy Tibor, Simon Antal, Balogh Csaba, Kasza
István, Rusvay Gergely és
még ma is magas hőfokon
izzó, a társait lankadatlanul
irányító Koszta János. Dinka Balázs és Berki István
mellett a válogatottat erősítette Benkő Tamás is.

bűvölték a labdát és az egyik
ámulatból a másikba zuhanó
nézőket, mint a 4-szeres világ-, 4-szeres Európa-bajnok
Jónyer István, 2-szeres világ-,
4-szeres Európa-bajnok Gergely Gábor. Elfogadta az ünneplő dunakesziek meghívását az ugyancsak 2-szeres világ-, 3-szoros Európa-bajnok
Klampár Tibor és a 2-szeres
EB második, 4-szeres VVK
győztes Börzsei János is.
A sporttörténelmi eseményt a nagy múltú egyesület rangjához méltóan ünnepelte a város és sportszerető
közönsége, akik nevében is

A 100 éves Dunakeszi Kinizsi tiszteletére újra összeállt a „Legendák” csapata

sület mindenkori vezetőiről,
sportolóiról, a klub fennmaradását önzetlenül támogatók sokaságáról. Dióssi Csaba Temesvári Istvánnal, a
Dunakeszi Kinizsi elnökével
és Seltenreich József korábbi elnökkel, a Polgármesteri Hivatal Sportigazgatóság
igazgatójával közösen avatta
fel a Kinizsi „aréna” megújult
nézőterét.
A jeles esemény alkalmával egész nap színes sportés kulturális programokon
szórakozhattak a szurkolók,
akik közül nagyon sokan
családostól érkeztek az ünnepre. Több labdarúgó mérkőzés vezette fel a kora esti
gálamérkőzést, melyen a Kinizsi felnőtt csapata az egykori NB I-es és válogatott
futballistákból összeállított
alakulattal mérte össze tudását, amit megelőzött két
éremátadó ünnepség. A Kinizsi egyik utánpótlás csapata
megnyerte a bajnokságot, a
másik pedig egy korosztál�lyal feljebb a bronzérmet hódította el kiváló teljesítményével. A jól megérdemelt
bajnoki érmeket Benkő Tamás, az MLSZ Pest megyei
igazgatója, dunakeszi önkormányzati képviselő és Temesvári István elnök adta
az ifjú tehetségeknek, akiknek méltán kijárt a taps, miként az egykori nagy kedvenceknek.
A Kinizsi rajongók szívét
örömmel töltötte el, hogy
újra kifutott egykori sike-

A labdarúgókhoz hasonlóan óriási érdeklődés kísérte az asztalitenisz szakosztály vendégeinek játékát
a Radnóti Miklós Gimnázium Sportcsarnokában, ahol
olyan egykori világklasszisok

újabb sikerekben gazdag 100
esztendőt kívánunk a Dunakeszi Kinizsi sportolóinak,
sportvezetőinek. Boldog születésnapot! Hajrá Kinizsi!
Vetési Imre
Fotó: Vetési Imre
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