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Ezreket vonzott idén is
a Váci Világi
Vigalom

2014. július 23.

300 milliós Zollner
beruházás
Írásunk a 2. oldalon

A közeljövőben
átadhatják a váci
mélygarázst
Írásunk a 2. oldalon

Iskolabővítések,
új parkolók építése
Dunakeszin
Írásunk a 3-4. oldalon

SALVIA FesztiválElőször hazánkban
Fotó: K esziPress

Tudósításunk a 2. oldalon

Írásunk az 5. oldalon

Balassa Márk
világbajnok
Írásunk a 8. oldalon

VIR ÁGOS DUNAKESZI

Gondozott parkok, virágos körforgalom és sétányok köszöntik a turistákat
Dunakeszi a Dunakanyar kapuja, melyen áthaladva a vándort
gondozott, virágoktól pompázó körforgalmi csomópontok,
szépen ápolt parkok, rendezett portálok, növényekkel
szegélyezett gépjármű- és kerékpárút köszönti.

A

r ómai kor történelmi és épített értekeit is őrző Duna-part, a 759 éves
település nevezetességei, a kiváló szabadtéri sportolási lehetőségek, a színes programok nagyszerű feltöltődést, remek szórakozást kínálnak a város polgárainak, a Dunakeszire látogatóknak egyaránt,
akik mindezt szép, ápolt környezetben élvezhetik.
– Az elmúlt évek meghatározóak voltak
városunk életében, alapvető irányelveket és
célokat fogalmaztunk meg, hogy Dunakeszi mind az itt élők és az idelátogatók számára élhetőbbé váljon. Célunk, hogy Dunakeszit, mindnyájunk városát szebbé, élhe-

tőbbé,
otthonosabbá
tegyük. Közösségünk
számára
igyekszünk
olyan várost építeni,
amely emberi arccal fordul minden itt élő polgár felé, ugyanakkor az
idelátogatót is szívesen fogadja. Büszkék vagyunk arra
az összefogásra, amellyel az elmúlt időszakban nagyszámú fejlesztést tudtunk végrehajtani – nyilatkozta nemrég Dióssi Csaba polgármester egy, a várost
bemutató kiadványban.
– A fentebb jelzett célok megvalósítása ér-

dekében kiemelt figyelmet fordít a közterületek, parkok, utak mentén lévő zöldfelületek
rendben tartására, ápolására a városi önkormányzat, amely a feladat
ellátását a Közüzemi Nonprofit Kft.-re bízta. A városszerte növényektől pompázó területek tavaszi-nyári virágosítására,
virágmagok és palánták vásárlására idén 3,2
millió forintot költött az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság – tájékoztatott Manhalder Zoltánné, a Dunake-

szi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztály vezetője.
– A közterületeken lévő virágokat heti rendszerességgel locsolják, gyomlálják, ápolják,
hogy az elültetett növények üde színfoltjai
maradjanak a városnak. Ezen feladatok ellátásába bevonnak közmunkásokat is a közmunka program keretében. Minden évben
újabb területeket vonunk be a virágosításba,
továbbá a hagyománnyá vált őszi faültetésekkel is növeljük Dunakeszi zöldfelületeinek területét – számolt be a mindennapok városszépítő munkájáról az osztályvezető asszony.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Ezreket vonzott Vácra a Vigalom
Július utolsó előtti hétvégéjén három
napon át Vác volt kis hazánk fesztiváli fővárosa: az ország minden részéből, de a lépten-nyomon hallható
idegen nyelvű beszélgetések alapján
külföldi országokból is nagyon sokakat ide vonzott a XXII. Váci Világi Vigalom programsorozata.

A

fesztivál voltaképp már a hét közepén elkezdődött, miután sorra nyíltak
az eseménysorozathoz kapcsolódóan
szervezett egyéni és csoportos időszaki kiállítások.
A székesegyházban rendezett nyitóünnepségen Fördős Attila polgármester kiemelte:
a programokat úgy állították össze a szervezők, hogy azok egymásra épüljenek, így ne
oltsa ki egyik a másikat.
- A vigalommal az az általános elképzelésünk, hogy bemutassa, minél markánsabban érzékeltesse a város ezeréves hagyományát, amiben nagyon fontos szerepe van az
egyháznak. Természetesen egy percig sem
vonjuk kétségbe - miért is tennénk, sőt büszkék vagyunk rá -, hogy a barokk időszaka milyen kiemelkedő jelentőséggel bír a település történetében, ez is kifejeződik a fesztivál

kor az ember szívében öröm van, helye van
a vigalomnak, azt kívánom, hogy a fesztivál
mindenkinek sok-sok örömteli kulturális élményt, felhőtlen kikapcsolódást ajándékozzon - adta meg az alaphangot a főpásztor.
A nyitóünnepség folytatásaként, a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium ágyújának jeladására - voltaképp a Mária Terézia bevonulását jellemző pompás barokk menetre való
emlékeztetést kiváltva - helyi és Vác környéki, népviseletbe öltözött hagyományőrzők indultak a dómtól a főtérre, hangsúlyozva az

mana-, Szent Cecília kórus, Antonio Vivaldi Kamarazenekar, Sebastian Consort stb. léptek fel. A legnagyobb tömeget természetesen az úgynevezett sztárvendégek vonzották - a Best of LGT-től kezdve az R-Go-n,
Mobilbámánián, Balkan Fanatikon, Eddán
át a Nyári-lányokig. Igen népszerűek voltak
a családi- és gyermekprogramok is. A civil
szervezetek "utcáját" szintén sokan felkeresték. A vásári forgatagban szinte folyamatosan hömpölygött a tömeg, és itt torpanjunk
is meg egy megjegyzés erejéig: jó volt kons-

A város vezetői együtt ünnepeltek
Vác országgyűlési képviselőjével

Antonio Vivaldi Kamarazenekar szólistái

Sokan ropták a táncot a főtéren

Vox Humana Énekkar

A Váci Huszár- és Nemzetőr Bandérium
ágyújának díszlövése jelezte a vigalom kezdetét

programjaiban, de ugyanúgy fontosnak tartjuk hangsúlyozni a korábbi korok fontosságát. Így aztán meggyőződésünk szerint különösen sokszínű rendezvénysorozattal örvendeztethetjük meg a közönséget, a helyieket
és a hozzánk látogatókat, akiket nagy szeretettel köszöntünk - mondta Fördős Attila.
Dr. Varga Lajos segédpüspök úgy fogalmazott, hogy mint minden templom, úgy a székesegyház is az öröm helye, ami itt különösen szembetűnő, amennyiben a kupola festménye a menny boldogságát jeleníti meg, míg
a főoltár mögötti kép Szűz Mária és Erzsébet örömteli találkozását ábrázolja. - Ami-

ezeréves magyar hagyományok ápolásának
fontosságát.
Még címszavakban felsorolva is több oldalt
tenne ki, mi mindent kínált a közönségnek a
vigalom, így csak néhány általános észrevételre szorítkozhatunk.
Örömteli volt látni, hogy az állandó és időszaki kiállításokon jóformán mindenütt szinte egymás kezébe adták a kilincset az érdeklődők. Hangos sikert arattak a katolikus templomokban, a zsinagógában, a zeneiskolában rendezett komolyzenei koncertek,
amelyeken zömmel helyi előadók, művészeti
közösségek - Bednarik Anasztázia, Vox Hu-

tatálni, hogy talpalatnyi helyet sem kapott a
bóvli.
A hangulat érzékeltetésére néhány elkapott
párbeszéd: "Anyuka, üljünk le, nem baj, ha késünk egy kicsit" - mondta egy középkorú hölgy
a Barátok templomában tartott Vox Humana
koncertről a székesegyházba, a Szent Cecília
kórus hangversenyére tartva. "Dehogy ülünk,
kibírom azt a pár métert, majd a dómban megpihenek, egy hangról sem akarok lemaradni" válaszolt a galambősz idős néni.
"Ember, ne rohanjunk már annyira, nagyon jó szelfit csinálhatnánk ezzel a barátruhás alakkal. Kíváncsi vagyok, ki lehet. Na,

gyere, menjünk oda hozzá!" - unszolta barátját egy alig huszonéves fiatalember, mikor a
Kossuth téren felfedezte Vácz remete épp a
napokban kijavított szobrát.
"Na, mutasd kicsim, mit vett neked a nagypapi. Hú, nagyon aranyos ez a minikorsó.
Szép szuvenír lesz Vácról" - köszöntötte kisfiát egy anyuka a Petróczy utca sarkán, felállva a padról, aztán a népes család együtt
folytatta a sétát a vásári forgatagban, hogy
majd késő este együtt gyönyörködhessenek
a programzáró tüzijátékban.
Ribáry Zoltán
Fotó: KesziPress és Cseledy András

A finnországi testvérvárosból érkezett diákokat
fogadta Fördős Attila polgármester is

Gazdaság-ipar-beruházás

Bővítette telephelyét
a Zollner Kft.

Több mint háromszázmillió forintot fordított a váci székhelyű Zollner Elektronik
Gyártó és Szolgáltató Kft. szügyi egységének bővítésére, a projekt összköltségének közel felét uniós forrásból finanszírozták – közölte a cég gazdasági igazgató-helyettese csütörtökön az MTI-vel.

H

avan Viktor tájékoztatása szerint a 314
millió forintból egy 1600 négyzetméteres belső szinttel bővítették a főként
lemezmegmunkálással foglalkozó gyáregység egyik üzemcsarnokát, s két nagyteljesítményű liftet is telepítettek.
A beruházásnak köszönhetően 25 fővel nőtt
a telephely létszáma.
A Zollner vállalatcsoport tíz németországi,
egy romániai és egy magyarországi gyár tulajdonosa. A cég Manfred Zollner alapító és
családjának tulajdonában van. A főleg multinacionális cégek számára elektronikai termékeket gyártó vállalat 1993-ban telepedett

meg Magyarországon, akkor 155 munkást
foglalkoztatott, jelenleg közel 2400 embernek
ad munkát az összesen 98 ezer négyzetméter
gyártóterületen.
A váci gyárban közel 1900-an, míg az északmagyarországi községben lévő telephelyen
több mint 500-an dolgoznak. A szügyi telephely folyamatosan bővült: a korábbi egy gyártócsarnokkal szemben háromban folyik a
munka.
A vállalatcsoport magyarországi érdekeltségének tavalyi éves forgalma több mint 72
milliárd forint volt, nyeresége meghaladta a 6
milliárd forintot – közölte Havan Viktor.

ÚJABB AKADÁLY HÁRULT EL:
a közeljövőben átadhatják
a váci mélygarázst
Rendkívüli testületi ülést tartott Vác Város Képviselő-testülete júliusban, zárt ajtók mögött. A tanácskozáson több, a város ügyeit érintő döntés is született, melyet
Fördős Attila polgármester sajtótájékoztatón ismertetetett. Elmondta: olyan határozatot is hoztak, amely hozzájárul ahhoz, hogy a közeljövőben átadják a mélygarázst.
– A testület által elfogadott határozat szerint, Vác Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Vác, Piac utcai mélygarázs építési engedély jogutódjának fellebbezéséről
lemond azzal, hogy az építési engedélyek a
Raiffeisen Property Lízing Zrt nevére kerüljenek átírásra – mondta. Hozzátette: korábban a testület a Városi Központi Parkoló Beruházó Kft-től az engedélyeket a ZsolVin Kft-nek adta át, ahonnan most a bankhoz kerül.
Fördős Attila egy kérdésre válaszolva
megerősítette, hogy ezzel megint közelebb

került a város a mélygarázs befejezéséhez,
így szerinte a közeljövőben át is adhatják.
A grémium több ingatlan eladásában is
döntést hozott, így egy könyvkiadónak adtak el nem lakás céljára használatos helyiséget, amelyet eddig is bérelt, valamint a Naszály Tej Zrt. vett egy városi tulajdonban
lévő ingatlan részt, mert növelni szeretné a
kapacitásait. Ezt azért is fontos, mert a korábban a Jásztejjel fuzionáló cég más helyre vitte volna a termelés egy részét, ha nem
tudja megvásárolni a városi ingatlant.
Furucz Anita
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A zavartalan tanévkezdés érdekében

ISKOLABŐVÍTÉSEK DUNAKESZIN

A diákok még el sem kezdték élvezni az önfeledt nyári vakációt, amikor már Dunakeszi Város Önkormányzata azon munkálkodott, hogy a város diákjai kulturált környezetben kezdhessék meg tanulmányaikat szeptemberben. Az új tanévet jelző első csengőszóig még hetek vannak előttünk, de már javában zajlanak
a zavartalan iskolakezdést garantáló munkálatok, melyről Dióssi Csaba polgármestert kérdezte lapunk, aki beszámolt arról is, hogy milyen feladatok elé állította az önkormányzatot az iskoláskorúak folyamatosan növekvő létszáma.
– 2013 új fejezetet nyitott az oktatási
intézményeink életében, hiszen fenntartásukat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át, s az önkormányzatnál az üzemeltetési feladatok maradtak. Ez a nyári felújítások esetében azt jelenti, hogy ezeket
a feladatokat a városnak kell továbbra is elvégeznie, azonban az iskolák
bővítése, újak építése már állami feladat lett. Dunakeszin dinamikusan
fejlődő városi jellegéből következik,
hogy az országos trendekkel szemben évek óta növekszik a beiskolázásra váró gyermekek létszáma, idén
18 első osztály indul. Az ezzel járó feladatokat már 2013 elején jeleztük az
új fenntartó felé, s a kérdésről tárgyalást folytattam Hoffmann Rózsa akkori államtitkár asszonnyal, s
e tárgyban miniszterelnök úrnak is
írtam levelet. Ennek köszönhetően
született meg az a kormánydöntés,
amelynek értelmében a Bárdos Lajos Általános Iskola a Fő út 143. szám
alatti épületrészben 7 tanteremmel
bővülhet, s a Fazekas Mihály Általános Iskola 6 új tanteremmel várhatja
a megnövekedett gyermeklétszámot.
A szükséges tervezési munkák elindultak, a város önkormányzata döntött róla, hogy a beruházásokban 25

vel meg is kötöttük a szerződést, s így
a munkálatok július közepén elkezdődhettek. A 7 tanterem kialakítása
mellett lehetőség nyílt arra is, hogy
az épületet kívülről 15 centiméteres
hőszigeteléssel lássuk el, s a mellette lévő – megnyitásra váró - óvodával harmonizáló homlokzatot alakítsunk ki. Ez érinti a jelenlegi Járási Hivatal épületrészét is, hiszen terveink
szerint a jövőben az is iskolaként fog
funkcionálni, mivel a Járási Hivatal
el fog onnan költözni.
– A Fazekas Mihály Általános Isko-

Dióssi Csaba polgármester:
Zavartalan lesz a tanévkezdés
százalékos önrészt vállal. Menetközben azonban kiderült, hogy az állami fenntartó a beruházások befejezési dátumaként 2014 novemberét, illetve 2015 januárját tudja vállalni. Ahhoz azonban, hogy szeptemberben
minden diák számára kulturált elhelyezést tudjanak nyújtani a város iskolái, a bővítések egy részének a tanévkezdésig mindenképp meg kell valósulnia. Tekintettel arra, hogy az
eddigi felújításokat az önkormányzat végezte, megfelelő helyismerettel
és tapasztalattal rendelkezik. Ezért
döntött úgy az önkormányzat, hogy a

Hamarosan átadásra kerül
a Bárdos iskola mellett épült
180 férőhelyes Meseház Óvoda
Fő út 143. szám alatti épületrész bővítését elkészíti. A közbeszerzési eljárást követően a nyertes kivitelező-

la esetében is vannak megoldási tervei a városnak?
– A Fazekas Mihály Általános Is-

kolában – mint említettem – jövő év
januárjától 6 új tanterem fogadhatja majd a diákok, s ezzel párhuzamosan az étkezőt is kibővítik. A beruházás jövő évi befejezése miatt azonban
szeptembertől valamilyen megoldást
kellett találni arra, hogy a munkálatok elkészültéig is kulturált körülmények között tanulhassanak a diákok.
Ezért az önkormányzat az iskola területére egy két osztály befogadására alkalmas konténer elhelyezését vállalta
magára, amely biztosítja a zavartalan
tanévkezdést. Ilyen megoldást egyébként több hasonló helyzetben lévő település is választott már korábban.
– Dunakeszi iskolavárossá nőtte ki magát, amely új feladatokat is
jelent. Korábban felmerült, hogy az
Alagi Lakópark környezetében új iskola épül. Mi a realitása a terv megvalósításának?
– Orbán Viktor miniszterelnök úr,
amikor legutóbb itt járt Dunakeszin, nekem személyesen ígérte meg, hogy egy
24 osztályos iskola épülhet a közeljövőben a Belügyminisztérium jelenlegi kiképzőtelepén. Jelenleg is zajlanak az
előkészületek, a beruházó tervei szerint
2015 őszén megnyithatja kapuit a város
hatodik általános iskolája is.

Vetési Imre

Szabó
plébános
Dr. József
Bóth János
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Dunakeszin megnyílt a Béke úti
és az alsói új parkoló

Mint arról korábban már hírt adtunk, Dunakeszin mintegy négyszáz gépkocsi és százötven kerékpár befogadására alkalmas parkoló épül a város három vasúti megállóhelye mellett. A gyártelepi Béke útit és a Dunakeszi-alsói parkolót a kivitelező részlegesen már átadta a forgalomnak.

Az újjáépített Muskátli utcai parkoló

A

három
beruházás
összértéke több mint
320 millió forint,
amely némi csúszással vette kezdetét, mert számos alépítményt, vezetéket is ki
kell(ett) váltania a beruházó

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek (NIF Zrt.), melyek nem szerepeltek a közműtérképeken.
Dunakeszi-alsón és Gyártelepen áprilisban megkezdődtek a munkálatok, a Du-

nakeszi Nagyállomás munkaterület átadása egy hónapja megtörtént, de a közműkiváltások, valamint a MÁV és
a NIF Zrt. közötti egyeztetések miatt a tervek szerint
ezekben a napokban indulhat a kivitelezés.
A gyártelepi állomásnál, a
Béke út mellett, a korábban
is parkolóként használt területen már kiépítették az új
parkolókat, aszfalt borítja a
Könyves Kálmán utcához vezető összekötő utat. A kivitelezést végző Strabag Általános Építő Kft. a múlt héten
részlegesen már átadta a forgalomnak a parkolót. Újdonság, hogy a parkolóba közvetlenül a Béke útról nem lehet behajtani csak a Könyves
Kálmán utcáról. Ugyancsak
itt lehet kihajtani.
A további kivitelezési munkálatok - padkarendezés, térfigyelő kamera rendszer, kiemelt világítás, kerékpár tárolók létesítése - a forgalom
csekély mértékű zavarása

mellet folytatódnak. A vasútállomás „túloldalán”, a keleti
oldalon a P+R parkoló kiépítése a héten kezdődik a közművek kiváltásával. Az ott
kiépülő P+R parkolót várhatóan október közepén adja át
a kivitelező, jelezte a NIF Zrt.
A fejlesztésnek köszönhetően a gyártelepi vasútállomás környezetében összességében 168 gépkocsi tárolására alkalmas P+R parkoló épül, míg 78 db kerékpár
elhelyezését biztosító B+R
fedett kerékpártároló létesül.
Dunakeszi-alsón a Muskátli utcában és a vasút melletti
területen 68 db gépkocsi tárolására alkalmas P+R parkoló, valamint az állomás
mellett 30 db kerékpár elhelyezését biztosító fedett B+R
kerékpártároló épül. A parkoló területén megújul a közvilágítási hálózat, valamint
térfigyelő kamerarendszert
is telepítenek. Alsón a Muskátli utcában már átadásra

A gyártelepi Béke úti parkoló is megújult

kerültek a gyephézagos térkő burkolatos parkolók, miközben a további munkák
folytatódnak.
A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. (NIF) beruhá-

zásában és a Strabag Általános Építő Kft. kivitelezésében zajló munkálatok teljes
egészében várhatóan novemberben fejeződnek be a három vasútállomás mellett.

A JÓ GAZDA GONDOSSÁGÁVAL

Dunakeszi Város Önkormányzata tevékenységének egyik legjellemzőbb ismérve a tervszerű, tudatos előkészítő munkavégzés, mely az elmúlt négy esztendőben a gyakorlati kivitelezésben is érvényre jutott. A képviselő-testület tagjainak döntő többsége példaértékű egyetértésben hozza meg a város életét, mindennapi működését meghatározó döntéseket – tudtuk meg Dióssi Csabától. A város polgármestere szerint ez az összefogás jelentősen serkenti Dunakeszi fejlődését, a hétköznapi feladatok sikeres megoldását.

A

ki az elmúlt négy év során figyelemmel kísérte a város
életét, a képviselő-testület
döntéseit, az Dunakeszi folyamatos fejlődésének lehetett a tanúja. A már jól ismert fejlesztési tempót a nyári időszakban – ha lehet
– tovább fokozzuk, hiszen számos
olyan beruházás, indult el az önkormányzati ciklus elején, melyek
végére most teszünk pontot, ezekben a hetekben adjuk át – mondta a polgármester. Dióssi Csaba elsőként a négy éves ütemtervben –
éves bontásban - szereplő 64 utca
építését emelte ki, melyek közül
az idei esztendőre mindössze húsz
maradt. – Idén összesen 3885 méter utat építünk, amelyben benne
lesz három olyan kis utca is, melyek ugyan korábban nem szerepeltek a tervben, de a képviselő-testület úgy döntött, hogy érdemes megépíteni őket. A 2014-es esztendőre
tervezett utak közül hét már elkészült, a többi építése folyamatban
van – tette hozzá a városvezető.
Az utak építéséhez hasonló tervszerűséggel újítják fel a város járda-hálózatát, építik a gépjármű
parkolókat. Mint azt Dióssi Csabától megtudtuk idén már két kilométer járdát építettek. – A programot
folytatjuk, még ebben az évben elkészül a Fő úton a Petőfi utca-Béke
út közötti szakasz (535 m), Fillér
(280 m), Gyöngyvirág (20 m), Huba
(30 m), Veres Péter utcában (20 m),
Tábor út – Sződi utca sarkán (33
m), és a Jézus Szíve templom körül

– sorolta az adatokat a polgármester, aki elmondta azt is, hogy a városi parkolók építését is éves ütemterv szerint végzik. – Mint az ismert

utca fóti végében, a Tóváros és a
Toldi lakópark közötti buszmegálló és gyalogátkelő csomópont építését kíséri.

Az évek során elkoptatott Fő úti
gyalogosjárdát viacolorral
burkolta le az önkormányzat

a város három vasútállomása mellett épülő P+R parkolók tervezésében részt vett önkormányzatunk is,
ám a kivitelezés költségeit az állam
finanszírozza. Az önkormányzat
idén eddig közel száz városi parkolót épített saját forrásból. Ezt a fejlesztést is folytatjuk – jelentette ki
Dióssi Csaba, aki szerint a város
polgárai már „megszokták”, hogy
közlekedésbiztonságuk érdekében
minden évben új gyalogátkelőhelyeket építenek ki. Idén hét új közlekedési csomópont létesül, melyek közül a lakók körében a legnagyobb várakozás a Kossuth Lajos

- Az élhetőbb város kialakítását,
a lakók kulturált sportolási és pihenési lehetőségeit, közösségi tereink bővítését szolgálják olyan jelentős fejlesztések, mint pl. a Duna-parti Katonadombon, a város
szabadidőparkjában megvalósuló
kétszintes kajak-kenu bázis építése, vagy a közelében lévő Napközis tábor felújítása. A Magyarság
Sporttelepen most kerül átadásra
a nagyméretű műfüves futballpálya, ami új lehetőséget jelent Dunakeszi sportéletében. A Magyarság két régebbi labdarúgó pályáján befejezéséhez közeledik az

öntözőrendszer kiépítése. De folyathatom a fejlesztések sorát a
vasúti Nagyállomás mellett lévő
D. Ordass Lajos park teljes felújításával, ahol új sportpálya és futókör is épül. A lakótelepi Szent István parkban is jelentős felújításokat végzünk, de szólnom kell a
Városházánál a főtér újjáépítéséről is, amely első üteme augusztus
20-ára elkészül, így helyet adhat a
városi ünnepségnek, és az élő, városi produkcióban színpadra kerülő István, a király rockoperának.
A tér teljes egészében szeptember
közepére nyeri el megszépült arculatát – hallhattuk a polgármestertől.
Dióssi Csaba az önkormányzat
egyik kiemelt feladatának tekinti a városi intézmények felújítását,
melyre idén – a korábbi évektől
eltérően jóval többet - több mint
százmilliót költenek. Két általános iskola, a Kőrösi és a Fazekas
mellett teljesen megújul a Radnóti
gimnázium aulája is. – Óvodáinkra
is odafigyelünk. A nyári szünetben
elkészül a Játszóház Óvoda udvarának teljes rekonstrukciója, gyepszőnyeget helyezünk el, kiépítjük a
teljes locsolórendszert. Az Alagi
Óvoda új csoportszobát kap, miközben teljesen felújítjuk az épületet kívülről, az udvart pedig komfortosabbá tesszük. Hamarosan
átadjuk a 180 férőhelyes Meseház
Óvodát Gyártelepen. (A Bárdos és
a Fazekas iskolabővítéséről külön cikkben írunk. A szerk.) Sike-

res uniós pályázatnak köszönhetően napelemeket helyeztünk el
a Polgármesteri Hivatal, a Piros
Óvoda és a Fazekas iskola tetején,
ami révén megoldjuk energiaszükségletüket – emelte ki Dióssi Csaba, aki azt is hangsúlyozta, hogy
az önkormányzati ciklus elején bevezetett ésszerű pénzügyi gazdálkodás jelenti az egyik meghatározó forrást a város intézményeinek
fejlesztésére, felújítására.
Dunakeszi polgármestere beszélgetésünk zárásaként elmondta, hogy még az idén elkészül a Zeneiskola iskola fűtési rendszerének a teljes rekonstrukciója, a parkoló kiépítése pedig folyamatban
van. A Casalgrande téren kicserélik az orvosi rendelő nyílászáróit, felújítják az épület homlokzatát. Terveik között szerepel a József Attila Művelődési Központ gépészeti felújítása, jövőre, pedig ha
már a város tulajdonában lesz az
intézmény, akkor teljesen felújítják. Jó gazda módjára korszerűsítették a közvilágítást, orvosolják a
csapadékvíz elvezetési gondokat,
pl. a Stromfeld utcában 160 méteres csapadékcsatornát építettek,
sok helyen pedig szikkasztó kutakat. – A felsorolt fejlesztések, beruházások, nyári karbantartási
munkák elvégzése idejére kérjük
türelmüket, és munkánk végzése során mindannyian szem előtt
tartjuk, hogy Dunakeszi, a Mi városunk! – húzta alá Dióssi Csaba.

Az oldalt írta: Vetési Imre
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SALVIA FESZTIVÁL – INVITEL INTERNET:

Magyarországon először
Vác ad otthont a VIII. Európai Siket Művészetek és
Kultúra Fesztiválnak

Idén Vác ad otthont a SALVIA-VIII. Európai Siket Művészetek és Kultúra Fesztiválnak július 21. és 26. között. Hazánk első alkalommal nyerte el a fesztivál rendezésjogát, melynek köszönhetően az ezeréves városba Európa 13 országa mellett
Hong Kong-ból is érkeztek vendégek.

A

rendezvénysorozat a
Váci Fogyatékosügyi
Tanács és a Cházár
András Egységes Gyógypedagógiai Intézmény közös
szervezésében valósul meg,
melynek fővédnöke Fördős
Attila, Vác Város polgármestere – jelentette be a fesztivál bemutatásakor Mikessy
György, a program egyik főszervezője. A Cházár András speciális iskola igazgatója kedves szavakkal mondott
köszönetet mindazoknak,
akik támogatták az európai
szintű rendezvény sikeres
előkészítését.
A Váci Fogyatékosügyi Tanács képviseletében Petke
Lajos elmondta, hogy két
éve Tallin adott otthont a
SALVIA fesztiválnak, ahol a
Csendhangja sikettánccsoport Petkéné Baksza Aranka
vezetésével nagy sikert aratott, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Vác nyerte
el az idei fesztivál rendezésének jogát. De mint mindketten kihangsúlyozták, Fördős
Attila és az önkormányzat,
valamint a 212 éves múltra
visszatekintő Cházár András speciális iskola támogatása nélkül nem jöhetne létre
az európai léptékű program.
Fördős Attila azt hangsúlyozta, hogy Vác mindennapi tevékenységében kiemelt
figyelmet fordítanak a fogyatékkal élő emberek segítésé-

Weisz Fanni a rendezvény
háziasszonya
re, támogatására. Örömmel
jelentette be: 2014 és 2016
között Vác az „Európai siket művészetek és kultúra
városa” megtisztelő címet is
elnyerte. Vác a fesztiválok és
a rangos kiállítások városa
– mondta a képzőművészeti értékekre, a napokban véget ért V4 találkozóra, a Váci
Világi Vigalomra utalva, melyet követ a SALVIA fesztivál. - Amikor idekerültem
a város élére, akkor elsődlegesen azt a célt tűztük ki,
hogy az összes kulturális értékünket -, amely az épített
környezet és egyéb művészeti kulturális ajánlat - a lehető legszélesebb körben megismertessük. Vác ma már állandó kiállításokkal, és kulturális fesztiválokkal várja a
közönséget – mondta a polgármester. Fördős Attila az
egyik legfontosabb célként

említette, hogy az ezeréves
püspökváros értekeit megismertessék Európával.
Vác polgármestere hangsúlyozta: fontos, hogy a fogyatékkal élő és az ép emberek
között jó legyen a kommunikáció, amely rávilágít arra a
tényre, hogy mindannyian
egyenlő értékűek vagyunk.
A hétfőn kezdődött hat napos rendezvény programjairól szólva Mikessy György
elmondta, hogy azokat a Madách Imre Művelődési Központban és a Cházár András
speciális iskolában tekinthetik meg az érdeklődők, melyek sorában megtalálhatók
lesznek a vendég nemzetek
sokszínű színházi előadásai, művészeti kiállítások és
kézműves vásár is. Bővebben a Tourinform Iroda segítségével és a városban kihelyezett plakátokról tájékozódhatnak a nézők. Mikessy
György érdekességként elmondta, hogy a plakáton a
250 éves Kőkapu látható, melyet Mária Terézia váci látogatása tiszteletére emeltek,
aki abban a püspöki épületben szállt meg, amely 212 éve
otthont ad a speciális intézménynek. Ez a patinás főtéri épület a szálláshelye a 70
fellépő művésznek és az őket
kísérő 50 turistának is.
A rendezvény háziasszonya Weisz Fanni.
(Vetési)

házon kívül és belül

A világháló folyamatosan növekvő szerepet játszik életünkben. Egyre többen fedezzük fel, és egyre sokoldalúbban használjuk ki a web nyújtotta lehetőségeket,
sőt sokunk számára már elengedhetetlen, mindennapos eszközzé vált. A különféle online oldalak a tájékozódáson és a kapcsolattartáson túl többek között a szórakozáshoz, illetve a szabadidős programok szervezéséhez, valamint az élmények megosztásához is segítséget nyújtanak.

E

gy friss kutatás alátámasztja, hogy az emberek a világhálóhoz
kötődnek leginkább a modern kor telekommunikációs vívmányai közül. Az elemzésből kiderül, hogy a 16 és
74 év közötti magyar lakosság 71 százaléka rendszeresen internetezett a tavalyi
év során, és 87 százalékuk
nélkülözhetetlen kommunikációs csatornának tartja.
Közel ugyanekkora az aránya azoknak is, akik az online ügyintézést, mint például a bankolást vagy az elektronikus vásárlást részesítik
előnyben.
Internet a szabadban
A szabadtéri és a házon belüli internetelérés lassan egyformán fontossá válik számunkra, és emellett egyre
természetesebbnek tűnik,
hogy akkor kapcsolódhatunk a világhálóra, amikor
csak szeretnénk. Nyáron kifejezetten szívesen töltjük
időnket a szabadban, közeli tereken vagy parkokban, ám ilyenkor sem szeretnénk kimaradni az internet nyújtotta élményekből. Az Invitel a házon belüli
internetszolgáltatás mellett
a szabadtéri webelérésre
is hangsúlyt fektet az
Invitel_Szabadon projekt
keretében, amely ingyenes vezetéknélküli internethozzáférést kínál. A tár-

saság jelenleg már hat város forgalmas közterein –
Gödöllő, Veszprém, Cegléd,
Gyula, Hajdúszoboszló és
Szeged – biztosít ingyenes
Wi-Fi-szolgáltatást.
Az Invitel internet
otthon is vár
Otthon még inkább vágyunk
a tartalmas, személyre szabott szórakozásra, amit minél kényelmesebben szeretnénk biztosítani magunk és
családunk számára. Az Invitel most az otthoni böngészéshez is kedvező feltételeket kínál ügyfelei részére. Az új lakossági előfizetők
a megrendeléstől számított
első három hónapban 0 forintos havi díjért vehetik igénybe az internetszolgáltatást,
ha 24 hónapos, határozott
idejű szerződés keretein belül rendelnek meg az internet mellett legalább még
egy szolgáltatást tartalmazó

Invilág csomagot. A meglévő lakossági előfizetők számára szintén három hónapig
díjmentes az internet, ha a
jelenlegi szolgáltatásuk mellett új szolgáltatáselemre fizetnek elő 24 hónapos, határozott idejű szerződéskötéssel. Az ajánlat további kedvezményt is tartogat, hiszen
online megrendelés esetén
az Invitel havidíj-mentesen
Wi-Fi eszközt is biztosít az
ügyfeleknek.
További információ:
www.invitel.hu

Az internethasználattal kapcsolatos
adatok a KSH és az NMHH felmérésén alapulnak.

ELŐTTÜNK SORJÁZIK VÁC 1000 ÉVES TÖRTÉNETE

Bemutatták a Vác Városkalauz című városismertető könyvet

– Nagyobb esélyünk van, ha mi maguk is értékeljük, hol lakunk, ha lapozgatjuk ezt a kiadványt, s egy kalauzzal ajándékozzunk meg valakit, aki Vácra, a legszebb Duna-parti városba érkezik – e szavakkal ajánlotta dr. Beer Miklós megyéspüspök dr. Horváth M. Ferenc most megjelent Vác Városkalauz-át a nagyérdemű figyelmébe a könyvbemutatón.

A

váci megyéspüspök
hangsúlyozta,
fontos, hogy visszatekintsünk a város múltjára, büszkék legyünk jelenére és a jövőben bátran ajánljuk barátainknak, ismerőseinknek.
Mint mondta, e kiadvány is
ehhez nyújt segítséget, majd
így folytatta: - Kezembe véve
a könyvet, polgármester úr
köszöntőjében mindjárt egy
frappáns kifejezésre bukkantam: „Vác egy váras város
itt a Duna mentén.” S a város
több mint ezer esztendejét
kutatva, tudjuk, hogy Szent
László és Géza királyunk ott
építette az első székesegyházat, ahol egykor a vár állott. A könyv fotóit lapozgatva ott sorjázik előttünk Vác
1000 éves története. Idézi azt
a csodálatos múltat, melyből
már csak köveink maradtak.
A török megszállást követő-

Dr. Beer Miklós és Fördős Attila mutatta be a könyvet

en Vác volt az egyik első város, amelyik újjáéledt: jöttek
a ferencesek, domonkosok, s
híres püspök elődeim. Mindazt, amit ma látunk a város
vagy a székesegyház főterén,

az mind ezeknek a nagyszerű
embereknek köszönhető. S a
történelmi múlt jeles személyiségei közül megszállt Vácon Széchenyi István, Kazinczy Ferenc és Sissy is.

A könyvbemutatót megnyitva a szerző, dr. Horváth
M. Ferenc levéltári igazgató
felidézte, hogy az elmúlt 100
évben több útikönyv is megjelent Vácról. Az elsőt Tragor
Ignác írta 1927-ben, mivel úgy
gondolta, hogy budapestieknek és a Magyarországon átutazóknak fogalmuk sincs
arról, hogy mennyi látnivaló található itt. A vendégek
szervezett fogadására 1935ben hozták létre az első idegenforgalmi hivatalt Vácott, s
1938-ban városi idegenforgalmi bizottság is alakult. Ennek
ellenére az 1943-ban kiadott
évkönyvben az akkori polgármester arról írt, hogy bár
a város idegenforgalmi adottsággal kétségkívül rendelkezik, de nem olyan mértékben,
hogy erre a település jövőjét
alapítani lehetne.
- Elkezdtem gondolkodni,

tudjuk-e mi az, hogy városkalauz. Nyilván nem a jegykezelőről van szó, hanem
olyan könyvről, ismertető anyagról, amely útba igazít, utat mutat – fejtegette

Dr. Horváth M. Ferenc,
a Váci Levéltár igazgatója,
a könyv szerzője

Fördős Attila. A város polgármestere emlékeztette a
megjelenteket arra, hogy kalauzok voltak a múltban is,
például Pázmány Péternek
az Isten igazságára vezérlő
kalauza. Mint mondta, ahogy
a kiadványt áttekintette, külön értéket adott számára,
hogy nemcsak történelmi,
kulturális, hanem idegenforgalmi és földrajzi környezetbe is belehelyezi a várost.
Az igényes kivitelű kiadvány a neves helyi fotóművészek mellett az Arcus Grafikai Stúdió és a Multiszolg
nyomda nívós munkáját dicséri. Vác Város Önkormányzata kiadásában - Fördős Attila polgármester ajánlásával
- megjelent városkalauz már
megvásárolható könyvesboltokban és a Váci Levéltárban.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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ÉLETE AZ ÓVODA

Beszélgetésünket azzal kezdte Seprényi Zoltánné, a „Vasút a gyermekekért” Alapítvány Dunakeszi Óvodájának a vezetője, hogy, idézem: „Életem az óvoda”. Kíváncsivá tett, vajha mi minden rejlik e kijelentés mögött.
Mert amilyen hangsúllyal mondta, már az önmagában meggyőző erejű volt.
– Apai nagyapám kántortanító volt
Bánkon, előbb édesapám is az volt,
majd Maglódon és Vácdukán iskolaigazgató lett. Édesanyám ugyanitt egy
százhúsz fős fiú nevelőintézetben dolgozott élelmezés vezetőként. Odahaza négyünket nevelt fel becsülettel. Három bátyám közül kettő és két sógornőm is a pedagógus pályát választotta.
Számomra is egyértelmű volt a döntés.
Érettségi után beiratkoztam a Kecskeméti Felsőfokú Óvónőképző Intézetbe.
Ott végeztem l974-ben. Az állásajánlat
a Dunakeszi Járműjavító Intézet akkor
épülő óvodájába csábított. Hatan jöttünk ide, de az óvoda csak a következő év januárjában nyitott, és a jövő év
elején lesz negyven éves. Manapság azt
tartják, hogy időnként váltani kell szakmát, munkahelyet, de nekem az eltelt
négy évtized azt jelenti, hogy az épület
minden négyzetcentiméterére jut valami emlék…
Elkezdték „megtanulni és belakni” az
épületet. Érdekes, izgalmas feladat volt
és a frissen szerzett szakmai tudásukat
is próbára tette például a játékvásárlás,
bútorválasztás. Az épületet felépítették a szakemberek, de az óvoda arculatát, mai szóval élve fazonját ők alakították ki. De tanulták a hivatást az addigi kisóvodában Bozsó Edittől, Maturik
Annától, s az akkori vezetőtől Axmann
Edénétől, Mancikától is.
A MÁV intézményeinek akkoriban kiemelkedő humánpolitikai rendszere
volt, a szakfelügyelet is rengeteget segített. Név szerint említette Keresztúri
Ferencnét és Szőnyi Ferencnét. Az elvárásuk az volt, hogy tudásuk legjavát, és
az emberi mivoltuk legjavát nyújtsák.
– Amit fiatalon tanultunk, és tapasztalatként hozzáadott az eltelt négy évtized, azon a gyakorlaton alapvetően
nem szeretnénk változtatni, ez az intézményünk egyik értéke. Nagyon fontos a szülőkkel való kapcsolat. Jó a hí-

E

A Brunszvik Teréz-díjat Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterétől és
Hoffmann Rózsa államtitkártól vehette át Seprényi Zoltánné

rünk, hozzák is a gyerekeket, s az a jó,
ha itt is maradnak. Mondhatok szépeket az irodában, ha a tapasztalatuk ezzel nem egyezik…
Hosszasan beszélgettünk azokról a
szakmai titkokról, amelyek az eltelt évtizedekben vonzóvá, értékessé tették
az intézményt. A nevelési évet legutóbb
150 gyermekkel zárták, a hat csoportban tizenhárom óvónő, hat dajka és
két pedagógiai asszisztens dolgozik. A
konyhai és irodai személyzettel együtt
huszonnyolcan működtetik az óvodát.
– Viszonylag hamar lettem vezető helyettes, s amikor 1979-ben az elődöm nyugdíjba ment, megkaptam a vezetői kinevezést. Már tervezzük, hogy
a negyven éves évfordulóra készítünk
egy nagy tablót, amin felidézzük az eltelt évtizedek történetét. Sok elismerést kaptak a munkatársaim, a tablón ezeket is feltüntetjük. Én 1998-ban
kaptam meg Göncz Árpád Köztársasági Elnök úrtól a Magyar Köztársasági
Bronz Érdemkereszt kitüntetést, 2010ben a MÁV-tól Vasútért kitüntetést, és

idén május végén, a pedagógus napon
a Brunszvik Teréz-díjat vehettem át
Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterétől. Jó csapattal dolgozhatok
együtt. Alapelvünk, hogy nálunk a gyerek a fontos, önmagához képest fejlődjön, érezze itt jól magát s minden pillanatát kihasználjuk az óvodai életnek.
Környezetbarát szemléletet formálunk,
elnyertük a Zöld óvoda és a Madárbarát
óvoda címet…
Férje is a Vagongyárban dolgozott,
ott ismerkedtek meg, házasságkötés
után Alsógödön teremtették meg a családi fészket. Három gyermekük van,
akik 35, 34, 33 évesek. Zoltán a számítógépes biztonságtechnikában dolgozik, Szabina könyvelő, Károly az építőiparban tevékenykedik.
– Nagyon fontos a gyerekekkel való
érzelmi kapcsolat, ennek a módszerei
kiépültek az elmúlt évtizedekben. Átvettük elődeinktől a sok jót és tovább
bővítettük, de az alapvető emberi értékek most is a legfontosabbak…
Katona M. István

adománygyűjtő akció
Két éve indult útjára az adventi vásár keretében meghirdetett adománydoboz
akció, ami azóta hagyománnyá vált városunkban. Ezt a sikert látva már korábban felmerült bennem és polgármester úrban a gondolat, hogyan tudnánk ezt
a kezdeményezést kiszélesíteni.

A

Az adománygyűjtő akció
során elsősorban füzeteket,
írószereket, tolltartókat, iskolatáskákat, tornazsákokat és minden egyéb olyan
eszközt várunk, amire az
iskolában szükségük lehet
a diákoknak.
Kérem, hogy adományukat augusztus 8-ig juttassák el a Dunakeszi Programirodába (Polgármesteri Hivatal, Dunakeszi, Fő út
25.), vagy a Humán Szolgáltató Központba (Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u 32.)
Köszönöm, hogy Ön is
csatlakozik az akcióhoz!
Szabó József
Egyházügyi
és társadalmi
kapcsolatokért felelős
tanácsnok

z egy nagyméretű, akár
egykilósra is megnövő, dudoros, hámozható fajta, amiből házilag a legjobb paradicsomlé készült.
Valamikor szüleink, nagyszüleink korában minden környékbeli településen évről
évre családi esemény volt a
paradicsom befőzés. Ipari
méretekben pedig a Dunakeszi Konzervgyár vásárolta föl
a termést, amit szekereken a
budapesti piacokra is szállítottak a fóti, dunakeszi, mogyoródi termelők. Az idő kereke nem fordítható vissza,
de a hagyományok őrzése folyamatos a ma divatos, holland, fólia alatt termelt, hib-

Csordás Tibi a Fiestából
rid paradicsomok idejében
is. Ezért rendezték meg Fóton, július 19-én, immár negyedszer ezt a rendezvényt,
ahol a paradicsomok versenye mellett számos egyéb játék és vetélkedő is szólt a paradicsomról.
A rendezvény délelőtt piac-

Fásy Ádám és Bartos Sándor
polgármester
cal kezdődött a Czuczor és a
Károlyi út felől is megközelíthető, erre a célra kialakított ősfás ligetben. Sátrakba települtek ki a város óvodái, ahol kézműves foglalkozások zajlottak késő délutánig, mellettük igazi búcsús
hangulatban telt el nap az
ugrálóvár, a dodzsem, és az
egyéb gyermekek számára
kívánatos játékok közt. Természetesen paradicsomos
ételeket és minden egyéb lacikonyhás finomságot is lehetett vásárolni.
Délutánra kitelepült a Fásy
Mulató, s Fásy Ádám 28 neves énekest léptetett föl az
estére legalább 3000 összesereglett zenekedvelő nagy örömére. A televíziós felvétel által is megörökített remek műsor kitűnő hangulatban, jóval
éjfél után fejeződött be.
Kép és szöveg:
Windhager Károly

Templomi Családi
Koncert Gödön

ISKOLAKEZDÉSI

Karácsonyi ünnepek mellett, az iskolakezdés szintén
megterhelő időszak a családok számára, ezért gondoltuk úgy - a Humán Szolgáltató Központtal egyeztetve -, hogy az évnek ebben
a szakaszában is adománygyűjtést szervezünk.
Fontosnak tartom, hogy a
rászoruló családok ne csak
egy évben egyszer kapjanak segítséget, hanem más
időszakban is gondoljunk
rájuk. Bízom benne, hogy
az adományokkal most is
nagy örömet fogunk szerezni a szülőknek és gyerekeknek egyaránt, és a nyári
adománygyűjtés is hagyománnyá válik majd, az adventi adománydoboz akcióhoz hasonlóan.

Fóton tartják minden évben a Paradicsom Fesztivált annak emlékére, hogy Magyarországon a paradicsomtermesztés ebben a tájegységben honosodott
meg elsőként. Ma is a magyar génbank által nyilvántartott fajta a Fóti Gerezdes paradicsom.

A Gödi Családi Fesztivál egyik kiemelkedő eseménye zajlott le július 13-án a gödi
Szt. István Templomban kiváló művészek föllépésével: Pászthy Júlia és lánya, Karosi Júlia, és fia Karosi Balint a Fassang-Rohmann házaspárral közösen kápráztatta el a közönséget.

P

ászthy Júlia hangja,
éneklése nagyon szép,
érzékeny, lánya, Karosi Júlia népdalokat, saját
szerzeményeket adott elő jazzesített formában, fia, a már
11. éve Bostonban élő orgonaművész Bálint csembalón
és orgonán játszott Bach műveket és saját szerzeményt.
Fassang László, a hangverseny másik világhírű orgonistája feleségével,
Rohmann Ditta gordonkaművésszel bevezettek minket a barokk zene szépségébe, de ugyanolyan otthonosan érezték magukat a jazz
műfajban és a népdal improvizációban is. Fassang és
Karosi Bálint csembalón,
zongorán és orgonán játszva egyaránt a világszínvonalat képviselik, de ugyanez
elmondható a hölgyekről is,
így pedig valóban egy egé-

szen egyedi, különleges, magas színvonalú 2 órás családi hangversenynek lehettek
részesei a telt házat produ-

sal köszönte meg a közönség ezt az estét, és mindenki
várja már a következő hangversenyt, melyen augusz-

káló zenerajongók, akik az
öt előadóművésszel együtt
közösen énekelték el a Tavaszi szél két versszakát a
koncert befejezéséül. Óriási
ovációval, fölállva, vastaps-

tus 23-án Lachegyi Imre és
Holló Aurél családja zenél
nekünk.
Wagner László
főszervező

Fotó: Kurdi Imre
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VÁCI HANGULATOK:
Öt festőművész kiállítása

Méltán nyerte el Vác a Kultúra Magyar Városa kitüntető címet, amely ismét példáját adta, hogy a művészetek
támogatása és a nemzetiségek együttműködése határtalan a városban. Csütörtök délután öt kiváló nemzetiségi festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Madách Imre Művelődési központban.

H

osszú évek szép hagyományait
ápolva idén immár nyolcadik alkalommal rendezték meg az egy hétig tartó Váci Nemzetiségi Alkotótábort, melybe öt művész
- Bari Janó, Eva Fajciková,
Manajló-Pryhogyko Viktória, Papageorgiu Szteliosz,
Puha Péter - kapott meghívást.
Az alkotótábor öt nemzetiségi önkormányzat: Váci Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat,
Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat, Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, Váci
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére és támogatásával jött létre - hallhattuk Koltai Dietrich Gábortól, a Madách Imre Művelődési Központ
munkatársától az intézmény
Emeleti Galériájában mondott köszöntőjében, aki külön
szeretettel üdvözölte a tárlatot megtekintő, Lőwy Jánost,
Ipolyság Város polgármesterét.
Bejelentette, hogy Fördős Attila, Vác polgármestere a rendezvénnyel egy időben tartott
közmeghallgatás miatt nem tudott személyesen megjelenni,
aki üdvözletét küldte a kiállító művészeknek és a nemzeti-

ségi önkormányzatok képviselőinek.
Németh Árpád festőművész, a nemzetiségi alkotótábor kurátora, a kiállítás rendezője a művészek és alkotásaik bemutatása előtt tolmácsolta Fördős Attila üzenetét,
aki rendkívül fontosnak tart-

Lőwy János, Ipolyság Város
polgármestere
dr. Alt Gyulával, a Váci Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat
elnökével együtt tekintette
meg a kiállítást

Németh Árpád festőművész, kurátor méltatta a festők alkotásait
ja az alkotótábor működését, festményt, egy alkotást nem
a művészek bemutatkozását: kell lefordítani egy nemzet
"Az az ország, az a nemzet nyelvére, mert azt mindenki
erős, amelyet több - hasonló megérti - mondta a kurátor,
értékrendet követő - nemzeti- aki ugyanakkor azt is hozzáség kultúrája gazdagít." - idéz- tette: - Az itt bemutatkozó alte a polgármestert Németh kotók egy-egy nemzetiséget
Árpád, aki szerint a tárlat is képviselve tárják elénk művéezt a gondolatot reprezentál- szetüket. Mind az öt művész
ja. Majd később azt is kiemel- erős szálakkal kötődik nemte: - Ez a kiállítás lehetne nem zetiségéhez - fogalmazott Nénemzetiségű is, hiszen a kép- meth Árpád, aki ezt követően
zőművészet az az alkotói for- kurátorként értékelte és bema, kifejezési mód, amely "át- mutatta a kiállító művészelépi" a nemzeti határokat, a ket és alkotásaikat, akik kö-

Szabadon úszkálhatunk
a Dunában Nagymarosnál

Múlt hét szerdától üzemel Nagymaroson kijelölt szabad strand – ezzel régi álom
vált valóra a településen. A dunai strand a Hunyadi sétány 250 méteres szakaszán lett kialakítva, nem messze a komptól.

A

település már évek
óta dolgozik azon,
hogy strandot nyithasson a partszakaszon.
Eddig azonban több akadálya is volt ennek, többek között kérniük kellett a hajók
veszteglőhelyének áthelyezését is. Ezek mind megtörténtek – így július közepétől már kijelölt helyen úszkálhatunk a Dunában.
A számos engedély beszerzése mellett ki kellett
alakítani a partszakaszon
öltözőket és zuhanyzókat,
valamint egy elsősegély helyet is. Ezek mind megtörténtek, a táblák és a bóják is
a helyükre kerültek. A meder pucolását már korábban
elvégezték, az ÁNTSZ pedig
a víz tisztaságát is megfelelőnek találta a fürdőzéshez.
Ezt egyébként minden hónapban ellenőrzik majd a
szakemberek.
A megvalósításban a hatóságok mellett a helyi vállalkozók is nagy szerepet
vállaltak.
Kép és szöveg:
Furucz Anita

zött van, akinek festményeivel nem először találkozhat a
váci közönség.
Németh Árpád - mielőtt
megnyitotta a kiállítást - köszönetet mondott a nemzetiségi
önkormányzatoknak az alkotótábor és a kiállítás megrendezéséért. A
megnyitó kedves színfoltja volt Dublinszki Rebeka
népdal énekes és Sarantis
Mantzourakis buzuki művész, a Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
nagy sikerrel fogadott műsora. A kiállítás megtekinthető
2014. augusztus 20-ig.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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A magyar bajnok birkózó Kajak-kenu: Váczai Enikő és
Dunakeszin több olyan ember él, akik valamilyen szakterületen másutt érnek el
kiemelkedő sikereket, eredményeket, ezáltal áttételesen öregbítik a település jó
hírét. Közéjük tartozik ifj. Németh István, aki a közelmúltban szabadfogásban, a
65 kg-os súlycsoportban első lett a Balla József (kétszeres olimpiai ezüstérmes)
emlékére rendezett felnőtt magyar országos birkózó bajnokságon.
a sikerért, szinte minden
időmet ott töltöm.
A Vasas színeiben versenyző István példaképe az édesapja, aki 1962-82 között szintén birkózott és országos

az Újpesti Dózsába. Ott ismerkedett meg ezzel a kemény sportággal. Egy évvel később már indult versenyen is, innentől a szerelem
a sportággal. Sokat segítet-

Kiváló teljesítményt nyújtottak a dunakanyari kajakosok a pöstyéni kajak-kenu
maraton Európa-bajnokságon június közepén.

A

gödi Váczai Enikő (KSI SE) és a váci
Csernák Edina (Váci
Vasutas SE) a párosok versenyében, a felnőttek közt
aranyérmet nyert, Enikő
U23-ban duplázott. Az U23as férfiak K-1-esek viadalában a szintén váci vasutas
Havas Balázs, alig lemaradva a dobogóról, negyedik lett.
„Enikőék
rutinosan
együtt mentek az olaszokkal, a futószakaszokat is
ügyesen oldották meg, nagyon összeszokott egység
képét mutatták, pedig csak
most, a májusi válogatóversenyre ültek össze” – értékelt Weisz Róbert a szövet-

A „világtetején” a gödi Váczai Enikő (KSI SE)
és a váci Csernák Edina (Váci Vasutas SE)

ség honlapján. „Az Európabajnokság legeredményesebb magyarja, Váczai Enikő lett, aki az U23-as egyéni
diadala után vehetett át is-

mét aranyérmet” – tette hozzá a hazai szövetség
szakembere.
Vasvári Ferenc

Keressük Dunakeszin
a mindennapok hőseit
A „két Németh”, apa és fia

szinten az első öt versenyző között tartották számon.
Ő Kunszentmiklóson kezdte sportpályafutását, majd
Kecskeméten, ezt követően a Bp. Honvédban, végül
Dunakeszin, a Kinizsi sportegyesületben fejezte be a
versenyzést. Nagy szeretettel emlékszik vissza Antal
János szakosztályvezetőre,
valamint Fenyvesi Tibor és
Tálas József edzőkre.
Fiát, a Széchenyi István
Általános Iskola tanulóját,
hétévesen, 1997-ben vitte le

tek neki a felnőtt versenyzők, most pedig ő támogatja
a nála jóval fiatalabb kezdőket. Időközben egyesületet
váltott, edzője jó ideje Balla Jenő.
Szüleivel él Dunakeszin,
édesapja vállalkozó. Szereti szülővárosát, azonban a
sűrű versenyprogram miatt
kevés időt tud itthon tölteni.
De legyen bárhol a világban,
haza mindig ide jön.
Katona M. István
A szerző felvétele

Zebegény
virágos főtere,
a turisták kedvence

Fotó: K esziPress

– Három-négy meccsem volt,
a döntőben azonban szoros volt a mérkőzésem. Sajnos, a nagy riválisom nem
indult, pedig vele kellett volna eldönteni, melyikünk jut
ki Üzbegisztánba, az idei világbajnokságra, ami két hónap múlva lesz. Örülök a sikeremnek, most másodjára nyertem meg az országos
bajnokságot szabadfogásban – mondta a 24 éves ifjú
titán.
Nem sokat pihent a bajnokság után, Madridban, az
idei nemzetközi versenysorozat Spanyol nagydíján lépett szőnyegre, ahol az előkelő harmadik helyet szerezte meg. Fizikai erőnléte kifogástalan, a spanyolországi verseny azért is volt jó,
mert a nemzetközi tapasztalatokat így szerzi meg. Most
Tatán, az edzőtáborban készül, mert a sorozat következő állomása hamarosan Bukarest lesz, ahol a Romániai nagydíjon kell küzdenie.
Ezt követően a németországi Bundesliga bajnokságra utazik, egy meghívásos
csapatbajnokságra, ahol kilenc versenyre szerződött, s
minden hétvégén ott lép szőnyegre.
– Nagyon készülök a világbajnokságra, elméletileg
több versenyt nyertem eddig, mint a riválisom, de a
végső döntést a szövetségi
kapitány hozza meg. Jó formában érzem magam, sokat
dolgozom az edzőteremben

Csernák Edina Európa-bajnok

?

Olyan embereket szeretnénk felkutatni, akik tetteikkel,
életszemléletükkel, társadalmi szerepvállalásukkal példaképek lehetnek, de a város nyilvánossága még nem ismeri őket.
Rohanó világunkban, sokszor elmegyünk az igazán
fontos, értékes dolgok mellett. Ezzel a kezdeményezéssel szeretnénk, ha minél több dunakeszi Polgár egy percre elgondolkodna azon kik is élnek körülötte, vajon neki
van-e olyan ismerőse, barátja, rokona, akit jelölhetne,
mint Mindennapi Hőst?
Olyan embert szeretnénk találni, aki követendő példával tud előállni elsősorban gyermekeink, fiataljaink számára.
Ha ismersz a környezetben olyan személyt, aki kiemelkedik a közösségből és érdemesnek tartod a „Dunakeszi
Mindennapok Hőse” címre kérlek, írd meg nekünk rövid történetét a programiroda@dunakeszi.hu e-mail
címre.

Balaska Márk világbajnok!

Minden éremből jutott egy fiatal kajakosainknak

Fantasztikus eredménysorral (10 arany-, 3 ezüst- 2 bronzérem) bizonyították a magyar fiatalok, hogy a
jövőben is hazánk egyik meghatározó sportága lesz a kajak-kenu.

S

zegeden, a Máty-éri pályán az elmúlt hét második felében rendezték meg a korosztályos (U23
és ifjúsági) gyorsasági kajak-kenu világbajnokságot. A
térségünkben működő egyesületekből három klub egyegy versenyzővel, összesen
négy számban volt érdekelt.
A fiatalabb korcsoportban
a női kajak kettesek és a négyesek 500 méteres magyar
egységében is helyet kapott
a Regatta 2000 Dunakeszi
Kajak Klub 18 esztendős tehetsége, Lucz Noémi. László Gizella és Rasztotzky János tanítványa a párosban
a műegyetemi klub versenyzőjével, Sólyom Dórával a
második helyen ért célba,
így világbajnoki ezüstérmet
szerzett. Noémi a négyesben
is dobogóra állhatott egységével: itt bronzérmet érdemelt ki.

A Váci Hajó SE korábban
több korosztályos világbajnoki érmet gyűjtő kajakosa,
Noé Bálint (edzői: Babella
László és Noé József) ezúttal az U23-asok ezer méteren távon vízre szálló kajak
kvartettjében volt érdekelt.
Az egység az előfutamból
harmadik helyen jutott közvetlenül a vasárnapi döntőbe, ott azonban a gyenge rajt
miatt esélyes sem volt éremszerzésre és végül a hetedik
helyen zárt.
Nem úgy a Váci Vasutas SE
ifjú titánja, Balaska Márk!
Csernák Károly edző munkáját dicséri, hogy a pár hete
maratoni távon kontinensbajnok lánya, Edina után immár világbajnok tanítván�nyal is büszkélkedhet. A váci
fiú szegedi társával, Birkás
Balázzsal már az előfutamot is nagy magabiztossággal nyerte - pedig Márknak a

A győzelem pillanata: elől, a váci Balaska Márk

rajtnál gondja akadt a lapátjával...
A középfutamban aztán
egy hajóhossznyi előnnyel
értek a célba és az összesített második idővel várhatták a döntőt. Ahol aztán olyan remekül sikerült
a rajtjuk, hogy a célig még
a nagy esélyes, világbajnoki
címvédő orosz duó is csak

a hátukat nézve csodálkozott. Rövid távon szokatlan
fölénnyel, több mint fél hajónyi fórral érkeztek a célba
a mieink, hogy aztán nagy
ünneplés közepette vehessék át meghatódva a megérdemelt világbajnoki aranyérmet.
Kereszturi Gyula

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

