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ÚJRAAVATTÁK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚS VÁCI EMLÉKMŰVET
Csak annak a nemzetnek van jövője, amely ismeri a föláldozott élet értékét - hangoztatta Áder János köztársasági elnök az első világháborúban
elesett váci hősök emlékművének újraavatási ünnepségén május 31-én,
a magyar hősök emléknapján.

K

atonai egység tisztelgése, szavalat, Áder János köztársasági elnök,
Harrach Péter országgyűlési képviselő és Fördős Attila polgármester
részvételével méltóságteljes ünnepség keretében avatták újjá a váci főterén az I. világháborús emlékművet sok száz emlékező polgár jelenlétében. A díszszázad felsorakozása után
a templomi harangok megszólalásával vette kezdetét az I. világháború centenáriumi évfordulója keretében a Magyar Hősök Emléknapján megtartott váci ünnepség. Az emlékező tömeg - többek között Áder János köztársasági elnökkel, dr.
Benkő Tibor vezérezredessel, Honvéd Vezérkar
főnökkel, Harrach Péter országgyűlési képviselővel, Fördős Attila váci polgármesterrel és a történelmi egyházak méltóságaival együtt - énekelte
Folytatás a 2. oldalon
el a Himnuszt.

Áder János: "Ahol az emberek összefognak, és az emlékeket féltőn megóvják, ott az élet győz a felejtés felett"
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Újraavatták az első világháborús váci emlékművet
adott 11 méter magas monumentális szoboregyüttest, Cser Károly alkotását, amely a mintegy hatszáz váci
hősi halott emlékének állít méltó mementót.
Az emlékező rendezvény Áder János ünnepi beszédével folytatódott. A
köztársasági elnök bevezetőjében felidézte Kovács György honvéd emlékét, aki egyike volt azoknak, akik végigszolgálták és túlélték az első világégést. Az általa megörökített emlékeket idézve a háborúban átélt reményt
és az új értelmet kapó hősiesség fontosságát emelte ki az államfő, majd az
embertelen körülmények között hazájukat hősiesen szolgáló emberek példáját említve hangsúlyozta: csak annak a nemzetnek van jövője, amely ismeri a föláldozott élet értékét. "Ha felejtünk, és nem törődünk a múlttal,
önmagunk ellen vétkezünk, de ahol
Fördős Attila: Győzött a hagyománytisztelet, a kegyelet és a keresztényi szeretet az emberek összefognak, és az emlékeket féltőn megóvják, ott az élet győz
csatába megvédeni ezeréves határain- a felejtés felett" – mondta Áder János.
Folytatás a címlapról
kat, a győzni akarás vágyával indultak "Nekünk, akik ma emlékezünk, minKöszöntő beszédében Fördős Attila el szeretett városukból".
den egyes kioltott életet meg kell gyáemlékeztetett arra, hogy 1917-ben jogNem haltak meg, akiknek nevét az szolnunk." - tette hozzá. Végül a közszabály rendelkezett arról, hogy a tele- utókor emlékezete aranybetűvel kőbe társasági elnök a váci hősökre empülések méltó módon állítsanak em- vési - mondta. Hozzáfűzte: az em- lékezve Ernest Hemingway-t idézte:
léket a világháborúban elesett magyar lékmű visszaállítása a város főterére „Senki sem különálló sziget; minden
hősök tiszteletére. Ennek megvalósí- a győzelemről szól az ármánykodás, ember a kontinens egy része, a szátására a városban 1933-ban került sor a bürokrácia felett, azt mutatja, hogy razföld egy darabja; ha egy göröngyöt
közadakozásból. Majd később a tör- győzött a hagyománytisztelet, a ke- mos el a tenger, Európa lesz kevesebb,
ténelem alakulása több évtizedre el- gyelet és a keresztényi szeretet.
éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna
tüntette a főtérről a szoboregyüttest,
A folytatásban Sörös Dániel sza- el, vagy barátaid házát, vagy a te biramelynek egyes részeit különböző valta el Balassi Bálint Egy katona- tokod; minden halállal én leszek kevehelyszíneken helyezték el a városban. ének című költeményét, majd Áder sebb, mert egy vagyok az emberiségA polgármester szólt arról, hogy fel- János köztársasági elnök, Fördős At- gel; ezért hát sose kérdezd, kiért szól a
adatának tekintette, hogy az alkotás tila polgármester és Moys Csaba, a harang: érted szól.”
visszaállításra kerüljön és ennek üze- Vác Város Világháborús AlapítváAz ünnepség folytatásaként a Honnete a győzelem legyen, hiszen "a ka- nyok kuratóriumi elnöke avatta újjá védelmi Minisztérium Tábori Leltonák, a váci fiúk, akik innen mentek az eredetileg 1933. október 15-én át- készi Szolgálat ágainak képviselői -

Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök, Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke, Nánai László őrnagy, a Protestáns Püspöki Hivatal hivatalvezetője és dr. Köves Máté Slomó
tábori főrabbi - ökumenikus szertartás keretében megáldották az emlékművet.

helyezte el. Harrach Péter országgyűlési képviselő után a Vác Város Világháborús Alapítványok kuratóriumi
elnöke, Moys Csaba hajtott fejet a hősök emléke előtt, majd Vác Város Önkormányzat nevében Fördős Attila
polgármester, valamint Pető Tibor és
Mokánszky Zoltán alpolgármester helyezte el a tisztelet koszorúját.

Fördős Attila polgármester és a két alpolgármester, Mokánszky Zoltán és
Pető Tibor megkoszorúzza az újraavatott I. világháborús hősi emlékművet

Ezt követően a Magyar Művészetért Díjjal, Magyar Örökség Díjjal, valamint Prima Primissima-díjjal elismert Magyar Nemzeti Táncegyüttes a háború által ihletett táncelőadása következett, melynek koreográfusa a társulat művészeti vezetője,
Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas, Kiváló művész.
A nagy sikerű előadás után az újjáavatott emlékmű koszorúzása következett. Elsőként Áder János államfő tisztelgett, majd a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar koszorúját dr. Benkő Tibor vezérezredes

A Magyar Tartalékosok Szövetségének Hagyományőrző Díszütege korabeli ágyúval leadott díszlövéssel tisztelgett a hősök emléke előtt. A koszorúzással egybekötött újjáavató ünnepség a Szózattal, majd a díszszázad emlékmű mellett tisztelgő díszmenetével
ért véget, hogy ezt követően a váci polgárok virágai lepjék el az I. világháború váci áldozatai emlékére 1933 után
a váci Főtéren újjáavatott hősi emlékmű talapzatát.
(Munkatársunktól)
Fotó: Sándor Lajos
és KesziPress

Polgári Est – Gödi beszélgetés Zsédával Felújítják a dunakeszi

A Dunakeszi központú országgyűlési képviselő választókerületben egy igazán kedves és sokakat vonzó hagyományt
teremtett a Polgári Est rendezvény-sorozat életre hívásával dr. Tuzson Bence. A választókerület országgyűlési képviselője népszerű és sikeres sportembereket, művészeket, ismert közéleti személyiségeket „faggat” pályájukról, ars
poeticájukról, ambícióikról, sikereikről, nehéz pillanataikról, a talpon maradás és az újrakezdés embert próbáló kihívásairól, mint a rendezvény házigazdája, aki ebben a szerepkörében is igyekszik jól teljesíteni.

A

Zséda: Az igényesség számomra alapérték

közelmúlt beszélgetőtársai – az olimpiai
bajnok kardívó Szilágyi Áron, a nagy elismertségnek örvendő biztonságpolitikai szakértő, Nógrádi
György után – a gödi Polgári Esten Zsédával találkozhatott a közönség.
A népszerű énekes és az
ismert politikus közel kétórás beszélgetése betekintést engedett a közszereplő
és a magánember mindennapi életébe. Ezúttal is bizonyságot nyert, hogy a politikusi
karrier és a művészi sikerek
szinte elképzelhetetlenek a
nyugodt, kiegyensúlyozott
családi háttér nélkül. - Példaképeim a szüleim, az őseim, akik sok mindenen ke-

resztülmentek, a háborúk, a
birtok elvesztése… és mégis fel tudtak állni, és egyenes gerincűek maradtak. Hiszek abban, hogy az emberek jók, így is állok hozzájuk,
és hiszem azt, hogy ezt vis�sza is fogom kapni – mondta kedves, „zsédás mosol�lyal”. Zséda őszintén beszélt
arról is, hogy bármennyire is a család az első, mégis volt, amikor párhetes kisfiával felkerekedett, hogy
Davosban a Világgazdasági Fórumon – többek között
– Angela Merkelnek énekeljen. – Előfordul, hogy az alkotói vágy felülkerekedik és
elvonulok a stúdióba énekelni, de arra mindig nagyon figyeltem, hogy ne menjen a

ma már nyolc éves kisfiammal együtt töltött idő rovására. Otthon hétköznapi anyukaként élek, s teszem a családommal kapcsolatos hétköznapi dolgaim – jelente ki
a népszerű énekes.
Az ember - miként itt - a
színpadon a lelkét is ki kell,
hogy nyissa. A hangba a személyiség is beépül. Mindig
az volt a célom, hogy a daloknak legyen üzenete is, és
a dalok mondanivalója beleszóljon az emberek életébe
is. Értékeim: a hagyományok
tisztelete, a család, a tradíciók, a felmenőim, a kultúránk,
az őseim, a hit, a hűség, az
emberekhez való viszonyom,
a múlt és a jelen összekapcsolódása, és a tudás – tárulkozott ki őszinte nyíltsággal.

A megbecsülésnek örvendő
eredményes és sikeres szakmai életúton csak akkor lehet biztonságosan végigmenni, ha az ember őszintén
és igényesen teszi a dolgát –
fogalmazta meg művészi ars
poeticaját.
Zséda és Tuzson Bence
visszatérően hangsúlyozták
az értékek fontosságát, azt,
hogy lélek nélkül se énekelni, se politizálni nem lehet.
Igazán jó dolgok csak akkor születnek, ha szívből és
őszintén csinálja az ember
azt, amit csinál.
Ennek jegyében telt el az
est, melynek végén hosszasan tapsolt a hálás közönség.
(Vetési)
Fotó: Bea István

Lapozgatás Zséda legújabb könyvében

szakorvosi rendelőt

A Dunakeszi Városi Önkormányzat régóta szerette
volna felújítani a betegellátásban kiemelt szerepet
betöltő Szakorvosi Rendelő Intézet épületét, melyre most nyílik lehetőség önkormányzati és mintegy 150 millió forint pályázati forrásból.

A

z előző önkormányzati ciklusban már
benyújtotta pályázatát a város az SZTK és a
Radnóti Miklós Gimnázium épületének felújítását
biztosító 450 millió forintos állami támogatás elnyerésére, ám akkor ez nem járt
sikerrel – tudtuk meg a város polgármesterétől. Dióssi
Csaba a Dunakanyar Régió
közéleti újságnak és a helyi
Telekeszi TV-nek adott interjúban elmondta, hogy a
szakorvosi rendelő felújítására való törekvésük sikeres
volt, így most lehetőség nyílt
arra, hogy egy sikeres pályázat esetén 150 millió forint támogatást kapjon a város. A kifejezetten a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet felújítására kiírt pályázat már megjelent a Magyar
Közlönyben is. A kormány
által kiírt pályázaton 150
millió forint uniós forrást
nyert Dunakeszi, melyből
- az önrésszel kiegészítve –
elvégzik az épület külső hőszigetelését, a teljes nyílás-

záró cserét. Bár a pályázatban nem szerepel, de az önkormányzat saját forrásból
elvégzi az épület korszerűtlen, nem környezetbarát,
palával borított tető héjazatának cseréjét is. – Nagyon
feszített határidővel írták ki
a nyertes pályázatban előírt felújítások megvalósítását, de biztos vagyok benne,
hogy sikeresen vesszük ezt
az „akadályt” és egy megszépült, megújult szakorvosi rendelő fogadja hamarosan a betegeket a Fő út mellett – mondta optimistán
Dióssi Csaba. A polgármester hozzátette: a támogatott
felújítások mellett saját erőből korszerűsítik a rendelő kazánházát, a zsúfoltság
csökkentése érdekében beépítik a tetőtér egy részét.
A szakmai ellátás koncentrálása és hatékonysága céljából a Liget utcából átköltöztetik a tüdőgondozót az
SZTK-ba, melynek helyére a
mentőállomás és az éjszakai
orvosi ügyelet kerül.
Vetési Imre
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A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
A trianoni szerződés 95. évfordulójára emlékeztünk június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján. Az Országgyűlés 2010. évi XLV. törvénye a nemzeti
összetartozás melletti tanúságtételként, a trianoni szerződésre emlékezve június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Kifejezve ezzel,
hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság és a magyarok önazonosságának meghatározó eleme.

Dalok és intő gondolatok a
Határokon átívelő
nemzeti összetartozás Nemzeti Összetartozás Napján
Dunakeszin, a gyártelepi Köröndön emelkedő országzászlónál emlékeztek meg a trianoni szerződés 95. évfordulójáról, június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján. A civil adakozásból és önkormányzati támogatással létesített emlékműnél – melynek talapzatánál 2013-ban elhelyezték a határon túli magyar megyékből hozott megszentelt
anyaföldet – a város polgármestere mondott beszédet.

D

Dióssi Csaba polgármester
nemzeti összefogásra kérte az emlékezőket

élután négy órakor város szerte haragzúgás
emlékeztette Dunakeszi polgárait a 95. éve aláírt trianoni békediktátumra.
A fájó hangok elcsendesedése után hat órakor zászlófelvonásával kezdődött az emlékezés a Köröndön, ahol Szőke Attila Szilárd református
lelkész köszöntő szavai és a
Himnusz után a város polgármestere mondott beszédet,
majd Guttmann Vilmos szavalata hangzott el.
A magyarság összetartozása nem lehet csupán egy törvényben deklarált passzus,
tartalommal is meg kell töltenünk, a hétköznapjainkban is meg kell élnünk azt –
fogalmazott Dióssi Csaba.

Meg kell találnunk azt az utat
– folytatta -, amellyel méltók
lehetünk az egykori magyarság egységéhez. Sokat léptünk előre az egységes nemzeti gondolkodásban, de következetesnek kell maradnunk a magyarok közötti
szolidaritásban, a határokat
átívelő nemzeti összetartozásban. Csak így lehet újra
egységes a nemzet. A hazát sohasem tudta felépíteni az állam, csak a nemzet...
A nemzet, amelynek minden
tagja összeadta a maga erejét a család, a város és a nemzet közösségében. Mi itt, Dunakeszin, már többször bizonyítottuk az összefogás erejét... Ezekre méltán lehetünk
büszkék, és bízom benne,

hogy ez az elkövetkezendő
időkben is így lesz. Őrizzük
meg együtt a Magyar Nemzet
Összetartozását! – szólította fel az emlékezőket Dióssi
Csaba polgármester.
A trianoni emlékezés a József Attila Művelődési Központban folytatódott, ahol
Galambos István történész,
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja: Trianon előzményei és következményei címmel tartott előadást.
(Vetési)
Fotó: M angol Tamás

Vác önkormányzata is méltó módon megemlékezett a Nemzeti Összetartozás Napjáról:
a Duna-parti sétányon lévő országzászlónál rendezett ünnepi eseményen közreműködött a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar alkalmi fúvós kvartettje illetve Varga Miklós
énekes-színművész, a szónok pedig ezúttal Szabó Pál Tibor, a piarista gimnázium történelem szakos tanára volt.

A

z évtizedek óta töretlenül népszerű előadóművész, Varga Miklós
négy dallal készült, s az "Ez
az én hazám...", a "Határtalan
dal", a Honfoglalás című film
híres betétdala, a "Kell még
egy szó..." kezdetű mű és a
váci Patrióta együttes "Őrizd
a lángot! című szerzeményének eléneklésén túlmenően megosztotta a hallgatósággal néhány, az ünnepnaphoz fűződő gondolatát.
Többek között megfogalmazta: sajnos az is jellemző
ránk, magyarokra, hogy nagyon széthúzunk, s kifejezte reményét, hogy a jövőben
egyre inkább megerősödik a
nemzeti összetartozás érzése. Megemlítette azt is: nem
tudhatjuk, hogy a történelem
igazat szolgáltat-e nekünk
valaha Trianon kapcsán, de
önként nem mondhatunk le
erről, minden alkalmat meg
kell ragadnunk az igazságtalanság felmutatására, s egyúttal minden eszközt fel kell
használnunk a határon túlra szakadt nemzettársaink
kisebbségi jogainak erősítésére. Zárszóként pedig hitet tett amellett, hogy a magyarságnak nem csak múlt-

Varga Miklós
ja és jelene van, de jövője is.
Szabó Tibor Pál többek között azt a gondolatot állította beszéde fókuszába, hogy magyarnak lenni
nem csupán születés vagy
anyanyelv kérdése, de tudatos döntés is egyben.
- Ebben a vonatkozásban
természetesen ne a felszínes önazonosításra gondoljunk, ami például olyan félrevivő érvelésekben nyilvánulhat meg, hogy magyar vagyok, ezért gyanús nekem az
európai unió, vagy magyar
vagyok, tehát nem szeretem
a franciákat, mert felelősek
Trianonért. Inkább vizsgáljuk meg, hogy mit tehetünk

magyarságunk megőrzéséért, erősítéséért. Végtére is
nem kellenek ehhez nagy
dolgok: érdekeljen a nemzeti
kultúránk, a népzenétől-néptánctól kezdve a mondavilágunkon át jeles eleink életének megismeréséig, a határoktól független haza tájainak felfedezéséig, a lényeg,
hogy mindezt vegyük kellően komolyan - mondta az ünnepi szónok.
Az ünnepség végén az önkormányzat nevében koszorút helyezett el az országzászló talapzatánál Fördős
Attila polgármester, valamint Mokánszky Zoltán és
Pető Tibor alpolgármester,
majd az egyházak képviseletében dr. Beer Miklós váci
megyéspüspök és Detre János evangélikus lelkész helyezte el a kegyelet virágait.
Ezt követően a pártok, a civil szervezetek és intézmények vezetői, illetve a jelenlévő polgárok helyezték el az
emlékezés virágait az emlékműnél.
Az Országzászlónál tartott
esemény a Szózat eléneklésével fejeződött be.
Ribáry Zoltán

HARRACH PÉTER: a nemzeti összetartozás ünnepénél
nincs jobb módja a trianoni fájdalmak gyógyításának

A nemzeti összetartozás ünnepénél nincs jobb módja a trianoni fájdalmak gyógyításának, mert ez az ünnep a jövőről szól - fogalmazott Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője
június 5-én Zebegényben, ahol újraszentelték a felújított országzászlót és az első világháborús Hősök emlékművét.

A

megemlékezésen
a
politikus Boross Péter volt miniszterelnököt idézve azt mondta:
amikor az ország sikeres
volt, akkor mindig egy mérsékelt jobboldali kormányzat vezette az országot, s
ezeket a kormányokat minden időben a patriotizmus,
a stabil gazdaság és a hagyományoknak, a múltnak a
tisztelete jellemezte.
Harrach Péter kiemelte:
a fájdalmon túl emlékezni
kell arra is, hogy az az ország, amelyet megcsonkítottak, néhány év múlva képes
volt talpra állni, és sikeres
lett. Emlékezni kell arra is mondta -, hogy az egyik leg-

nagyobb magyar miniszterelnök, Bethlen István vezetésével sikerült rendbe tenni
az országot, "nemcsak a gazdaság jutott mélypontra, de
a társadalom is olyan mély
depresszióba került, amiből
ki kellett emelni". Bethlen
István először a belső stabilizációt teremtette meg,
majd a gazdasági-pénzügyit,
s végül a nemzetközi elzártságból is kihozta az országot - emlékeztetett. Szintén
Boross Pétert idézve arról is
beszélt, mindig fontos volt,
hogy egy összefogásnak az
élén állt egy olyan ember,
akinek megadatott, hogy
hosszú ideig kormányozza
ezt az országot, s ez az ös�-

szefogás egy erős pártot is
jelentett és egy nemzeti támogatottságot. Hozzátette:
arra is büszkék lehetünk,
hogy egy nagy támogatottságú, viszonylag hosszú időt
kapó és olyan személy által
vezetett kormányzat van,
amelyik képes a nagy elődök útján járni, és amelyik
a különböző okokból nehéz
helyzetbe került országot ismét talpra tudta állítani.
Harrach Péter arra hívta
fel a figyelmet, hogy a mostani hármas megemlékezés
szól a tisztelgésről az első
világháború - köztük Zebegény - áldozatai előtt, a nemzeti tragédia fölött érzett
fájdalomról, amely minden

ma élő magyar emberben jelen van, hiszen a trianoni békediktátum tragédiája beleivódott a nemzeti tudatba,
de szól a jövőbe vetett reményekről is – írta az MTI.
Hutter Jánosné (független), a település polgármestere a Kálváriadombon
álló emlékműegyüttes történetét felidézve elmondta: az országos közadakozásból létrejött emlékmű
1935 és 1938 között épült
meg, de befejezni nem tudták. 1945 után egyre pusztult, míg 1964-ben "mentőötletként" kilátóvá alakították, s 50 évig üzemelt így, elfedve eredeti funkcióját. Az
emlékmű területét 2000-ben

nemzeti emlékhellyé szentelték, s egy újabb, 2014-es
összefogásnak köszönhetően megújult.
Az emlékmű megálmodóját és tervezőjét, Maróti Géza (1875-1941) építészt,
szobrászt méltatva kiemelte: a megemlékezés tisztelgés a világban megbecsült
építész előtt is, akinek nevéhez köthető például a Mexikói Opera és Nemzeti Színház belsőépítészeti és díszítőszobrászati munkái, Detroit épületeinek bronz- és
gránitszobrai, valamint épületplasztikái, Magyarországon egyebek mellett a Zeneakadémia homlokzatának
szobrai. Zebegényben 80 év

elteltével fejeződött be Maróti Géza alkotása, az építész születésének 140. évfordulóján a megálmodott
emlékhely teljessé vált. A
rendezvényen Bródy János
Kossuth-díjas zenész, Maróti Géza dédunokája előadásában elhangzott a Ha én rózsa volnék című szerzeménye, majd a művész virágot
helyezett el az emlékműnél.
Az ünnepségen Beer Miklós váci megyéspüspök felszentelte az emlékművet,
majd a református, az evangélikus és az unitárius egyház képviselőivel közösen
megáldották az első világháború tíz zebegényi hősi
halottjának emlékhelyeit.
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PEDAGÓGUSOKAT ÜNNEPELTEK DUNAKESZIN
A város óvodai és iskolai pedagógusait köszöntötték az idei Pedagógus nap alkalmából június 5-én a
Radnóti Miklós Gimnáziumban rendezett ünnepségen.

A

nagy számban megjelenteket – köztük
Dióssi Csaba polgármestert, és Eich László tankerületi igazgatót – Szabó Katalin önkormányzati szóvivő üdvözölte. Ezt követően a Farkas
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adtak műsort.
Elsőként a Margaréta Néptánccsoport kicsinyei, a tanszak legfiatalabbjai mutatták
be Ági-Bági című produkciójukat. Farkasházi Anna hegedűn
Toselli Szerenád című művét,
majd Bárdos Csenge Bartók Allegro Barbaro című kompozícióját játszotta el.
Elöljáróban Dióssi Csaba méltatta azt a magas szintű
szakmai munkát, melyet a pe-

dagógusok végeznek, hozzátéve, hogy ez gyakorta sokkal
több, mint ami elvárható. Jelzik
ezt azok a tanulmányi és sport
sikerek, amelyekre méltán lehetnek büszkék az oktatási intézmények Dunakeszin.
Amióta az Önkormányzat
már nem fenntartó, hanem
üzemeltető, az együttműködés
nem változott, sőt, sok esetben a színvonala még erőteljesebb lett. Nagyon jó a partneri viszony mind a tankerületi vezetőséggel, mind az
intézmények vezetőivel és a
pedagógusokkal. „Komoly célkitűzésünk volt a közösségépítés, és ebben a pedagógusoknak komoly szerepe van. Amikor felmerült az úszásoktatás
bevezetése, vagy a teniszoktatás az iskolákban, önök mellette voltak, és elvégezték a szükséges háttérmunkát”, hangsúlyozta a polgármester. Kiemelte az egyre növekvő gyermeklétszám miatti folyamatos és
lendületes fejlesztési programot, szólt a tanévkezdésre elkészülő iskolabővítésről, a jövő
őszre felépülő új iskoláról és a
tervbe vett tanuszodáról. Vége-

Az Év Pedagógusa díjat Bárdfalviné Juhász Tünde,
Altsach Gergely és Jávorszkyné Holovics Katalin vehette át

zetül köszönetet mondott a pedagógusoknak a tanévben végzett áldozatos munkájukért.
„Dunakeszin a most lezárult
tanév kezdetére az óvodák, és
az iskolák esetében óriási előrelépés következett be a szakmai feladatellátás lehetőségei terén. Közismert az az ös�szefüggés, ami a magas szintű
nevelő-oktató munka és a humán erőforrás, illetve az oktatási infrastruktúra fejlettsége

között húzódik.” Ezzel a sarkalatos megállapítással kezdte a tanévet értékelő beszámolóját Eich László. Ezt követően
felsorolta azokat a fontos fejlesztéseket, amelyek a szakmai
munka színvonalának további
növelését segítették, majd ös�szegzésként kijelentette: „Ezek
az országos átlagot meghaladó
fejlesztések és az intézményekben jelentkező napi működtetési gyakorlatok is azt mu-

tatják, hogy mind az Önkormányzat, mind a nevében eljáró Közüzemi Kft. munkatársai
a jó gazda gondosságával végzik az óvodák és az iskolák működtetői feladatait.”
A továbbiakban méltatta a pedagógusok magas színvonalú nevelő-oktató munkáját, melyet az Önkormányzat
valamennyiük számára juttatott pénzjutalommal is elismert.
Szólt a folyamatban lévő fejlesztésekről, melyek megvalósulásáért a városvezetés mellett köszönet illeti Tuzson Bence országgyűlési képviselőt is. Beszéde további részében felsorolta az
egyes nevelői-oktatási intézmények idei tanévben elért sikereit.
Az önkormányzat által adományozott Év pedagógusa díjat ez alkalommal Bárdfalviné
Juhász Tünde, a Szent István
Általános Iskola pedagógusa,
Jávorszkyné Holovics Katalin
a Posta utcai tagóvoda óvodapedagógusa, valamint Altsach
Gergely, a Bárdos Lajos Általános Iskola magyar-ének-zene
szakos tanára, kóruskarnagy
vehette át Dióssi Csabától, és
Bocsák Istvánné önkormány-

zati képviselőtől, családügyi
főtanácsnoktól. Balogh Zoltán,
az emberi erőforrások minisztere több évtizedes kiemelkedő
munkájáért Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben
részesítette a Bárdos iskolából
Dobosné Magyar Gyöngyit és
Kiss Lászlónét, a Fazekas iskolából Szeidlné Kovács Editet.
Hanesz József, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
elnöke harmincegy pedagógus
munkáját oklevéllel ismerte el.
A tankerület intézményei közötti közösségépítő tevékenység elismeréseként elnöki oklevélben részesült Nagyné Szöllősi Márta, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és a Farkas Ferenc Művészeti Iskola
tanára.
Nyolc nyugállományba vonuló pedagógus emléklapot
kapott, négy régóta nyugdíjas
pedagógus színes diplomában
részesült.
A felsorolt elismeréseket és
virágcsokrokat Eich László,
Dióssi Csaba és Erdész Zoltán
alpolgármester adta át.
Katona M. István
A szerző felvétele

Kitüntetések kiváló
Tanuszoda épülhet állami
pedagógusoknak, az oktatást beruházásban Dunakeszin
segítő szakembereknek
- Nagy lépés lesz a Városnak, ha saját tanuszodában tudjuk biztosítani
A hagyományokhoz híven az idén is a Pannónia Ház díszterme adott helyet
Vácott a város különböző pedagógiai díjainak átadása alkalmából rendezett ünnepi eseménynek.

A

múlt héten csütörtökön (június 4.) tartott
ünnepségen Steidl Levente képviselő, a MűvelődésiKulturális és Ifjúsági-Sport
Bizottság elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: az oktatás,
annak minél jobb színvonala nemzetpolitikai jelentőségű
kérdés, így méltó, hogy a társadalom, az állam, a szűkebb
pátria kellően megbecsülje a
pedagógusokat, és a kiemelkedő szakemberek külön is kitüntetést kapjanak.
A képviselő két idevágó gondolatot is idézett. Az
egyiket Eötvös József író,
miniszter fogalmazta meg,
és így szól: "A világon nem a
tudomány, a szeretet művel
csodákat." A másik Németh
Lászlótól való, s eszerint:
„Azért vagyok pedagógus,
hogy a természetnek nyers
gyémántját szép vigyázattal
csiszoljam kristályba.”
A köszöntő után felléptek
az Alsóvárosi-, a Deákvári- és a Kisvác-Középvárosi
óvodák apróságai, színes
műsoruk nagy tetszést aratott.
A különböző városi kitüntetéseket Fördős Attila polgármester, Mokánszky Zoltán és Pető Tibor alpolgármesterek, Mohácsiné Dim
Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője és Steidl Levente adták át.

Duhonyi Tibor

Váci Katedra pedagógiai díjat vehettek át: Szikora Gyuláné, Szigeti Ágota, Duhonyi Tibor, Ladányi Károly. „Vác Város
Oktatását segítő kitüntető cím" elismerést kapott:
Kata Sándorné, Dr. Oroszi
Sándorné. „Vác Város Tehetséggondozásáért kitüntető cím" díjban részesültek: Koncz Gáborné, Uliha
Károlyné, Komlósné Tóth
Andrea, Kárpátiné Kapos
Ildikó tanár, Winternitz Arnold, Hegyesné Havasi Zsuzsanna, Dr. Kenézné Zeller Geraldine, Zachár Tiborné, Csurja Jánosné,
Varga Judit, Dr. Szalókiné
Horváth Ágnes, Pornói Istvánné, Szatmári Ferenc,
Pálfai Imre Remig, Palotás
Károlyné, Klenyánszkiné
Krischneider Erika, BíróSturcz Anita, Dr. Kenyeres

Ambrusné, Dr. Mindáné Kolostori Nóra, Pszota József.
- Nagy meglepetés és természetesen nagy öröm,
hogy elnyertem a Váci Katedra-díjat. Különösen miután a mi iskolánk sajátos helyzetben van, hiszen
fenntartói
szempontból
soha nem tartoztunk a városi intézmények körébe.
Ebből a szempontból mindig kilógtunk a sorból, miután a kezdetektől a szakminisztérium égisze alatt működünk. Igaz, mindig igyekeztünk aktívan részt venni
a helyi közösségi kezdeményezésekben, például rendszeresen vállaltunk és vállalunk diákjainkkal különböző munkákat, amibe az
árvízi védekezés ugyanúgy
beletartozik mint a közterületek szépítése.
Az már csak személyes
ráadás a díj kapcsán, hogy
épp én vagyok az első a
szakképzőből, aki megkapta ezt az elismerést, ez különösen megtiszteltetővé
teszi a kitüntetést, amit természetesen nem elsősorban személyes, hanem közösségi kiemelésnek tekintek - mondta Duhonyi Tibor, a Táncsics Mihály Mezőgazdasági
Szakképző
Iskola és Kollégium kollégiumvezetője.
Ribáry Zoltán

gyermekeinknek az úszásoktatást – mondta bizakodóan Dióssi Csaba polgármester, aki Kovács Norbert főigazgató-helyettessel egyeztetett Erdész
Zoltán alpolgármester és Passa Gábor városi főépítész társaságában a
Fazekas Mihály Általános Iskola mellé tervezett tanuszodáról.

álom minél előbb megvalósulhasson – húzta alá a polgármester, akitől megtudtuk: - A tanmedencét és a két
méter mély medencét magába foglaló épület oldala nyitható lesz, így ősztől tavaszig uszodaként, nyáron pedig strandként fog üzemelni.
Éppen ezért egy parkot is kiépítünk köré, így nyáron az
oldalfalak felnyitásával pedig egy igazi nyári strandhangulat tud majd kialakul-

A város vezetői jónak tartják
az uszoda tervét

M

int azt a polgármester hangsúlyozta; a
tanuszoda épülete állami beruházás keretein belül valósul meg. A projekthez
szükséges minden más beruházást az önkormányzat végez el: a műfüves pálya mögötti terület rendezése, a parkolók és a szükséges bekötőutak kiépítése. Dióssi Csaba
elmondta, hogy az állam által elkészített – általa is kitűnőnek nevezett – tervben szereplő parkolók számát növelni kívánják, ezért Passa Gábor főépítész megvizsgálta
a létesülő objektum környezetét, hogy hol tudnak újabb

Az oldalfalak felnyitásával nyáron strandként működik
a 2 méter mély uszoda
parkolókat kialakítani és
megteremteni a feltételét,
hogy az iskolásokat szállító
autóbusz is meg tudjon állni
az uszoda mellett.
Ami a városon múlik, mindent megtesz az önkormányzat, hogy ez a sokak által várt

ni az uszoda mellet. A medence egyébként Kemény Dénes vízilabdaedző, olimpikon
szakvélenye szerint alkalmas
lesz vízilabda utánpótlás nevelésre is, amely egy újabb
színfoltot hozhat majd a város sportéletébe.
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NYÁRI UTAZÁS
– csak biztonságos autóval
Az iskola végeztével, lassan elkezdődnek a szabadságok, és a nyári utazások. Érdemes gépkocsinkat is felkészíteni - mi elmondjuk mire érdemes
odafigyelni. Kezdésnek a legfontosabb, hogy időben fordítsunk figyelmet
autónk állapotára. Nagy Ferencet, a váci Citroen-Mitsubishi márkakereskedés szervizvezetőjét kérdeztük, hogy mit érdemes gépkocsinkon utazásunk megkezdése előtt átvizsgáltatni.

E

lőször is: ne legyen téli
gumi a járművön! Soha ne
feledjük, hogy – az ember
után – a legfontosabb kapcsolatot
a gumiabroncs biztosítja az autó
és az út között! Természetesen
pusztán a nyári gumi megléte kevés, ha annak állapota már nem
felel meg az elvárhatónak. Biztonságos menet- és fékezési tulajdonságokat csak nem elöregedett és megfelelő mélységű futófelületű gumiabroncs képes biztosítani.
Fontos, hogy a hideg gumik
légnyomását a megnövekedett
terhelésnek megfelelően állítsuk be, amivel nem csak a gyorsabb gumikopást akadályozhatjuk meg, de üzemanyagot is megtakarítunk. Érdemes a pótkerék
keréknyomását is ellenőrizni - ha
van az autóban - ki tudja, hol kapunk defektet. Szálszakadásos,
kidudorodó oldalfalú gumival ne
induljunk el!
Másodsorban gondoljuk át,
mi mindennek a csereperiódusára kell nagyon figyelnünk:
motorolaj, fékfolyadék, vezérmű- és egyéb szíjak. Természetesen mindezekben is lehet a Citroen márkaszervizünk segítségére
számítani.
Ezúton ajánlom 15 pontos átvizsgálási akciónk igénybevételét. Ezen a munkák valóban kiterjednek minden lényeges pont-

ra és igen kedvező áron elérhetők. A Citroën Vác márkaszervizében már 2.990 Ft-tól.
A légkondicionálóra a nyári melegben úgy tekintünk, mint
az autó egyik legfontosabb berendezésére. És ez balesetbiztonsági
szempontból is így van. Mindamellett, hogy normalizált hőmérsékletben nyugodtabbak és
figyelmesebbek vagyunk, gondoljunk csak arra, hogy egy rendben működő „légkondi” nem
csak az igen megterhelő menetzajtól is megvéd minket, hanem
pl. véletlenszerűen berepülő (csípős) rovaroktól is! Akár ennyin
is múlhat egy baleset elkerülése. A tiszta szűrővel működő berendezésnek az egészségmegőrzés mellett további menetbiztonsági jelentősége is van. Egy tipp:
ha nincs is annyira meleg, ahogy
elkezd esni az eső, máris kapcsoljuk be a klímaberendezést! Gyakorlatilag azonnali hatást kiváltva elkerülhető vele a párásodás.
Töltsük fel az ablakmosó tartályt is mosófolyadékkal, a mosószeres víz helyett érdemes áldozni
a bogarak oldására is alkalmas szerekre. Vessünk egy pillantást az ablaktörlő lapátokra is. Ne hagyjuk ki
a nagy terhelésnek kitett hűtőrendszert sem! Legyen elég hűtőfolyadék a tartályban és ne eresszen sehol a rendszer.
Ha a gépkocsiban lévő akku-

mulátor elmúlt két éves, érdemes
szakemberrel megméretni a töltöttségét, hiszen nyaralás közben
leginkább rövid távokon, jellemzően a strand és a szállás között
szokás használni a kocsit, ami a
töltöttségnek nem tesz mindig
jót. Azért vigyünk magunkkal az
útra bikakábelt és vontatókötelet
is. Hátha szükség lesz rá.
Javaslom assistance szerződés
megkötését, melyet nemcsak akkor érdemes megkötni, ha műszakilag nem teljesen megbízható modell áll a garázsban, hiszen bármikor, bármilyen autóval szorulhatunk műszaki segítségre. Ilyenkor megfizethetetlen,
ha nem kell ismeretlen környezetben segítség után kutatni és jó
eséllyel a költségek sem lesznek
így irreálisan magasak Ha nincs
ilyen szolgáltatása, nálunk meglepően alacsony áron tud vásárolni!
Bárhová is indulunk nyaralni az autónkkal, akkor érezhetjük magunkat biztonságban, ha
mindig elvégeztetjük rajta a kötelező, szakszerű kontrollt, ügyelünk a megfelelő műszaki állapotára. Ha így járunk el, akkor
nyugodt szívvel indulhatunk a
rég várt nyaralásra, melyhez Váci
Citroen márkaszervizünk valamennyi munkatársa nevében jó
utat kívánok.

Novák Előd tizenegy módosító
javaslatot nyújtott be
A jobbikos képviselő átcsoportosítást javasolt a jövő évi költségvetésben
A Jobbik helyi szervezeteinek javaslatai alapján, Varga Zoltán Péter, Pest
megye 5. számú választókerületi elnök kérésére tizenegy módosító javaslatot nyújtott be a 2016. évi költségvetési törvényjavaslathoz Novák Előd
jobbikos országgyűlési képviselő a választókerület településeinek támogatására, elsősorban az indokolatlan nagyságrendű dologi kiadások helyett – derült a június 3-án Gödön tartott közös sajtótájékoztatóról szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményből.

D

unakeszin egy új bölcsőde megépítése érdekében 250 millió forintot, míg a Székesdűlő és
Dunakeszi közötti alig 3 kilométeres kerékpárút-szakasz megépítésére 90 millió
forintot javasolt elkülöníteni, ezen túl egy, a szelektív
hulladékgyűjtést elősegítő
korszerű hulladékudvar építésére, az oktatási-nevelési
intézmények akadálymentesítésére is benyújtotta a módosító javaslatát a képviselő.
„Dunakeszin régi ígéret
egy uszoda megépítése – olvasható a sajtóközleményben -, melyről terveket már
sokszor láttunk, azonban érdemi előrelépés az ügyben
nem történt.” Egy korsze-

Novák Előd

rű, a lakossággal egyeztetett helyszínen megvalósuló uszoda megépítésére 3 és
fél milliárd forint elkülönítését kérte a Jobbik a költségvetési törvényjavaslatban, a
százmilliárd forintra tervezett „rendkívüli kormányzati

intézkedések” keretének terhére.
Fót egészségügyi programjára 500 millió forint támogatást kért, mely elsősorban az egészségház helyzetének megoldásához adhatna segítséget a településnek,
ezen túlmenően egy energiaerdő telepítésére, valamint
út és járda-felújítási programok támogatására is javaslatot tett Novák Előd.
Gödön a méltán híres Kincsem telep rekonstrukciójára és egy új iskola építésére
tett javaslatot a Jobbik képviselője, mivel a megnövekedett gyermeklétszám, ezt indokolja és jelenlegi intézmények adott területükön nem
bővíthetők tovább.

citroenvac.hu
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Kiváló minősítést kapott
a váci Tourinform Iroda
A Váci Tourinform Iroda a Magyar Turizmus Zrt minősítési rendszerében
2014. évben elért kiváló eredményéért elismerésben részesült - jelentette
be sajtótájékoztató keretében Fördős Attila polgármester és Papp Ildikó, az
iroda vezetője.
A Váci Tourinform Iroda az
értékelés alapján 100 %-os
mutatóval érte el a minősítéseket meghatározó Magyar
Turizmus Zrt. kritériumai
alapján a kiemelkedő besorolást. A polgármester szerint az elismerés azt is bizonyítja, hogy a város intézményei kiválóan működnek: ez
az elismerés újabb bizonyítéka annak, hogy Vácott az intézmények kiváló szakmaisággal bírnak, az ellenőrzés folyamatosan jelen van
és biztosított a megfelelő forrás tevékenységeikhez. A városvezetés nevében is gratulált a szervezet vezetőinek
és munkatársainak, továbbá hasonló sikereket kívánt a
további időszakra is.
Papp Ildikótól megtudtuk:
a Magyar Turizmus Zrt minden évben ellenőrzi az irodákat, mind a szolgáltatás minőségében, mind a nyitva
tartásban. - Rendkívül nagy
hangsúlyt fektetnek arra,
hogy a hozzánk érkező turistákat milyen színvonalon
szolgáljuk ki. Számunkra
nem csak az az elismerés, ha

a turisták elégedettek és viszik a város hírnevét, hanem
az is, ha a szakmai, felügyelő szervezet a munkánkat elismeri - mondta Papp Ildikó.
Az elismerő oklevelet a május 13-14. között megrendezett Tourinform Találkozón
vehette át az ügyvezető igazgató. A kiváló teljesítménynek köszönhetően a Váci
Tourinform Iroda az alábbi
kedvezményekben és kiemelt
marketinglehetőségekben
részesül az eddig nyújtott
szolgáltatásokon felül: kiemelt megjelenés a www.itthon.hu, www.hungary. com
és www. tourinform.hu honlapokon; 50 százalékos kedvezmény, vagy utólagos fizetési lehetőség a Magyar Turizmus Zrt által szervezett
kiállítási standokon (pl. Utazás Kiállítás, külföldi kiállítások); kiadványainkat eljuttathatják évente legfeljebb 3
kiválasztott külföldi kiállításra, valamint a Magyar Tu-

rizmus Zrt külföldi képviseleteire; PR cikkekben biztosított megjelenési lehetőséget.
Fördős Attila polgármester hosszú távú befektetésnek nevezte az idegenforgalom fellendítése érdekében
2010-ben megkezdett építkezést. Kiemelte: mára beigazolódott, hogy jó az irány,
hiszen Vác nevezetességei és
látnivalói egyre gyakrabban
válnak turisztikai célponttá.
- A közvetett hatása az itt
élőkre, illetőleg az itteni vállalkozásokra igen jelentős,
amely, ha lebontjuk, a kis
szolgáltatók esetében bizony
abszolút számokban mérhető adóbefizetést jelent. Természetesen minden városnál, ha már a fiskális szempontokat nézzük, meghatározó az, hogy az első tíz nagy
adóbefizető milyen összeget
fizet be. De nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a helyi vállalkozások abszolút értékben is növekedő adóbefizetéseket mutatnak – mondta a polgármester.

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

Dunakanyar Régió

6

XVII. évfolyam 12. szám

Zöld Alternatíva vetélkedő középiskolásoknak
A cementgyárak korszerű technológiájának és a fenntartható gazdálkodásban vállalt szerepük bemutatására Zöld Alternatíva néven, csapatversenyt
hirdetett a Duna-Dráva Cement Kft. A középiskolásoknak szóló vetélkedő során a résztvevők izgalmas, ugyanakkor elgondolkodtató feladatok segítségével tekinthettek be a cementgyár kulisszái mögé. A május 28-án megrendezett döntőn a váci Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium diákjai bizonyultak a legjobbnak, és értékes nyereményekkel térhettek haza.

A

verseny során két körben kellett bizonyítaniuk a résztvevőknek: az első szakaszban egy
hulladékgazdálkodással, cementiparral, környezetvédelemmel kapcsolatos kérdőívet kellett kitölteniük; majd
a legjobban teljesítő csapatok a döntőbe kerülve, szórakoztató, ugyanakkor kihívásokkal teli vetélkedőn
mérhették össze tudásukat,
ügyességüket és rátermettségüket. A DDC laborjában
kémiai tudásukat, a hulladékkezelő csarnokban környezetvédelmi ismereteiket,
a cementes zsákokból készített ruhák divatbemutatóján
pedig kreativitásukat kellett
megmutatniuk a versenyzőknek.
A megmérettetésen első

helyen végzett a váci Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és
Kollégium Egy rém rendes
csapat nevű csapata; második helyen a Váci Madách
Imre Gimnázium Váci Ma-

dách nevű csapata, míg harmadik helyen a Boronkay
György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Zöldfülűek nevű csapata állhatott fel a dobogóra. A
győztesek értékes nyereményekkel gazdagodtak: az első
helyezett csapat minden tagja egy-egy táblagépet, a második helyezettek egy-egy digitális fényképezőgépet, míg
a harmadik legjobban teljesítő csapat tagjai mp3 lejátszókat vihettek haza.
A Duna-Dráva Cement Kft.
Vác és vonzáskörzetének
meghatározó gazdasági szereplőjeként feladatának tekinti, hogy a környezetében
élőket rendszeresen tájékoztassa működéséről, fejlesztéseiről, közvetlenül is bemutatva tevékenységét azok

Húsz éves a gödi alkotó- és
népművészeti tábor
A gödi családok és gyerekek körében mára nyilvánvaló: ha nyár, akkor gödi
Ifjúsági Képzőművészeti Alkotó-és népművészeti tábor immár két évtizede.
A 6-16 éves gyerekeket/fiatalokat váró alkotótábor, ill. a régi magyar „mesterségeket” megismertető népművészeti tábor, mára fogalommá vált nem
csak a gödiek, de a környékbeli lakosság számára is. A József Attila Művelődési Ház igazgatójával, Szabó Imréné Zsuzsával beszélgettünk.
- Milyen kezdeményezés hívta életre az első
képzőművészeti tábort?
- Az alkotótábor megálmodója Véninger
Margit alapítótanár, gödi keramikus, aki tapasztalatból tudta, hogy minden évben nagy
számú gödi fiatal jelentkezik a nagy múltú,
zebegényi alkotótáborba, ezért 1994. tavaszán a művelődési házban felvetette egy helyi tábor létrehozásának a gondolatát. Ötlete a
művelődési ház hajdani vezetőségének, munkatársainak személyében, támogatókra talált,
így 1995 nyarán megszerveződött az I. Nyári tábor, egyetlen csoporttal. A tábor folyamatosan fejlődött, a kezdeti egy csoport mellé
újabb művészeti ágak, és ezzel együtt újabb és
újabb szakemberek és támogatók csatlakoztak. A kerámia oktatása mellett elindult a rajz,
a tűzzománc és a textil osztály, melynek feltételeit pályázati forrásból sikerült megvalósítani. Vásároltunk elektromos és mechanikus
korongokat, később mángorlót és fülprést. A
művelődési ház pincéjében létrejött a kerámia
műhely, majd szintén pályázati pénzből megvásároltuk a tűzzománc égető kemencét, valamint a textil szövéséhez a szövőkereteket.
A tábor kulcsa természetesen ezúttal is a pedagógus: a nyári alkotótábor osztályait hos�szú évek óta ugyanazok a neves, mélyen elkötelezett művésztanárok vezetik. A népművészeti tábor a 10. évtől jelent meg a helyi igények szerint.
- Mi volt az alapvető célkitűzés?
- A tábor lehetőséget teremt a jó manuális képességgel rendelkező gyerekek számára kézügyességük fejlesztésére, de egyfajta
szemléletformáló szerepet is betölt: a gyerekeket nyitottabbá teszi a művészetek, ill. a tárgy
és környezetkultúra iránt. Ezt a szemléletformálást segítik elő a művészettörténeti foglalkozások is, melyek során minden évben egyegy kiemelt témát járunk körbe a gyerekekkel.

Ezt a feladatot Prokai Gábor művészettörténész a Képző- és Iparművészeti Lektorátus
osztályvezetője látja el. Nem kimondott cél a
művésszé nevelés, de táborosaink közül az elmúlt években többen folytatták tanulmányaikat művészeti iskolákban, mások pedig a táborban készült alkotásokkal pályázatokon,
versenyeken nyertek díjakat.
A megvalósítás technikai részéhez tartozik,
hogy kezdetektől fontos szempont volt, hogy
a tábor lehetőleg minden család számára elérhető legyen. Ehhez nyújtottak segítséget a
különféle pályázatok és a helyi szponzorok.
Az alkotótáborba – amely június 29-július 10.
tart - minden szak betelt, míg a népművészetire még van néhány szabadhely, amiben június 22-26. között vehetnek részt a fiatalok.
- A tábort hagyományosan kiállítás zárta
az elmúlt években. Gondolom, az idén sem
lesz ez másként…
- Természetesen az alkotótábor ezúttal is a
táborzáró kiállítás megrendezésével fejeződik
be, a József Attila Művelődési Ház kamaratermében, ahol az összes csoport bemutatja a táborban készült alkotásait.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Bea István

számára, akik érdeklődnek
az ipar és a környezet fenntartható kapcsolata iránt.
Ezért a DDC fontosnak tartja, hogy a gyár bemutatására, a helyszín megismerésére
időszakosan lehetőséget biztosítson a környékben élőknek. Ennek most első alkalommal egy új, izgalmas formáját valósította meg a cementgyár: életre hívta a Zöld
Alternatíva Vetélkedőt és
Nyílt Napot, amelynek során
egy csapatvetélkedővel egybekötött gyárlátogatás keretében hívta fel a figyelmet a
fenntarthatóság fontosságára. A megmérettetés során a
váci középiskolások megismerhették a DDC környezetbarát technológiáját, az alternatív tüzelőanyag felhasználásának módjait és a tuda-

A győztes csapat

tos cementgyártás folyamatát is. A rendezvény sikere
további játékra ösztönzi a
vállalatot, és várhatóan a következő években is megren-

dezésre kerül a középiskolásoknak szóló vetélkedő.

Dunakesziek, akik
"Nagyok" voltak
Kecskeméten
Azt hittük, hogy nagy fába vágjuk a fejszénket, mikor igent mondtunk
a Nagy Vagy! országos televíziós sportverseny felkérésére, mivel felkészülési lehetőségünk korlátozott volt. De kezdjük az elején!
„A Rókalandozóban II. helyezést ért el az
osztályunk, ezért meghívást kaptunk a
Nagy Vagy Kecskemét! sportversenyre,
hogy mi is részt vegyünk ebben a vizes játékban. Nagyon örültem, hogy én is bekerültem a csapatba.” - örvendezett Hollósi
Nikoletta (4.b)
„2015. május 31-én reggel 5:30-kor indultunk busszal Kecskemétre. Megérkezve felmentünk a lelátóra, belebújtunk a szurkolói pólókba és vártuk a kezdést. Lassan eljött az idő, mikor végre szurkolhattunk és a
csapatunk az élre tört. Végül a csapat kiharcolta a döntőbe jutást. Az eddigi tizennyolc
csapatból már csak hat maradt. Mindenkiben nőtt a feszültség. Majd eljött a pillanat,
amit mindenki nagy izgalommal várt. Negyedikek lettünk. A csapat díja Kisbéren a
Kincsem Hotelben egy hosszú hétvége. A
verseny után hazamentünk. Másnap reggel
Noémi néni úgy lépett be a terembe, hogy

azt kiáltotta: - Nagy vagy 4.b!”- újságolta
Molnár Roland (4.b).
A csapat felnőtt tagjai: Molnár Andrea a
„celebünk” és Fodor István testnevelő tanár.
8. a osztályos tanulók: Glasza Nóra és
Monoki Marcell, aki a Legügyesebb Gyerekversenyző díjat is elnyerte. 4.b osztályos
tanulók: Borka Emese, Hollósi Nikoletta,
Raikovich Levente és Raikovich Tibor.
Büszke vagyok az osztályomra, a versenyzőkre és a szurkolókra egyaránt és köszönettel tartozunk a szülőknek, akik nélkül ezek az eredmények sem születhettek
volna meg.
A versenyt június 28-tól vasárnap délelőttönként a TV2 fogja sugározni.
Petőné Herman Noémi
Bárdos Lajos Általános Iskola

2015-ben is tisztelje
meg hirdetéseivel
a régió legnagyobb
példányszámú és
legolvasottabb színes
közéleti lapját, a
Dunakanyar Régiót!
Megjelenik kéthetente,
31 000 példányban.
Hirdetésfelvétel:
+36-30/342-8032
keszipress@gmail.com
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Egy igazán nemzetközi fesztivál: V4, és azon túl
El tudsz-e képzelni hangulatosabb fesztivál-helyszínt, mint a Duna-part, ahol a langyos júniusi estéken,
fröccsöt kortyolgatva jobbnál-jobb koncerteken bulizhatsz? Az idei V4 Fesztivál és Színházi Találkozón
öt ország színművészei vesznek részt, az előadások után pedig olyan közkedvelt zenészek, mint Ákos,
a Quimby, Boban Markovic vagy az Anna and the Barbies koncerteznek, június 21-28. között.
Színház:
A fesztivál helyszíne ezúttal
is a Duna bal partján fekvő
Vác lesz, a világhírű szépségű Dunakanyarnál. Vác immáron harmadik alkalommal ad otthont a V4 Fesztivál
és Színházi Találkozónak, az
eseményen a visegrádi országok és meghívott vendégként Ukrajna színtársulatai
képviseltetik magukat.
A fesztivál nemcsak egy
színvonalas és nemzetközi hangulatú programsorozat, hanem résztvevői neves
színészek és rendezők, a darabok kínálata pedig rendkívül változatos, mind műfaj, mind pedig téma szempontjából. Különlegességnek
számít például az ukrajnai
Voskresinnia Színház utcaszínházi darabja, Csehov
egyik legtöbbet játszott művét, a Cseresznyéskertet mutatják be június 23-án, mely
egyébként ingyenesen tekinthető meg. A külföldi társulatok darabjai magyarul
feliratozva, eredeti nyelven
lesznek láthatóak. A fesztivál ideje alatt minden nap

együttese, az Anna and the
Barbies ad koncertet, előttük pedig a Csodagyerek,
valamint a főként funk-beat
zenét játszó Ultravaló zenekar húzza a talpalávalót.
Június 27-én Ákos lép a
pódiumra Vácon, ez a koncert lesz az Igazán turné Budapesthez legközelebbi állomása. Előtte pedig az „alföldi zene” képviselője, a
PG csoport alapozza meg a
bulihangulatot.
lesznek előadások a Váci Dunakanyar Színházban.
Könnyűzene:
Az előadások után azonban
még nem ér véget az este,
sőt, ezután kezdődik csak az
„igazi” fesztivál. A váci Duna-parton népszerű előadók
és együttesek adnak koncertet. A repertoár itt is meglehetősen széles: ismert hazai
és külföldi zenészek, zenekarok lépnek színpadra a fesztiválon:
Június 24-én 21 órától lép
fel a Quimby, előzenekaraik

pedig az ismert osztrák bluesikon, Ripoff Raskolnikov,
illetve a Revue Live lesznek.
Június 25-én a fesztivál
vendégei lesznek a legendás szerbiai trombitaművészek, Boban and Marko
Markovic Orchestra, előttük pedig Little G. Weevil,
a 2013-as Nemzetközi
Blues Kihívás nyertese,
illetve a balkáni zene hazai
képviselője, az Őskestar zenekar lépnek fel.
Június 26-án Pásztor
Annáéké a színpad: 21 órától

Városmarketingjáért Gyémánt Díjat
kapott a Váci Dunakanyar Színház
A Városházán tartott sajtótájékoztatón jelentette be Fördős Attila polgármester, hogy a város néhány éve alapított kőszínháza, a Váci Dunakanyar Színház
elnyerte az Országos Városmarketing Gyémánt Díját, melyet május 28-án adták át a teátrum vezetőjének.

A

városvezető ezúttal is
hangsúlyozta, hogy teret kell adni a tehetségnek, a szorgalomnak. - Mi
mindvégig hittünk abban,
hogy ennek a színháznak létjogosultsága van. Hittünk az
emberekben, akik ezt az intézményt működtetik. Az ember
kell, hogy higgyen abban, amit
elindít, de ha az visszaigazolást is nyer a szakemberektől,
akkor biztosan jól döntött mondta. Fördős Attila köszönetet mondott a színház egy
alapítójának, - ahogy fogalmazott – „szürke eminensének” ,
aki elkötelezetten segíti a színház tevékenységét.
Mint elhangzott: az Országos Városmarketing Díj pályázatot azért alapította a Magyar
Marketing Szövetség, hogy ráirányítsa a szakemberek és a
közvélemény figyelmét a városok fejlesztésében egyre fontosabbá és egyre intenzívebbé váló marketingtevékenységre, annak sokszínűségére, eredményességére. - Rendezvényesemény kategóriában indult a
pályázaton a Váci Dunakanyar
Színház a V4 Fesztivál és Színházi Találkozó 2014-es m a r k
e t i n g tevékenységével, s annak a régióra gyakorolt hatásával – mondta a siker hátteréről
Kis Domonkos Márk igazgató.
Pályázatukról szólva kifejtette: középpontban a rendezvény
céljainak, a tervezés, lebonyo-

V4 Fesztivál:
Az esemény a visegrádi országok előadásával zárul: a
meghívott társulatok közösen mutatnak be egy különleges látványvilágú darabot,
melyet a fesztivál ideje alatt
rendeznek. A közönség számára a színmű címe egyelőre
még titok, időpontja azonban
már nem: június 28-a, este 6
óra.
Jegyek és bérletek rendelhetőek, illetve megvásárolhatóak a Ticketportalirodákban országszerte, valamint a Váci Dunakanyar
Színházban is.
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Vetési Imre

A Váci Dunakanyar Színház megnyitása óta jelentősen megnőtt
a város kulturális- és turisztikai forgalma

lítás részleteinek, az alkalmazott marketing eszközök bemutatása mellett a fesztivál eredményességének dokumentálása
állt. A színház igazgatója kijelentette: három éve folyamatosan nő a fesztivál és a város látogatottsága, mely pozitív hatással van a környező települések kulturális, idegenforgalmi
életére is. A fesztivál gazdasági jelentősége abban áll, hogy a
rendezvény ideje alatt fellendül
a színház és a koncerthelyszín
látogatása, felélénkül a vendéglátás, nő a vendégéjszakák száma. Ezt támasztja alá az a statisztika is, mely szerint az elmúlt három évben folyamatosan bővül a vendégforgalom, és
egyre több éjszakát töltenek el a
vendégek a Dunakanyarban. A
trendszerű növekedésnek pedig azért van jelentősége, mert
ha nő a Dunakanyar forgalma,
akkor növekszik az egész régióé. Kis Domonkos Márk beje-

lentette: 2013 óta gyorsult a külföldi vendég éjszakák növekedése, 2014-ben meghaladta a 68
ezret. A legtöbb vendég a visegrádi országokból érkezik.
Az igazgató köszönetet mondott Péter Tamarának, aki önzetlenül végzi a színház marketing tevékenységét. Mokánszky
Zoltán, kultúráért felelős alpolgármester is azt hangsúlyozta, hogy a színház szerepe nagyon fontos a város életében, hiszen mind a helyiek,
mind a környékbeli telepü- lésen élők látogatják és minden
előadása telt házas. A díj elnyerésével Vác városa bizonyította, hogy aktív városmarketing
tevékenységet folytatott az elmúlt esztendőben: „A jó városmarketing tevékenység pozitív
hatással van az ott élők mindennapjaira, a város ismertségére, és megítélésére!”
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress
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Csank Zalaegerszegre Vác FC: vissza a helyükre
távozik Vácról
Az NBIII Közép-csoport bajnokcsapata, a Vác FC június 9-én hivatalosan
elköszönt Csank Jánostól, aki a 2015/16-os labdarúgó bajnokságban a Zalaegerszeg vezetőedzőjeként fog tevékenykedni.
kereiből táplálkozva egy nagyobb kihívásnak szeretnék megfelelni Zala megyében.”
- hangsúlyozta Csank mester, aki kiemelte:
„Mindigis kötődtem és kötődni is fogok Váchoz, mert jó csapatot, jó vezetőket és igazi közösséget hagyok most magam mögött."

„Döntésem hátterében nem az anyagiak játszottak szerepet, hanem az elmúlt két év si-

A Vác FC vezetősége és szurkolói köszönik az
elmúlt évek eredményes munkáját, amivel városunk felnőtt labdarúgó csapata újból vis�szakerült az NBII-be. További munkájához
sok sikert és jó egészséget kívánunk!
Orbán Levente
Vác FC ügyvezető igazgató

A vasárnap este lejátszott Orosháza elleni, bajnokságot záró mérkőzésen
aratott győzelemmel (3-1) eldőlt, hogy két év alsóbb osztályú "száműzetést" követően a váci labdarúgók ősztől ismét az őket megillető szinten
szerepelhetnek: az egycsoportos, roppant erős NB II-ben.
2013. április 9. - 2015. június 7. Az e két időpont között eltelt több mint két esztendő volt
a váciak vezeklése a megelőző vezetőségek hol
nevetséges, hol pedig tragikus működéséért.
Mivel most a bajnokavatás és az ünneplés ideje van, még jelzésértékűen sem lenne szerencsés a múlt történéseivel megemelni az örömittas szurkolók adrenalinszintjét. Ezért csak
annyit: az említett első dátum az akkor még
Dunakanyar-Vác néven futó csapat másodosztályból való kizárásának borongós napja,
míg az utóbbi a visszajutás, az NB III-as bajnoki cím megszerzésének napfénytől sugárzó
ünnepe.
Két éve a megszűnés határán lévő váci profi futballt egy angol vállalkozó, John P. Marshall vette szárnyai alá. A marsallbot átvételében komoly segítséget kapott a váci városvezetőktől. Megalakult a Vác FC, a jelentős forrásokat beinvesztáló brit cég pedig - feltételek
mellett - öt évre ingyenes használati jogot kapott a városi stadionra, illetve az utánpótlást
versenyeztető Vác Városi Labdarúgó SE hasznosíthatta a létesítmény reklámfelületét.
A háttér stabilizálása után is nagyot húzott a csapat mögött álló gazdasági társaság:
a két évtizeddel ezelőtt NB I-es bajnoki címet
szerző váci gárda trénerét, Vác díszpolgárát,
Csank János mesteredzőt nyerték meg a csapat
irányítására. És vele elindult immár két esztendeje tartó diadalútjára a Vác FC.
A 2013/2014-es megyei pontvadászatot veretlenül, 14 pontos(!) előnnyel nyerték a mieink. Így a most befejeződött harmadosztályú
bajnokságot a Közép csoportban kezdhette a
Vác. Méghozzá nem is akárhogyan! Azt tud-

ták a riválisok és a csapatért szorítók is, hogy
a mezőnyben az egyik legjobb játékoskeretű,
legtöbbet tréningező és biztos anyagi háttérrel rendelkező Duna-partiak egy kiváló edzővel akár az aranyéremre is esélyesek. Arra kevésbé számíthattak a szakértők, hogy ez látványosan bizonyosodik be a pályán: a mieink
október végéig 11 mérkőzésükből 9-et megnyertek. A bajnokság első felét ötpontos fórral tudták le a váciak, majd volt már nyolcpontos előnyük is az élen.
A folytatásban aztán több alkalommal botlott csapatunk. Előbb 5-6, majd 3-5 pontra
csökkent a különbség az ekkorra legfőbb riválissá előrelépő Kozármislennyel szemben.
A bajnoki hajrában, a záró három mérkőzést
már győzelmi kényszerben játszotta a Csanklegénység, amit sikerrel teljesített is, így az 5.
fordulótól élen állva végül két pont előnnyel
lett bajnok.
A záró felvonásra érdekes körülmények között került sor, hiszen az aktuális ellenfél, az
Orosháza már kieső helyen végző, sőt, a hírek
szerint megszűnő csapatként eleinte el sem
akart utazni Vácra. Végül győzött a sportszerűség, így méltó körülmények között ünnepelhették a váci vezetők, játékosok és szurkolók az átmeneti száműzetés végét.
Egymás követő két évben is aranyérmet
akaszthattak tehát a mieink nyakába, így ősztől a 16 csapatos másodosztályban rajtolhatnak.
Ott, ahol a helyük van!
Kereszturi Gyula
Fotó: Ribáry Zoltán

Már javában folynak
a sárkányhajó edzések Gödön!

lentkező csapatok minden kedden és szerdán
birtokba veszik a Dunát és gőzerővel edzenek
a versenyre.
Az első versenynap július 4-én, szombaton
kerül megrendezésre, melyre minden érdeklődőt, szurkolni vágyót szeretettel vár Göd
Város Önkormányzata és a Gödi Sárkányhajó szakosztály.

J

únius elején megkezdődtek az I. Göd Város
Sárkányhajó Kupa felkészítő edzései, a je-

Még be lehet szállni a versenybe! Jelentkezni
lehet: ritksa@gmail.com e-mail címen – olvasható a város hivatalos honlapján.
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