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Több mint testvérvárosi együttműködés

KÖZÖS A MÚLTUNK ÉS A JÖVŐNK
Vác tíz testvérvárosával, köztük a szlovák Dubnicával ápol rendkívül sokrétű és tartalmas együttműködést, melynek keretében a két város lakossága kölcsönösen élvezhette a színvonalas kulturális, és művészeti programokat, a bemutatkozó együttesek látványos produkcióit az elmúlt évek során. Vác és Vágtölgyes együttműködésének új és üdítő színfoltjaként egy 12 fős
társaság kerékpáron érkezett Dubnicáról a Dunakanyar szívébe, hogy megismerkedjenek az ezeréves történelmi város szépségeivel, értékeivel.

A

Fördős Attila (j) és dr. Alt Gyula mutatta be a várost

vendégeket és helyi
segítőjüket, dr. Alt
Gyulát, a Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét péntek délelőtt a Városházán fogadta
Fördős Attila polgármester.
A tisztelgő látogatás rendkívül szívélyes hangulatban
telt, melynek elején Vác polgármestere kedves szavakkal üdvözölte a Dunakanyar
szívébe ellátogató delegáció
tagjait, akik között volt gyártulajdonos, üzemvezető, irodai munkatárs, de önkormányzati képviselő is.
A polgármester köszönetét
fejezte ki, hogy a kerékpározás szerelmesei, az épített és
környezeti szépségek iránt
fogékony dubnicai polgárok
turistaként az ezeréves városba látogattak, amely ékes
bizonysága, hogy a két település testvérvárosi kapcsolata értékes és vonzó tartalmat kínál mindkét partner
számára. Fördős Attila elismeréssel nyilatkozott a szlovák városról, ahol több alkalommal is járt. – Én mindig
azt mondom, amikor bará-

tokat keres az ember, akkor
mindig a világban, sokszor
távoli földrészen igyekszik
rátalálni, holott közvetlen
közelünkben élnek a barátaink, a testvéreink. Különleges viszony ez, hiszen a szlovákság és a magyarság életében közös a történelem,
a szomszédi viszony. Amikor önöknél járok, mindig
azt érzékelem, hogy nyíltszívű, vendégszerető nép él
ott, mint amilyen itt nálunk.
Maradjanak ilyenek, és köszönöm, hogy eljöttek hozzánk – fogalmazott Vác polgármestere, aki ezt követően áttekintést adott a város mindennapi életéről, melyek közül külön hangsúllyal
szólt a turisztikai fejlesztésekről. A város kulturális,
turisztikai értékeit méltatva elmondta, hogy számos –
köztük európai szinten is kiemelkedő – állandó kiállítóhelyet nyitottak. A napokban
tárja ki kapuit a nagyközönség előtt - a felújított – múzeum, az elmúlt években alapították Vác első kőszínházát.
Június 21-28. között rende-

zik a V4 Fesztivál és színházi találkozót, melyen a visegrádi országok művészei mutatkoznak be anyanyelvükön – ismertette a harmadik
éve sorra kerülő rendezvényt
Fördős Attila, aki szeretettel
meghívta a dubnicaikat, hiszen földrajzilag is nagyon
közel vagyunk egymáshoz –
tette hozzá.
A testvérvárosi együttműködést így jellemezte Vác első embere: „Amikor én odamegyek önökhöz Dubnicára, akkor mindig úgy érzem, mintha haza-

iért. Két nap után ők is úgy
érzik, mintha otthon lennének a gyönyörű, jelentős történelmi múlttal és építészeti értékkel büszkélkedő Vácon. Bemutatkozásként elmondták, hogy Dubnica
(Vágtölgyes) különböző üzemeiben dolgoznak, de van
köztük, akinek 160 főt foglalkoztató szerszámkészítő
gyára van.
A vendégek érdeklődésére - a gazdasági kérdéseket
érintve - Fördős Attila vázolta a város fejlődését, a
rendszerváltozás utáni kor-

A vendégek elismerően nyilatkoztak az együttműködésről

mennék. Nagyon szeretném,
ha önök is azt éreznék, amikor Vácon járnak, hogy itthon vannak. Boldogság ez
az embernek, hiszen a magyar nyelvben így mondjuk:
itthon-otthon. Az emberben
van egy kettős identitás és
mind a két helyen nagyon jól
érzi magát.”
A vendégek köszönetüket
fejezték ki a baráti hangvételű fogadtatásért, a polgármester szívhez szóló szava-

Dubnica nevezetességei

szak meghatározó gazdasági szereplőinek tevékenységét, mely során utalást tett
az utóbbi években bekövetkezett változásokra, az iparűzési adóbevétel jelentős
csökkenésének okaira. De
szólt arról is, hogy a gazdasági recesszió nehéz évei után
ma már a kisebb vállalkozások adóerő potenciálja is növekvő trendet mutat. A legújabb pozitív változások között sorolta, hogy a Michelin

magyarországi
logisztikai
központját Vácon építi fel.
A dubnicaiak javaslata
iránt -, hogy a testvárosok
részvételével szervezzenek
sportrendezvényeket, „testvérvárosi tornákat” - Fördős
Attila nyitott volt, aki büszkén mondta: Vác a Nemzet Sportvárosa. Bejelentette, hogy júliusban a cseh
Otrokovicébe utazik, ahol a
három polgármester találkozóján egyeztetnek az együttműködés további lehetőségeiről. A találkozón javasolja,
hogy Váchoz hasonlóan rendezzék még a V4 színházi találkozót, melyen a Váci Dunakanyar Színház szívesen
bemutatkozna. Kiemelte: a
turisztikai látogatások elősegítése érdekében a testvérvárosok készítsenek városmarketing anyagokat, melyeket a helyi sajtó közreműködésével kölcsönösen megismerhet a lakosság.
A közel egy órás beszélgetésen az egyik vendég el-

mondta, hogy ők is szívesen
fogadnának egy civil delegációt Dubnicán, hogy az „átlagemberek” is megismerhessék egymást, amit örömmel támogatott Vác polgármestere, aki elmondta, hogy
„egyik fele” felvidéki, hiszen
nagyapja Trencsénben állomásfőnök-helyettes volt.
Az ezer szállal egybe szövődött közös gyökerek erejét
hangsúlyozták a vendégek
is, melynek bizonyságaként
egyikőjük elmondta, hogy a
Vágtölgyes melletti kis településen, Klobusicén él, ahol
az 1892. május 9-én elhunyt
egykori „vasminiszter”, Baross Gábor nyugszik, akinek
sírját a felvidéki magyarsággal együtt ápolják.
- Közös a történelmi múltunk, közös a jelenünk, és reményeink szerint a jövőnk is
– fogalmazták meg a találkozó résztvevői, akik ennek sikerét cselekvő aktivitással is
készek elősegíteni.
Vetési Imre

Közel nyolc millió forint adomány a hősi emlékmű újraavatására
Hétmillió 762 ezer 500 forintot adott át a váci polgármesternek az első világháborús emlékmű újraállítási költségeire Moys Csaba. Az összeget az általa vezetett alapítvány a
Honvédelmi Minisztérium, a köztársasági elnök és váci civilek adományaiból gyűjtötte össze. A rendszerváltást követően napirendre kerülő hősi emlékmű újraállításának másik kezdeményezője, Fördős Attila a sajtó nyilvánossága előtt köszönte meg Moys Csabának a kitartást, amivel az ügy mellé állt.

H

étmillió 762 ezer 500
forintot adott át a
váci polgármesternek
az első világháborús emlékmű újraállítási költségeire
Moys Csaba. Az összeget az
általa vezetett alapítvány a
Honvédelmi Minisztérium, a
köztársasági elnök és váci civilek adományaiból gyűjtötte össze. A rendszerváltást
követően napirendre kerülő
hősi emlékmű újraállításának másik kezdeményezője,
Fördős Attila a sajtó nyilvánossága előtt köszönte meg
Moys Csabának a kitartást,
amivel az ügy mellé állt.
A Hősök Napján újraavatott I. Világháborús emlékmű hosszú és kalandos úton
került vissza majdnem oda,
ahol eredetileg állt. Politi-

kai, várospolitikai, kegyeleti
és esztétikai érvek és ellenérvek előzték meg a főtérre
való visszahelyezését. Az újraállítás egyik zászlóvivője
Moys Csaba, a Vác Város II.
világháborús áldozatainak

emlékműve alapítvány kuratóriumi elnöke nemcsak aláírások gyűjtésével, hanem
anyagi források felkutatásával is tevőlegesen hozzájárult a projekt sikeréhez. Lobbi erejét latba vetve ugyanis

a Honvédelmi Minisztériumtól 2,5 milliót, a köztársasági
elnöktől 2 milliót, és az általa vezetett alapítvány 3 milliója mellé pedig még 262 500
Ft adományt gyűjtött ös�sze civilektől az ügy érdekében. Moys Csaba a sajtótájékoztatón köszönte meg az
adományozók nagylelkűségét, akik közül sokan anonim helyezték el a pénzgyűjtő urnába adományukat, míg
mások – noha személyesen
adták át nyugta ellenében a
felajánlott összeget – névtelenségük megőrzését kérték.
Ezzel indokolta Moys Csaba,
hogy nem ismerteti azoknak
a nevét, aki ugyancsak hozzájárultak az emlékmű újraavatási költségeihez.
Moys Csaba ezután az ös�-

szegyűjtött készpénzt átnyújtotta a polgármesternek, majd aláírták az adomá-

Moys Csaba és Fördős Attila

nyozásról szóló dokumentumokat. Fördős Attila köszönetet mondott azoknak, akik
anyagilag is hozzájárultak az
emlékmű visszaállításához.
Kiemelte, 15 év kellett hozzá,
hogy az összes akadály elháruljon, egyedül Moys Csaba volt, aki mindvégig következetesen kitartott amellett,
hogy újra a főtéren álljon az
I. Világháborús hősi emlékmű.
A polgármester újságírói
kérdésre hozzátette: az első
világháború során elesett
váci hősök névsorát tartalmazó márványtáblák is az
eredeti helyükre, a Fehérek
Temploma oldalára kerülnek
majd vissza.
(Munkatársunktól)
Fotó: K esziPress
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POLGÁRŐR ÉRDEMKERESZT ARANY FOKOZATÚ
KITÜNTETÉST KAPOTT DUNAKESZI POLGÁRMESTERE
Dióssi Csaba több mint másfél évtizedes aktív tevékenységét ismerték el

Minden közösség – legyen az egy iskola, civil egyesület vagy település – büszke arra, aki emberi helytállásával segíti, támogatja a közös célok megvalósítását. A dunakeszi
polgárőrök közössége ilyen személyiségnek tartja Dióssi Csabát, aki - amikor a kilencvenes évek elején családjával Dunakeszit választotta lakóhelyéül - új munkája mellett
igyekezett közösségi feladatot is vállalni.

M

indig elkötelezettje
volt a közösségi munkának, amit – többek között - a helyi polgárőrségben talált meg, amelynek
immáron több mint másfél
évtizede tagja. A Dunakeszi Városi Polgárőrség szóvivőjeként tájékoztatta a lakosságot, népszerűsítette a
szervezet tagjainak önzetlen
tevékenységét, akikkel jó közösségben tudtak együtt dolgozni a város javára.
A közmegbecsülésnek örvendő szervezetben olyan

nagyszerű polgárőrtársakkal
végezte önzetlenül vállalt társadalmi tevékenységét, mint
pl. Kiss István, Vér Imre,
Kajbán Sándor, Lengyel Péter, Papp József, Gáspár József.
Polgárőrtársai
szerint
Dióssi Csaba egyik elismerésre méltó helytállása abban
nyilvánult meg, hogy felvállalta az éjszakai szolgálatokat is, melynek egyik „eredménye” – amit polgármesterként napjainkban is remekül
hasznosít – hogy apró részle-

Elismerés a közösségért végzett önzetlen munkáért

Dunakeszi: Új helyi buszjárat januártól
Tovább bővül a szolgáltatás területe
Az elmúlt három évben a helyi tömegközlekedést - bevonva az Auchan-járatot és a Volánbusz
helyközi járatait is - úgy sikerült megszervezni, hogy nagyobb futásteljesítményt értünk el, ám a
korábbiaknál alacsonyabb költséggel – nyilatkozta lapunknak Dunakeszi polgármestere.

D

ióssi Csaba fontosnak
tartotta
azt is megjegyezni, hogy ezzel párhuzamosan a helyi lakosok
ingyen vehetik igénybe
a helyi járatokat. Azonban volt egy gyenge pontja ennek a rendszernek:
az Auchan járatokon kívül a város egyetlen bus�szal igyekezett megoldani a feladatot, amely
szinte száz százalékos
kihasználtságot és terhelést jelentett. Emiatt
azonban annyira rugalmatlan volt a rendszer,
hogy abba más módosítás, változtatás nem fért
bele. Ugyanakkor, ha a

város két busszal oldotta volna meg a feladatot,
akkor az növelte volna a
fenntartási költségeket,
fejtegette Dunakeszi polgármestere. Emiatt fordulhatott elő, hogy egyegy csúszás hosszú ideig felborította a menetrendet. Az elmúlt időben
számtalan lakossági jelzést, számos ésszerű javaslatot kapott az Önkormányzat, többek között a
Nyugdíjas Klubtól, melyben kérték a menetrend
átszervezését.
- Eltelt három év működési tapasztalatai alapján változtatni szeretnénk a helyi tömegköz-

tességgel megismerte Dunakeszi település szerkezetét,
kiépítettségét és fejlettségét.
Az évek során előbb önkormányzati képviselőként, majd
immár újraválasztott polgármesterként – 2010-2014. között országgyűlési képviselőként - is segítette és napjainkban is támogatja a polgárőrség munkáját. A törvényi előírások nem teszik lehetővé,
hogy polgármesterként aktívan vegyen részt a polgárőrség munkájában, ám városvezetőként támogatja Dunake-

lekedés rendszerén. Tárgyalásokat folytatunk a
Tescóval annak érdekében, hogy az együttműködés révén a második
buszt is működésbe állíthassuk úgy, hogy ne
nőjenek a város költségei – mondja Dióssi Csaba. Mint megtudtuk: ezzel együtt új városrészeket is szeretnének bekapcsolni a helyi tömegközlekedésbe, példaként
elmondta, hogy az északnyugati városrész jobb
kiszolgálása érdekében
a horányi rév is bekerül
majd a helyi járat menetrendjébe. A helyi közlekedést érintő koncep-

ció kidolgozására a városi képviselő-testület
Thoma Csabát tanácsnoki jogkörrel ruházta
fel, akinek augusztus végéig kell letenni az átfogó
javaslatot az önkormányzat asztalára.
Dióssi Csaba elmondta, hogy július végéig várják a lakossági észrevételeket, javaslatokat. – Célunk, hogy a 2016 januárjában induló megújult
helyi autóbusz járat még
nagyobb területet hálózzon be a város területén
a lakosság közmegelégedésére – hangsúlyozta a
polgármester.
(B. Szentmártoni)

szi közbiztonságának megőrzését segítő, a rendezvények
biztosítását magas színvonalon ellátó polgárőrök mindennapi tevékenységét.
Dióssi Csaba több mint
másfél évtizedes aktív polgárőr tevékenysége elismeréseként a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozata kitüntetésben részesült, melyet május 30-án, Százhalombattán
vehetett át a Pest Megyei Polgárőr Szövetség közgyűlésén.
Vetési Imre
Fotó: Lengyel Péter

Dunakeszi Feszt
Évről évre egyre hamarabb kérdezgetik, mikor lesz a
Dunakeszi Feszt és kik lesznek a fellépők. A Dunakeszi Fesztet szeptember 11-13. között rendezzük meg
a Katonadombon.

M

int minden évben, idén is igyekeztünk kedvezni valamen�nyi korosztálynak. Pénteken a Kistérségi Hétpróba nyitó
száma, a sárkányhajózás után az este általában a fiataloké, így az első nap a Mary Popkids és a Honeybeast lép fel, szombaton a családi délután után a retro hangulatról a Bikini együttes
fog gondoskodni, vasárnap pedig hagyomány, hogy a kultúra is kiemelt szerepet kap - idén a Kossuth-díjas Ghymes ad koncertet.
Természetesen ezek csak kiemelések a rengeteg fellépő közül. A
főbb együtteseket, énekeseket a mellékelt plakáton lehet megtalálni, augusztusban pedig jövünk a részletes programmal.
Szabó K atalin
Programiroda vezető

Két hétre bezár a Nyugati pályaudvar
Június 22-től július 5-én éjfélig ideiglenesen bezár a Nyugati pályaudvar. Olyan karbantartási és felújítási munkákra kerül sor a vágányokon, a váltókon, a forgalmat irányító biztosítóberendezésen, a felsővezeték-hálózaton, az utasperonokon és az állomásépületen,
amelyek elvégzése halaszthatatlanná vált, de a vonatforgalom fenntartása mellett nem
lehetett elvégezni.

A

felújítások jelentős mértékben javítják a
Nyugati pályaudvar szolgáltatásainak
színvonalát és a vonatok
menetrendszerű közlekedését.
A MÁV-START ideiglenes menetrendet vezet
be a kéthetes időszakra,
hogy az utasok könnyen
eljuthassanak budapesti
céljaikhoz. Több vonatot
más budapesti állomásra irányít át a vasúttársaság.
A
Budapest–Debrecen–Nyíregyháza és a

Budapest–Miskolc–Nyíregyháza vonalon közlekedő „kör” InterCity (IC)
vonatok, valamint a záhonyi IC vonatok Budapest-Nyugati pályaudvar helyett Zugló megállóhelyig közlekednek,
és onnan is indulnak. A
Budapest-Nyugati–Záhony vonalon közlekedő
gyorsvonatok KőbányaKispestről indulnak, és
oda érkeznek – olvasható a vasúttársaság honlapján.
A
Budapest-Nyugati–Vác–Szob és a Bud a p e s t -Ny u g a t i – C e g-

léd–Szolnok
vonalon
közlekedő vonatok menetrendjét
összevonják: a zónázó vonatok
Szob–Vác–RákospalotaÚjpest–Zugló – Cegléd,
a helyi vonatok Vác–
Rákosrendező –Zugló –
Monor útvonalon közlekednek. Lesznek azonban olyan vonatok,
amelyek a Dunakanyar
felől csak RákospalotaÚjpestig, Cegléd felől
pedig Zugló megállóhelyig közlekednek. A
Budapest-Ny ugati–Veresegyház–Vác vasútvonalon közlekedő vo-

natok fővárosi végállomása
ideiglenesen
Rákospalota-Újpesten
lesz – tájékoztat a vasúttársaság,
melynek
honlapján beszámol a
további változásokról,
a vágányzári menetrendekről is.
A Vonatinfó applikáción is szerepelnek
majd a változások, és a
MÁVDIREKT telefonos
ügyfélszolgálat is az utasok rendelkezésére áll a
06-40/49-49-49-es telefonszámon. Az állomásokon hirdetmények jelzik a módosításokat.
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A TIGÁZ A DUNAKANYARBÓL IS KIVONUL
AZ EGYETEMES GÁZSZOLGÁLTATÁSBÓL
A Tigáz Zrt. hivatalos kérelemmel fordult a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH), hogy vonja vissza a Tigáz Zrt. egyetemes
gázszolgáltatói engedélyét - közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.

H

ozzáteszik, hogy a
hatályos jogszabályoknak megfelelően a MEKH fogja meghatározni az egyetemes szolgáltatásra jogosult
fogyasztók átadását az új
szolgáltatónak. Az átadásátvétel időszaka alatt az
egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részére a
gázszolgáltatás és az ügyfélkiszolgálás minősége folyamatos és zavartalan lesz. A
Tigáz ügyfeleinek jelen pillanatban semmi teendőjük
nincs a szolgáltatóváltást illetően - áll a közleményben.
A közlemény szerint a

Tigáz szabadpiaci ügyfeleit
továbbra is kiszolgálja.
"A Tigáz e döntése része
annak a folyamatnak, amely
célja a társaság üzleti tevékenységét összehangolni a
szabályázási környezettel és
csökkenteni az üzleti tevékenységét érintő kedvezőtlen hatásokat" - áll a közleményben.
A Tigáz Zrt. április közepén közölte, hogy tavalyi
évi bruttó üzemi vesztesége 3,8 milliárd, nettó vesztesége 14,8 milliárd forint volt,
a társaság a 2014-es évre
nem fizet osztalékot. A gázszolgáltató 2014-es működé-

si vesztesége 4,9 milliárd forint volt.
A vállalat tavaly 1093 településen látott el földgázelosztói tevékenységet, az
egyetemes szolgáltatásban
1,14 milliárd köbméter földgázt adott el csaknem 1,2
millió fogyasztónak.
A Tigáz honlapján található tájékoztató szerint a
2013-as bruttó üzemi veszteség 14,3 milliárd forint, a
nettó veszteség pedig csaknem 36 milliárd forint volt, a
társaság tavaly sem fizetett
osztalékot.
A másik két nagy magántulajdonú egyetemes szol-

gáltató, az E.on Energiaszolgáltató Kft. és a GDF Suez
Zrt. áprilisban kérte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól
egyetemes földgázszolgáltatói engedélyének visszavonását.
A megadott határidőre
egy gázszolgáltatótól, az állami tulajdonban lévő Főgáz Zrt.-től érkezett ajánlat a két szolgáltató lakossági fogyasztóinak ellátására kiírt nyilvános felhívásra.
A hivatal alkalmasnak találta a Főgáz Zrt. ajánlatát, így
a társaság láthatja el a jövőben a lakossági gázszolgál-

tatási piacról kivonuló E.on
Energiaszolgáltató Kft. és a
GDF Suez Zrt. ügyfeleit - közölték június 12-én.
A döntésnek megfelelően
2016. január 1-jétől Zala, Somogy, Veszprém, Tolna, Baranya és Fejér megyében,
2016. július 1-jétől pedig
Vas,
Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom, BácsKiskun, Csongrád, valamint
Békés megyében lehet a Főgáz a földgázfelhasználók
új egyetemes szolgáltatója,
azaz összesen mintegy 1,3
millió fogyasztó ellátását
kell tudnia biztosítani - közölte az Első Nemzeti Köz-

műszolgáltató Zrt. (ENKSZ)
a hírt kommentálva.
A Fővárosi Gázművek, korábban a német RWE Gas
International N.V. és a főváros tulajdonában volt, a
német cégtől 2013 decemberében vásárolta meg tulajdonrészét az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.,
utóbb a társaság részvényei
az MFB Magyar Fejlesztési
Bank Zrt. és az MFB Invest
Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. tulajdonába kerültek. Tavaly augusztus 1-jétől
a Főgáz Zrt. az ENKSZ Első
Nemzeti Közműszolgáltató
Zrt.-hez tartozik.

Védjegyet kapnak a minősített
NÉGY FORDULAT
ifjúsági szállások
– Ahogyan Lakner Zoltán látja
Tavaly megjelent könyve kapcsán tartott előadást tegnap a művelődési
központba Lakner Zoltán. Az ismert politikai elemző a váci szocialisták
meghívására érkezett a városba, ahol az elsősorban baloldali szimpatizánsokból álló érdeklődők előtt beszélt a napjainkat jellemző társadalmi
és politikai állapotokról.

V

A

erőce, 2015. június 10. Ruszinkó
Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára (j2) és Erdőháti Ágnes,
a Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége ügyvezető elnöke (b), mellettük a
háromhátizsákos védjegyet átvett Káelné
Kovács Rita (j3), a miskolci Uni-Hotel Diákotthon képviseletében, valamint a kétcsillagos védjegyet átvett Danyi Zoltán (b2),

a hortobágyi Fecskeház Erdei Iskola és Ifjúsági Szállás képviseletében és Mocz András (j), a Somogyszobi Erdei Iskola képviseletében Verőcén, a Csattogó-völgyi üdülőházaknál.
A hátizsákos védjegyre várományos Csattogó-völgyi üdülőházak Verőcén. A minősített ifjúsági szállások védjegyet kapnak.
MTI Fotó: Kovács Attila

Környezetszépítő munka –
önzetlenül dolgoztak

Májusban a Dunakeszi Fidelitas lelkes csapata is részt vett az önkéntes
szemétszedő akcióban. Városunk egy külső részét tisztították meg az illegálisan lerakott szeméttől, Dunakeszi és Fót határában.

M

unkájukban a Dunakeszi Közüzemi
Kft. nyújtott segítséget. A fiatalok – környezetünk szépítése érdekében –
lelkesen végezték a munkát,
a könnyűnek nem mondható terepen. Találtak számítástechnikai eszközökből
származó darabokat, ruha
maradványokat, építkezési
törmeléket, bútor elemeket,
melyeket már szinte teljesen
eltemetett a természet. Az
órákig tartó feszített munka
után vegyes érzelmekkel távoztak, mert tisztában voltak azzal, hogy csak átmenetileg tudtak hozzájárulni
a terület megtisztításához,
tekintettel arra, hogy az illegális szemétlerakó helyek

ezzel nem szűnnek meg.
A Dunakeszi Fidelitas ezúton is kér mindenkit, hogy
hulladékot csak az erre kijelölt helyen, valamint az erre

szolgáló gyűjtőedényekben
helyezzenek el. Óvjuk és becsüljük meg környezetünket!
(Munkatársunktól)

váci szocialisták
által szervezett fórum előtt rövid sajtótájékoztatót tartott Lakner Zoltán a vendéglátó Kiss Zsolttal közösen.
A szociológus végzettséggel is bíró politológusnak
tavaly decemberben jelent
meg könyve, amelyben mások közt a kialakult társadalmi kérdésekről, a foglalkoztatás helyzetéről és a demokrácia állapotáról ír. A
Négy fordulat című kötet a
lehetséges irányokon túl a
baloldal jövőképéről is értekezik. Lakner Zoltán úgy fogalmazott: könyvét vitaindítónak szánta – adta hírül az
ESTV.

- Ennek a vitának a kezdeményezésére szerintem
azért van igen nagy szükség,
mert egyrészt ugye több választási vereséget szenvedett el a baloldal, másrészt
azt lehet látni, hogy a szavazótábor éppen csak, hogy
megvan. Lassú kopásban
van ez a szavazótábor, miközben érzékelhető, hogy
olyan problémák feszítik a

magyar társadalmat, amelyekre lehet és szerintem
szükséges is adni baloldali
válaszokat – emelte ki Lakner Zoltán.
Lakner Zoltán hozzátette, a könyv hozzásegíti az
érdeklődőt ahhoz, hogy ne
csak a napi elemzések jussanak el hozzá, hanem a tágabb összefüggéseket is feltárja előtte. Véleménye szerint a baloldali és a liberális
érzelmű választók szemében a rendszerváltás lendülete az utóbbi években kifulladt, a politikai baloldal
pedig csak akkor talál utat
hozzájuk, ha új tartalmakkal tudják megszólítani a kiábrándultakat.

KÁBÍTÓSZEREKKEL
KAPCSOLATBAN SEGÍT
AZ ALEZREDES
A rendőrség a fiatalok kábítószer fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, és
családok rendelkezésére. A program minden általános és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető.
„Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel
kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást
érintő kérdésekben” - hívják fel a figyelmet. Az érdeklődők a Váci Rendőrkapitányságon Kovács Sándor rendőr alezredest kereshetik.

• Telefonszáma:
+36-27-505-600/3507-es mellék.
• E-mail cím: KovacsSa@pest. police.hu
• Fogadóóráját minden hónap első hétfőjén 16- tól 17.30-ig tartja a Rendőrkapitányság Zrínyi utcai épületében.
• Telefonos ügyelet ideje minden páros
héten hétfőn 16.30-tól 17.30-ig tart.

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu
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EGY ÖRÖMTELI DÉLELŐTT
Játékos, vidám, boldog gyermekarcokat, csillogó tekinteteket látni mindig jó
érzés a felnőtteknek. Van, akiknek ez sűrűn megadatik, másoknak ritkábban.

Így tévézünk mi
Mindenki máshogy szereti nézni a kedvenc műsorait, és a technológiai adottságok egyre inkább lehetővé teszik, hogy pontosan úgy tévézzünk, ahogyan az
számunkra a legkényelmesebb. Az Invitel a közelmúltban arról készített felmérést előfizetői körében, hogy milyen szokásokat követnek a televíziózásban.*

Dióssi Csaba polgármester adta át az ajándékokat

E

zen a június 13-i napon az utóbbiak
számára szervezett játékos, vidám
délelőttöt a Duna-parti Gyermeküdülőben a Humán Szolgáltató Központ. Több
mint tíz éves múltja van ennek a programnak, melyet évente a tanév végén rendeznek
meg, tájékoztatott Szabóné Ónodi Valéria,
aki jelenleg a központnak önkormányzati biztosként a vezetője. – Mind a Gyermekjóléti Központ, mind a Családsegítő Szolgálat munkatársai jól ismerik azokat a családokat, akik többnyire nehéz körülmények
között élik mindennapjaikat, sok problémával küzdenek, s ezért kevés lehetőségük van
arra, hogy gyermekeik olyan élményekben
részesülhessenek, amelyeket minden gyermeknek át kell élnie. Ez a rendezvény azt a
célt szolgálja, hogy számukra biztosíthassunk egy örömteli délelőttöt, aminek az előkészítésében sokat dolgoztak a munkatársaink és a lebonyolításban is aktív részt vállalnak.
Papp Krisztina, a Gyermekjóléti Központ
vezetője és Szegediné Tóth Andrea a Családsegítő Szolgálat vezetője hozzátették, hogy
ez a nap támogatók nélkül nem jöhetett volna létre. Elsősorban az Önkormányzatot illeti köszönet, emellett a Kovács Pékség reggelit biztosított, az Auchan Bevásárlóközponttól a gyerekeknek szánt ajándékként játékokat kaptak.
Mindeközben
gyülekezett
szüleikkel
együtt a népes gyereksereg, akiket először a
Sződligetről érkezett Csipkebogyó Néptáncegyüttes kis táncosai, valamint Onodi Attila, a Népművészet Ifjú Mestere, a Vadrózsák
Néptáncegyüttes vezetője és Onodiné Csécsi

Színes programok várták a gyerekeket

Katalin táncosok Dudinszky Zsombor dudajátéka kíséretében szórakoztattak.
A műsor után kezdődött a vidám ügyességi vetélkedő. A játékos akadályok legyőzése, gyerekkerékpár vezetés, íjászat mellett
színes kőfestéssel, környezetvédelmi tesztlap kitöltésével és természetesen sok vidámsággal, nevetéssel telt el a délelőtt. Mindenki kapott egy nevével ellátott „útlevelet”, melyet az egyes állomásokon igazoltak a segítő
munkatársak.
Délben megérkezett Dióssi Csaba polgármester s az ő tiszte volt az ajándékok kiosztása. Az „útlevelek” alapján név szerint szólították a gyermekeket, akik hol bátrabban,
hol megilletődötten vették át csomagjaikat,
melyekben játék, édesség, a lányoknak Dunakeszi Hercegnője, a fiúknak Dunakeszi
Hercege feliratú pólók és egyéb apróságok
voltak.
Az élményekben gazdag délelőtt ebéddel zárult. A Jobbágy Pál családgondozó által kondérban főzött gulyáslevest – melyhez
a hozzávalókat, valamint a baracklekváros
fánkot a SODEXO MAGYARORSZÁG KFT.
biztosította – nagy örömmel fogyasztották el
a gyerekek.
Kérdésünkre a polgármester köszönetét
fejezte ki a központ dolgozóinak lelkes munkájukért, akik sokat tettek azért, hogy a gyerekeknek felejthetetlen, emlékezetes maradjon ez a nap.
Látva a sok mosolyt és vidám tekintetet,
elmondhatjuk, ez volt a munka igazi gyümölcse.
K atona M. István
A szerző felvételei

Kanapén és ágyban, akár nagy felbontásban
Az eredmények alapján az ügyfelek leginkább a
nappaliban és a hálószobában szeretnek tévézni. A hálóban legnagyobb arányban a fiatalok
néznek tévét, míg az idősebbek esetében erre a
célra a nappali a legkedveltebb helyiség. A háztartások közel háromnegyedében több készülék is található, és ezek nagy része már alkalmas nagy felbontású kép megjelenítésére. Ezzel a lehetőséggel az Invitel-előfizetők 37 százaléka egyébként rendszeresen él is. Az Invitel
ezért folyamatosan bővíti a HD csatorna kínálatát, amely 26 változatos adójával jelenleg a legszélesebbnek számít a hazai piacon.
Mindenevők vagyunk
A legtöbben rendszeresen hírműsorokat és szappanoperákat néznek, de ha egy lakatlan szigetre költöznének, életkortól függetlenül a kereskedelmi, a film- és sorozatcsatornákat, illetve az ismeretterjesztő és természetfilmekkel foglalkozó
adókat vinnék magukkal. Az Invitel úgy állítja
össze a kínálatát, hogy abban mindenki megtalálhatja a saját érdeklődési körébe tartozó műsorokat. Ezt szolgálja például a digitális hálózaton
hozzáférhető több mint 150 rádió- és televízióadó, a tematikus minicsomagok, a külön összeválogatható csatornákat tartalmazó Mixer csomag, valamint az internetképes mobil készülé* 2015 áprilisában televízió-előfizetéssel rendelkező Invitel ügyfelek
körében végzett, 400 fős, véletlen kiválasztású reprezentatív kutatás

keken elérhető választék, például a Filmbox Live
és HBO Go szolgáltatások műsorai.
Ablak a világra
A megkérdezettek háromnegyede elsősorban kikapcsolódni és szórakozni ül le a tévé elé. A válaszadók kétharmada számára azonban a tájékozódásban és információszerzésben is fontos szerepet játszik a televízió. A kutatásban érintettek
több mint fele kapott már receptötletet főzőműsorból, míg 20 százalékukat inspirálták barkácsolásra a tévéből ellesett fortélyok. Az alkotások
között szerepelt a báránysült és a padlizsánfasírt,
de olyan mindennapi praktikák elsajátítása is,
mint például az ablakfestés vagy a fűrészelés.

Kinél van a távirányító?
A két vagy több főből álló háztartások:
• 43%-ában a családtagok közösen döntik el,
hogy mi menjen a tévében
• 53%-ánál jellemzően egy emberé a kontroll
• 4%-ában a gyorsabb személy ragadja magához
a vezérlést, illetve több távirányító vagy tévé is van

Távlatokat nyitunk

RUHANEMŰ JAVÍTÁS
Vácon a Kristóf udvarban! (Hungária házban,
a zöldséges piacnál.) Várom Önöket
Tel.: 06-27-304-679

Nyitva: Hétfő, kedd: 09.00 – 17.00 Szerda: Szünnap,
Csütörtök, péntek: 09.00 – 17.00 Szombat: 09.00 – 12.00

A DDC támogatásával: Zöld csemeteliget
épült a sződligeti óvodásoknak
Három projektet díjaztak idén Vácott és térségében a Duna-Dráva Cement Kft. Zöld Megoldás-pályázatán.
A Kisvác-Középvárosi Óvoda Csányi körúti tagóvodájában és a Váci Madách Imre Gimnáziumban még tartanak
a beruházás munkálatai, a sződligeti Napközi Otthonos Óvodában azonban már át is adták a fejlesztéseket.
A DDC másfél millió forintos támogatásából csemeteliget épült az óvodás gyerekeknek.

A

megvalósuló zöld projektet 2015. június 10-én ünnepélyes átadó kíséretében avatta fel Juhász Béla, a település polgármestere és a Duna-Dráva Cement Kft. képviseletében Guth Zoltán, a vállalat
kommunikációs vezetője.
„Zöld pályázat a csemeteligetnek” címmel az óvodás gyermekek környezettudatosabb életre
nevelése, és a közvetlen természeti környezet megismertetése
valósul meg a sződligeti Napközi Otthonos Óvodában. Az óvoda udvarán kerti halastó, oktató pavilon, óvodai veteményeskert, szelektív hulladékgyűjtő
sziget és madárbarát mintakert
tanösvény is kialakításra került. A projekt és a megvalósuló
fejlesztések célja, hogy a gyermekek az óvodai nevelés keretében megismerjék a környezetüket, az erdők és kertek lakó-

it, megtanulják a velük való helyes együttélést, környezetvédő
és környezetszerető attitűd alakuljon ki bennük.
„Óvodánkban lassan három
éve kiemelt figyelmet fordítunk
a környezettudatosságra való
nevelésre. Madárbarát és Zöld
Óvodaként nagyon büszkék vagyunk és örömmel tölt el bennünket, hogy tevékenységünket
egy olyan fenntarthatóan működő nagyvállalat, mint a Duna-Dráva Cement Kft. is támogatja, és a pályázat elnyerésével lehetőséget biztosítottak
részünkre, hogy további zöld
fejlesztéseket is megvalósíthassunk.” – mondta el megnyitó beszédében Hanákné Durján Ilona, az intézmény vezetője.
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ITT HŰSÖLHETÜNK PEST MEGYÉBEN

Duna négy szakaszán és kilenc bányatóban engedélyezett a fürdés
Pest megye közel negyven bányatavából kilenc - Dunavarsány, a délegyházi 2-es, 4-es és 6-os tavak, Dunaharaszti, Áporka, Kiskunlacháza és Pócsmegyer - területén engedélyezett a fürdés. A Dunában – régiónk területén – Göd-felsőnél és Göd-alsónál engedélyezett a fürdőzés.

Délegyházi bányató

A

dunaharaszti és a budakalászi Omszki-tó
egy részén lehetőség
van a motoros vízi sporteszközök használatára. A motoros vízi sporteszköznek érvényes műszaki vizsgával, a
vezetőnek vezetői engedél�lyel kell rendelkeznie, amelyet a Nemzeti Közlekedé-

si Hatóság állít ki. A jetski
sebessége a bányatavakon
nincs korlátozva, ami fokozott veszélyt jelenthet a tiltott helyen fürdőzőkre. A
jármű fékhatással nem rendelkezik, nehezen irányítható és nem biztos, hogy a vezető időben észleli a vízben
tartózkodót, ami súlyos bal-

esetet is okozhat. Az engedély nélkül vezetőkkel szemben szabálysértési eljárás indul. A kiszabható pénzbírság
összege 5-150 ezer forintig, a
helyszíni bírság 5-50 ezer forintig terjedhet.
Aki a tiltás ellenére fürdőzik, szabálysértést követ
el és 5-150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A helyszíni bírság ös�szege ebben az esetben is
5-50 ezer forint közötti ös�szeg. Szabálysértési bírságot
a rendőrség, a közterület-felügyelők, a természetvédelmi őr és az önkormányzati természetvédelmi őr szabhat ki. Fürdésnek számít az
úszás mellett a játékcsónak,
a vízibicikli, valamint a banánhajó vízen történő használata és az ezekről történő
vízbeugrálás. Gyermekekkel
érkező családok számára nagyon fontos tudni, hogy hat
éven aluli vagy úszni nem

A Duna Göd-felsői és alsói szakaszán engedélyezett a strandolás

tudó 12 év alatti gyerek csak
szülői felügyelettel fürödhet
szabadvizekben ott, ahol a
fürdés megengedett.
A fürdésre engedélyezett
területet az önkormányzat
hozzájárulásával az ÁNTSZ
Kistérségi Intézete jelöli ki.
Ezeken a területeken kéthetente ellenőrzik a víz minőségét, valamint van mosdó, zuhanyzó, hulladékgyűjtő és mentésre, elsősegélynyújtásra kiképzett sze-

mélyzet. Ezzel szemben a
fürdésre nem engedélyezett
területeken nincsenek kiépített mellékhelyiségek, öltözők és elegendő szemétgyűjtési lehetőség, továbbá az elsősegélynyújtás sem megoldott.
A jogi következmények
mellett nagyon fontosak az
élettani, egészségügyi következmények, ugyanis a
bányatavak jellemzője, hogy
néhány lépés után hirte-

len mélyülnek, a nagy mélység miatt csak a felszín melegszik fel. A hirtelen vízhőmérséklet csökkenés kön�nyen okozhat izomgörcsöt,
sokkot, szívmegállást. Fertőzésveszéllyel is számolni kell, hiszen a víz minőségét nem ellenőrzik rendszeresen, ezért nagyon sok veszélyes hulladék és méreganyag kerülhet a vízbe. Ezen
kívül a mederben előfordulhatnak olyan tárgyak, amelyek könnyen okozhatnak
sérülést.
A Dunán Dunabogdány,
Göd-alsó, Göd-felső, valamint Ráckeve területén találhatók fürdőzésre kijelölt
helyek. Aki a folyóban a fürdőzésre vonatkozó szabályokat nem tartja be, ugyanolyan jogkövetkezményekkel számolhat, mint a bányatavak esetében – olvasható a
police.hu/pestmeyge.hu sajtóközleményében.

HANGVERSENY
a megújuló templomban
Jótékonysági, búcsúnapi koncert helyszíne volt június 14-én a Dunakeszi Jézus Szíve templom.
Amint az arra járók már láthatták, állványerdő veszi körül az Isten házát, zajlik a régen várt felújítás. Amint azt Szádoczky Károly apát, kanonok plébános kérdésünkre elmondta, húsz éve gyűjtik
adományokból, a hívek által vásárolt téglajegyekből a ráfordításra szánt összeget, amit kiegészített a Váci Püspökség és Dunakeszi Önkormányzata, így kerülhet sor a templomkülső teljes felújítására, beleértve a tornyot és a födémszerkezetet.

V

árhatóan még a nyár
folyamán elkészül ez
a nagyszabású munka
s a hetvenegy éves épület ismét teljes külső pompájában
lesz a város egyik dísze.
Adományokat azonban ezután is várnak, hiszen a távlatokban gondolkodva szükség lenne a templombelső
restaurálására is. Ám egyelőre a jelenlegi helyzet is derűlátásra ad okot, s ez a hangulat érződött a koncert folyamán is.
– Hangversenyünket szeretettel állítottuk össze,
hogy mindannyiunknak lelki feltöltődéssel szolgáljon – mondta bevezetőben

Somogyiné Ágota műsorközlő. Külön köszöntötte Dr. Lányi Cecíliát, a templomépítő
Lányi Ferenc unokáját, aki
most is, mint a korábbi koncerteken, a nézők között foglalt helyet.
A hangverseny programja énekkari és zenei produkciókban bővelkedett. A
Szent Mihály templom kórusa, a Servite Ökumenikus,
valamint a Harmonia Sacra
kórusok Szabó Gábor, Dr.
Gyombolainé Kindler Edit
és Szakáll Lászlóné vezényletével hagyományos szereplők voltak, s az egyházi műveket most is magas
színvonalon adták elő. Kü-

lön élményt jelentett Iványi
Márta és Gyombolai Bálint énekszólisták, valamint
Diósi Tamás kántor, orgonaművész közreműködése.
A koncerten a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai és növendékei is felléptek. Különböző felállásokban több műsorszámot is
előadott Bergl Noémi (zongora), Veres Kornél (brácsa),
valamint Dobai Szabolcs
hegedűtanár és növendéke
Farkasházi Anna. Többek
között hallhattuk tőlük Bach
D moll kettősversenyének II.
tételét. Előadásuk kiemelke-

dő zenei élményt nyújtott.
Rajtuk kívül a Madarász
József tanár által vezetett
klasszikus gitárzenekar aratott megérdemelt sikert.
A szép hangversenyért
Szádoczky Károly fővédnök
mondott köszönetet, majd
záró számként az egyesített
kórus adta elő a Soli Deo
Gloria (Egyedül az Istené a
dicsőség) kánont, valamint a
Boldogasszony anyánk kezdetű, XVIII. századi, Tóth József által átdolgozott magyar
népi himnuszt.
K atona M. István
A szerző felvételei

SEGÍTÜNK

Bármilyen kölcsön forint és/vagy devizaalapú
tartozás, lakás, személyi, szabad felhasználású vagy
akár APEH, önkormányzati és közüzemi tartozás,
végrehajtások és bármilyen telefonszámla jogi
úton történő rendezésében segítünk.
Forintosításra, elszámolólevelekre válasz, keresetlevél
írás. Aki megkapta a forintosító és elszámoló levelét a
banktól, és nem tudja mit tegyen vele, forduljon hozzánk
bizalommal!
Segítünk a válasz megírásában. Olyan módszer van a
kezünkben, ami másnak nem adatik meg!
Kérem azokat az embereket, akiknek problémája van,
küldjön SMS-t a következő számra 70/6074469 és
én visszahívom időpont-egyeztetésre!

Az egyesített kórus ezúttal is sikert aratott

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

Dunakanyar Régió

2015. június 18.

Gödi Jazz Napok 2015

KLASSZIKUS ÉS JAZZ

Különleges ízelítőt kaptunk kiváló ifjú zenészektől arról, hogyan lehet a minőséget előtérbe helyezve elmélyülni a klasszikus és jazz zenében egyaránt.

V

an, aki a klasszikus zenét szereti, van,
aki a jazzt, de talán nincs is olyan nagy
különbség a két műfaj között: a jazz zenészek egy-egy műve mai kortárs zene, majd az
idő mondja meg, fönnmaradhat-e, mint klas�szikus muzsika. Becze Szilvia műsorvezető rávilágított, hogy Bach korában is idegenül hathattak az akkori „mai” zenék, 100 év kellett ahhoz,
hogy megismerhessék és klasszikussá válhassanak például éppen Bach művei.
A gödi „Klasszikus és jazz koncert” országos,
nemzetközi hírű előadóművészei – Rohmann
Ditta, Karosi Júlia, Fassang László és Váczi Dániel – bizonyították, hogy nem a műfaj a lényeg, hanem az, hogy a jó zene kiváló interpretálásával maradandó élményhez juthasson
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Keszi-Press Kft.
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5600 Békéscsaba,
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a közönség, ezáltal pedig mindannyiunknak
egyre inkább mindennapos igénye legyen a zenehallgatás.

Fotó: Wagner Sára

Vasárnap avatták fel Nagymaroson Pállya Celesztin festőművész szobrát a település könyvtára mellett. Nem mindennapi eseménynek nevezte a résztvevőket köszöntő Mándliné Szabó Katalin, a Nagymarosi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója a rendezvényt. Kiemelte: minden szobor azt üzeni, hogy akinek nincsen múltja, annak nincsen jövője sem.

A

Közéleti újság

E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com

Pállya Celesztin szobrát
avatták fel Nagymaroson
szobrot a város polgármestere, Petrovics
László leplezte le. Előtte azonban méltatta a hajdanán a településen élő festőművészt.
- A festőművész élete alkonyán élt a városunkban, nagymarosi származású felesége
házában. A halálát követően
utcát nevezett el a művészről.
Majd 1995-ben Nagymaros
Város Önkormányzata Pállya
Celesztinről emléktáblát készített a róla elnevezett utca
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sarkán. Ezt követően egy rövid tárlat is megnyílott a művészről az akkor Grécs Galériának nevezett kiállítóhelyen
Nagymaroson. A feljegyzések,
újságcikkek szerint a magyar
Leonardo da Vincinek is nevezték, sokoldalú művészete és
feltalálói vénája miatt - mondta. Méltatta a mostani szobor alkotóművészét, Lukács
Istvánt is, akinek már több
művet is köszönhet a város.
Petrovics László azt is elárulta, hogy nem véletlenül

Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Vácon:
a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül – szerkesztett
formában közölje. Kéziratot nem őrzünk
meg, és nem küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

került a szobor a könyvtár
mellé, hiszen a jövőben Pállya
Celesztinről szeretnék majd
elnevezni az intézményt.
A köztéri szoborra a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert a város 2,5 millió forintot, a költségek fennmaradó részét pedig az önkormányzat egészítette ki. A
rendezvényen közreműködött
Telegdy Fábián akusztikus gitáron.
Kép és szöveg:
Furucz Anita
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Legyél te is részese egy
nagyszerű programnak!
Június 29-től ismét Futsal Nyári Tábor

XVII. évfolyam 13. szám

SPORTOLJ TIBIÉRT

Sebestyén Balázzsal, Nyilasi Tiborral,
Erdei Zsolttal, Kovács István Kokóval

Ahogy az elmúlt nyarakon már megszokhattátok, az idei szünidő alatt is
várunk Benneteket Futsal Nyári Táborunkba, hiszen június végén ismét
nyitja kapuit fiataljaink kedvelt nyári programja! Az idei szünidőben már
harmadik alkalommal várjuk nálunk sportoló és a sportággal ismerkedni
kívánó gyermekeket Futsal Nyári Táborunkba.

Csoportkép egy korábbi sikeres tábor tagjairól

J

únius végén és július elején két turnusban várjuk
majd a jövő Kinizsi-reménységeit. Az első hét június 29től július 3-ig, míg a második
turnus július 6-tól július 10-ig
tart majd a már megszokott
helyszínen, a Radnóti Miklós
Gimnáziumban.
A jelentkezők a Kinizsi
szakképzett edzői, játékosai
irányításával vesznek részt az
edzéseken, emellett a gimnázium elkerített, zárt udvarán
tartandó szabadtéri játékokkal, vetélkedőkkel, illetve kirándulásokkal várjuk a jövő
sztárjait. Természetesen az
energia megfelelő pótlásáról

is gondoskodunk, így a résztvevők háromszori étkezésben
részesülnek!
Jelentkezni kortól és nemtől függetlenül Sóvári Anikónál tudtok a sovari.aniko@
dunakeszifutsal.hu e-mail címen, a +3630/995-4399-es telefonszámon vagy személyesen.
A táborra megpróbáltunk
a lehetőségekhez mérten elfogadható árat kalkulálni,
melynek összege 18.000 forint
turnusonként. Adott esetben
ez az ár lehet kevesebb is, így
amennyiben nagycsaládos
vagy, úgy 16.000 forint a díj,
ha a testvéreddel együtt ér-

kezel, akkor fejenként 17.000
Forintért táborozhattok, illetve ha elhívod olyan barátodat, aki még nem futsalozik,
úgy szintén kedvezményben
részesülsz! Egy barát esetén
17.000, míg két barátod érkezésével Te 15.000 forintért csiszolhatod a tudásodat!
A táborra 5.000 Forint előleg befizetése szükséges, ezt
Sóvári Anikónál tudjátok befizetni, időpont egyeztetésre
a fentebb említett elérhetőségeken van lehetőségetek.
Amit feltétlenül hozzatok
magatokkal: rövid nadrág,
sípcsontvédő, sportszár, teremcipő, edzőcipő a kiránduláshoz, kulacs. Pólót mi biztosítunk mindenki számára!
Várunk Benneteket sok
szeretettel, gyertek minél
többen, töltsük közösen, jó
hangulatban, egymást jobban megismerve futsalozás
közepette a nyári szünet ezen
két hetét! További részletekkel hamarosan jelentkezünk!
Táborozásra Fel, nyáron is
vár a Kinizsi!!!

Futva visznek
üzenetet Kárpátaljára
Hidvégi-Üstös Pálék újabb nagy kihívásra vállalkoztak
Hidvégi-Üstös Pál ultrasportolóról közismert, hogy világszínvonalú, egyedülálló kihívásokat teljesítve végigúszta és körbefutotta a Tiszát, nemzetközi csapatot vezetve végigkerékpározta és futotta Afrikát Fokvárostól Alexandriáig, járt Nyugat Szaharában,
futott a Nílusért Szudánban és 2013-ban húszezer kilométeren keresztül Közép-Ázsiát
járta végig magyar felfedezők nyomában.

Indulás előtti csoportkép a futókról és a város vezetőiről

E

zúttal arra vállalkozott Takár Károly
aknaszlatinai óbányász
hosszú távú kerékpárossal és
futóval -, aki több mint 32
évet töltött a sóbányában –
hogy a váciak üzenetét futva
viszik el a kárpátaljai Viskre,
ahol június 21-én kezdődik a
Koronavárosok találkozója.
Az 500 kilométeres távot
teljesítő csapatot kedd délután a Városháza előtt fogadta
Fördős Attila polgármester és

Mokánszky Zoltán alpolgármester. Mint ismeretes, Vác
egyik testvérvárosa a kárpátaljai Tecső, amely Visk közelében van, ezért a polgármester
a határon túli magyarságnak
írt üzenetét levélben juttatja el Hidvégi-Üstös Pálékkal.
Fördős Attila szerint komoly
bátorságról tanúskodik az az
emberi és sportolói cselekedet, melyet véghezvisznek a
hadműveleti területként nyilvántartott Kárpátalján.

- A kárpátaljai magyarság
a testvérünk. Közös a kultúránk, közösek a szokásaink,
gondolkodásunk, a múltunk.
Ezeknek az érzéseknek a jegyében indított gyűjtést a Kereszténydemokrata Néppárt
helyben és országosan is, Vác
város önkormányzata, valamint vállalkozói és lakossága. A váciak által gyűjtött
pénzt a hivatalos delegáció
fogja átadni az ottani városvezetésnek – olvasta a levelet
a polgármester, aki hozzátette, az összegyűjtött mintegy
félmillió forintot a Koronavárosok találkozóján Cseledy
András személyesen adja át
a técsőieknek. Fördős Attila végül jó egészséget kívánt
a sportolóknak, akik az üzenet átvétele és néhány hivatalos fotó elkészítése után elindultak az 500 kilométerre
lévő Viskre.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Ordina Tibor 29-szeres magyar bajnok, OLIMPIKON, távol-és hármasugró
most mindennél nagyobb feladat előtt áll egy olyan kórral szemben, ami
mindannyiunkat bármikor megtámadhat. Tibort néhány héttel ezelőtt agydaganattal műtötték, a napokban a kemoterápiás és kiegészítő kezelései
kezdődnek.

A

feladat végrehajtásához nem elég a
személyes elszántság, mert olyan
anyagi feltételekre van szükség, amelyek kevesünk életében adottak. Tibor felgyógyulásának megsegítésére a Dunakeszi Tenisz Klub jótékonysági családi sportnapot
rendez, amelynek teljes bevételét a volt atléta felgyógyulásának céljára ajánlják fel. Az eseményen a résztvevők a hazai sportélet hírességeivel
együtt sportolhatnak.
PROGRAMOK
sportolási lehetőségek:
• 10,00 bemelegítés Miló Vikivel
• Tenisz: Sávolt Attilával, Gubacsi Zsófival,
Kuti Kis Ritával, Gyulai Miklóssal és Sebestyén
Balázzsal.
• Atlétika: rajtolj, váltózz Dobos Gábor, Németh Roland, sprinter olimpikonokkal, Gyulai
Miklóssal a MASZ elnökével és Kürtösi Zsolttal.
• Ugorj Ajkler Zita, Vaszi Tünde, Szalma László, Almási Csaba, Czingler Zsolt, Margl Tamás,
Deutsch Péterrel ugró olimpikonokkal Tibi atléta társaival.
• Kispályás labdarúgó mérkőzés, dekázó ver-

seny, kapura rúgás híres hazai labdarúgó játékosokkal.
• Boksz Kovács István Kokóval és Erdei Zsolttal.
• Asztalitenisz Lindner Ádámmal és Fazekas
Péterrel
• Aerobic Őry Klárival
• Lovaglás Gergely Katával
• Rallye autó és oldtimer kiállítás, sétakocsikázás: egy 1939-es DKW F8 Cabrio-val, egy
1966-os Jaguar E-Type-al, egy 1966-os MG, B
Cabrio-val
• Vendégeink még: Nyilasi Tibor, az olimpiai
bajnok Szűcs Lajos.
• Kedvenceitekkel sportolhattok, fotókat készíthettek, amit a www.facebook.com/
sportoljunktibiert oldalról le is tölthettek.
Mindezért annyit ajánlhattok fel, amennyit tudtok és szeretnétek.
Egyéb programok:
• Tombola főnyeremény: 2 személyre szóló
hosszú hétvége a Hotel Fagus Sopron szállodában.
• Csillám tetkó, arcfestés, retro party Tibi barátaival, a Happy Gang zenekarral.

REKORDLÉTSZÁM
a K&H félmaratonon
Nők mezőnyében a dunakeszi Kárász a 2. helyen végzett
Tízezren vettek részt a vasárnap 22. alkalommal megrendezett K&H mozdulj!
maraton- és félmaraton váltón.

A

szervező Budapest Sportiroda (BSI)
közleménye szerint az ország 708 településéről tízezer futó nevezett - egy évvel korábban ez a szám 9200 volt
-, és 1875 csapat regisztrálta magát. Mindkét szám rekord a verseny történetében. Csúcsdöntés volt a hőség tekintetében is, az
utolsó rajtnál 35 fokot mutatott a
hőmérő – adta hírül az MTI.
Az egyéni félmaratonon a férfiaknál a Balázsi Dávid bizonyult a
leggyorsabbnak, míg a nőknél címét megvédve Ladányi Tímea
győzött.
Régiónkból a Dunakeszin élő Kárász Krisztina (képünkön, melynek
forrása Dunakeszi Hírhatár) 2. helyen végzett a nők mezőnyében, aki
egyébként tavaly is a második helyet

szerezte meg, ám 2015-ben jobb idővel ért
célba. Tavaly is Ladányi Tímea nyerte a versenyt, de akkor nagyobb volt a különbség
a két sportoló között, mint idén.
Eredmények:
félmaraton, egyéni:
férfiak:
1. Balázsi Dávid (MAC) 1:14:36
óra
2. Beda Szabolcs (Sashegyi Gepárdok) 1:16:03
3. Burucs Ferenc (Sashegyi Gepárdok) 1:18:28
nők:
1. Ladányi Tímea (MAC) 1:33:04
2. Kárász Krisztina (Dunakeszi)
1:34:03
3. Bezzeg Adrienn (Budapest)
1:41:48
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