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Ünnepi megemlékezés Elbúcsúztatták Overdose-t
a 150 éves zsinagógában
Szeptember 6-án ünnepi eseménynek adott helyet a váci zsinagóga - ugyanis 150 éves az épület, amely 2008-ban gyönyörűen megújult. Turai János,
a Váci Zsidó Hitközség elnöke a vendégek soraiban köszönthette többek
között Mordechay Wallert, az izraeli nagykövetség főkonzulját, Gazsó Mónikát, a Miniszterelnökség Kiemelt Társadalmi Ügyekért Felelős Államtitkárságának vezetőjét, Harrach Péter országgyűlési képviselőt, a hitközség holokauszt központja révén érintett régió járásainak számos vezetőjét,
Lőwy Jánost, Ipolyság korábbi polgármesterét, a váci önkormányzat vezetőit, több intézmény képviselőjét.

- A jubileum jó alkalom,
hogy röviden áttekintsük a
váci zsidóság egykori helyzetét, a helyi izraelita hitközség megalakulásától, az
1840-es évektől. A monarchia idején régiónkban, részben a Felvidéket is beleértve
a tradicionális zsidó kultúra
ápolásában, az ipar- és a kereskedelem fellendítésében,
a polgárosodás előmozdításában főszerep jutott a városunkban élő hittestvéreknek. Ennek az időszaknak a
trianoni diktátum véget vetett, részben területileg is
lehetetlenné téve a hitéleti, rokoni, üzleti kapcsolattartást. Ezt követte a zsidóüldözés, majd végül a holokauszt tragédiája, amikor a
városból mintegy kétezer, a
tágabb régióból több mint
tízezer embert pusztítottak
el. A túlélők, az elhunytak
leszármazottai megpróbálkoztak a hitközség újjászervezésével, de a törekvés az
1956 utáni kivándorlási hullám miatt kudarcot vallott vázolta a múltat Turai János.
A jelenre térve emlékeztetett, hogy húsz éve sikerült újjáalakítani a közösséget, 2008-ban megújulhatott a zsinagóga, majd a holokauszt emlékévben a kormány által létrehozott civil
alaptól elnyert forrásokból
más felújítások is megvalósulhattak, az Óberlander téri
izraelita sírkertben.

- Egyúttal visszaállítottuk az ősi működési körzetet, amelybe a vácin kívül
az aszódi, gödöllői, dunakeszi, szentendrei, szobi járás tartozik még, továbbá a
felvidéki Ipolyság körzete.
Létrehoztuk a Duna-IpolyGalga Regionális Holokauszt
Oktató-Kutató Központot. A

Turai Valéria, a DunaIpoly-Galga Regionális Holokauszt Oktató-Kutató Központ ügyvezetője küldetésükről elmondta: fő céljuk
Vác és a régió holokausztkori történetének kutatása
és hiteles bemutatása, történelem tanárok továbbképzése a holokauszt oktatásának módszereiről, előadások, konferenciák, tanulmányi versenyek szervezése,
pályázatok kiírása, a fiatalok bevonása a kutatómunkába, tanulmányi és kutatási segédanyagok kiadása,
kapcsolattartás iskolákkal,
tankerületi
felügyelőkkel,
önkormányzatokkal.
- Az alapítást követően jelentős kormánytámogatást
kaptunk intézményünk és
környezete továbbfejlesztésére. Célunk, hogy a központot minél előbb megismerjék
és elfogadják a régió településein - mondta zárszóként
Turai Valéria.

területünkön zömmel szórványban élnek még zsidók,
de számos emlék maradt közösségeik után, nagyon fontos, hogy ezeket helyben
ápoljuk illetve a dokumentumokat, tárgyakat összegyűjtsük itt, hogy bemutathassuk az utókornak. Ebben
nagy tisztelettel
kérjük a különböző települések segítségét - zárta szavait Turai János.

A beszédek után az ünnepi esemény nagyszerű kulturális műsorral folytatódott, a zsidó zenét idehaza
és külföldön is nagy sikerrel népszerűsítő Hansa zenekar rendkívül gazdag összeállítással örvendeztette meg
a jelenlévőket - érzékeltetve,
hogy a zsidó zenének az ünnep, a hit, a család, az otthon
egyaránt központi témája.
Ribáry Zoltán

A Kincsem Parkban rendezett Nemzetközi Galoppnap keretében, szeptember 6-án ünnepélyes külsőségek között elbúcsúztatták a világszerte magyar csodalóként elismert Overdose-t. Az alagi telepen trenírozott
mén Kincsem, Kisbér és Imperiál méltó követője, igazi világklasszis volt.

A Mikóczy család nevében Mónika és Lilla helyezte el az emlékezés koszorúját Pécsi Istvánnal

A

19 versenyen startoló csodaló 16 győzelmet aratott. Pályafutásának kiteljesedését a
patairhagyulladás és a folyamatos sérülések akadályozták, de ennek ellenére is csak
a 14. győzelme után szakadt
meg rendkívüli veretlenségi
sorozata. „A kivételes robbanékonysággal és gyorsasággal megáldott telivért Európa
legjobb hároméves sprinterének választották 2008-ban,
ugyanebben az évben a világ harmadik legjobb sprintere volt” – írja méltatásában
a szaklap.
A világklasszis mén Magyarországot fél évszázados
hallgatás után ismét felhelyezte a világ lóversenytérképére. Szenzációs futásai
az egész ország érdeklődését felkeltette, az utóbbi évtizedekben soha nem látott
népes szurkolótábor csodálta a Kincsem Parkban és a televízió képernyője előtt. Ünnepé varázsolta a honi lóversenyzést.
„Overdose 10 éves korában egy németországi
tenyésztelepen súlyos betegség következtében július
1-jén távozott az égi legelőkre” – írta a Turf.
Vasárnap délután a tiszteletére kiírt Tattersalls –
Overdose Díj átadása után
felvételről lejátszották a
csodaló első győzelmének
közvetítését, melyet a kiváló
szakkommentátor, Pécsi Ist-

ván „kiáltott világgá”, majd
a Time To Say Goodbye dallamára rajongói és gazdái lerótták kegyeletüket a hamvai előtt. Overdose szobra és győzelmi relikviái vették körül hamvait, a virágot elhelyező gyászolók
közül többen zokogtak. Köztük Farkasházy Tivadar is,
aki hűséges krónikása volt,
könyvet is írt róla.
- Csak a szépre emlékezem!
- mondta a meghatódottságát
nem palástoló, laptársunknak, a Dunakeszi Polgárnak
nyilatkozó közismert személyiség. – Overdose-nak köszönhetően Párizsban, Rómában,
Baden-Badenben,
Hamburgban, Escotban, Liverpoolban a lóverseny szentélyébe léphettem be. Ő szerettette meg Magyarországgal ismét a lóversenyzést. Ő
mindent megtett, nagyon sokat köszönhetünk neki. Elvitte Dunakeszi hírét a világba, ahol az egész gyerekkoromat töltöttem, nagy idomárok között. Olyan világhírű
zsokék jöttek el Alagra, mint
pl. Christophe Soumillon.
Isten jókedvében volt aznap,
amikor a magyaroknak juttatta ezt a csodalovat – hangzottak Farkasházy Tivadar
szavai.
Overdose
első
trénere, Ribárszki Sándor félrevonultam emlékezett a
csodalóról. - Istenadta tehetség, valóban egy csodaló volt.
Ugyanakkor azt is mondha-

tom, hogy egy egyszerű ló
volt, úgy tudta a dolgát, mint
mi. Inkább fogni kellet, mint
engedni, nem volt vele semmi probléma. Sikerei révén a
világ megismerte Magyarországot – mondta a neves tréner, aki örökre megőrzi szívében Overdose emlékét.
A búcsúztatón Mikóczy
Lilla nővérével, Mónikával
és Pécsi Istvánnal, a Kincsem Park igazgatójával helyezte el az emlékezés koszorúját a csodaló hamvait előtt.
A sajnálatos okok miatt távollévő Mikóczy Zoltán leánya, Lilla készségesen nyilatkozott lapunknak, aki elmondta, hogy a sok szép élmény mellett egy dolgot
nagyon megtanult tőle: - Betegsége miatt előfordult,
hogy fizikálisan nem volt toppon, de a szíve mindig vitte
előre. Soha nem adta fel. Számomra példaértékű volt a kitartása, a küzdeni akarása –
jelentette ki a fiatal hölgy, aki
Overdose névadója. Mikóczy
Lilla és az egész család reméli, hogy Overdose csikói örökölték a csoda mén tehetségét, és hozzájárulnak a magyar tenyésztés és lóversenyzés fellendüléséhez. – Bízom
benne, hogy az Overdose Díj
hagyománnyá válik – mondta könnyes szemmel.
Overdose hamvait Alagon
helyezik el végső nyugalomra egy későbbi időpontban.
Vetési Imre
Fotó: K esziPress
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Becsöngettek: a bűn- és baleset megelőzésre
hívta fel a figyelmet a váci rendőrkapitány
Vácon hét általános iskolában közel háromezer-ötszáz diák kezdte meg szeptember 1-el a tanévet, míg a kilenc középiskolában több mint ötezer diák
tanul. Információink szerint minden intézménybe időben megérkeztek a tankönyvek. Ettől az évtől kezdve az első három alsós évfolyam tanulói ingyen
kapták meg a kezdő tankönyvcsomagot, egy állami döntés értelmében.

A

z első tanítási napon
az Árpád Fejedelem
Általános Iskolában
a váci rendőrkapitánytól a
bűnmegelőzéssel kapcsolatos tudnivalókról is tájékoztatást kaptak a gyerekek, de
az iskolarendőrök természetesen a többi intézményben
is elmondták a fontos tudnivalókat.
Míg a diákok ünneplőben
várták, hogy megkezdődjön
a tanítás, addig a rendőrség
helyi vezetője arra hívta fel a
figyelmüket, hogy mikre kell
fokozottan figyelni ilyenkor
évkezdéskor. Latorovszky
Gábor a rendőrség bűnmeg-

Latorovszky Gábor rendőrkapitány

előzési munkájáról beszélt a
diákoknak, és szülőknek. Elmondta: nagyon fontos, hogy

a rend őrei jelen legyenek az
iskolákban is.
- Az iskola rendőreinek is

becsöngettek a mai napon.
Miben is valósul meg mindez?
A mai felgyorsult világban,
ezen a napon a szülőknek és
a gyerekeknek is át kell állniuk erre a világra. Korábban
nem volt ennyi autó, mégis
akkor is foglalkozni kellett
a közlekedésbiztonsággal. A
Váci Rendőrkapitányság több
olyan programot is folytat,
amely lehetővé teszi, hogy a
kollégáim minden iskolába
elmenjenek, és előadásokat
tartsanak - mondta a vezető.
Beszélt arról is, hogy működik már az iskola rendőre
program, melynek keretében
igyekeznek minden intéz-

BURSA HUNGARICA - PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Vác Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázat beadási határideje: 2015. november 09.

A

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőfo-

kú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind
pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. A Bursa
Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál: a települési önkormányzatok
által nyújtott támogatás; a
megyei önkormányzatok ál-

tal nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a
felsőoktatási intézmények
folyósítanak.
Bővebb információ a vac.
hu-n.

ményben jelen lenni. Fontosnak tartja, hogy a diákoknak boldogan és nyugodtan
teljen el a tanév.
Szeptember 1-től Vácon
több, az iskolákba vezető

gyalogátkelőhelyen is rendőrök és polgárőrök segítik az
átkelést. A segítőkkel szeptember végéig találkozhatunk
a zebráknál.
Furucz A nita

NINCS GÁTJA
A GÁTÉPÍTÉSNEK
A Belügyminisztérium éves fejlesztési terve részeként 1,6 milliárd forinttal támogatja, hogy magasabb gátrendszer épüljön Vácott. Így garantálható, hogy nagyobb árvízek esetén is megóvják a váciak életét, ingó és ingatlan vagyonát.

E

zzel lehetővé válik, hogy egy aprólékos, biztonságos, a régebbnél sokkal
alaposabb terv készüljön. A Belügyminisztérium támogatása biztosítékot jelent
arra, hogy a munkák folytatódnak vagyis a források nem vesznek el, hanem időt
nyert a város az erősebb és hatékonyabb
gátrendszer megépítésére – olvasható a
Vác Város Önkormányzata által szerda
délelőtt kiadott közleményben.

Tanszereket
gyűjtött, átadta a
Földváry iskolának
Az MSZP váci választókerületi szervezete köszönetet mond tagjainak, szimpatizánsainak, akik önzetlenül csatlakoztak
a tanszergyűjtési felhívásukhoz. Több tucat családnak sikerült segíteni az iskolakezdésben új és használt tanszerekkel,
iskolatáskákkal, füzetekkel, ceruzákkal.

A

zokat a
felajánlásokat,
melyeket nem tudtak
közvetlenül eljuttatni a szegényebb sorsú családokhoz Kiss Zsolt önkormányzati képviselő a Földváry Károly Általános Iskolába vitte és adta át Álmos László iskolaigazgatónak.
A pedagógusok látják, mely gyerekeknek van
a legnagyobb szüksége az eszközökre, illetve kik azok a gyerekek, akiket motiválhat a
tanulásban egy új iskolatáska vagy egy tolltartó – számolt be a vaci-naplo.hu.A gyűjtés
folytatódik ruhákkal, játékokkal, hogy a karácsonyfa alatt is legyen meglepetés a gyermekek számára.

PM Perpetuum Mobile Kft., 2600 Vác, Szent László út 13.
Tel: +36 27 502-950, mobil:+36 30 708-5865, fax: +36 27 502 951, http://www.peugeot-pm.hu
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Dunakeszin hat új tanterem várta a diákokat
Dunakeszin a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola hat új tanteremmel várta a 2015/16-os tanévet elkezdő tanulókat. Az
ünnepélyes tanévnyitón megjelent és beszédet mondott Dióssi Csaba, a város polgármestere, Eich László, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Dunakeszi Tankerületének igazgatója. A több száz diák és nagyon sok szülő részvételével megtartott tanévnyitót megtisztelte jelenlétével Erdész Zoltán alpolgármester és Tóth Csaba városi rendőrkapitány is.

A

z ünneplőbe öltözött diákok a nyári vakáció idején
hat új tanteremmel kibővült
háromszintes oktatási intézménybe már az új, közvetlenül a Radnóti utcáról nyíló bejáraton keresztül
juthattak be. A földszinti recepció
mellett jobbról, balról új tanterem
várta a tanulókat, akiket az első és
második emeleten is két-két új terem fogadott. Akadálymentes feljáró, és WC-k, valamint mosdóhelyiségek biztosítják mozgássérült tanulók kényelmét.
Méltán nevezte megnyitó beszédében különlegesnek a tanévnyitót
Eich László tankerületi igazgató,

aki szerint XXI. század igényeinek
megfelelő oktatási infrastruktúrával bővült az intézmény a felújításnak köszönhetően. Ezzel összhangban kiemelte: a kormány terve,
hogy azokon a településeken, ahol
nincs tornaterem, tanuszoda, ott
néhány éven belül épüljön, s ahol
nincs elegendő tanterem, ott pár
éven belül pótolják. „Ezen szándék
egyik megvalósulását láthatjuk itt
a Fazekas iskolában, hiszen itt, és a
városban rendkívül gyorsan nőtt a
tanulói létszám” – mondta.
A Fazekasban idén két osztállyal
több indult, mint tavaly, ez a növekedés városi szinten hét új osztályt

jelent. „Dunakeszin kétszázötvennel több diák kezdte meg tanulmányait, mint a 2014/15-ös tanévben, ami nagy felelősséget ró a tankerületre és a városi önkormányzatra” – jelentette ki Eich László,
aki ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy az állami és önkormányzati forrásoknak köszönhetően nagyon gyorsan elkészült az iskola
bővítése, amiért köszönetét fejezte
ki Dióssi Csaba polgármesternek,
Tuzson Bence országgyűlési képviselőnek és Erdész Zoltán alpolgármesternek, a munkában résztvevő szakigazgatási szerveknek, valamint az iskola tantestületének, a
szülőknek. Örömét fejezte ki, hogy
megújult az étkezde is, és ma már
nincs szükség a tavaly felállított
két mobiltanteremre. Reményét fejezte ki, hogy az iskola mellé tervezett tanuszodát is átadják egy év
múlva, és a kormány döntése alapján megkezdődik a 24 tantermes általános iskola építése Alagligeten.
Bejelentette: az önkormányzatnak és a tankerületnek köszönhetően minden első osztályos kéthetente iskolatenisz, a másodikosok
úszásoktatáson vesznek részt, míg
a negyedikesek a judo alapjait sajátíthatják el ingyenesen, a tanrendbe építve.
Dióssi Csaba polgármester arról beszélt, hogy a tanévnyitó mel-

lett annak is örülhetnek, hogy bővült az iskola, elkészültek az új tantermek. „Dunakeszi azon települések közé tartozik, ahol jó élni, ahol
évről évre egyre több gyerekről kell
gondoskodnunk. 2013 óta azonban
már nem egyedül az önkormányzat
feladata, fenntartóként kiveszi részét az állam.” – fogalmazott a városvezető, aki elmondta, hogy a két
éve elindított programjuk keretében
tavaly a Bárdos iskolában hét új tanterem épült, idén pedig a Fazekas iskola bővült hat új tanteremmel.
Dióssi Csaba polgármester megnyitó beszéde végén büszkeségre
okot adó jó tanulmányi eredményt

és sok örömöt kívánt a tanulóknak:
„Kérem, vegyék nagy örömmel birtokba az épületet, jó tanulást kívánok!”
Kovács Gáborné igazgató as�szony szerint az iskola életében
2015 a változások éve, hiszen megújult, megszépült az intézmény. Az
új tantermek lehetővé teszik, hogy
minden csoport kulturált körülmények között kezdhesse az új évet.
A tanévnyitó ünnepséget az iskola diákjainak műsora színesítette,
melyet a Himnusz és a Szózat közös éneklése foglalt keretbe.
Vetési Imre
Fotó: K esziPress

Kormányablak nyílt Tahitótfaluban Nyelvparádé idén is a Millenárison
Közel 20 ezer környékbeli ügyintézést könnyíti meg az az új kormányablak, amely augusztus 26-tól fogadja az ügyfeleket Tahitótfaluban. Pest megye kilencedik integrált ügyfélszolgálatát Palich Etelka, a Miniszterelnökség területi közigazgatás irányításáért felelős helyettes államtitkára, Tarnai Richárd kormánymegbízottal közösen adta át.

P

alich Etelka beszédében kiemelte, a
kormányzat legfontosabb célja, hogy
az állampolgárok minél gyorsabban,
minél magasabb színvonalon jussanak hozzá az állami szolgáltatásokhoz. A kormányablakok kialakítása is ezt a célt szolgálja – jelentette ki a Miniszterelnökség területi közigazgatás irányításáért felelős helyettes államtitkára.
Tarnai Richárd kormánymegbízott beszédében arra utalt, hogy a szabályokat életszerűen kell használni, Tahitótfalu példája azt
mutatja, hogy a járási székhelyeken túl is
létesülnek kormányablakok. Hadházy Sándor, országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, az állam célja, hogy közelebb vigye
az állami szolgáltatásokat az itt élőkhöz.
Sajtos Sándor Tahitótfalu polgármestere
beszédében kiemelte, hogy az új kormányablak lényegesen megkönnyíti az ügyek intézést az itt élőknek.
Az átadást jelképező nemzeti színű szalagot Palich Etelka helyettes államtitkár, Tarnai Richárd kormánymegbízott, Hadházy

Idén is megrendezik a Nyelvparádét a budapesti Millenárison: a péntektől
vasárnapig tartó program keretében több mint nyolcvan kiállító a nyelvtanulási lehetőségek teljes palettájával várja a látogatókat.

A

szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az ingyenesen látogatható rendezvényen nemcsak
bel- és külföldi nyelvtanfolyamok, nyelvkönyvek és segédeszközök sokaságát találják
meg az érdeklődők, hanem ki
is próbálhatnak nyelvvizsgát,
nyelvórát, internetes tanulási
lehetőségeket és technikai újdonságokat.

A kiállítók jelentős kedvezményeket adnak a látogatóknak, legyen szó tanfolyamról,

könyvről vagy külföldi tanulási és munkalehetőségekről.
Emellett számtalan játék, nyeremény, ajándék is vár azokra,
akik már rájöttek arra, hogy a
használható nyelvtudás milyen
előnyöket rejt magában - írták.
A rendezvény kerekesszékkel is látogatható.
További információ a http://
nyelvparade.com/ oldalon található.

Sándor a körzet országgyűlési képviselője és Sajtos Sándor polgármester vágta át.
A kormány mintegy 280-ra bővíti a kormányablakok számát. Minden megyei jogú
városban, járásszékhelyen, kerületben, továbbá jó néhány településen, vasútállomáson és munkaügyi központban lehet majd
kormányablakban intézni az ügyeket. Pest
megyében jelenleg kilenc kormányablak
működik, a tervek szerint 23-ra bővítik a
megyei integrált ügyfélszolgálatok számát
a jövőben.

Férfi vagyonőröket keresünk
folyamatos munkavégzésre, azonnali kezdéssel. Feltétel, rugalmasság,
megfelelő fizikai állapot, önálló munkavégzésre való képesség. Jelentkezni
lehet a keszisec.felvetel@gmail.com e-mail címen, valamint a 06-30 9337235; 06-30 9829-451 telefonszámon
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Idén is megszervezték az iskolakezdő
adománygyűjtő akciót Dunakeszin
Dunakeszin a városi önkormányzat két éve útjára indított kezdeményezése alapján a szeptemberi tanévkezdéskor írószereket és egyéb iskolai eszközöket tartalmazó adománycsomagokkal segítették a rászoruló családokat.

D

unakeszin a városi
önkormányzat
két
éve útjára indított
kezdeményezése alapján a
szeptemberi tanévkezdéskor
írószereket és egyéb iskolai
eszközöket tartalmazó adománycsomagokkal segítették a rászoruló családokat.
A széles körű összefogással megvalósított akciónak
köszönhetően -, melyet a helyi Humánszolgáltató Központ koordinált – közel harminc nehéz sorsú család iskolakezdési gondjait sikerült
enyhíteni. A társadalmi felelősségvállalás, a rászoruló családok iránti odafigyelés jelentőségét jól mutatja,
hogy két családhoz Dióssi
Csaba polgármester és az

akció ötletgazdája, Szabó József önkormányzati képviselő, társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok vitte el az iskolaszereket tartalmazó ajándékcsomagot.
- Nagyon nagy segítség az
adomány, hiszen négy gyerek jár iskolába, ami anyagilag igen megterhelő – mondta Újvári Krisztián Gáborné, akinek csak az aktívkorú ellátásból van rendszeres
jövedelme. – Nagyon jóérzés,
hogy a polgármester úr és a
Családsegítő Szolgálat gondol ránk – tette hozzá hálával a hangjában, akinek férje szerencsésebbnek vallhatja magát, mert neki van bejelentett állása, így ő veheti
igénybe a GYED extra-t.

Az Újvári családhoz szemmel láthatóan jó helyre érkezett a segítség, hiszen a fiatal házaspár a két édes gyermekük mellé befogadta a férj
elhunyt testvérének félárván
maradt három gyermekét
is. – A 2009-ben bekövetkezett tragédia után az özvegy
édesanya intézetbe adta
gyermekeit, akiket férjemmel egy éve elhoztunk. Azóta
mi neveljük őket két gyermekünkkel együtt – számolt be
az elismerésre méltó emberi vállalásról a fiatalasszony.
Az ötödik osztályos Feró
Bence édesanyjával, Ruska
Klárával, és nagypapájával
fogadta a családi ház szépen
ápolt előkertjében az adományozókat. Bence egyedüli

Angyalok súrolják vállaink
Szeptember 15-én könyvbemutató lesz a váci Credo-házban
Szeptember 15-én, kedden 18 órakor mutatják be a Váci Egyházmegye szervezésében Tornay András versíró legújabb kötetét a Credo-házban. A Tornay
András válogatott verseit tartalmazó kötetet a szerző fogja bemutatni és dedikálni, míg a zenei aláfestést Tornay Gábor biztosítja majd gitárral.

A

z Angyalok súrolják vállaink című kötet Tornay András 1993 óta megjelent köteteiből válogatott és átdolgozott verseinek gyűjteménye, néhány teljesen
új verssel kiegészítve. Az idén nyáron kiadott,
több mint százoldalas kötetben a szerző a szerelemről, a gyermeki szemléletről, az Istenkeresésről, az ünnepről, illetve a magányról ír 81
versében.
Tornay András kifejezett törekvése, hogy
az egyre divatosabb közönségesség, nyomasztó reménytelenség és panaszkodás helyett olyan verseket írjon, amelyek a biztonságról, a kiválasztottságról és az elfogadásról szólnak.
Tornay Andrásnak eddig hét kötete jelent
meg nyomtatásban: Hófehér megszelídítés
című könyve 1993-ban látott napvilágot, majd
1994-ben a Szögek, titkok és szivárvány, 1995ben a Vissza Szamáriába, 1998-ban a Virág a
hó alatt, 2000-ben a Csendes óceán, 2003-ban
a Mezítláb álarcok hamujában című könyve jelent meg, végül idén nyáron az Angyalok
súrolják vállaink című válogatás-kötettel jött
ki a szerző. Tornay András tehetségét a versírás mellett a keresztény könnyűzenében és a
fotográfiában is kamatoztatta.
Tornay András legújabb kötetét a könyvbe-

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

mutatón lehet megvásárolni, vagy interneten,
a www.tornayandras.hu oldalon lehet megrendelni. A szerző honlapján a korábbi kötetek teljes tartalma, valamint online kötetei, illetve kiadatlan versei is térítésmentesen elérhetőek. A honlapra látogatók a szerző hangos
verseit is meghallgathatják Várady Viktória
színművésznő, Rajkai Zoltán színművész, Török Annamária Kazinczy-díjas rádióbemondó és Kőszegi Ákos Jászai-díjas színművész
előadásában.
A könyvbemutató időpontja szeptember 15-e, kedd 18 óra, helyszíne a Credo-ház
(2600 Vác, Kossuth tér 4.). Az eseményen bárki, ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül
részt vehet.

Az adományokat Dióssi Csaba polgármester (jobbról) és
Szabó József önkormányzati képviselő adta át

gyermek, de az ő szülei sem
bővelkednek a javakban,

szerény jövedelemmel rendelkeznek, édesapja pl. köz-

munkásként dolgozik a városi Humánszolgáltató Központban. – Minden segítség
jól jön, amiért hálásak vagyunk – hangzottak az édesanya köszönő szavai, aki udvarias szerénységgel hallgatta a férfiak beszélgetését, és
Bence beszámolóját tanulmányi eredményeiről.
A társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok már
most jelezte: jövőre is folytatják az akciót, hogy a tehetősebb anyagi körülmények között élő gyerekekhez
hasonlóan kezdhessék az új
tanévet a szerényebb családi
környezetből érkező kis diákok is.
(Vetési)
Fotó: Vörös István

Megtalálták I. Géza
király temetkezési helyét
Nagy valószínűséggel I. Géza király sírhelyét találták meg a középkori székesegyház területén a váci Tragor Ignác Múzeum munkatársai, akik az idei ásatási szezon befejezésével adták közre a "nagy horderejű"hírt. Batizi Zoltánnal, az
ásatásokat vezető régésszel beszélgettünk.
– A váci vár területén a 70es évek végétől végeztek ásatásokat, majd 2000-től dr.
Tettamanti Sarolta vezetésével
megkezdődött az egykori székesegyház feltárása. Tizenegy
év kihagyás után 2013 őszén
folytattuk a székesegyház fejlődéstörténetére irányuló szisztematikus kutatásokat.
A Képes Krónika nyomán
mindössze annyit tudtunk,
hogy a XI. században hozzávetőlegesen ezen a területen állt a
templom, de annak pontos elhelyezkedéséről, alaprajzáról, ill. a
különböző korszakokban végbement átépítésekről az elmúlt
évekig nem volt információnk.
Ezért az első feladat a lokalizálás
volt. A feltárásokat nehezítette,
hogy a hajdani székesegyház és
a vár jelentős része ma a kolostor és a templom alatt található.
A tavalyi-tavalyelőtti ásatások
legfontosabb eredményei a székesegyház különböző falrészletei voltak, melyek nyomán képet kaphattunk a templom építéstörténetéről. E mellett több,
megbolygatott, kőkeretes temetkezési helyet és egy érintetlen, öt
csontvázat rejtő sírhelyet találtunk. Az idei feltárások a 20132014. évi munkálatok folytatásaként zajlottak.
- A mostani feltárás talán legjelentősebbnek nevezhető eredménye Géza király temetkezési helyének megtalálása. Men�nyire számítottak erre az eredményre?
- A Képes Krónika alapján valószínűsíthető volt, hogy az Árpád-házi uralkodót az általa
alapított váci püspökség egy-

kori székesegyházában temették el, így a kérdés inkább arra
vonatkozott, hogy a kolostor
építésekor megsemmisítették-e
a temetkezési helyet? A területet ugyanis többször feldúl-

A feltételezett királyi sírhely
- közelebbi, déli részét
közműárok érintette így
a körvonal nem teljes
ták, a tatárok, majd a törökök,
a köveket pedig bizonyítottan,
a ferences kolostor építéséhez
használták fel. Ennek következtében egyetlen Géza korából származó tárgyi emlék sem
került elő. Az uralkodó feltételezett sírhelyének egy részét ellenben már 2014-ben megtaláltuk, ám a kijelölt szelvény határa éppen e részterület közepén
húzódott, így a további feltárásokra egy évet kellett várnunk.
A magam részéről bíztam benne, hogy a megbolygatott kőkeretes sírgödör az uralkodó temetkezési helye lesz.
- Milyen tények engednek következtetni az egyházalapító
király sírhelyére?

- Az írásos emlékek alapján feltételezhetjük, hogy I. Gézát itt
temették el, mégpedig a korabeli szokásoknak megfelelően,
a templom mértani közepén,
éppen ahol a kérdéses sírgödröt
találtuk.
A teljes bizonyossághoz azonban további, genetikai vizsgálatokra lenne szükség, melyek során a csonttöredékeket összehasonlítanák más Árpád-házi leszármazottak csontjaival.
Jelen pillanatban 98-99% bizonyossággal állíthatjuk, hogy
Géza király sírhelyét tártuk fel.
- Mik a jövő évi tervek?
A korábbi évek ásatásai Vác
Város Önkormányzatának támogatásával és az NKA pályázati forrásának köszönhetően valósulhattak meg, az idén
csak az önkormányzattól nyertünk támogatást. Reményeink
szerint jövőre sikerül NKA-s
forrásra is szert tennünk, így
2016 nyarán a templom még
nem ismert részeivel, a kápolnasorral és a nyugati toronnyal
folytatódhatnának a feltárások. A kutatási területünk szélén látható egy rövid falmaradvány és egy római kori téglákat tartalmazó gödör, melyek
alapján ismét felmerült annak
a lehetősége, hogy a vár helyén
a 4. században egy előretolt római hídfőállás vagy őrtorony
állhatott - hasonlóan a verőcei vagy szobi kis erődökhöz.
Nem csak régészeti, hanem turisztikai, gazdasági szempontból is hasznos lenne e részletek
környékének kutatása.
Maczkay Zsaklin
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A DDC idén is
zöldben gondolkodik

citroenvac.hu

A vállalat ismét kiírja a Zöld Megoldás-pályázatot
A környezetvédelem és a fenntarthatóság jegyében 2015-ben újra meghirdeti zöld projekteket támogató pályázatát a Duna-Dráva Cement Kft. A Zöld
Megoldás-pályázat célja, hogy a Beremendi és a Váci Cementgyár környezetében élők környezettudatos magatartását, az élővilág megóvását és a környezeti infrastruktúra fejlesztését hosszú távon segítse. A legjobb projekteket – amelyek összdíjazása 6 millió forint – helyi szakértőkből álló zsűri választja majd ki.

H

azánk
vezető építőanyaggyártója, a Duna-Dráva
Cement Kft. hosszú távú stratégiájának egyik építőköve a
környezeti és társadalmi felelősségvállalás, az erőforrások jó gazda módjára történő felhasználása. A vállalat
mindezzel hozzájárul a természeti kincsek megőrzéséhez a jövő generációi számára. Éppen ezért idén már
ötödik alkalommal hirdeti
ki a Zöld Megoldás-pályázatot a DDC, amely a környezeti értékek megóvását,
a környezettudatos nevelést
segítő projektet díjazza.
A tavalyi évben Beremend
és Vác vonzáskörében ös�szesen négy zöld megoldás valósulhatott meg a
DDC támogatásával. A váci
Kisvác-Középvárosi Óvo-

da Csányi körúti tagóvodájának udvarán a környezetünkre jellemző élővilágot a
„Városi vadvilág” fantázianevű interaktív tanösvény
mutatja be. Ugyancsak Vácott, a Madách Imre Gimnáziumban zöld közösségi teret valósítottak meg a
tudatos energiafelhasználás és a környezettudatosság
ösztönzésére. Ezen kívül, a
sződligeti Napközi Otthonos Óvodában csemeteligetet alakítottak ki a gyermekeknek a környezetvédő és környezetszerető attitűd megteremtése érdekében. Siklóson pedig családi
szabadidős- és fitneszközpont épült.
A kezdeményezés lényege és célja változatlan: 2015ben is olyan pályázatokat
várnak, amelyek a környezet védelmét tűzik ki célul,

úgy, hogy közben a hosszú
távú fenntarthatóság alapelveit is figyelembe veszik.
A környezetvédelmi program céljait, ütemezését és
költségvetését, egyéb dokumentumok mellett 2015. október 26-ig kell a pályázati felhívásban megjelölt módon benyújtani a DDC felé.
A pályázati felhívás elérhető
a http://www.duna-drava.
hu/hu/zold-megoldas honlapon. A nyertesnek 2016.
augusztus 15-ig kell lezárnia a tervezett program
megvalósítását.
A beérkezett pályázatokat egy független, a váci és
a beremendi régióban is elismert, tapasztalt szakértői
zsűri bírálja el.
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Újabb műszaki fejlesztés a Váci Dunakanyar Színházban
A 2012 novemberében alapított Váci Dunakanyar Színház művészeti kínálatának folyamatos gazdagítása mellett jelentős energiákat mozgósít a közönség kulturált kiszolgálása érdekében is. A város első kőszínháza a teátrum épületének külső arculata után a múlt héten átadott felújításokkal, korszerűsítésekkel kívánja komfortosabbá tenni a nézők színházi élményét.

S

zeptember 4-én délelőtt sajtótájékoztató keretében adták
át a színház megújult részlegeit. A felújítás során női toaletteket,
új színészbejárót és egyéb szociális
helyiségeket alakítottak ki az épület
akadálymentes megközelítését szolgáló fejlesztése mellett.
Fördős Attila polgármester avató
beszédében hangsúlyozta: a színház
eddigi teljesítményével rászolgált,
hogy felújított vizesblokkal várja a
nézőket. A városvezető szerint a közel 7 millió forintos beruházás külön értéke, hogy önerőből valósult
meg. – Saját magunk keretein belül megszervezett felújítást vittünk
véghez. Önkormányzatunk a gazdasági hivatallal kötött egy szerződést, melynek keretében a gazdasági hivatalnál dolgozó karbantartók
végezték el a felújítást – ismertette
a polgármester, aki hozzátette: - Így
nem kellett közbeszerzési pályázatot kiírni, így nem volt semmi árfelhajtó hatás ebben a beruházásban.
Kis Domonkos Márk, a Váci Du-

Vác büszkesége
lett a teátrum

nakanyar Színház igazgatója örömét és köszönetét fejezte ki az önkormányzat által megvalósított fejlesztésekért, aki színes anekdoták
közreadásával érzékeltette a korábbi állapotokat: - A művészeknek a
női mosdón keresztül volt lehetősé-

gük beérkezni a színházba. Gondoljanak bele, egy Kossuth-díjas, vagy
egy Jászai Mari-díjas művész -, akár
Földes László Hobót emelhetem ki,
aki idén is négy előadással rendelkező bérletsorozattal érkezik hozzánk - jött és meg kellett kérni, hogy
várjon egy kicsit, mert a női vécét
még használják a nézők.
Mint megtudtuk, a fejlesztés többcélú volt: a raktárt egy új épületben, az udvaron helyezték el, aminek eredményeként ki tudták építeni a művészbejárót. Az eddigi három női mosdó a felújítás során hatra bővült. Egy akadálymentesített
vécé is helyet kapott a folyosón, de a
régi férfimosdók is felújításra kerültek. A korszerűsítés során a művészek számára is alakítottak ki mellékhelyiséget.
A mozgássérültek közlekedését
szolgálja az épület oldalsó bejáratánál kiépített rámpa, akik ezután
már segítség nélkül juthatnak be a
színházba.
Az avató ünnepségen a kulturá-

Fördős Attila polgármester Kis Domonkos Márk igazgató társaságában
jelentette be a legújabb fejlesztést

lis ügyekkel megbízott alpolgármester Mokánszky Zoltán a sajtónak
azt ígérte, hogy a város vezetése továbbra is keresi azokat a lehetősége-

ket, amelyek a lakosság színvonalas
kikapcsolódását biztosíthatják.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

CHILI FESZTIVÁL NAGYMAROSON

A közeli napokban rendezték meg immár a negyedik Chili fesztivált Nagymaros főterén,
amely szombatonként a régió egyik legkeresettebb termelői piaca. 
Fotó: KesziPress
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ÍZKAVALKÁD
a XI. váci lecsófesztiválon
Szombaton rendezték meg a XI. Váci Lecsófesztivált a város főterén, ahová a borús időjárás ellenére idén is több ezren látogattak ki. A gasztronómiai programra hazánk számos településéről érkeztek versengő csapatok, sőt
még a határon túlról is regisztráltak nevezőt. A nagy érdeklődéssel övezett
lecsófesztivált idén is a Vendégvárók Váci Egyesülete szervezte, melyen közel negyven csapat, baráti társaság, munkahelyi közösség adott bizonyságot
főzőtudományáról.

A

Középen a boldog győztes a zsűri tagjai körében

sok-sok serénykedő
„mesterszakács” bográcsában a hagyományos ízek harmóniáját garantáló alapanyagok mellett
a különleges hozzávalókat is
fel lehetett fedezni. A Március 15. tér légterét semmi máshoz nem hasonlítható illatfelhő lengte be a főzőedényekben rotyogó anyagoknak köszönhetően, melyekből pl.
szarvas húsos, marha májas,
sörös kelt tésztás és csülkös
babos lecsó készült.
A városi iskolák, sportegyesületek és civil szervezetek mellett a közélet szereplői is részt vettek közösségi rendezvénnyé nemesült lecsófesztiválon, de a vendégek
között feltűntek ismerős arcok is.
A lecsókóstolás mellett
programok sokasága várta az érdeklődőket, hiszen a
váci sportegyesületek bemu-

tatói mellett koncerttel is készültek a szervezők, a Magyar
Vöröskereszt pedig véradásra
várta az önkénteseket.
A kora délutáni órákban
hirdette ki a vendéglátás területén jeleskedő szakemberekből álló zsűri a nagy izgalommal várt végeredményt.
Az értékes díjakban részesülő dobogós helyen végzett
csapatok előtt számos közösség vehetett át különdíjat.
Az izgalmak már a tetőfokára hágtak, amikor dr. Manninger Péter önkormányzatik képviselő, az egészségügyi
bizottság elnöke köszöntötte
a hatalmas térén összesereglett közönséget, a versenyző
csapatok tagjait, majd át adta
a díjakat.
A zsűri döntése alapján
a Varsa-Sreet lecsója lett a
harmadik, második helyen
a Contitech csapata végzett,
míg a győztesnek járó trófe-

át és az értékes nyereményt a
Lecsó-Kol vihette haza.
A Jótékonysági világnapon
rendezett lecsófesztivál bevételének egy részét, 70 ezer forintot - mint azt Fónagy István, a szervező egyesület elnöke bejelentette – Lednetzky
Rolandnak ajánlották fel. Az
adomány összegét jelképező táblát Fónagy István és
dr. Manninger Péter adta át
a sérült kisfiú édesanyjának.
– Az adománnyal egy speciális babakocsi vásárlásához igyekszünk hozzájárulni.
Azt gondolom, nagyon fontos a mai világban az, hogy
az emberek ne feledkezzenek
meg egymás megsegítéséről –
mondta az orvos.
- Roland egy vírusos fertőzés miatt mind szellemileg, mind mozgását tekintve
visszamaradt a fejlődésben.
Csak babakocsit használva
tudunk közlekedni vele, sétálni, ügyeket intézni. Nagy
szükségünk van egy ilyen
speciális eszközre, a mostani kölcsön van nálunk. Hihetetlenül megható, hogy ilyen
sokan mellénk álltak ezen a
nagyszerű rendezvényen, köszönjük a támogatást a szervezőknek, minden adakozónak - mondta a főzőverseny
díjátadása a Váci Hírnöknek
és a Dunakanyar Régiónak
nyilatkozó kisfiú édesanyja,
Lednetzky Mónika.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

XVII. évfolyam 18. szám

Kertkultúra Kiállítás

A KERT SZÍNE- JAVA

„Kertészkedj, barátkozz, művelődj, védd a természetet és fogyassz magyar
terméket!” Ezzel a jelmondattal indult útnak négy évtizeddel ezelőtt a kertbarát mozgalom, ill. a Gödi Kertbarátok Klubja, mely sok éves hagyományának
megfelelően az idén ősszel is megrendezte nagysikerű Kertkultúra Kiállítását
a gödi József Attila Művelődési Házban.

A

kiállításon, mely három napon keresztül,
szeptember 4. és 6. között várta látogatóit, a „gazdák” ezúttal is kertjeik legjavát tárták a látogatók elé, a
dísznövényektől, ill. a fűszerés gyógynövényektől kezdve a gyümölcsökig és zöldségekig. A kertészek – amellett,
hogy igyekeztek minél egészségesebb, szebb és különlegesebb terméseket felvonultatni – nagy hangsúlyt helyeztek
a kiállításra kerülő növények
és termések minél esztétikusabb, egyénibb elrendezésére,
hiszen ez utóbbi külön szempontot jelentett a kiállítókat
díjazó szakmai zsűri számára.
A kiállítás célja összecseng a klub fentebb ismertetett mottójával, mely alapvető feladatának tekinti a –
mára háttérbe szoruló – kertészkedés, azon belül is kiemelten a biokertészkedés és
ökomódszerek népszerűsítését, a tapasztalatcserét, valamint e tapasztalatok fiatalabb generációknak való át-

örökítését. Az 1973. január
24-én – Antal György Bálint
okl. agrármérnök elnökletével és 28 taggal -alakult szervezet, mára 49 tagot számlál.

Elnöke Zombory László villamosmérnök, aki hivatása
mellett elkötelezett hobbikertész, a növényvédelem szakavatott ismerője. A klubtagok ismeretterjesztő előadásokkal, információcserékkel,
közös kertlátogatásokkal bővítik szakmai tudásukat, de

nagy örömmel tartanak előadásokat iskolásoknak és a
fiatalabb korosztályok képviselőinek is. Mindemellett pedig - a jelmondat másik fontos összetevőjének értelmében - igazi közösséget építenek a természet és a
kertészkedés iránt elkötelezett, különböző korú és foglalkozású emberekből. A havi
rendszerességű összejöveteleknek a művelődési ház ad
otthont.
Az idén is szemet gyönyörködtető Kertkultúra Kiállítást a „civilként” lelkes hobbikertész, Simon Tamás önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési és Környezetvé-

delmi Bizottság tagja nyitotta
meg. A rendezvény díszvendég volt: Nagy Kálmán a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének alelnöke.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Bea Dorottya
(Gödi körkép)

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

Dunakanyar Régió

2015. szeptember 10.

7

VIII. Zebegényi Tökvilág Fesztivál! Üdvözlet
2015. Szeptember 26-án szombaton egész napos forgatag a Tökvilág
Fesztiválon Zebegényieknek, Zebegényen túliaknak, és mindazoknak, akiGödről!
ket érdekel, és akik részt szeretnének venni.

Új album jelenik meg
Volentics Gyula helytörténeti kutató, a magyar kultúra lovagja
tollából Alsó- és Felsőgöd 100 éves történetéről Üdvözlet Gödről!
címmel.

A

ki szereti a jó hangulatú rendezvényeket és mindezt Európa egyik legszebb
és legvirágosabb településén, akkor itt
a helye Zebegényben!
Programok:
• Kézműves foglalkozások a Fő téren, és
környékén.
• A színpadon különböző előadások. Gyermekeknek: trambulin, légvár.
• Tökfaragó, és töklámpás faragó verseny. A
résztvevők nevezhetnek otthon, vagy a helyszínen faragott, díszített tökkel, tökkompozícióval, faragott töklámpással.
• Hozott tökök súlyra, hosszra történő megmérettetése. A legnehezebb, leghosszabb tök
lesz a nyertes.
• Töksúly saccoló, tökmagpöckölő, és tekeverseny tökből készült bábukkal. Nevezni a
helyszínen lehet.
• Tökből készült ételek, italok, sütemények
versenye és kóstolója. Részt vehet mindenki,
aki szeret sütni, főzni, enni

• Főzés bográcsban, és üstben: töklecsó, gulyás és babgulyás
• Kemencében sült lepények- Ipolyszalka
tájház részvételével
• Lekvárok, szörpök, borok és mézkülönlegességek
• Töklámpás felvonulás sötétedéskor.
Mindenkit sok szeretettel vár Zebegény!

Hivatalosan is visszatért a Szentendrei
Skanzen élére Cseri Miklós
Megkapta főigazgatói kinevezését Cseri Miklós, aki korábban már csaknem két évtizedig vezette a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot, majd 2014 júliusától nyolc hónapig az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kultúráért felelős helyettes államtitkáraként tevékenykedett. A szakember főigazgatói megbízatása 2020. július 8-ig szól.

C

rekgazdaságot, gyerekboltot,
bábszínházat, csodacsűrt alakítanak ki.
Mint a közleményben áll,
Cseri Miklós kiemelt fontosságúnak tartja a múzeumi ismeretátadási módszerek folyamatos korszerűsítését, élményszerűvé tételét. Ennek
jegyében tervei szerint 2017re kísérleti jelleggel az egyik
tájegységben megvalósítják
- a Nyugat-Európa több szabadtéri múzeumában már jól

seri Miklós a múzeumba való visszatérte után átmenetileg
megbízott főigazgatóként irányította a Szentendrei Skanzent, ezzel egy időben a múzeum Erdély tájegységének
megvalósításáért és a szabadtéri múzeumok és tájházak
szakmai megújításáért felelős
miniszteri biztosként is megkezdte tevékenységét - olvasható a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.
Cseri Miklós főigazgatói
kinevezését - szakmai fejlesztési programját, valamint a
múzeum szervezeti, működtetési és vezetési koncepcióját taglaló pályázatának vis�szaigazolásaként - szeptember elején kapta meg.
A régi-új főigazgató közép-

távú tervei között a legnagyobb ívű örökségmentő projektként az Erdély tájegység
létrehozása szerepel, amelynek keretében 116 épület és
mintegy 30 ezer tárgy kerül
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum gyűjteményébe. Jövőre
ebből 80 építmény és 20 ezer
tárgy érkezhet meg. A kutatómunka 2006-ban kezdődött,
és előreláthatólag - kedvező
kormányzati döntést követően - 2018-2019-ben fejeződik
be a projekt - olvasható a közleményben.
Mint írják, már elkezdődött
a GyerekSkanzen koncepció
megvalósítása is, amelynek
keretében - a múzeum gyermekbarát jellegét erősítendő - új játszóteret, pihenőhelyeket, interaktív fényképészműhelyt, tanösvényeket, gye-

E

könyvben látható 645
részben színes fotó közel felét most publikálja először a szerző. A kötet
lapjain megelevenedik előttünk a gödi villaépítészet, a
telekparcellázások históriája, a folyóparti fürdőélet, az
egyesületek, felekezetek, vasútállomások története. A 160
oldal terjedelmű mű ajánlását nyugalmazott államfőnk
felesége, – a fél évszázada
felsőgödi ingatlannal rendelkező – Göncz Árpádné írta.
A könyv bemutatójára október 9-én (pénteken) 17 órakor a gödi József Attila Művelődési Házban, és október
17-én (szombat) 17 órakor a
felsőgödi Retró Ady Klubban
kerül sor, ahol e reprezentatív, akár karácsonyi ajándéknak is kiváló album 1000 forint kedvezménnyel vásárolható meg.
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működő - élő színházi bemutatást, amikor korhű jelmezekbe öltözött hagyományőrök elevenítik föl az adott
település életmódját, szokásait egy konkrét időszakból..
A szakember 2015 márciusában tért vissza a Szabadtéri
Néprajzi Múzeumba megbízott főigazgatóként, valamint
a múzeum Erdély tájegységének megvalósításáért és a
szabadtéri múzeumok és tájházak szakmai megújításáért
felelős miniszteri biztosként.

2015-ben is tisztelje meg hirdetéseivel a régió legnagyobb példányszámú és
legolvasottabb színes közéleti lapját, a Dunakanyar Régiót!
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UNO Reklám – Kisbán Renáta
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megváltoztatása nélkül – szerkesztett
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Tizenkét klub között hazai
kajakgyőzelem a Göd Kupán

A hagyományoknak megfelelően augusztus utolsó szombatján rendezte a
Gödi SE Kajak-kenu Szakosztálya a Dunai Vízisport Alapítvánnyal közösen a
XXII. Göd Kupát.

A

Dunakanyar
egyik
legnagyobb
vízisporteseményén a délelőtti, utánpótlás-korosztályoknak kiírt 20 kajakfutamban 12 egyesület 181 versenyzőjét,
összesen 259 beülőjét regisztrálták a szervezők. A csapatversenyt a Gödi SE nyerte (12
arany-, 10 ezüst- és 5 bronzéremmel), második helyen a Verőcei Kajak-Kenu SE, harmadikon a Nagymaros SE zárt.
A délutáni 10 indiánkenu-futamra bárki nevezhetett a különböző kategóriákban. Az alkalmilag összeállt páros vagy négyes egységek összesen 358 beülővel vettek részt a küzdelmekben.
Az összetett dobogósoknak járó Göd Kupát az országban egyedülálló utánpótlásprogramban, a KajakStartban résztvevő legifjabbak kenukkal szállították a helyszínre.
A díjátadásban Markó József polgármester mellett részt vett többek közt az augusztusban világbajnoki ezüstérmet nyert és

olimpiai kvótát szerző Kammerer Zoltán és
Kulifai Tamás.
"Emlékszem, a kilencvenes évek elején, az
első Göd Kupán az elsők között voltam, aki
érmet nyert - akkor váltóban indultam. Csodálatos dolog látni ezt a sok fiatalt, a csodálatos környezetet, az egyre komolyabb infrastruktúrát, és azt, hogy a szakosztály és ez
a rendezvény a több mint két évtized alatt
mivé nőtte ki magát!" - emelte ki a godikajak.
hu-nak a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán.
K4-es csapattársa, Kulifai Tamás elmondta, mindig szívesen jön a Göd Kupára, ha éppen itthon van, és nem szerepel épp világverseny a programjában. "Rengeteget edzőtáboroztunk Szolnokon, ahol a hétvégén zárult a
magyar bajnokság. Nyáron utaztunk Azerbajdzsánba az Európa Játékokra, Milánóba a kvalifikációs világbajnokságra, a Göd
Kupa után pedig Rióban olimpiai tesztversenyen veszünk részt, ahol megismerkedünk
azokkal a körülményekkel, amikkel várhatóan egy év múlva találkozunk az olimpián. De
ma itthon vagyok, és nem hagyom ki a Göd
Kupát!" - mondta az idei vb-ezüstérmes, Európa Játékok-győztes négyes tagja.
XXII. Göd Kupa eredmények: www.
godikajak.hu
Vasvári Ferenc
Fotó: Bea István (Gödi körkép)

Két arany, négy ezüst és három
bronzérmet nyertek a dunakeszi
fiatalok a Tricolor Olimpián
Közel két évtizede indult világhódító útjára Olaszországban a Tricolor Olimpia, amely nevében is büszkén hirdeti a nemzeti zászló színeit és a modernkori olimpiák „atyja”, Pierre de Coubertin által életre hívott eszmeiségét.
Augusztus végén Reggio Emilia adott otthont a 14 és 18 év közti fiatalok
világméretű sportvetélkedésének. Hazánkat egyedül Dunakeszi képviselte,
melynek csapata két arany, négy ezüst, és három bronzéremmel tért haza.

A sikeres dunakeszi csapat

- A sportrendezvény rangját és a résztvevő
nemzetek számának sokaságát ékesen bizonyítja az is, hogy az Olasz Olimpiai Bizottság
az utóbbi időszakban már nem engedélyezte az ötkarikás játékokra utaló megnevezés
használatát, de ez mit sem von le a négy évenként megrendezésre kerülő sporttalálkozó
értékéből – mondta a dunakeszi sportdelegáció hazaérkezése után Seltenreich József
sportigazgató. - Az „olimpiai falu” Reggio
Emilia tartomány központjában, az azonos
nevű ötvenezres városban volt, ahol látványos megnyitóval vette kezdetét augusztus
25-én a tizenéves fiatal sportolók világméretű seregszemléje. Az egy hétig tartó sporttalálkozó alapgondolataként a versenyen a tartomány városai indulhatnak, melyek meg-

hívhatják a világ különböző szegletében lévő
testvérvárosaikat. Idén közel háromezer fiatal vett részt a versenyen, akik – többek között - az USA-ból, Mozambikból, Horvátországból, Németországból, Szlovéniából, Moldáviából, Hollandiából érkeztek. Dunakeszit
olasz testvérvárosa, Casalgrande hívta meg
a sporttalálkozóra.
A sportvezető örömmel újságolta, hogy a
város fiataljai remekül szerepeltek a nemzetközi megmérettetésben, akik két arany, négy
ezüst és három bronzérmet nyertek. Az érmek mellett két negyedik, egy hatodik és egy
kilencedik helyezéssel büszkélkedhetnek a
dunakeszi fiatalok.
- Nagyon büszkék vagyunk fiataljainkra,
akik sportolóként és emberként is példamutatóan szerepeltek az olaszos stílussal vegyített színes kavalkádban. Asztaliteniszben az
Őzse - Juhász páros mellett Szabó-Zillich
Máté egy kínai fiúval együtt nyert aranyérmet. Őzse Gergely egyéniben bronzérmes lett.
A teniszező Borsos Réka ezüstérmet, Todori
Lili bronzérmet nyert. A mi „iron ladynk”
Tóth Sára volt, aki 2 nap alatt hat úszószámban indult és összesen két 2., két 4., egy 3., és
egy 6. helyet szerzett. Futsal csapatunk a jó
játékerőt képviselő nemzetközi mezőnyben
az ezüstérmet hódította el – mondta büszkén
Seltenreich József sportigazgató.
(Vetési)
Fotó: Seltenreich József
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