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ÁTADTÁK A TAHITÓTFALUI GÁTAT

Elkészült a Szentendrei-szigeten élő több mint tízezer ember élet- és vagyonbiztonságát szavatoló, csaknem egy kilométer hosszú hagyományos földgát Tahitótfaluban. A védművet, amelynek létrehozása 770 millió forintba került, szeptember 17-én avatták fel – közölte az MTI.

T

arnai Richárd, Pest
megyei kormánymegbízott az ünnepségen
emlékeztetett arra, hogy a
2013-as nagy árvíz idején ös�szefogással, illetve az emberi
és technikai erők mozgósításával sikerült úrrá lennie az
országnak a katasztrófahely-

zeten, amely például Ausztriában és Németországban
emberéleteket is követelt.
A kormánymegbízott abbéli reményét fejezte ki, hogy
a Szentendrei-sziget kapujában emelt gátnak, illetve a
már "megígért" és sorra épülő többi dunai védműnek kö-

szönhetően elkerülhetőek
lesznek a két évvel ezelőttihez hasonló válságos árvízi
helyzetek.
Sajtos Sándor, Tahitótfalu
független polgármestere élete talán "legnehezebb munkájának" nevezte a gátépítést, már csak a 2009-es önkormányzati döntést követő, hosszúra nyúlt előkészületek, a nem várt akadályok
és a többszöri leállás miatt is.
Mint mondta, az uniós forrásból megvalósult beruházás
részeként a Szentendrei-sziget egyetlen szárazföldi bejáratát, a Tildy-híd hídfőjét is
megerősítették, környezetét
rendbe tették, így egy újabb
árvíz esetén a nagyobb tömegű mentő- és szállító járművek áthaladását is gond nélkül biztosítani tudják.

A polgármester az MTI érdeklődésére elmondta: a
Szentendrei-sziget hídfőjétől
a kisoroszi bekötőútig húzódó, agyagszerkezetű, humuszréteggel burkolt árvízvédelmi gát 852 méter hos�szú, átlagos magassága 3 méter, ami mintegy 70 centiméterrel haladja meg a 2013-as
árvíz idején errefelé mért
legmagasabb vízszintet.
A kivitelezés során közel 90 ezer köbméter agyagos földet mozgattak meg,
miközben megtisztították a
munkaterületet a Tildy-híd
lábánál felgyülemlett veszélyes hulladéktól is. A 3 méter széles töltéskoronán a
gát teljes hosszában kerékpáros és gyalogos forgalmat
bonyolító aszfaltút húzódik.
A beruházásra azért volt ége-

tően szükség, mert a környező területet minden vízszintemelkedéskor elöntötte a Duna, a legtöbb házba és
kertbe betört a víz, emiatt az
ingatlanok hónapokra lakhatatlanná váltak.
A hasonló károkat megelőzni hivatott védművet

mások mellett a megyei kormánymegbízott, a munkálatokat végző Diamit Zrt. vezetője és Iványiné Batta Beáta, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium árvíz- és katasztrófavédelmi projektek
osztályának vezetője avatta fel.

ÖTÖDSZÖRRE IS

Hétpróba, kultúra, szórakozás

B

ár az első nap nem volt
kegyes az időjárás a Kistérségi Hétpróba nagy izgalmakat ígérő sárkányhajó versenyéhez, ám a vízre szállók elszántságát ez csöppet sem gátolta. Dunakeszi, Fót, Göd, Mogyoród és Veresegyház legénysége
indult el a győzelem reményében.
A gödi Homokszigettől rajtoltak és fél távig szinte fej-fej mellett haladt a két rivális. Ekkor a
tavalyi győztes gödiek vették át
a vezetést, ám a Dunakeszi Sárkány Légió legénysége fokozatosan dolgozta le a hátrányt és óriási erőbedobással, egyméteres
előnnyel értek célba az ugyan-

csak keményen küzdő gödiek
előtt. Harmadikként Veresegyház gárdája érkezett, míg a negyedik-ötödik helyen Fót illetve
Mogyoród csapata osztozott.
Ezt követően a Katonadombon
Tuzson Bence országgyűlési képviselő rövid köszöntőjében megnyitotta a rendezvénysorozatot,
A következő két nap során
folytatódott a kistérségi hétpróba. Összemérték tudásukat, felkészültségüket a csapatok a falmászásban, rodeobikázásban,
szkanderezésben, főzésben, sörivásban, végezetül a kötélhúzásban. Idén is sportszerű presztízsviadalban küzdött meg az öt te-

lepülés. Az összesítésben az ötödik, negyedik, harmadik, második helyen osztoztak Fót,
Veresegyház, Göd, Mogyoród
csapatai, míg a Vándorserleg immár negyedszer Dunakeszin maradt.
A hétpróba mellett a két nap
során a Kisszínpadon a települések művészeti közösségei, sportegyesületei színvonalas balett,
néptánc, modern tánc produkcióikkal, önvédelmi bemutatókkal szórakoztatták a közönséget. Felléptek a Dunakeszi Koncertfúvósok, valamint a Drums
Ütőegyüttes. A dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

A győztes dunakeszi csapat
népszerű Irodalmi szalonjának vendége ezúttal a Kossuth
Nagydíjas Jókai Anna írónő
volt. A Nagyszínpadon többek
között Szalóki Ágnes gyermekműsorával, a Bikini együttes, és
a Ghymes nagy sikerű koncertjével ragadta magával a közönséget.
A három napos programot
Dióssi Csaba, Dunakeszi pol-

gármestere összegezte. Felidézte a Kistérségi Hétpróba izgalmas eseményeit, büszkén felmutatva a negyedszer is megnyert Vándorserleget. Köszönetet mondott a háttérmunkában
résztvevő valamennyi munkatársnak s bejelentését, miszerint jövőre is lesz Feszt, a közönség nagy ovációval fogadta. Ezt követően a nyeremény-

szelvényt kitöltők között kisorsoltak egy fitnessbérletet és egy
Mountain Bike kerékpárt, majd
Keresztes Ildikó éjszakába nyúló, nagy sikerű koncertje méltó
befejezést adott az idei Dunakeszi Fesztnek.
Katona M. István
Fotó: KesziPress
és dunakeszipost.hu
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Técső díszpolgára lett Hősi halottja előtt tisztelgett
Fördős Attila polgármester a váci rendőrkapitányság
A kárpátaljai testvértelepülés, Técső - első külföldi állampolgárként - díszpolgári címet adományozott Fördős Attilának, Vác város polgármesterének.
A díszpolgári cím ünnepélyes átadására a szeptember harmadik hétvégéjén
tartott hagyományos Técsői Napok eseménysorozat adott alkalmat.

Szeptember 14-én délután egykori kollégájukra, az 1992-ben hősi halált halt
Máté Andrásra emlékeztek a váci rendőrök az Alsóvárosi temetőben.

T

écső és Vác vezetői négy évvel ezelőtt,
2011. októberében írták alá a testvérvárosi szerződést, és azóta a két önkormányzat igyekszik minél erősebbé tenni a kapcsolatot.
Az elmúlt néhány évben
elsősorban kulturális téren
bontakozott ki az együttműködés, a két település művészeti csoportjai, alkotóközösségei rendszeresen vendégszerepelnek Técső és
Vác különböző kulturálisszórakoztató eseményein,
ünnepein.
A testvérvárosi együttműködésben különös jelentőségű a hazai és külhoni magyarok kapcsolatának ápolása és erősítése.
Vác a múlt év végén - az
Országos Mentőszolgálat segítségével - négy, itthon már
a szolgálatból kivont, de
még tökéletesen üzemképes
mentőautót adományozott
a körzeti feladatokat ellátó técsői egészségügyi központnak.
A gazdasági világválság
miatt a kárpátaljai magyarok különösen nehéz helyzetbe kerültek, az ukrajnai
belpolitikai krízis még tovább nehezítette az életüket

Vác és Técső polgármestere

- mindezek okán több ezer
család válaszút elé érkezett,
hogy a szülőföldön maradjanak vagy másutt próbáljanak boldogulni. Vác az elsők
között nyújtott mentőövet.
Az önkormányzat hozzájárulása és civil adománygyűjtés révén milliós nagyságrendű támogatást sikerült eljuttatni Técsőnek a
kis jövedelműek és a katonának bevonultatottak családjainak
megsegítésére.
Ezzel Vác élen jár abban a
kormányzati törekvésben,

hogy mind több magyar települési önkormányzat vállaljon részt a térség, a helyi
magyar kisebbség pártolásában – olvasható a Vác Város Önkormányzata közleményében.

Dr. Korom Norbert, a Magyar Kémény Kft. „cs.a.” ügyvezetője levelet írt szerkesztőségünknek, melyben a Dunakanyar Régió augusztus 13-i számában megjelent, Nem járt nálunk a kéményseprő, mégis mi húzzuk a rövidebbet? – címmel Furucz Anita által írt cikkre reagálva kifejti:

Állás

A megjelent emlékezők

fiatal rendőrnek még egy emberöltőt
sem adott a sors, aki 29 évesen, 1992.
szeptember 13-án szolgálatteljesítés
közben vesztette életét. Máté András, szeptember 13-án, a váci búcsú idején teljesített szolgálatot, amikor társával egy autó feltörési kísérletre lettek figyelmesek a Földváry téren. A néhai
rendőr üldözőbe vette a két fiatalkorú gyanúsítottat, azonban egyikük egy sötétebb helyen bevárta és kétszer megszúrta késsel. Az egyik szúrás Máté András szívét érte, aki ennek következtében a helyszínen életét vesztette. Gyilkosát
később elfogták, fiatalkora miatt azonban csak
néhány évet töltött börtönben.

A posztumusz főhadnaggyá előléptetett Máté
András temetésén Boros Péter, akkori belügyminiszter mondott gyászbeszédet.
A ma délutáni főhajtáson Latorovszky Gábor
váci rendőrkapitány helyezte el kollégái nevében
a megemlékezés koszorúját. Máté András sírjánál lerótták tiszteletüket egykori kollégái, vezetői, akik pár perces néma csenddel emlékeztek
rá. Ott volt a megemlékezésen két korábbi váci
rendőrkapitány, dr. Bozsó Zoltán dandártábornok és Magyari Sándor alezredes is. Főhajtással
tisztelgett Máté András sírjánál Kiss Zsolt szocialista önkormányzati képviselő és Cseledy András, a Polgármesteri Hivatal munkatársa.

A

A Magyar Kémény
másképpen látja
„Az érintett váci társasház
rendszeresen megtagadta a kötelező kéményseprő-ipari sormunka elvégzését az 1. értesítések alkalmával. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy míg
a 2012. évben az 5 lakásból 3
lakásban, addig 2013-ban és
2014-ben egyáltalán nem tudták elvégezni a kéményseprő
sormunkát.
A mellékelt táblázatból egyértelműen látszik, hogy 2014ben a területen rendesen tör-

Latorovszky Gábor rendőrkapitány

tént a munkavégzés. A szomszédos társasházakban (28 lakás) 2014-ben végzett munkák
vizsgálata során a következők
derültek ki.
28 lakásból:
- 5 lakásban történt munkavégzés az első értesítésre
- 12 lakásban történt munkavégzés a második értesítésre
- 2 lakásban rendelték meg a
második értesítő utáni 30 napos határidő letelte után a sormunkát

- 5 lakásban rendelték meg a
munkát 2015-ben, miután felszólítást kaptak a Katasztrófavédelemtől
Az értesítések a rendeletnek megfelelően, a sormunkakönyvben lévő értesítővel
és tanúval igazoltan történtek.
Az értesítő bedobását egy a
cégtől független váci lakos tanúsítja.” – írta a Magyar Kémény Kft. ügyvezetője, dr. Korom Norbert, aki egyben reagálása megjelentetését kérte.

Autószerelő munkakörbe keresünk munkatársat

Feladatok:
• szervizre és egyéb javításra érkező gépjárműveka megrendelt munkának megfelelő- ellenőrzése,
átvizsgálása, javítása,
• Az álláshoz tartozó elvárások:
• szakirányú végzettség
• minimum 3-5 éves releváns szakmai tapasztat, gyakorlat
• önálló munkavégzés
• B. kategóriás jogosítvány

Előny:
• Peugeot típus gépjármű ismeret
• vizsgabiztosi végzettség, gyakorlat
• Vác, vagy környékbeli lakhely
Állás, munka területe(i):
• Szakmunka
• Autószerelő, Szervizes
Munkavégzés helye: Vác
Tel.:+36-27-502-950

2020-ra már csak
FLIRT motorvonatok
járnak a Dunakanyarban
Akár tízezer utast is szállíthatna egy időben az az összesen 48 FLIRT motorvonat, amelyeknek a szerződés szerinti átadását hétfőn ünnepelte a
MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt.

A

gyártó STADLER BUSSNANG AG határidő előtt adta át a szerződés szerint vállalt 42 motorvonatból az utolsót is a MÁV-START-nak, a GYSEV által
megrendelt hat darabot pedig már korábban, idén áprilisig leszállították.
A végéhez közeledő beszerzési projekt
hozzájárul a környezetbarát és fenntartható
mobilitáshoz, a magyar vasúti kínálat színvonalának emeléséhez.
Magyarország a vasút színvonalát illetően is felveszi a versenyt a szomszédos országok többségével. A most beszerzett és
a közeljövőben beszerzendő modern – alacsonypadlós, 160 kilométer per óra sebességre képes, wifi szolgáltatással ellátott
– FLIRT motorvonatok is az utasforgalom
további biztonságát és kényelmét szolgálják. A cél az, hogy 2020-ra Budapest teljes
elővárosi közlekedését hasonlóan gyors és
komfortos motorvonatokkal szolgáljuk ki”
– mondta Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a motorvonat átadó rendezvényen.
A MÁV-START kötelékében összesen
102 korszerű FLIRT motorvonat közlekedik a korábban beszerzett hatvan darabbal
együtt. Budapest elővárosában a vonatok
csaknem kétharmadát lehet FLIRT-ökből
kiállítani, vagyis évente harmincnégymillió
utazást, az éves utazások negyedét tudja a
MÁV-START korszerű motorvonatokkal kiszolgálni.
Az újabb beszerzésű motorvonatok 2014től a Budapest–Székesfehérvár, a Budapest–Vác–Szob, a Budapest–Veresegyház–
Vác és a Budapest–Pusztaszabolcs vonalakon álltak forgalomba. Idén augusztustól
már a Budapest–Cegléd elővárosi vonalon

is találkozhatnak az utasok ezzel a típussal. Az új járművek érkezésének nemcsak
az agglomeráció utasai váltak nyerteseivé,
hanem az ország más területein utazók is,
hiszen az elővárosban felszabaduló, jobb
minőségű kocsikat át lehetett csoportosítani oda, ahol korábban az öregebb, használt
járművek jártak.
Idén júliusban a már megrendelt 102 járművön felül további FLIRT motorvonatok
szállításáról írt alá szerződést a MÁV-START
és a Stadler Bussnang. A gyártó hat motorvonatot 2015 októberéig, tizenötöt pedig 2016
decemberéig ad át a személyszállító vasútvállalatnak. A 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakban a tervek szerint újabb
motorvonat-beszerzésekre is sor kerül majd.
Szerkesztette: Furucz A nita
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Lakossági fórum az M2-es
autóút bővítéséről

Megújult a Szentendrei
Járási Hivatal épülete

Már elkészültek a tervek az M2-es autóút 2x2 sávossá bővítésére. Ennek
keretében új lehajtó épül Dunakeszi és Göd között, amely összeköti majd
a gyorsforgalmi utat a 2. számú főúttal. Sződligetnél készül a másik új
csomópont, amely a majdani váci Duna-híd nyomvonalához biztosít csatlakozást – derült ki Gödön a témában tartott lakossági fórumon.

Elkészült a Szentendrei Járási Hivatal energiahatékonysági fejlesztése.
A külső felújítás eredményeképpen olcsóbban működtethető az irodakomplexum, és az ügyfeleket modernebb, kulturáltabb hivatal fogadja
Szentendrén - hangsúlyozta Tarnai Richárd kormánymegbízott.

A

B

efejeződött a Pest Megyei Kormányhivatal szentendrei, Dózsa György út 8. szám
alatti épületének energetikai korszerűsítésére. A kormányhivatal fontosnak tartja a környezet védelmét és a megújuló energiaforrások
használatát, mely a projekt tervezésekor is elsődleges szempont volt - emelte ki a kormánymegbízott.
Tarnai Richárd hozzátette, a felújítás céljaként
az épület energetikai felújítása, korszerűsítése
került a középpontba, melynek eredményeként
csökkenthető az épület energiafelhasználása, így
a fenntartási költsége és a környezeti terhelése.
A beruházás keretébe korszerűsítették a világítási rendszert, mely során az elavult világító-

Fót polgármestere és a projektvezető élénk eszmecserét folytatott a fóti bekötő útról

z M2-es út még a jelenlegi balesetveszélyes
formájában is óriási áldás Göd számra, hiszen látványosan tehermentesíti a településen áthaladó gépjárműforgalmat. De már nagyon várjuk a bővítését, amit évek óta
szorgalmazunk is – hangsúlyozta megnyitójában dr. Pintér
György. A város alpolgármestere beszámolt a megjelenteknek arról, hogy a felsőgödi vasútállomásnál 30 újabb parkolóhely épül, hiszen egyre többen
utaznak dolgozni vonattal Budapestre. Próbálják javítani a
gödi kerékpárutak burkolatát,
s megoldást keresnek a gáton
futó kerékpárút és járda szétválasztására is. A településen a
közelmúltban megkezdett járdaépítés folytatódik, ezzel is javítva a gyalogos közlekedés minőségét.
A M2 Budapest-Vác jelenlegi szakasza azért balesetveszélyes, mert váltakozó módon 2x2, illetve 2x1 sávos részen zajlik a forgalom – ezt már
Szabóné Tóth Ildikó, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. projektvezetője mondta a
megjelent érdeklődőknek, hozzátéve, hogy ez a helyzet várhatóan megváltozik a 2x2 sávos bővítéssel. Emellett újabb
biztonsági elemek is beépítés-

re kerülnek, így egyes részeken szalagkorlát helyett betonelválasztó elemeket alkalmaznak majd. Mint a projektvezető
fogalmazott, a forgalom növekedése indokolja a pálya bővítését, hiszen az érintett agglomerációs területen folyamatosan növekszik a lakosok, s így a
gépjárművek száma is. A megnövekedett gépjárművek elhelyezését igyekszenek kiszolgálni a P+R parkolók.
Az első engedélyes tervek
már 2008-ban, a kiviteli tervek
pedig 2011-ben elkészültek, ám
forrás hiány miatt nem kezdődött el bővítés. A tervek átdolgozása jelenleg zajlik, de lényeges eltérések nem lesznek. Két
bekötőút kerül még tervezésre: az egyik Dunakeszi és Göd
között, mely összeköti majd a
gyorsforgalmi utat a 2. számú
főúttal, a másik pedig Sződliget és Vác között, a majdani
váci Duna híd nyomvonalához
illeszkedve, kiváltva a jelenlegi, szabványoknak nem megfelelő lehajtót.
A teljes szakasz elkészülte után - a jelenlegi három helyet - öt teljes értékű csomópont
lesz az M2-es úton – mutatták
be a terveket az építészek. Teljes értékű új csomópontot építenek Dunakeszi és Göd között,
a Shell benzinkútnál, ahonnan

az összekötőút a 2. számú főútig halad, ahol vasúti felüljáró és körforgalom épül. Sződligetnél, a jelenlegi nem szabványostól száz méterre készül az
új csomópont. Dunakeszinél,
a Mol benzinkútnál körforgalmi csomópont kerül kialakításra, egy direkt ággal Fót irányába, míg a másik oldalon, a Magyar Közút javaslatára a Tesco-s
körforgalom mellett is kiépítésre kerül egy direkt ág, amely a
Budapest felé haladó irányban
külön forgalmi sávval felvezeti a gyorsforgalmi útra. Az útpálya mindkét oldalán védőkerítés kerül kialakításra, ezzel
megakadályozva, hogy az állatok ne tudjanak kijutni az M2es útra. S hogy a forgalomból a
közelben lakók minél kevesebbet érzékeljenek, több helyen új
és magasabb zajvédő fal kerül
kialakításra.
Ezt követően a megjelent lakók tehettek fel kérdéseket a
szakemberek számára, akik az
alapkérdésre, hogy mikor kezdődik az M2-es 2x2 sávos bővítése nem tudtak érdemben
nyilatkozni, csak a korábban is
napvilágot látott hírt erősítették meg, miszerint a 2014-2021ig tartó uniós költségvetési időszakban elkészül a beruházás.
B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

testek helyett modern, energiatakarékos lámpatesteket építettek be. Megtörtént a külső nyílászárók cseréje, a határoló falak, födémek és a tető
hőszigetelése. Kiépítettek egy hővisszanyerős
szellőztető rendszert is, és a fűtőtestek energiafelhasználása a termosztatikus-szelepek segítségével vált gazdaságosabbá.
A 323 millió forintos fejlesztés forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.
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Guinness-rekordkísérlet Gödön
az Autómentes Napon
Gödön, szeptember 22-én, közel kétezer gyermek vidám zsivajától volt
hangos a felsőgödi vasútállomás és a Németh László Általános Iskola környezete, ahol arra vállalkoztak a helyiek, hogy az Európai Autómentes Napon megdöntik a leghosszabb csuklófogással összekapcsolódó emberi
lánc 1811 fős Guinness-rekordját, melyet a gödi kísérlet idején egy japán
város, Aomori tart.

Erdélyi templomok és
tornyok fametszeten

A képzőművészet barátai megszokhatták már, hogy a dunakeszi DunArt
Képzőművészeti Egyesület önálló Galériájában időről időre az egyesület tagjainak műveiből rendeznek kamara kiállítást, illetve egy-egy alkotó munkáiból láthatnak hosszabb-rövidebb ideig tartó állandó tárlatot.

E

Dégi Júlia

A

II. Európai Mobilitási Hét Göd
prog ra msoroz at
csúcspontja volt
a Guinness-rekordkísérlet,
aminek során Felsőgöd legnagyobb óvodáját és iskoláját, a Lenkey utcai Kincsem
Óvodát és a Németh László iskolát egy emberi lánccal
kötötték össze.
- Ez a lánc jelképezi a gyerekek útját az óvodából az iskolába, de fenntartható módon. Az emberi élőláncot a
levegőből filmezzük, ami jól
mutatja, hogy az előre megtervezett alakzatok mindmind a közlekedéshez kapcsolódnak, így láthatunk sétáló gyermeket, rollert, a
fenntarthatóságot jelképező virágot, autóbuszt, biciklit, babakocsis sétálót – tájékoztatott a kísérlet főszervezője, Dégi Júlia, a városban
működő Neveleki Szomszédok Egyesület elnöke, aki elmondta, hogy a akciójukkal
Guinness- és egyben magyar
rekord kísérletre készültek.
Ahhoz, hogy a japánoktól el tudják hódítani a Guinness rekordot rengetegen
segítettek, amely nagyszerűen jelképezi a gödiek összefogását.
- A városban nagyon sok
civil szervezet és csoport
működik, melyek tagjai közül sokan itt vannak és segítenek. A nyugdíjas klubtól
kezdve a helyi értelmi fogyatékosok intézetén át a város
iskolái, az önkormányzati és
magánóvodák mellett a gödi
polgárőrség támogatja tevékenységünket. A munkáltatók, a vállalkozók is mellénk álltak, pl. a Piramis Kft.

az anyagi támogatáson kívül
saját csapatával segíti a rekord kísérletünk sikerét – újságolta Dégi Júlia, aki - a széles körű összefogásra utalva
- elmondta, hogy Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere időmérőként járul hozzá
a gödiek akciójához, a Dunakeszi Kinizsi USE elnöke,
Temesvári István és öt sporttársa pedig megfigyelőként.

- Örülök, és nagyon megtisztelő számomra, hogy
gödi barátaink meghívtak
erre a jeles közösségi eseményre. Jó ötletnek tartom a kezdeményezést, mert
a siker érdekében láthatóan megmozdult a város apraja-nagyja. Nagyon pozitív
dolognak tartom, hogy közel kétezer ember fogott ös�sze a cél érdekében. Gratulá-

XVII. évfolyam 19. szám

zúttal olyan eseményre invitált a meghívó, amelyen egy Erdélyben élt grafikus művész, Molnár Dénes (1947
Vadasd – 2000 Marosvásárhely) erdélyi templomokat bemutató fametszet sorozatát állították ki. E művek mindegyike TuzsonBerczeli Péter festőművész,
az egyesület egyik alapítója
magángyűjteményét gazdagítják s a tárlat az ő segítségével jött létre.
A kiállítás megnyitására szeptember 18án került sor. Köszöntőjében Peti Sándor, az
egyesület elnöke elmondta, hogy 2008-ban
három hölgy – Dragonics Márta, Kolek Ildikó és Toroczkay Ilona – Budapesten létrehozta az Ars Sacra Alapítványt azzal a céllal,
hogy megszólítsák a különböző vallású és világnézetű polgárokat egy fesztivál és a Nyitott templomok Napja programok segítségével. A jelenleg már országossá vált kezdeményezéshez pár éve az egyesület is csatlakozott.
A minden év szeptemberében zajló eseménysorozat keretében korábban Fóton a Római
Katolikus Templomban állították ki a fametszet sorozatot, s így került sor a jelenlegi tárlat megrendezésére. Megtudtuk, hogy a művész alkotásait még életében láthatta Dunakeszi közönsége a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Galériájában rendezett kiállításon.
„Nagyszerű lehetőséget teremt a kiállítás ahhoz, hogy…olyan alkotásokat mutassunk be,
amelyek az egyetemes szakrális szellemiségen
át eljuttat minket egy olyan világba, amely a

magyarság kultúrájának hagyományokra épülő, s ma is
látható emlékeit tárja elénk a
művész egyedi megfogalmazásában…”
Tárlatnyitójában
TuzsonBerczeli Péter a tisztelet hangján s a személyesség jegyében
emlékezett egykori mesterére
és barátjára. Fiatalon tőle tanulta a litográfia, rézkarc, fametszet műhelytitkait. „Különleges alkotóerővel és termékenységgel megáldott művész
volt, szinte minden, amihez
nyúlt, műalkotássá lett a kezei között. Kön�nyed eleganciával, modorosság nélkül rajzolt, karcolt, metszett portrét, tájképet, épületet, csendéletet”, jellemezte a művészt, majd
elmondta, hogy ma is látható a Kőrösi iskola
falán a kilencvenes évek közepén, helyben elkészített murális pannó festménye, melyen az
iskola névadó alakját örökítette meg.. A most
bemutatott munkái csak töredékét képezik a
templomokról készített százas nagyságrendű sorozatának, de ezzel is képet alkothatunk
egy kivételes művész munkásságáról.
A jelen levő Kollár Albin nyugalmazott iskolaigazgató felidézte emlékeit a művésszel
való személyes találkozásáról, a Kőrösi iskolabeli kiállításról, valamint az akkori diákok
körében született falfestmény létrejöttéről.
A tárlatnyitót Babják Annamária előadóművész és Vincze József költő, dalszerző műsora színesítette.
Katona M. István
Fotó: KesziPress és archív

Szabadtéri fitnesz pályát
avattak Dunakeszin
A Guinness rekord kísérletet 40 megfigyelő - 50 emberenként megfigyelőt kellett állítani egyet -, két hiteles tanú és időmérő dokumentálta.
Dr. Hetényi Tamás pisztolylövéssel jelezte a kísérlet kezdetét, melynek vidám résztvevői csuklófogással összekapaszkodva emberi láncot alkottak a két intézmény között.
A Guinness kísérleten jelen volt Göd alpolgármestere, dr. Pintér György, a város címzetes főjegyzője, dr.
Szinay József, Dunakesziről a
polgármester mellett ott volt
dr. Molnár György jegyző is.

lok a szervezőknek és a részvevőknek – mondta a kísérlet után Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere.
A rendezvény másnapján
örömmel tájékoztatott Dégi
Júlia, hogy 1928 fő vett részt
a Guinness rekord kísérletben, amit a rekordok.hu,
a magyarországi rekordok
adatbázisa már rögzített. A
Guinness hitelesítés viszont
még eltart néhány hétig. –
Minden várakozást felülmúlt az összefogás, amit szeretettel köszönök mindenkinek – mondta boldogan a főszervező.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Szombat délelőtt egy nagyszabású városi sportrendezvény megnyitójaként avatta fel Dióssi Csaba polgármester és Seltenreich József sportigazgató a Magyarság Sporttelepén épített szabadtéri fitnesz pályát.

A

város Magyarság Sporttelepén az
utóbbi időszakban felújított öltözők,
nagyméretű műfüves futballpálya
építése után új gyepszőnyeget kapott a labdarúgók centerpályája, a nyáron pedig újjá

varázsolták a futópályát és a futófolyosót.
A verseny- és szabadidősportok művelői – a
nemrég megnyitott BMX park mellett - újabb
modern létesítménnyel, szabadtéri fitnesz
pályával gazdagodtak. Mint az a szeptember 19-i avató alkalmával tartott látványos
bemutatón is elhangzott, a számos sporteszközt felvonultató fitnesz pályát kicsik és
nagyok, amatőrök és profik egyaránt igénybe vehetik. – Remélem, minél többen használják, akik ápolják egészségüket, fontosnak tartják, hogy jó fizikai kondícióval rendelkezzenek – mondta a város polgármester,
aki jelezte, hogy hamarosan egy mászófalat
is építenek.
A szerk.
Fotó: KesziPress
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Invitel stand a váci főtéren

Sok egyéb mellett az egészséges életmód népszerűsítését tűzte célul hét
éve a Jótevők Háza Alapítvány Kuratóriuma, amikor útjára bocsátotta a
„Jótevők napja” elnevezésű „Egy nap a testi, lelki és szellemi egészségért” mottójú rendezvényt, melyet azóta is évente tartanak meg Vácon, a
Március 15-e téren.

M

int
korábban, úgy idén
is pályázatot
nyújtottak be
Vác Város Önkormányzata
Egészségügyi és Szociális Bizottságához s az elnyert támogatás jelentős segítséget
biztosított a megvalósításhoz, tudtuk meg Szegnerné
Bánszegi Andreától, az alapítvány kuratóriumának elnökétől, aki azt is elmondta,
hogy a Szociális Szolgáltatások Háza munkatársaival
közösen kezdettől törekvésük a szociálisan hátrányos
helyzetű emberek és családok támogatása és a társadalomba történő integrációjuk

elősegítése. A szeptember
19-i rendezvény fő támogatója az Önkormányzat volt,
emellett számos intézmény
és magáncég támogatása is
segítette a sikeres megvalósítást.
A nap során a kíváncsi érdeklődők megkóstolhatták
az egészséges élelmiszereket.
Sokan keresték meg a váci
kórház munkatársait vérnyomásmérésre, vércukorés koleszterinszint vizsgálatra. Népszerű volt a „csontkovács”, valamint a test- és
talpmasszázs. A Vöröskereszt váci szervezete a gyors
elsősegélynyújtás módszereivel ismertette meg az ér-

deklődőket. Nagy sikere volt
a különleges „részeg, illetve tudatmódosító szemüvegnek”, ami azt jelentette, hogy
e két szemüveg felvétele a tudatmódosító italok, illetve
szerek hatását szimulálta.
Mindeközben zajlott a szórakoztató színpadi program,
melyet a Váci Bartók-Pikéthy
Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola AMI növendékeinek műsora, valamint Dr. Manninger Péternek, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének
rendezvényt megnyitó köszöntője vezetett be. Egymást követték a modern– és
néptánc, valamint harcművészeti bemutatók. Megismerhette a közönség a Kutyák a Rák Ellen az Életért
Alapítvány tevékenységét,
és nagy vidámság közepette
zajlott le idén is a kutyaszépségverseny.
Remélhetőleg a családok a
nap végén nem csupán egy
színvonalasan szórakoztató program emlékével tértek
haza, hanem elgondolkodtak
azon is, hogy mit is jelenthet
mindennapjainkban a testi,
lelki és szellemi egészség.

Ismert rajzfilmszereplők párjait kereső interaktív tablet-applikáció gyermekeknek, óriási kirakós játék és memóriát próbára tevő kvíz feladványok felnőtteknek. Mindezt megtalálták azok, akik kedden reggel nyolctól délután négyig felkeresték Vác főterén az Invitel reprezentatívan feldekorált kamionját.

I

smert rajzfilmszereplők
párjait kereső interaktív
tablet-applikáció gyermekeknek, óriási kirakós
játék és memóriát próbára tevő
kvíz feladványok felnőtteknek.
Mindezt megtalálták azok,
akik kedden reggel nyolctól
délután négyig felkeresték Vác
főterén az Invitel reprezentatívan feldekorált kamionját.
A Március 15. tér az ezeréves város szellemi és kulturális központja, melyet körülölelnek a történelmi korokat
idéző patinás épületek. A főtér az iskolaváros többezres diákseregének és a nagyhírű váci
piacon megforduló vásárlók
közkedvelt találka helye, ahol
szeptember 22-én sokak számára szolgált értékes információkkal az Invitel. Érdemes

Folyamatosan érdeklődtek az Invitel szolgáltatásai iránt
volt felkeresni a váci piac napján az Invitel kamionját, melyben testet és elmét is próbára
tevő, játékos elfoglaltságot találhattak maguknak az érdeklődők.
Az Invitel által kínált színes

programok mellett az érdeklődők megismerhették a vállalat széles csatornaválasztékát
is. Sőt a piacolás élménye után
játszhattak is a vállalkozó kedvű látogatók, akiket ajándékokkal jutalmaztak.

Katona M. István
A szerző felvétele

A sporté, az egészséges
életmódé és a környezet
megóvásáé volt a főszerep Vácon
Ebben az évben is csatlakozott Vác az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz is. Ezért egy héten át számos programmal várták leginkább a gyerekeket. A rendezvényt szerdán a váci Ligetben nyitotta meg
Mokánszky Zoltán alpolgármester, aki a környezet megóvására hívta fel
az összegyűlt óvodások és iskolások figyelmét.

- Gondolom köztetek is sokan vannak olyanok, akiket a
szülők az óvodába vagy az iskolába kocsival visznek. Ha
belegondoltok abba, hogy ez
milyen szennyező, a kipufogó
gázok a széndioxid, a szénmonoxid, amit az autók a levegőbe bocsátanak, egészségtelen. Ezt ti még nem érzitek,
de ha felnőttek lesztek, akkor
fogtok ezzel szembesülni –
mondta.
A Ligetben a gyerekek kipróbálhatták, hogy milyen rendőrségi lovon ülni,
de megnézhették belülről a
rendőrautót is, még akár a

szirénát is beindíthatták a
járművön.
Másnap már a kajak-kenu
sport népszerűsítésén volt a
hangsúly. A Váci Kajak-Kenu
Baráti Kör szervezésében ismerkedhettek meg a fiatalok
a kajak és a kenu szépségeivel. A rendezvényen jelen volt
a baráti kör elnöke, Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai és háromszoros világbajnok kajakozó is, aki szintén
az egészséges életmódra kívánta felhívni a figyelmet.
- Én nagyon sokat kaptam
ettől a sportágtól és tudom,
hogy mennyi mindent tud

adni egy embernek, egy felnőttnek is, nemcsak egy gyereknek. Tehát egy egész életen át el tudja kísérni az embert ez a sportolás, a kajakozás – mondta.
Pénteken a váci tűzoltók
tartottak bemutatót az egyik
óvodában, míg a rendőrök az
iskolások figyelmét igyekeztek felhívni a drogok veszélyeire. Szombaton a főtérre
várták az érdeklődőket, ahol
sport- és táncbemutatók mellett az MDC zenekar is koncertet adott. Naszály túra is
volt, ide a kirándulni vágyókat várták vasárnap, majd
hétfőn az óvodások látogathattak el a tűzoltóságra.
A rendezvény kedden az
Autómentes Nappal ért véget.
Ekkor aszfaltrajz-versennyel,
kerékpáros ügyességi vetélkedővel és KRESZ teszttel is várta a fiatalokat a szervező, az
önkormányzat intézményfelügyeleti és humán osztálya.
Kép és szöveg:
Furucz Anita
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Idén is sikeres volt a Fóti
Szüret, és Fröccs Fesztivál
Szeptember 20-án, vasárnap megkönyörült az időjárás rajtunk, eső csak
hajnalban volt, a nap további részében már kellemes őszi időben lehettünk jelen a régóta várt eseményen. Ismét a piac és szabadidő parkból
indult a menet, amely bejárta Fót fontosabb útvonalait, hogy hangos
szóval, zenével, tánccal hívják föl a Fáy Présház fölötti térre azokat is,
akik még bizonytalankodtak.

M

egszervezték azt is,
hogy a látványos
kisvonat menetrend szerint járta a várost,
így, aki nem gépkocsival jött
az is könnyedén feljuthatott,
mert egy szüreten, azért az a
természetes, hogy fogyaszt
az ember bort, különösen,
ha ez az esemény egyben az
5. Fóti Fröccsfesztivál is.
Vendégeink a korábbiakhoz képest jelentős számban érkeztek testvértelepüléseinkről, Bátyú-ból és

„Göd fotósszemmel”
II. Gödi Fotópályázat – Felsőgöd 100 éves jubileuma alkalmából
A gödi Szenzor Fotókör - az idén második alkalommal kiírt „Göd fotósszemmel” című, országos pályázatában - azzal a felhívással fordult az
országban működő amatőr és hivatásos fotográfusok felé, hogy mutassák meg saját látószögükön keresztül a Duna-parti kisváros történeti
örökségét, műemlékeit, utcáit, tereit, az itt élők mindennapjait vagy épp
a kiemelt, ünnepi pillanatokat. S mindebben persze legfőképpen a fényeket, a színeket és a hangulatokat; vagyis azt a jellegzetes atmoszférát, ami érzésük szerint, a leghívebben tükrözi a település arculatát.

A

z idei pályázat külön apropóját Felsőgöd 100 éves jubileuma jelentette. A pályázatra
több mint százötven alkotás
érkezett az ország egész területéről, melyek közül a legkiválóbb fotókat a szélesebb közönség egy kiállítás keretében
tekintheti meg. A zsűri tagjai voltak: Dudás Gyula, Dudásné Stum Beáta, Mészáros
Zsolt és Potyó Imre fotográfu-

Szabó Imréné
igazgató

Andi Öcsi életében faragta.
Az ünnepélyes avatáson Bartos Sándor polgármester,
majd dr. Kollman György, az
Országos Művészek Baráti
Egyesületének titkára méltatta a Betyárt, illetve az alkotást, melyet meg is koszorúztak, s nem csak a polgármester, de civilek is. Ahogy
a temetésre, az avatásra is érkeztek vendégek távolabbról is, s a lovasok díszsorfalat
álltak a szobor leleplezésénél. Az illő hangulatról Kó-

A polgármesteri bevonulás

Balavásárról. A bátyúiak
hozták magukkal az iskolás
gyerekekből álló Galiba színjátszó csoportot, amely nagy
sikerrel mutatta be a Lónak
vélt menyasszony című parasztkomédiát.
A 47. Fóti szüreti felvonulás, a kitelepülés, a gyermekjátékok lehetőségei, az étel-ital
fogyasztás a szokásos módon,
jókedvűen, rendbontás nélkül zajlott. Ebben része lehetett annak is, hogy a polgárőreink és a rendőrség komoly
létszámmal vett részt, köszönjük nekik. Ez alkalommal kitelepült egy fotográfus is, akinél reformkori ruhákba lehetett öltözni, s a készült képet
a vállalkozó kedvű érdeklődő
azonnal meg is kapott.
A zászlófelvonás és a megnyitó a jól bevált recept szerint történt. A hintón érkező
bíró és a bíróné köszöntötte
a jelenlévőket és koccintottak a vendégek vezetőivel.
Egy sajnálatos folyamat
azért megfigyelhető, évről évre fogynak a résztvevő
szekerek és a lovasok száma
is csökkent, bár most jöttek
köztük látványos, romantikus ruhákba öltözött lovas
hölgyek.
Különösen hiányoltuk a
lovasok vezetőjét, a Fóti Be-
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Az ünnepélyes szoboravató

tyárt, aki több évtizeden keresztül vezette föl a menetet a Présházhoz. Tudjuk, ott
voltunk a temetésén, Andi
József, Öcsi már nem lehet
velünk, a tavalyi volt az utolsó eset, amikor lovon láttuk.
Most is láthatjuk azonban,
igaz már nem lovon, hanem
fába faragva. Délután 3 órakor avattuk föl ünnepélyes
körülmények között, fönt,
a Présház mellett a tölgyfából készült, életnagyságnál
nagyobb méretű, szép szobrot. A Fóti Betyár-nak emléket állító alkotást Koltai
László fafaragó művész készítette és ajánlotta föl Fót
városának ingyenesen. A
szobrot nem utólag, még

nya Márton népdalénekes és
a Fóti Népművészeti Iskola
táncosai gondoskodtak.
Fót legújabb impozáns
szobrának avatását követően
kezdődött a szokásos műsor
a színpadon, melynek utolsó eleme a KisCipő Zenekar
előadásával zárult a rendezvény, már sötétben.
Windhager Károly

részén csendes, lágy arcát
látjuk; a végtelen nyugalmat
árasztó, lomhán folyó Dunát, a felszínén álomszerűen visszatükröződő felhők
formájával. Az épített környezet elemei közül a legtöbb alkotáson az alsógödi
templom, ill. annak egyegy költői megfogalmazású
részlete elevenedik meg, de

sok/fotóművészek, a Szenzor
Fotókör tagjai, elnöke pedig
Molnár Ferenc EFIAP és Csokonai- díjas fotóművész.
A legjobbnak ítélt 40 képet
bemutató tárlat a gödi József
Attila Művelődési Házban
nyílt meg, szeptember 17-én.
A kiállítás megnyitóján Markó József Göd város polgármestere adta át a díjakat a három nyertes pályázónak, ill. a
zsűri által kiválasztott különdíjasoknak.
A kiállításon szereplő képek - természetfotók, valamint az épített környezet
egyes elemeit bemutató városképek - egyéni látásmódokat és sok esetben technikai bravúrokat felvillantó alkotások. A színes felvételek között, elvétve találunk
néhány szép, fekete-fehér,
tónusgazdag fotót, amik letűnt időkről és régmúlt hangulatokról mesélnek. Ezeken

Markó József polgármester (jobbról) adta át a díjakat

a költőien lágy, művészi képeken különösen erős szerephez
jutnak a fény-árnyék hatások,
és az általuk létrehozott, karakteres téri viszonyok.
A természetfotók visszatérő témája a Duna, melynek
színeit-fényeit a napszakok
és évszakok titokzatos színeváltozása festi át, hogy szüntelen új arcát mutassa meg
a figyelmes szemlélőnek. A
most bemutatott képek nagy

láthatunk egy varázslatos, a
fény-árnyék játékával életre keltett vaskapurészletet is,
míg más fotográfusok képzeletét a tarkára festett vasúti aluljáró vagy épp a ködbe
burkolódzó golfpálya és hotel látványa ragadta meg.
A kiállítás október 14-ig tekinthető meg.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Hohner Miklós

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
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JÓKAI ANNA: Nem lehet mindent
ráhagyni a társadalomra
A három napos Dunakeszi Feszt kulturális és sörfesztivál egyik illusztris vendége Jókai Anna kétszeres Kossuth-díjas, József Attila-díjas író volt, aki a nagy érdeklődéssel fogadott közönség találkozó előtt adott interjút a Dunakanyar Régiónak.
- Mennyire jellemző, hogy ilyen íróolvasó találkozókat rendeznek manapság?
- Kollégáim közül sokan panaszkodnak, hogy ennek elment már az ideje. Én azonban kegyelmi helyzetben vagyok, nem panaszkodom, mivel nagyon
sok helyre meghívnak. A legkisebb helyre is, ahová szeretettel és nem protokollból hívnak, elmegyek. Én ezt egyébként nem is író-olvasó találkozónak tartom, hanem olyan beszélgetéseknek,
ahol a mindennapi gondokról, a sokszor kiszolgáltatott emberekkel az élethelyzetekről kell beszélgetni, akik hálásak azért, hogy egy messziről jött, úgynevezett híres ember nem ködös „dumával” altatja őket, hanem valóban arról beszél, ami a szívük közepében van.
Azt hiszem, tudok tanácsokkal szolgálni, és akkor egy jó hangulatú délután
alakul ki.

bancát. Általában, ha valahol beszélek,
utána mindig szívesebben veszik a könyveimet. Nagyon nehezen élünk, az emberek nem adnak ki pénzt csak úgy egy
akármilyen íróért. Meggondolják, hogy
mire költsenek, különösen, ha egy vacsorát kell helyette megspórolni.

- Ezeken a találkozókon meg lehet ismerni a magyar társadalom lélektanát?
Milyen állapotban vagyunk mi magyarok?
- Én nem ezeken a találkozókon állapítom meg, mert akik oda eljönnek, azok
javarészt hasonlóan azon a véleményen
vannak, mint én. Úgy fogom fel, hogy ez
egy vetés, nem aratás. Sok író és művész
azt hiszi, hogy mindenki leborul előtte,
ő pedig learatja a dicsőséget. Azt feltételezem, a jelenlévők közül nem mindenki olvasott tőlem, csak kíváncsi rám. Nekem ott kell megragadnom a lelki gra-

- Az internet világában ön hogyan ítéli meg a könyv, a nyomtatott sajtó szerepét, jövőjét?
- Nagyon félek tőle, én nem használok
internetet, bár az egész életművem fent
van a Digitális Akadémián, aminek tagja vagyok, de én el sem tudom képzelni,
hogy elektronikusan olvassak, vagy közvetítsem gondolataimat. Hogy a jövő mi
lesz? Nem tudom. Szerintem az egy pótolhatatlan élmény, ha az ember leül egy
karosszékbe, felkapcsolja a lámpát, és
négyszemközt van a könyvvel. Forognak
a lapok, a könyvnek illata van. Ezt, ha el-

veszíti az emberiség, sokat fog veszíteni.
Információs jelleggel, persze jó az internet, de művészileg nem. Ha olyan lesz az
írói világ, hogy tényleg tud nyújtani valamit az embereknek, nem csak bohóckodik, nemcsak kikapcsolni akarja őket,
hanem valóban segítséget akar adni, akkor nem fog elveszni a könyv. Amennyiben az író is olyan lesz, mint az egész világ, ha szalad a pénz után, akkor nagy
lesz baj.
Jókai Anna

- Ezzel – ha jól értem szavait - nem
kevesebbet mond, hogy átalakuló világunkban még nagyobb az író felelőssége.
Van felelőssége?
- Én nem tudom másképpen elképzelni az életemet. Szabadság párti vagyok,
de nem akármilyen szabadságé. Azt gondolom, hogy ha nincs felelőssége az embernek, és úgy hirdet szabadságot, akkor csak anarchiát és káoszt teremt. Ez
egyébként az élet minden területén megmutatkozik. Én pedagógus is voltam, s
jól tudom, hogy nem lehet mindent ráhagyni egy gyerekre, mint ahogy egy társadalomra sem. Ha látom, hogy egy gyerek a szakadék felé rohan, nem állok meg
és hagyom, hadd rohanjon, hiszen olyan
szépen szalad, hanem megfogom, és azt
mondom, öcsi ne szaladj tovább, mert beleesel. Én így vagyok ezzel, így szeretem
a hazámat, és hiszem azt, hogy vagyunk
még jó néhányan ebben az országban,
akik így gondolkodnak, e szerint élnek.
Vetési Imre
Fotó: Vörös István

Templomi Családi Koncert Gödön
Különleges hangverseny helyszíne volt a gödi Szt. István Katolikus templom augusztus 29-én: a már 30 éve Salzburgban élő Rohmann Imre zongoraművész szonátaestet adott lányával, Magyarország egyik legtehetségesebb ifjú csellóművészével, Rohmann Dittával.

Apróhirdetés
• Otthon végezhető ajándék, dísztárgyak
csomagolása, stb: 06-90-603-906
( h t t p://a u di o p re s s-h u n g a r y.w e b n o d e.
hu 635Ft/min.: tel.: 0612228397,
06204963980)
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M

int elmondták, 3 napig próbáltak Budapesten jó hangulatban, koncentráltan, nagy
örömmel készültek a gödi föllépésre, ahol Schubert, Schumann, Beethoven darabokat adtak elő. Az egyik művet ráadásul úgy, hogy először játszotta közönség
előtt Ditta 5 húros gordonkán. Hatalmas
sikert arattak a lelkes, hozzáértő hallgatóság előtt, akik között olyan ismert zenészkollégák is megtisztelték jelenlétükkel a világszínvonalú előadást, mint Decsényi János zeneszerző, Holló Aurél, az Amadinda
együttes tagja és zeneszerzője, a karmesterzongoraművész Oberfrank Péter.
A tavalyi és az idei év tapasztalatai alapján érdemes folytatni ezt a kezdeményezést
- mind a művészek, mid a közönség szívébe zárja ezt a helyszínt, ezt a családias hangulatot, olyan zenei élmények részeseivé válunk alkalomról alkalomra, hogy mindig

Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.

nagy várakozással tekintünk a következő
koncertek elé.
A koncertek kiemelt támogatói a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA).
Wagner László főszervező
Fotó: Wagner Sára

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!
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SPORTVÁLASZTÓ DUNAKESZIN

- Jégpálya nyílik a város főterén

A negyvenkétezres Duna-parti városban a hétvégén rendeztek első alkalommal nagyszabású sportválasztó programot, melyen 23 sportág képviseltette magát.

A

Magyarság Sportpályán
több százan vettek részt
a rendhagyó sporteseményen, melyet azzal a határozott céllal hívott életre a Dunakeszi Sportigazgatóság, hogy a
sportegyesületek szakosztályai,
a városban működő fitnesz- és
szabadidős klubok bemutathassák a településen élő fiatal és
idősebb korosztály tagjai számára az általuk kínált sportolási lehetőségeket.
A folyamatosan megújuló
sporttelepen szeptember 19-én,
Dióssi Csaba polgármester és
Seltenreich József sportigazgató, a Sportválasztó rendezvény
megnyitójaként, ünnepélyesen
felavatták a szabadtéri fitnesz
pályát.
- A sportválasztó megrendezésével az a célunk, hogy bemutassuk milyen lehetőségek közül választhatnak azok, akik
versenyszerűen vagy szabadidős jelleggel szeretnének sportolni. Önkormányzati képviselőként jó érzéssel mondhatom, városunk önkormányzata kiemelt figyelmet fordít arra,
hogy a versenysportot űző, és
a szabadidősportoknak hódoló, az egészséges életmódot választó polgárai számára minél
szélesebb körű sportolási lehetőséget biztosítson – mondta
Seltenreich József, a Dunakeszi

Sportigazgatóság igazgatója. –
Dunakeszi ez irányú törekvéseit jól reprezentálja a Magyarság
Sportpályán ma felavatott fitnesz pálya is, melynek kicsinyített változata már korábban elkészült Dunakeszi alagi városnegyedében, a D. Ordass Lajos
parkban, és a Duna-parti Katonadombon.
A sportigazgató a rendezvényről elmondta: - A 23 sportág bemutatója nagy érdeklődést
váltott ki a sportot kedvelő fiatalok és felnőttek körében. Bízom benne, hogy sokukat hamarosan viszont láthatjuk valamelyik egyesület szakosztályában, szabadidős edzőtermében,
a Duna-parti kerékpárúton,
vagy éppen a ma átadott fitnesz
pályán.
Seltenreich József a Dunakanyar Régiónak, és a Telekeszi
TV-nek adott közös interjúban
elmondta, folyamatosan bővítik a választható sportágak körét. – Az ökölvívó szakosztály
ringjében a közeli napokban
kezdődtek el a tréningek a Vasút utcai edzőteremben. Minden jel szerint a ritmikus sportgimnasztika is „talajt fog” Dunakeszin. Intenzíven dolgozom, hogy a vívás is választható sportág legyen városunkban
– hallhattuk a sportigazgatótól, aki minden bizonnyal kel-

lemes meglepetéssel szolgál az
óvodás korú gyerekek és szüleik számára azzal a bejelentéssel,
hogy a téli időszak felvezetéseként korcsolya oktatást szerveznek az óvodások számára.
- Az 5-6 éves korú óvodások számára 10 alkalomra szóló
korcsolya oktatást biztosítunk
az újpesti Megyeri úti jégcsarnokban. Az autóbuszos utazások és a szakedzők alkalmazásának költségeit az önkormányzat fedezi – mondta Seltenreich
József. A sportigazgató bejelentéséhez tartozik, hogy a Dunakeszi Programirodától kapott információ szerint a város tavaly átadott főterén a téli
időszakban – november 28-tól
2016. január 31-ig - 15x30 méteres jégpálya működik majd,
melyen délelőttönként az általános iskolák alsó tagozatos diákjai díjmentesen korcsolyázhatnak a tanóra keretében. Délután pedig a nagyobb diákok
és felnőttek hódolhatnak majd
kedvenc sportjuknak, a korcsolyázásnak.
- Az Önkormányzat és a
Sportigazgatóság közös törekvése, hogy a városban élő alsó
tagozatos diákokkal megismertessük és megszerettessük
a klasszikus sportágakat. A tenisz, az úszás, és a judo oktatása során szerzett gyakorlati tapasztalatokat felhasználva most
a korcsolya, majd a futsal és a
kézilabda következik. Természetesen - mint az fitnesz pálya
avatásakor is elhangzott - a fiatalok mellett az idősebb, ritkábban sportoló, ám egészségük
megőrzését fontosnak tartó lakótársaink számára is igyekszünk széles körű sportolási lehetőséget biztosítani – hangsúlyozta a sportigazgató.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Bíztató váci kézilabdás rajt

Szlovén szövetségi
kapitány lett Uros Bregar

Bíztató eredményeket értek el az új bajnoki szezon első fordulóiban a
váci kézilabda együttesek: a nőknél az Ipress Center-Vác, a férfiaknál
a Váci KSE egyaránt a tabella első felében foglal helyet. Mint ismeretes, Vác az egyetlen olyan vidéki város, amelynek mindkét szakágban
élvonalbeli kézilabda csapata van.
Ipress Center-Vác
A mieink villámrajtot vettek a női pontvadászat alapszakaszában. A nyitányon
idegenben győzték le a tavalyi bronzérmes Érdet, majd
hazai környezetben verték
magabiztosan a debrecenieket és a békéscsabaiakat. A
negyedik fordulóban a bajnok – és a hazai pálya minden előnyét élvező – Fraditól már vereséget szenvedtek a mieink, és nem esélyesként léptek pályára lapzártánk után Vácott a Győr
ellen sem. (Eddigi eredményeik: Érd – IPC-Vác 16-18,
IPC-Vác – Debrecen 32-28,
IPC-Vác – Békéscsaba 34-26
és FTC – IPC-Vác 27-21.)
Csapatunk legjobbja az
eddigi találkozókon rendre bravúrosan védő válogatott kapus Bíró Blanka
volt, de a házi góllövőlista
első három helyét elfoglaló
idegenlégiósok (Kristina
Liscsevics, Sonja Basics
és Dijana Jovetics) is jó teljesítményt nyújtottak. Kiemelendő még a védekező
specialistaként szerződtetett Sanja Gregorc harcos
és hasznos játéka is. Érdekesség a csapat háza táján,
hogy a nyáron érkezett vezetőedző, Uros Bregar (képünkön) a napokban a kontinensbajnoki selejtezőre
készülő szlovén felnőtt női
válogatott szövetségi kapitánya lett. A tréner váci

munkáját új megbízatása
nem érinti.

Váci KSE
Kis kitérő után ismét az NB
I-ben indulhatott a férfi bajnokságban a váci gárda.
Zsiga Gyula tanítványai
is remekül kezdtek, hiszen
a Cegléd elleni hazai pontosztozkodás előtt és után
idegenben győztek. A ne-

gyedik fordulótól azonban
a tavalyi felsőházas csapatokkal hozta össze a sorsolás a mieinket. Egy, a vártnál súlyosabb hazai és idegenbeli vereség után az
éremesélyes csurgóiak ellen viszont a győzelmet is
megszerezhették volna a
végül döntetlenező váciak.
(Eddigi eredményeik: Balmazújváros - VKSE 28-30,
VKSE – Cegléd 29-29, Orosháza – VKSE 24-25, VKSE
– Balatonfüred 19-28, Ta-

tabánya – VKSE 39-22 és
VKSE – Csurgó 27-27).
A
csapat
védekezése ugyan még erősen hullámzó, ám itt is úgy tűnik, sikeres volt a külföldiekkel való erősítés:
Aleh Asztrasapkin, Marko
Vasics és Milan Popovics
egyaránt eredményes gólszerzőként mutatkozott be.
Sajnos, utóbbi játékos a
Csurgó elleni összecsapás

hajrájában komolynak tűnő
térdszalag sérülést szenvedett.
Mindkét váci klubot érinti az a váci szakbizottsági
döntés, mely szerint engedélyezték, hogy a városi tulajdonú sportcsarnok küzdőterén a kézilabda szövetség a vele szponzori megállapodást kötők matricáját
elhelyezhesse.
K ereszturi Gyula
Fotó: F ehér Viktor

A 26. helyen zárta a TVR Vitali csapat pilótája a gyorsaságimotoros-világbajnokság Misanóban rendezendő Moto3-s vb-futamát

Gyutai Adrián: „Fantasztikus élmény volt!”

Teljesítette a saját maga és a csapata által felállított elvárásokat élete első világbajnoki bemutatkozásán Gyutai Adrián, aki TVR Vitali olasz csapat pilótájaként a 26. helyen fejezte be a szeptember 13-i Moto3-as vb-futamot Misanóban. A 24 éves motoros álma ezzel valóra vált, hiszen hatalmas élmény volt
számára több mint 92 ezer néző előtt versenyezni. Egy biztos, élt a felkínált lehetőséggel, és az olasz csapat nem zárta ki a közös folytatást.

E

ddigi pályafutása legnagyobb kihívásán van túl
Gyutai Adrián. A félig
Dunakeszin élő 24 éves motoros – aki idén a Tomracing Motorsport színeiben az olasz bajnokság National Trophy 600as kategóriájában versenyez
– a szeptember 13-án rajthoz
állhatott a gyorsaságimotorosvilágbajnokság misanói futamán a Moto3-as kategóriában az
olasz TVR Vitali csapat pilótájaként. És nemcsak ott volt a rajtrácson, hanem teljesítette is a
versenyt 2013 legeredményesebb
magyar férfi motorosa, aki végül
a 26. helyen zárta a 23 körös ver-

senyt. Ezzel a magyar pilóta valamennyi célja teljesült ezen a
hétvégén, és négy év után ismét
ott lehetett egy magyar versenyző a világbajnoki mezőnyben.
A versenynek a 31. rajthelyről
vághatott neki azzal a céllal, hogy
mindenképpen teljesítse élete első
vb-futamát. A rajtra nem sikerült
rosszul, ám a motorerő hiánya
miatt esélye sem volt a mezőny
elejével menni. Végig konstans
köröket teljesített – két és fél másodpercen belül volt az összes –, és
jó teljesítményt nyújtva végül a 26.
helyen fejezte be a viadalt. A magyar versenyző motorjának csúcssebessége ezúttal 190,5 km/h volt,

míg ebben a rangsorban közvetlenül Adrián előtt lévő Matteo Fer-

rari Mahindrája 201,3 km/h-val
száguldott az egyenesben, míg a

leggyorsabb John McPhee Hondája elérte 209,6 km/h-s csúcssebességet. Adrián számára most egy a
lényeg, hasznosítani tudja a továbbiakban élete első vb-futamán tapasztaltakat.
„Nagyon
boldog
vagyok, hogy teljesült az álmom, és sikeresen debütálhattam a gyorsaságimotorosvilágbajnokságon. Elképesztő
magas szinten motorozik mindenki a mezőnyben, éppen ezért
rengeteget tanulhattam egész
hétvégén. Be kell, hogy valljam,
nagyon elfáradtam a végére, hiszen ilyen hosszú versenyem
még sosem volt. Leírhatatlan,

mit éreztem, amikor megláttam
a kockás zászlót, és ez még semmi nem volt ahhoz képest, amikor 92 ezer néző felállva tapsolt,
amerre csak a leintést követően elhaladtam. Hogy lesz-e folytatása ennek a mostani szereplésnek? Még korai erről bármit
mondanom, hiszen számomra
az olasz bajnokság utolsó futama
következik, ahol ismét hatszázas motorral állok majd rajthoz,
és Mugellóban mindenképpen
pontszerzéssel szeretném zárni
az idei szezonomat” – fogalmazott Gyutai Adrián.
-molnárFotó: Molnár Ádám

