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A Dumtsa Korzó 11 gasztro helye - október 2-4. között - 15
féle csokoládés finomsággal készül. Magyar csokoládékészítő manufaktúrák kínálják termékeiket a csokoládé szerszámoktól, bonbonoktól, pohárkrémektől és macaronoktól
a csoki szökőkútig. A hétvége folyamán akár mindezek készítésébe is bepillanthatunk, és sok egyéb érdekességet is
megtudhatunk a csokiról és a kakaókultúráról a kóstolókkal egybekötött előadások során.

Ü

nnepe lesz ez a két nap Szentendrén a gazdag és szép csokoládékultúrának - kisvárosi hangulatban! Mindemellett természetesen
most sem hiányozhatnak a hagyományos vásár kiállítói, a gyerekprogramok, és a sokszínű zenei kínálat sem.
A részletes program megtekinthető a www.szentendre.hu portálon.
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A Dunakanyart újabb
politikus képviseli
az országgyűlésben
Szeptember 21-én letette képviselői esküjét Hollik István
Otthonának mindig a Dunakanyart tekintette. Országgyűlési képviselőként Harrach Péterrel együttműködve kötelességének tartja az itt élő
emberek szolgálatát, boldogulásuk elősegítését. Képviselői munkájának
mottója: "Képviselői megbízatásom ideiglenes, a Dunakanyarhoz való kötődésem örök!"

H

ollik István 1982-ben született Budapesten. 4 éves volt, mikor családjával Nagymarosra költöztek, ahol
édesanyja háziorvosi állást kapott. Iskoláit Nagymaroson majd a váci Piarista Gimnáziumban végezte. Már egyetemi tanulmányai alatt is foglalkoztatta a közélet, sa-

ját közösségének szolgálata és képviselete.
Ennek eredményeképpen 2013-ban az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnökévé választották.
2015 szeptemberében a Fidesz és a KDNP
vezetői úgy döntöttek, hogy őt jelölik egy
nemrég megüresedett parlamenti képviselői helyre. Képviselőként a magyar fiatalokért fog dolgozni egy olyan Magyarország
építésével, melyben minden magyar fiatal
biztonságot és lehetőségeket biztosító otthonra találhat.
Képviselő úr jelezte, hogy mint a Dunakanyar szülötte, mindig nyitott lesz az itt
élők gondolataira, így, amennyiben úgy ítélik, szívesen áll az itt élő emberek rendelkezésére is a +36-20-669-3801-es telefonszámon, illetve a hollik.istvan@parlament.
hu levelezési címen – írja közleményében
Farkas Örs parlamenti titkár.

BALOG ZOLTÁN
MENEKÜLT GYEREKEKET
LÁTOGATOTT MEG FÓTON
Felnőtt kísérő nélkül Magyarországon tartózkodó kiskorú menedékkérőket látogatott meg az emberi erőforrások minisztere tegnap, azaz szeptember 27-én, vasárnap délután a fóti gyermekközpontban.

B

alog Zoltánt mások mellett Kádas
István, a gyermekközpont igazgatója és Roszik Zsófia, a menekült kiskorúak elhelyezésére szolgáló otthon vezetője kalauzolta, megismertetve a tárcavezetőt a jelenleg 70 érintett életkörülményeivel.
A miniszter a szobákba, az étterembe, a
kultúrhelyiségbe, és az imaterembe is bement, és több gyerekkel is szót váltott angolul.
A gyermekközpont igazgatója elmondta,
hogy kapuik nyitva állnak. Mivel sokan alig
pár napot töltenek Fóton, s többen "szó nélkül" továbbindulnak, a létszám szinte napszakonként változik. Az otthon vezetője
az MTI érdeklődésére közölte: a miniszteri látogatáskor 70 gyerek lakott náluk, nagyobb számban afgánok, szírek és pakisztániak; szeptember 23-án nyolc egyiptomi
kiskorú is érkezett, de közülük heten a hétvégén ismeretlen helyre távoztak. Az igazgató tapasztalatai szerint általában azok
maradnak szívesebben, akik saját hazájukban már tanultak, és erre itt is igényt tartanak, illetve tudják, hogy biztonságban, jó
kezekben vannak.
Az emberi erőforrások minisztere a gyerekek családi hátterére, Magyarország-

ra érkezésük előzményeire is rákérdezett.
Mint az a válaszokból kiderült, gyakori eset, hogy hazájukban megfenyegetett
családok embercsempészeken keresztül
menekítik biztonságos helyre gyermekeiket, de hogy mindez mennyibe kerül nekik,
azt legtöbbször nem mondják el, vagy nem
tudják a Fótra kerülők.
Nehezen, csak hosszabb idő után nyílnak
meg a gyerekek - derült ki a fóti látogatáson, ahol Balog Zoltán a gyerekek élelmezéséről is érdeklődött. A gyermekközpont
igazgatójának tájékoztatása szerint odafigyelnek arra, hogy a náluk lakók többsége muszlim, ezért a menüből kihagyják a
sertéshúst, illetve megpróbálnak mindenki
számára elfogadható ételeket kínálni.
Fót lakosai közül páran "enyhe ellenállást jeleztek" a gyerekek jelenléte miatt, de
a város többnyire befogadó, mint ahogy a kisebb konfliktusoktól eltekintve - a különböző országokból érkezett gyerekek
sem bántják egymást.
Az Emmi vezetője megtekintette a Koránokkal és imakönyvekkel ellátott, vastag
szőnyegekkel borított imaszobát is, ahol
megtudta: nem hitbuzgó vallásgyakorlók a
Fótra kerültek, de néhányan azért járnak
imádkozni.
A szálláshelyen és környékén a miniszter
több gyerekkel is szót váltott, hogylétük felől érdeklődött, majd nyugtázta, hogy az
ellátásra nincs panasz, illetve hogy szinte
mindenki Németországot tartja a végcélnak.
A látogatás az igazgatói irodában ért véget, ahol az intézmény vezetője egyebek
mellett elmondta: mostanában nőtt náluk
a 15 év körüli gyerekek száma, többségük
afgán.
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ÉPÜL A KISVASÚT
A BÖRZSÖNYBEN
Magyarország egyik legvadregényesebb vonalvezetésű, magashegyi hangulatú erdei vasútját építi újjá és teszi turisztikai célra alkalmassá - uniós támogatás segítségével - a Börzsönyben az Ipoly Erdő Zrt. A jövő nyárra várható üzemkezdet után napelemes kisvonatok is járni fognak a börzsönyi erdőkben.

A sajtó képviselőinek is bemutatták az erdei vasút építését

M

ódosított ütemterv szerint halad az
erdei kisvasút Márianosztra és Nagyirtás közötti szakaszának kivitelezése. Nagyírtásról leért a sínpár Márianosztrára. Már a vágányszabályozás „nagygépes”
munkáinak zöme is elkészült. A kivitelezők
megkezdték a vasúti épületek építését és elindult a gördülő állomány (motorvonat, vasúti
kocsi, két napelemes, elektromos jármű) beszerzése is.
A fejlesztés célja a Szob és Nagybörzsöny
közötti vadregényes vonalvezetésű, magashegyi hangulatú erdei kisvasút turisztikai célú
rekonstrukciója, a hiányzó, Márianosztra és
Nagyirtás közötti szakasz megépítésével. A
„Márianosztra – Nagyirtás közötti kisvasút teljes turisztikai célú helyreállítása” című
projekt fő eleme a Márianosztra és a nagybörzsönyi Nagyirtáspuszta közötti mintegy 7
km hosszú vasúti pálya újjáépítése. A turisták szállításához új, napelemmel hajtott önjáró vasúti kocsikat és egy motorkocsit is beszereznek, valamint fogadóépületek épülnek Má-

rianosztrán és Nagyirtáspusztán a turisták
igényeinek kiszolgálására. A beruházás nemcsak színesíti a Börzsöny turisztikai kínálatát, hanem lehetővé teszi a régió belső területeinek környezetbarát megközelítését is.
Az Ipoly Erdő Zrt. által kezelt területekhez
tartozik a Börzsöny természeti értékeinek,
látnivalóinak jelentős része. A Társaság fő tevékenysége az erdő- és vadgazdálkodás, illetve az erdőgazdálkodással összefüggő szolgáltatások, mindemellett kiemelten foglalkozik
az erdő közjóléti szerepének kiteljesítésével
is. Tevékenysége során arra törekszik, hogy a
természetet felkereső vendégek tartalmasan,
ugyanakkor felelősségteljesen tölthessék el
szabadidejüket. Ezért indult el a „Kiemelt és
integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúra
fejlesztések támogatás” című EU pályázat segítségével a kisvasút-fejlesztés is. A pálya rekonstrukciója májustól kezdődően várhatóan
október végéig tart. A turisták a tervek szerint
jövőre, nyár elején vehetik birtokukba az uniós támogatással megvalósult fejlesztést.

Kétmillió forint értékű
műszeradomány a kórháznak
A Jávorszky Ödön Kórház évek óta sikeresen pályázik a Szerencsejáték Zrt. által kiírt támogatásokra. 2015 januárjától a Szerencsejáték Zrt-hez beérkező támogatások elbírálását a 2014. december 22-én alapított Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. kezeli.

A

Jávorszky Ödön Kórház 2015 márciusában nyújtott be támogatási kérelmet a kfthez, melynek keretein belül, többek között két darab
defibrillátor készülék soron
kívüli megvásárlását nevezte meg. A sikeres elbírálást
követően, a Szerencsejáték
Service Nonprofit Kft. kétmillió forintot adományozott a kórház szolgáltatási
tevékenységéhez nélkülözhetetlen, életmentő feladatokat ellátó orvosi gép-műszer beszerzésre. A készülékek a kórház Sürgősségi Betegellátó osztályon és a Neurológiai osztályon kerülnek
elhelyezésre.
A 2015. szeptember 24-én
megtartott műszerátadáson
elsőként Sámoly György főigazgató mondott köszönetet a pályázati lehetőségért
a sikeres elbírálásért, vala-

mint a készülék kedvezményes megvásárlásának lehetőségéért. Mint mondta, folyamatosan keresik a lehetőségét annak, hogy külső
forrásokhoz jusson az intézmény, amit gép-műszerpark
fejlesztésre, illetve a minőségi betegellátás javítására
fordítanak.
Dr. Zsiga Marcell Lóránt, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója arról beszélt, hogy
társaságuk a Szerencsejáték
Zrt. eben az évben 250 millió forinttal tudják támogatni az egészségügyi intézményeket. A váci kórház is egy
jó pályázati anyagot nyújtott
be, melynek eredményeként
a szakmai zsűri sikeres elbírálásban részesítette, ezzel is
segítve a váci térség hatékonyabb betegellátását - mondta a cégvezető.
A defibrillátor készüléke-

ket gyártó Innomed Medical
Zrt. és a kórház kiváló kapcsolatának köszönhetően a
magyar cég jelentős kedvezményben részesítette az intézményt. A pályázati ös�szeg - a jelenlegi piaci árakat
tekintve -, csak egy eszköz
megvásárlására lett volna
elegendő, azonban Dévényi
Erika vezérigazgató döntésének köszönhetően két készülékkel gyarapodott az intézmény műszerparkja.
Dr. Gondos Tibor a Sürgősségi Betegellátó Osztály
(SBO) vezetője, minden kórházi osztály nevében megköszönte az adományt, hiszen mint mondta, rengeteg
kardiológiai beteg kerül a
váci kórházba. A többfunkciós hordozható készülékkel
nem csak újraéleszteni tudnak majd, hanem folyamatosan monitorozni, ellenőrizni
a betegek állapotát.
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Dunakeszi rendőrök is
védik az ország déli határát
A hazánkra zúduló migrációs áradat nem kis feladatot ró az ország déli határán szolgálatot teljesítő rendőrökre és katonákra. A Balkán felől naponta
több ezer ember tódul felénk, hogy Magyarországon át eljussanak Németországba, Dániába vagy Svédországba. A Szíriából és máshonnan érkező hatalmas tömeg ellátása, regisztrációja óriási kihívást jelent egy olyan ország
számára, mint Magyarország, amely védi a schengeni határt, hazánk polgárainak biztonságát. Az emberpróbáló feladatból kiveszik részüket a Dunakeszi Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő rendőrök is, akiket helytállásukért a városi önkormányzat vezetői jutalomban részesítettek.
ajándékcsomaggal is szeretnénk kifejezni - mondta.
Erdész Zoltán alpolgármester szerint a lakosság elismerését mindennél jobban kifejezi az a megnyilvánulás, aminek akkor volt tanúja, amikor
a rendőrkapitány úrral a Városháza közelében beszélgettek és egy hölgy megállt a gépkocsijával, és odament hozzájuk, aki köszönetét és elismerését fejezte ki a rendőrök áldozatos helytállásáért, a déli

S

zerda reggel dolgozószobájában fogadta az éjjel még a déli határon, a
Gyékényes melletti Zákánynál szolgálatot teljesítő fiatal
dunakeszi rendőröket Dióssi
Csaba polgármester.
A város első embere rövid
köszöntőjében felidézte, hogy
honfoglalás óta Magyarország
számtalanszor vívott honvédő
harcot a függetlenségünkre és
szabadságunkra támadó besenyők, tatárok, törökök, oroszok ellen. - Sok nép volt még
itt, melyek fokozatosan el is
tűntek. Mi azért tudtunk ezer
év után is fennmaradni, mert
ellen tudtunk állni, mert mindig voltak olyan bátor hazafiak, akik annak tudatában,
hogy akár életüket is veszíthetik, ott voltak a határoknál és
teljesítették a kötelességüket –
mondta a polgármester.
- A mai világunkban ez már
másképpen történik – folytatta Dióssi Csaba. - Buszokkal,
kerítéssel, teherautókkal kell
a határt védeni. Aki nem csak
a mában, hanem egy kicsit
távlatokban gondolkodik, az
látja, érzi, hogy véget kell vetni a szemünk előtt zajló nép-
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NYILVÁNOS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szerencsejáték Zrt. tulajdonában lévő 2016 Leányfalu,
Móricz Zsigmond u. 169. szám alatt található
Fortuna Üdülő üzemeltetése tárgyában
A nyilvános pályázati felhívás és a hozzátartozó követelmény leírás
a http://rolunk.szerencsejatek.hu/palyazataink oldalról
ingyenesen letölthető.
A pályázatra jelentkezés határideje:
2015. október 12. 12 óra.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. november 2. 10 óra.
Eredményhirdetés:
A pályázati felhívásban foglaltak szerint.

Vác féltve őrzi iskolaváros szerepét
A déli határon szolgálatot teljesítő dunakeszi rendőrök egy csoportja

vándorlásnak, mert különben Európa nem az lesz, ami
jelenleg – húzta alá a polgármester.
A szolgálatot teljesítő rendőröknek és katonáknak köszönhetően sikerül megvédeni a déli határainkat, ehhez
adottak a személyi és tárgyi
feltételek – jelentette ki Dióssi
Csaba, aki szerint ebben óriási
szerepük van a rendőröknek.
– Önök hazánkat, Európát védik délen, amiért köszönetünket és nagyrabecsülésünket fejezzük ki, amit az őszintén kimondott szavak mellett egy

határon végzett munkájukért.
- Ebben minden benne volt.
Az egész ország hálás önöknek, az egész ország önök mellett van, mert mindenki önöktől reméli a saját biztonságát.
Köszönjük! – mondta Erdész
Zoltán.
Tóth Csaba alezredes, városi
rendőrkapitány az állomány
nevében mondott köszönetet,
amiért az önkormányzat vezetői elismerik tevékenységüket, helytállásukat, támogatják mindennapi munkájukat.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Vác önkormányzata - az intézmények működtetésének feladatai mellett - nagyon fontosnak tartja a kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok, segítők és diákok elismerését. Négy erre szolgáló, évente odaítélendő helyi kitüntetés is van. Legutóbb, szeptember 24-én a múlt tanévi eredményeikért
a Vác Város Kiváló Diákja címet elnyert fiatalokat köszöntötték a település
vezetői.

Mokánszky Zoltán és Steidl Levente bizottsági
elnök adta át az elismeréseket

- Tény, hogy önkormányzatunk szívesen maradt
volna fenntartó, de az intézmények működtetőjeként ebben a helyzetben is igyekszünk nagyon
jó gazdái lenni az iskoláknak, megbecsülni a kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusokat
és oktatást segítő munkatársakat, a példa értékű
eredményeket elérő diákokat. Erre szolgál a Váci
Katedra Díj, a kiemelkedő tehetséggondozó pedagógiai munkát elismerő kitüntetés, a feladatukat példaadó színvonalon végző oktatást segítő munkatársak elismerése, a Vác Város Kiváló
Diákja díj. Évről évre számos szakembert és fi-

atalt köszönthetünk ily módon, ami nagy öröm
és büszkeség - mondta Mokánszky Zoltán sportért és kultúráért felelős alpolgármester. - Több
mint tízezer diák tanul a helyi iskolákban, Vác
iskolaváros volt már a régmúlt időkben is, ma
szintén az, és kijelenthetjük, hogy a jövőben
ugyancsak az marad, az önkormányzat mindent
megtesz az intézmények zavartalan működése,
a magas színvonalú oktatás tárgyi feltételeinek
biztosítása érdekében.
Mokánszky Zoltán a 2015/2016-os tanévet
megelőző felújítások közül kiemelte többek között a Radnóti-iskola sportpályájának teljes
körű rekonstrukcióját (amit az Ipress Center és
a DDC is támogatott), a Petőfi-iskolában végzett
vizesblokk-felújítást, az Árpád Fejedelem-iskola
konyhájának megújítását, ami azért kiemelkedően jelentős, mert nem csak a tanulóknak, iskolai dolgozóknak főznek itt, hanem a közétkeztetésben is szerepet játszik az intézmény.
Ribáry Zoltán
Fotó: Sándor Lajos
Átadták a Vác Város Kiváló Diákja kitüntetéseket szeptember 24-én a testületi ülés előtt. Kuska Emese (Petőfi-iskola),
Máró Zsófia Laura (Földváry Károly-iskola), Alexy Milán (Juhász Gyula-iskola), Tóth
Károly (Boronkay György Műszaki SZKI.,
Gimnázium és Kollégium), Párizs Eszter
(Piarista Gimnázium és Kollégium) és Csizmadia Kinga (Madách-gimnázium) részesült az elismerésben az előző tanévben elért
eredményei alapján.
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Új szolgálati gépkocsit
Dunakeszi: Két hétig várják
a lakosság véleményét az új kaptak a dunakeszi rendőrök
buszmenetrend tervezetről
Elkészült az új városi buszközlekedés menetrendjének tervezete, amelyet a korábbi menetrendhez hasonlóan most is társadalmi egyeztetésre bocsát az Önkormányzat.

D

r. Thoma Csaba képviselőt idén ismét megbízta az Önkormányzat, hogy közösségi
közlekedésért felelős önkormányzati biztosként
vizsgálja felül a közlekedési koncepciót, és egy új
menetrendet dolgozzon ki. Az augusztusig beérkezett észrevételek alapján készült el az új menetrend. Mivel a menetrend célja, hogy a lehetőségekhez képest a leginkább kiszolgáljuk az itt élők
igényeit, ezért a 2013-a menetrendhez hasonlóan
most is társadalmi egyeztetésre bocsátjuk a tervezetet.
2013 januárjától az Önkormányzat és az Auchan példás összefogásából egy új, addiginál hatékonyabb menetrendet sikerült létrehoznunk.
A már meglévő, de addig külön életet élő buszjáratokat plusz pénz ráfordítása nélkül, a kereskedelmi járatok bevonásával szerveztük össze. Az
együttműködésnek köszönhetően az utazást azóta ingyenesen biztosítjuk a lakosok számára.
A lehetőségeinket akkor behatárolta, hogy egybuszos koncepciót valósítottunk meg, ebből hoztuk ki a maximumot. Most az eddigi kapacitást
plusz 60 %-kal növeljük, bevonva a Tesco Áruház
kereskedelmi járatait is, így egy jóval sűrűbb járatrendszert tudtunk kialakítani.
A mostani menetrend változások fő fókusza
a reggeli csúcsforgalomban a vasútállomáshoz
és az iskolákhoz való könnyebb eljutás, délután
pedig a hazajutás biztosítása. Fontosnak tartjuk a Révdűlő bekapcsolását is a helyi közlekedés

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i
tanácskozása előtt a Városháza udvarában Dióssi Csaba polgármester egy
új szolgálati gépkocsit adott át a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányságnak. A város első embere rövid beszédében elismeréssel szólt a rendőrkapitányság tevékenységéről, melyet éppen három éve irányít Tóth Csaba
alezredes, városi rendőrkapitány.

A

rendszerébe, illetve a szombati menetrend bővítését. Igyekeztünk megteremteni annak is a lehetőségét, hogy a Pallag utcai ipari parkban dolgozók is igénybe vehessék a Dunakeszi járatokat.
A vasárnapi boltzár miatt aznap értelemszerűen
nem járnak a kereskedelmi járatok, ezért szükséges volt a vasárnapi helyi menetrend kidolgozása
is. A menetrend átdolgozásának iránya függött a
Tesco áruház járataitól is. A tárgyalások sikeresek voltak, így a helyi járatok és a Tesco járatok is
összehangoltan szerepelnek a jelenlegi tervezetben. Az új buszmenetrendet várhatóan 2016 elején vezetjük be.
Kérjük, akinek észrevétele van az új menetrend
tervezettel kapcsolatban, írja meg dr. Thoma
Csaba képviselő úrnak a thoma.csaba@gmail.
com email címre október 12-e hétfőig – olvasható a város honlapján, ahol megtekinthető a szakszerűen összeállított társadalmi vitaanyag is.

zt tapasztaljuk, hogy a
közrend, a közbiztonság
egyre jobb Dunakeszin, jobban érezzük magunkat a városban – mondta a polgármester, aki hozzátette: - Természetesen azt is tudjuk,
hogy akit valamilyen sérelem
ért az esetleg más véleményen
van. Tényként állapíthatjuk
meg, hogy a statisztikai adatok egyre jobbak. Komoly javulást értünk el, amit hozzám hasonlón képviselőtársaim is így érzékelnek – tette hozzá.
Dióssi Csaba elmondta,
hogy a rendőrség tevékenységét folyamatosan támogatja az Önkormányzat. A lakosság köz- és vagyonbiztonságát, a rendőrség felderítő
munkájának eredményességét szolgálja a közelmúltban
telepített térfigyelő kamerarendszer is, melytől – ha
mind a 104 kamera kiépítésre
kerül komoly áttörést várnak.
– Ezúttal pedig egy személy-

Göd főépítésze a Nemeskéri út
meghosszabbításáért lobbizott
Mint arról a Dunakanyar Régió előző lapszámában hírt adtunk az M2-es 2x2 sávosra történő bővítésével kapcsolatban lakossági fórumot tartottak Gödön, ahol jelen voltak a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselői is.

T

arjányi Judit Göd főépítésze örömmel konstatálta, hogy Göd és Dunakeszi között megépül az összekötő út az
M2-es és a 2-es számú főút között. Ugyanakkor sajnálatát fejezte ki, hogy a folyamatban lévő
projektben nem szerepel Göd
Neveleki város része és Sződ,
valamint a sokak által szorgalmazott összekötő út kiépítése
az M2- és az M3-as között. Az
utóbbi hiányában a kelet felől érkezőknek át kell hajtaniuk számos településen vagy egészen a
M0-ás körgyűrűt érintve jöhetnek vissza Gödre és Sződligetre.
Göd főépítésze szerint gyakran okoz jelentős megterhelést
a település kertvárosi részén élő
5-6 ezer lakosnak, hogy - az M2es Göd és Dunakeszi szakaszán
történt baleset esetén - a Vác felől haladó jelentős gépjárműforgalom a Nemeskéri úton keresztül csatlakozik rá a 2-es számú
főútra. – A helyzetet súlyosbítja, hogy fénysorompóval ellátott
vasúti átjárón keresztül érik el az
autósok a régi kettest, ami rendkívül balesetveszélyes. – A lakosság halálsorompónak nevezi ezt a vasúti átjárót, ahol rengeteg tragédia történt – idézte
a közvélekedést a főépítész, aki
azt kérte, hogy a Nemeskéri út
meghosszabbításával teremtse-

Az összekötő út
kiváltaná a vasúti átjárót
nek összeköttetést, az M2-es és a
2. számú főút összekapcsoló szakaszához. – Ezt a súlyos helyzetet egy két-háromszáz méteres
bekötőúttal meg lehetne oldani
a vasút keleti oldalán – mondta
Tarjányi Judit, aki szerint, ha ebben a projektben nem készül el
ez a rövid összekötő szakasz, akkor nem lát arra garanciát, hogy
valaha is megépüljön.
Mint arról a gödi lakossági fórumról írt tudósításunkban –
2015. szeptember 24-i lapszámunkban – beszámoltunk, az
M2-est és a 2. számú főutat ös�szekötő szakasz Göd déli határában a vasút fölött áthaladva egy
körforgalmi csomóponton keresztül csatlakozik a régi kettes
főútba. Ahhoz, hogy Göd kertvárosi részén élők a körforga-

lom érintésével – Dunakeszi kikerülésével – fel tudjanak majd
hajtani az M2-eshez vezető ös�szekötőútra, át kell haladniuk a
vasúti átjárón és hosszú perceket
kell várakozniuk, hogy a zsúfolt
2. számú főút érintésével elérjék
a majdani korforgalmat.
Mindez elkerülhető lenne a
főépítész által szorgalmazott rövid szakasz megépítésével, ám
ez nem szerepel a jelenlegi projektben válaszolta a fórumon
Szabóné Tóth Ildikó, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
projekvezetője.
A javaslattal kapcsolatban
írásban megkerestük Loppert
Dánielt, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatóját, akitől azt kérdeztük, lát-e esélyt arra, hogy a

Az Önkormányzat a lakosság
közbiztonsága érdekében
folyamatosan támogatja a rendőrséget

gépkocsi átadásával igyekszünk a rendőrség mindennapi munkáját segíteni, melynek használata tovább erősíti
a járőrök érdemi tevékenységét – jelentette ki a polgármester, aki szerint a helyi feladatok mellett a városi rendőrkapitányság több munkatársának a déli határon
is helyt kell állnia – mondta Dióssi Csaba, aki jelképesen átadta a Dacia Duster típusú személygépkocsit Tóth

Csaba rendőrkapitánynak.
Dunakeszi főrendőre a Rendőrkapitányság nevében köszönetet mondott a támogatásért az Önkormányzatnak, aki ígéretet tett rá, hogy
a közbiztonságot tovább erősítik a városban. Az új gépkocsit elsősorban a körzeti megbízottak használják majd –
jelentette be Tóth Csaba, városi rendőrkapitány.
V. I.
Fotó: Vörös István

2015-ben is tisztelje meg hirdetéseivel a régió
legnagyobb példányszámú és legolvasottabb
színes közéleti lapját, a Dunakanyar Régiót!
Megjelenik kéthetente, 31 000 példányban.
Hirdetésfelvétel:

+36-30/342-8032 • keszipress@gmail.com

gödi főépítész asszony által javasolt rövid szakasz a projekt részeként megépüljön?
"Az M2 gyorsforgalmi út 2x2
sávos bővítése terveiben 2004
óta szerepel egy „Dunakeszi bekötőút” és egy „Sződligeti bekötőút”, melyek az M2 és a 2.
sz. főút összeköttetésére éppen
azon célból kerülnek majd megvalósulásra, hogy az M2-n egy
baleset, havaria esetén a járművek kiirányításra kerülhessenek
lakott településen kívül a 2. sz.
főútra. A két bekötőút tervét a
lakossági fórumon bemutattuk.
Dunakeszi rendezési terveiben
az összekötő út már szerepel, tehát a dunakeszi fejlesztési elképzelésekkel az összekötés összhangban van.
A NIF Zrt. felkérte a tervezőket, hogy mérjék fel, vizsgálják
meg a helyszínt, hogy egy – minden érintett fél számára elfogadott - mart aszfalttal lezárt felületű, megerősített földút kiépítése megvalósítható-e, milyen feltételei vannak ennek, tekintettel
arra, hogy az összekötés, mint
földút, ma is létezik, azonban
a jelzett forgalmi igényre használhatatlan." - írta válaszában
Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommunikációs igazgatója.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A világegyetem is megnyílik
otthonunkban az Invitellel
citroenvac.hu

Az Invitelnél továbbra is az előfizetők igényei a legfontosabbak, legyenek
azok a lehető legkülönfélébbek. Ennek megfelelően a vállalat folyamatosan
bővíti szolgáltatásait és csatornakínálatát. Nincs ez másként Vácott sem,
ahol a fokozatos fejlesztéseknek köszönhetően mind többen élhetnek a gyors
internetkapcsolat és a HD minőségű digitális tévészolgáltatás előnyeivel.
Jelenleg 165 rádió- és tévécsatorna érhető el optikai hálózaton alapuló IPTV
szolgáltatásukban, köztük 28 HD-, 12 mese- és 22 sportcsatornával, mindezzel
pillanatnyilag a legszélesebb választékot kínálva kategóriánként. Így mindenki
megtalálhatja a neki való műsorokat, legyen szó sorozatfüggőről, sportrajongóról,
vagy olyan természetfilm kedvelőről, mint a Vácott élő Kovács Attila.

Az Invitellel kitárul előttünk az univerzum
A váci Kovács Attila napjai sűrűn telnek,
így esténként az ismeretterjesztő csatornák
műsorait választja a tökéletes kikapcsolódás
érdekében. „Gyermekkoromtól kezdve nagyon
érdekelnek a természettudományos témák a
Föld kialakulásától kezdve egészen a távoli
bolygók, illetve a párhuzamos univerzumok
kutatásáig. Így egészen biztos, hogy lefekvés
előtt a Discovery Channel vagy Discovery
Science és a National Geographic Channel
csatornák valamelyikére kapcsolom a televíziót.
Nagyon örülök, hogy az Invitelnél a kiegészítő
minicsomagokkal valóban megtalálhatjuk
azokat a csatornákat vagy műsorokat, amelyek
érdekelnek bennünket.”

Mesevilággá válhat otthonunk

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/49 88 629 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

internetes játékokkal játszani, hanem sokszor
dolgozom otthon, amikor egy külső szervert
elérve nagy adatállományokat kell mozgatnom”
– tette hozzá.

A váci Kovács Attila és kisfia

Attiláék az ismeretterjesztő
dokumentumfilmeken kívül legtöbbször a
meseadók elé telepednek le a kanapéra.
„Hétéves kisfiam már iskolás, de a tanulás és
leckeírás után gyakran nézünk lazulásként
együtt rajzfilmeket. A Disney Channel és
a Nickelodeon csatornákra kapcsolunk
általában, megvannak a kedvenc sorozataink,
mesehőseink” – mondta az édesapa, akinek
munkájához otthonában szüksége van
nagysebességű internetre is. „A televízió- és
telefonszolgáltatással együtt netet is tartalmaz
Invitel előfizetésünk. A világháló nemcsak
a kisfiam miatt nagyon fontos, aki szeret

A tévé-, internet- és telefonszolgáltatást tartalmazó új Színvilág csomagokról tájékozódjon
az Ön közelében található Invitel Pontokban, a
1288-as Infóvonalon vagy a www.invitel.hu oldalon. A kiválasztott, személyre szabott megoldásokat pedig akár online is megrendelheti.

Távlatokat nyitunk

Interaktív tanösvény, csemeteliget és tudatos energiafelhasználást ösztönző zöld közösségi tér épült

A legjobb Zöld Megoldásokat idén is díjazta a DDC

Két váci és egy sződligeti projektet díjaztak a Duna-Dráva Cement Kft. Zöld Megoldás-pályázatán, amely idén is komoly lehetőséget kínált a közösségük felé elkötelezett szervezetek és intézmények számára a fenntarthatóságot elősegítő projektjeik megvalósításában. Az összesen 4,5 millió
forintos támogatás a Kisvác-Középvárosi Óvoda Csányi körúti tagóvodában interaktív tanösvény kivitelezéséhez, a Madách Imre Gimnáziumban a
tudatos energiafelhasználásra ösztönző zöld közösségi tér létesítéséhez, a sződligeti Napközi Otthonos Óvodában pedig csemeteliget kialakításához biztosított anyagi forrást.

A

Duna-Dráva Cement
Kft. nem titkolt törekvése, hogy csak
annyit használjon fel a természet javaiból, amennyi feltétlenül szükséges, amit pedig
felhasználtak, azt ugyan más
úton, de igyekezzenek visszaadni a természetnek. A Zöld
Megoldás projektben tükröződik a cementgyártó vállalat
filozófiája, hiszen a pályázat
célja a fenntartható fejlődés
népszerűsítése, a jövő generációinak környezeti nevelése
és a zöldebb környezet kialakítása, amely elősegíti a helyi
infrastruktúra környezettudatos működtetését és hatékonyabb hasznosítását.
A pályázatok kiválasztásánál a helyi adottságokat jól ismerő szakértőkből álló zsűri
fontos szempontként tartotta
számon azt, hogy a megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően javuljanak a gyermekek és fiatalok életkörülményei, valamint a szemléletfor-

Tudatos
energiafelhasználás
és zöld közösségi tér

málás eredményeként tudatos felnőtt váljon belőlük.
A sződligeti projekt ünnepélyes átadása már június elején
megtörtént, a további két váci
beruházás hivatalos átadására
2015. szeptember 23-án került
sor. A megvalósult zöld fejlesztéséket a városvezetés képviseletében Pető Tibor alpolgármester, Szarkándi János a Duna-Dráva Cement Kft. elnökvezérigazgatója, és az intézmények vezetői avatták fel.

„Városi vadvilág”
interaktív tanösvény
A
Kisvác-Középvárosi
Óvoda Csányi körúti tagóvodájának udvarán kialakításra
kerülő tanösvény interaktív
formában mutatja be a környezetünkre és a tájegységre
jellemző élővilágot. Az állatmegismerő kalandudvarban
játékos formában ismerkedhetnek a gyermekek az erdők-

mezők állataival, a füvészkertben pedig a hétköznapi
növényekkel, helyes gondozásukkal, felhasználásukkal.
„Fontosnak tartjuk, hogy
a nálunk nevelkedő gyermekek ismerjék a minket körülvevő növény- és állatvilágot.
Hiszünk abban, ha már ilyen
fiatalon megszerettetjük és
megismertetjük a természetet

velük, későbbiekben tudatosan fogják óvni a minket körülvevő környezetet. Gyorsuló világunkban egyre inkább
háttérbe szorul a természet,
éppen ezért éreztük szükségesnek a „Városi vadvilág” interaktív tanösvény kialakítását.” – mondta el a megnyitón a tagóvoda vezetője, Kovács Ágnes.

A váci középiskola pályázatának célja, hogy gyakorlati eszközök segítségével a
fenntarthatóság, energiahatékonyság, valamint a környezettudatosság felé elkötelezett attitűdöt alakítson ki
a fiatalokban. Ennek érdekében kialakításra került a szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékos, mozgásérzékelős izzókat és vízcsapokat
szereltek be, az iskolaudvaron
pedig kerékpártárolót létesítettek, hogy a mindennapos
tevékenységek során rögzüljön a környezettudatos gondolkodás, cselekvés és egészséges életvitel gyakorlásának
fontossága. A kerti fejlesztések során virágzó növényzet,
kerti padok és a fiatalok által festett, és raklapból készített bútorok elhelyezése segíti a közösségi élet létrejöttét.

„A projekt célja, hogy hos�szú távon a tudatos energiafelhasználás és a környezet
szeretetének, megóvásának
irányába tereljük a gimnázium tanulóit. Ennek elérése érdekében olyan rendszereket és eszközöket használtunk, amik a hétköznapok részévé emelik a környezettudatos viselkedést.” – mondta
el a megnyitón Horváth Edit,
a gimnázium igazgatója.
A sződligeti Napközi Otthonos Óvodában a gyermekek környezettudatosabb nevelése, és a közvetlen természeti környezet megismertetése valósulhat meg, az udvaron kialakított halastó,
oktató pavilon, veteményeskert és madárbarát mintakert
tanösvény kialakításának köszönhetően.
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Idősek Világnapja

Kalocsai Zsuzsával ünnepeltek a váciak
Vác szépkorú polgárai október 1-jén zsúfolásig megtöltötték a Váci Dunakanyar Színház nézőterét, akiket az Idősbarát Önkormányzat Díjjal kitüntetett városi önkormányzat nevében Mokánszky Zoltán alpolgármester köszöntött az Idősek Világnapján. Az elmúlt évtizedekben a város mindennapi életében, fejlődésében jelentős szerepet vállaló idős embereket a
megbecsülés és a tisztelet jeleként októberben három kulturális programmal köszönti Vác Város Önkormányzata és az Idősek Otthona és Klubja.

A

csütörtök
délelőtti műsor nyitányaként a programsorozatnak otthont adó teátrum igazgatója, Kis Domonkos Márk köszöntötte a szép korú ünnepelteket
és a tiszteletükre megjelent
Mokánszky Zoltán alpolgármestert, Deákné dr. Szarka
Anita jegyzőt, és Dim Ritát,
a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőjét.
„Ne félj az öregedéstől, a
fejlődés végtelen, és az emberben lévő szellem örökké fiatal, és teremt, alkot és
él, és örökké élni is akar”
– kezdte köszöntőjét Müller Pétertől kölcsönzött gondolattal Szmolár Attila. Vác
Város Önkormányzata Idősek Otthona és Klubja vezetője elmondta, hogy az idősek iránti tiszteletből rendezik a programsorozatot,
melynek első rendezvényét
az Idősbarát Önkormányzat Díj elnyerésének második évfordulóján tartják.
Naponta találkozik idős
emberekkel, akiktől nagyon sokat tanulhatnak a
fiatalabb generáció tagjai –
emelte ki az intézmény vezetője, aki örömét fejezte ki,
hogy együtt ünnepelhetnek
a szépkorú váciakkal, akiknek e jeles napon megköszönhetik az elmúlt évtizedek alkotó munkáját. - Szeretnénk, ha éreznék, hogy

gondolunk Önökre – mondta Szmolár Attila, aki örömmel jelentette be, hogy valamennyi váci nyugdíjas klubból érkeztek klubtagok az
ünnepi programra, akiknek
nagyon kellemes szórakozást kívánt.
Kiss Ernőné nyugdíjas saját versének szavalata után
Mokánszky Zoltán alpolgármester lépett a pódiumra, aki nagy megtiszteltetés-

nek tartja, hogy az önkormányzat nevében ő köszönthette az idős embereket e jeles napon. A politikus is egy
idézettel, Sütő András: ”Önmagát becsüli az a nemzedék, amely elismeri, hogy a

világ nem vele kezdődött”gondolatának tolmácsolásával kezdte ünnepi köszöntőjét, melyben külön hangsúllyal fogalmazta meg a
több generációra visszanyúló családi és nemzeti építkezés és összetartozás jelentőségét. - Önök építették ezt a
világot, melyet mi folytathatunk, hogy a következő generáció tovább építhesse azt
– mondta, majd azzal folytatta, hogy az idős emberek
élettapasztalata, elszántsága,
szorgalma példaértékű számukra. Mokánszky Zoltán
tiszteletre méltónak nevezte azt az életutat, amely arról
tanúskodik, hogy megtették
mindazt, amit elvárt tőlük a
család és a nemzet.
Az alpolgármester ünnepi köszöntője végén arról beszélt, hogy a szorgos munkával eltöltött több évtized
után remélt pihenés, nyugodt élet sajnos nem mindenki számára adatott meg,

mert bizony van, akinek kevés a nyugdíja, betegség
gyötri, családjában magányos emberként él, gyermekei, unokái iránt érzett szeretete nem talál viszonzásra.
- Kívánom, hogy derű-

ben, jó egészségben teljenek
nyugdíjas éveik – hangzott
Mokánszky Zoltán jókívánsága.
Az alpolgármester egyik
kívánsága gyorsan teljesült, hiszen Kalocsai Zsuzsa, Jászai Mari-díjas, érdemes művésznek, Vác díszpolgárának, a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetéssel
elismert operettprimadonnának köszönhetően, aki
színvonalas műsorával maradandó szép élménnyel
ajándékozta meg hálás váci
közönségét az Idősek Világnapján.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

ALMAVÁSÁR

Szerezze be téli tárolásra almáját
az Ipoly 2000 Fruct Kft. ipolydamásdi almáskertjéből

október 27-ig!

Intenzív ültetvényen, integrált növényvédelmi
technológiával termesztett Idared, Gála, Golden,
Jonagored, Pinova és még számos almafajták
szerepelnek kínálatunkban.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, GARANTÁLTAN
EGÉSZSÉGES ALMÁT KÍNÁLUNK
TERMELŐI ÁRON!
ÉRDEKLŐDNI: minden nap
hétfőtől – vasárnapig 8-16 óra között lehet.

Telefon: +36-30/ 456-5678,
+36-30/984-9336, +36-30/385-0161
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Őszi Művészeti Hetek a Madáchban
A váci Madách Imre Művelődési Központban az immáron tizenkettedszer megrendezett Őszi Művészeti Hetek kellemesnek ígérkező, felhőtlen szórakozást kínál az elkövetkező hetekben a helyiek és
a környékbeliek nagy örömére.

P

arádés
szereposztásban láthatják az érdeklődők Gyurkovics Tibor: Nagyvizit című színdarabját a Kossuth díjas színművész, Koncz Gábor rendezésében. Az Új Színház jelenleg
is futó produkciója egy igazi vérbő komédia, amely mit
sem vesztett mondanivalójából az 1978-as ősbemutató óta. A történet egy sebészeti kórtermében játszódik, ahol
együtt próbál meggyógyulni
a soha semminek nem örülő,
undok, kötekedő beteg, a hipochonder, a féltékenységi rohamokkal küzdő, kissé komplexusos férfi és az örök szoknyavadász. Találkozhatunk
még dekoratív ápolónővel
(Gregor Bernadett), a munkáját halálosan unó takarítónővel (Esztergályos Cecília) és a

hivatásukból kiábrándult, kiégett egészségügyi dolgozókkal, akiknek a munkaidőben
történő seftelés jelenti szinte
az egyetlen örömforrást.
A 2015. október 8-án, csütörtökön 19 órakor kezdődő két részes mű soha el nem
évülő áthallásokkal, ironikus
humorral,
helyzetkomiku-

mokkal, frenetikus párbeszéd
füzérekkel tart görbe tükröt a
mai magyar társadalom elé is.
Az előadásra jegyek 3000
forintért még kaphatók a helyszínen elővételben.
Számtalan
feldolgozást
megért már Neil Simon fantasztikus komédiája, a Napsugár fiúk, amely két egykor

sikert-sikerre halmozó, mára
már kiöregedett, rigolyás színész perpatvaráról szól, küzdelmükről egymással és az
öregedéssel.. A több Oscardíjjal és egyéb elismerésekkel
is jutalmazott filmben Walter Matthau és George Burns
játszotta a főszerepeket. Hazai színpadokon Garas Dezső
és Haumann Péter, Gálvölgyi
János és Benedek Miklós parádés párosával váltak felejthetetlenné. 2015. november
13-án, pénteken 19 órától pedig a Körúti Színház előadásában Galla Miklós és Koltai Róbert játszhatja a líra és a bohózat közötti ösvényen korunk
egyik szívbemarkoló és fergetegesen mulatságos művét. Az
előadásra belépőjegyek 2200
forintért válthatók elővételben.

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
Mintegy 1600 program országszerte

Mintegy 1600 program várja az érdeklődőket országszerte 150 múzeumban szeptember 28. és november 15. között a tízedik Múzeumok őszi fesztiválján.

A

rendezvény célja a múzeumlátogató közönség szélesítése és a kulturális értékekhez való hozzáférés bővítése - mondta el Hoppál
Péter kultúráért felelős államtitkár a rendezvényt bemutató
szeptember 24-i sajtótájékoztatón Budapesten.
Kiemelte, hogy a látogatószám folyamatos emelkedése a kezdeményezés sikerességét jelzi: első alkalommal 25 ezren, tavaly pedig már csaknem
150 ezren vettek részt a fesztivál
programjain.
Hoppál Péter kitért arra is,
hogy a szervezők idén tíz témakör köré csoportosították a
fesztivál programjait.
Czunyiné Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkát
ezek közül felhívta a figyelmet
az idei év újdonságára, az Óvodapedagógusok napjára. Ennek célja, hogy megismertesse
az óvodapedagógusokkal azokat a lehetőségeket és módszereket, amelyekkel a múzeumok
az óvodai neveléshez kapcsolódhatnak. Kiemelt program a
Tanárok éjszakája is, amelyen
az iskolák nevelési programjába
illeszthető múzeumpedagógiai foglalkozásokból kaphatnak
ízelítőt a pedagógusok.
Az Utazó múzeum tematika keretén belül idén 36 múzeum viszi minikiállításait, műtárgyait,
múzeumpedagógiai programjait az utcára, közterekre, köznevelési intézményekbe. A Csak itt, csak most!
- Pincétől a padlásig témakörhöz 61 féle program kapcsolódik, amelyek során a látogatók
a múzeumok olyan rejtett oldalait ismerhetik meg, amelyek
gazdagítják közgyűjteményekről alkotott képünket.
A 16+ tematika - idén Rejtély
a múzeumban alcímmel - 44
féle programon, interaktív nyo-

mozós, rejtvényfejtős, kincs- és
kalandkereső játékokon keresztül célozza meg a tizenéveseket.
Idén is lesz Nagy rajzolás:
2015-ben a történetmesélő rajzok lesznek a főszereplők 56 féle
múzeumi programon. A Sétálj,
gyalogolj, bringázz velünk, és
fedezd fel! - Kulturális tereink
másként tematika keretében 57
féle, bakancsos vagy kerékpáros városnéző túrát szerveznek
a múzeumok, amelyeken múzeumi szakemberek hívják fel
a résztvevők figyelmét egy-egy
település, városrész kulturális, épített és természeti értékeire. A Múzeumi őszbúcsúztató
témakörben Márton-napi rendezvények, gasztronómiai ele-

mekkel fűszerezett őszi kulturális programkavalkád várja a
látogatókat.
Cseri Miklós, a szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
főigazgatója is egy új témára
hívta fel a figyelmet: a Mesterségek nyomában című program
mára már elfeledett vagy kevésbé ismert, de egykor sokak által végzett tevékenységet, mesterséget ismertet meg az érdeklődőkkel.
A Skanzen főigazgatója elmondta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 14 millió
forinttal támogatja a hat héten
át tartó rendezvényt. Hozzátette: a fesztivál egyik újdonsága,
hogy az események és helyszí-

nek az MTA SZTAKI által készített EVENT@HAND MÖF
ingyenes és offline mobilalkalmazásban is elérhetők.
Faragó Péter, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy az itthon.hu oldalon mintegy 100 akciós szálláshelyet találhatnak az érdeklődők a rendezvényen részt
vevő múzeumok településein.
A programok részletei a
www.oszifesztival.hu honlapon
olvashatók.
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Családi Szezonzáró
Sétarepülő Hétvége
a Dunakeszi Repülőtéren

A remekül sikerült májusi Legendák a levegőben 2015-ös repülőnap után
újra élettel telik meg a Dunakeszi Repülőtér október 10-11.-én. Vécsei Mihály és csapata bár még javában tart az ősz, de képletesen már „szezonzárásra” készül… Legalábbis, ami a repülőtéri rendezvényeket illeti.

- Nem korai még a szezonzárás, hiszen javában zöldellnek
a fák?
- Nem, nem, sőt azt gondolom, hogy talán egy kicsit korábban is megkereshettük volna a város vezetését az ötletünkkel, de ettől függetlenül,
akár csak a tavasszal, most is
teljesen nyitottak voltak a rendezvény iránt. Sőt, a Dunakeszi
Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársaival pedig már szinte baráti a viszonyunk, mert több sikeres rendezvényünk volt, amiben ők is közreműködtek. Ilyen
háttérrel, optimistán tekinthetünk majd a szezonzáró hétvégénk elé. A lényeg azt gondolom az, hogy végre béke és nyugalom van a repülőtéren és ebben a MALÉV Repülő Klubnak
is jelentős szerepe van, így aztán valóban eljött az idő, hogy
több repülős rendezvénynek is
újra, rendszeresen helyszíne legyen - ebben is biztos vagyok hazánk legszebb fekvésű repülőtere…
- Ez egy egyszeri alkalom
lesz?

- Áááá, dehogy. Ez a rendezvény is kapcsolódik a már hagyományosnak mondható Legendák a levegőben repülőnaphoz. Szeretnénk ebből hagyományt teremteni, sőt ezt az
őszi rendezvényt kiegészíteni
más kapcsolódó programokkal,
amelyek egészen biztos, hogy
elnyerik majd a város lakosságának tetszését. A terveink már
erre is megvannak, de erről
most még korai volna beszélni,
mert vallom, hogy mindig a kö-

ég” feletted… Hangsúlyozni
szeretném, hogy ez nem repülőnap, hanem egy családi hétvége a repülőtéren, ahol egyébként az ott tevékenykedő repülő klubok a saját hétvégi üzemüket élik majd, ami azt jelenti, hogy a megszokott módon
repülnek. Ez azért is jó, mert
a kilátogatók így még több repülőgépet láthatnak majd.
Emellett természetesen készülünk arra, hogy aki szeretne
sétarepülni, az ne maradjon a

vetkező feladatra kell koncentrálni és ezzel most ez esetben is
így vagyok. Ez pedig nem más,
mint az, hogy a Családi Szezonzáró Sétarepülő Hétvége a lehető legjobban sikerüljön.

földön! Ezen a két napon október 10-11.-én több repülőgép is érkezik majd, amelyekkel meglehet csodálni a várost
és a környező csodálatos panorámát. Tervezzük a vitorlázógéppel való sétarepülést. Lesz
12 személyes AN2-es, de rendelkezésre állnak majd 2, 4
és 6 személyes repülőgépek is
igény szerint. Sőt a bátrabbak
repülhetnek Vári Gyula JAK
52-esével és belekóstolhatnak
a műrepülés alapjaiba és terveink szerint érkezik helikopter is szintén a sétarepültetésre.
Aki kijön, biztosan megtalálja
a számára elérhető és megfelelő repülőgépet. A földön is lesz
látnivaló, mert érkeznek majd
veterán autók és motorok, de
a MALÉV „retró” sátor is felépül a repülőtéren. A driftesek
pedig a parkoló elején tartanak
majd bemutatót. Megrendezzük Dunakeszi első Vitorlázó
modellrepülő dobó bajnokságát a Mitsubishi kupáért, ahol
bárki nevezhet, a repülőket mi
adjuk. Itt a cél a vitorlázó repülőmodellt, minél messzebbre kell eljutatni, természetesen
dobva! 3 korosztály lesz, 0-14
év 14-18 és felnőtt kategória,
de lesz családi „futam” is. Közben jó zenék szólnak, le-, felszállnak a repülőgépek, sütni
fog a nap (reméljük…) Aki pedig megszomjazik, az a 37 éves
Fröccsbusznál frissíthet. Mi
kell még…? A rendezvényre
a belépés díjtalan és természetesen, akik autóval érkeznek,
kérjük, hogy a kijelölt parkolót használják majd. Amen�nyiben az időjárás nem lesz kegyes hozzánk, akkor a Családi Szezonzáró Sétarepülő Hétvége október 17-18.-án kerül
megrendezésre.
B. Szentmártoni

- A szezonzárót értem, de mitől lesz ez családi hétvége?
- Nos, igen a szezonzáró
egyértelmű, de azt gondolom,
hogy amint beavatlak a programokba, akkor „kitisztul az

XVII. évfolyam 20. szám

Nagy lépés kis cipőben

– újabb ovi-foci pályát avattak Dunakeszin
Buzánszky Jenő bácsi, a legendás aranycsapat játékosa minden bizonnyal
elégedett mosollyal szemléli az "égi mezők futballpályájáról", hogy az általa életre hívott Ovi-Foci Alapítványnak és együttműködő partnereinek köszönhetően újabb és újabb ovi-foci pályát építenek országszerte. Legutóbb,
szeptember 28-án, Dunakeszin immár a második multifunkcionális pályát
avatták fel az ovisok nagy örömére.

A

z őszbe hajló napfényes reggelen élénk érdeklődéssel állták körbe a gyerekek a 6x12 méteres
multifunkciós pályát a Játszóház Óvoda igényesen kiépített
udvarában arra várva, hogy az
avató beszédek után birtokba
vessék a játékteret.
Madárné Kondacs Mária, a
Játszóház Óvoda vezetője rövid beszédében köszönetet
mondott a városi önkormányzatnak és az Ovi-Foci Alapítványnak a támogatásért, majd
a mozgás, a sportolás jelentőségét hangsúlyozta a gyerekek
életében.
- Játszóház programunkban
is kiemelten kezeljük a mozgást, a mozgás megszerettetését játékos formában. A rendszeres és mindennapos mozgás fontos a gyerekek testi fejlődésének szempontjából, és a
szociális készségek kialakulását is nagyon jól támogatja. A
pálya nem csak a foci, hanem
minden más sportág megismerésére, alapjainak lerakására is
alkalmas. A sikeres jövő egyik
alapfeltétele az egészség, és ennek megőrzését legeslegjobban

mozgással, sportolással tudjuk biztosítani. Köszönjük ezt
az európai színvonalú ovi-foci pályát Dunakeszi Város Önkormányzatának, amely nagy
támogatója a város sportéletének az iskolákban, az óvodákban, az egész településen. Köszönjük az Ovi-Foci Alapítványnak, hogy lehetővé tette a sportpályát számunkra,
ahol a gyerekek mozoghatnak
– mondta az óvoda vezetője.
A pályaavató ünnepségen jelen volt Rubint Petra, az OviFoci Alapítvány szóvivője, aki
elsőként a gyerekekhez fordulva, a sportolás, a mozgás megismerésének, elsajátításának
fontosságáról és öröméről beszélt. Örömét fejezte ki, hogy
Dunakeszi vezetőiben partnerekre találtak, akik egyetértettek célkitűzéseikkel, melynek
eredményeként megépülhetett
egy újabb ovi-foci pálya a városban. Rubint Petra megköszönte az óvodapedagógusok
példaértékű lelkesedését, odaadó munkájukat. Elismeréssel szólt a program támogatóiról is: Dunakeszi Város Önkormányzata, az OTP Bank
Bozsik Gyermek Labdarúgó Program, az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, a Globál
Sport Kft. és a Magyar Kézilabda Szövetség.
- Az első ovi-foci pálya nagy
sikert aratott, amit a gyerekek
kitörő örömmel vettek birtok-

ba, ezért támogattuk a második pálya építését is – mondta
Dióssi Csaba. A város polgármestere örömét fejezte ki a soksok mosolygós gyermekarc láttán, akiknek bíztató tekintette
újult erőt ad mindennapi munkájához. Köszönetet mondott
az Ovi-Foci Alapítványnak a
konstruktív együttműködésért,
melynek eredményeként a második ovi-foci pályát avatták fel
Dunakeszin, amin focizhatnak,
kosárlabdázhatnak, kézilabdázhatnak a gyerekek. A városvezető – egy kis sporttörténeti
áttekintés után – reményét fejezte ki, hogy talán nem is olyan
távoli jövőben újra jó lesz a magyar foci, amihez hozzájárulhat
az Ovi-Foci program is.
A nemzeti színű szalag átvágása után a kis ovisok –
mint azt az Ovi-Foci Alapítvány szlogenje büszkén üzeni – megtették az első „Nagy
lépés(t) kis cipőben” a sikerhez vezető úton.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Mi lesz ennek a vége?
Lapzártánkkor még nem tudni, hogy a másodosztályba visszajutott Vác FC eddigi
csúnya bukdácsolása (utolsó hely 1 győzelemmel, 7 vereséggel a bajnokságban +
négygólos zakóval búcsú a kupasorozattól) végül látványos hasra esést, vagy kiegyenesedést hoz. Azt viszont bizton állíthatjuk, hogy sem vezető, sem játékos,
sem szurkoló nem így képzelte a nyár elején a mieink szereplését.

N

em volt megnyugtató már a stadionengedéllyel
kapcsolatos huzavona sem, amelynek
szerencsére pozitív végkifejlete lett. Mint ismeretes, az utolsó pillanatban engedélyezte a
szakszövetség, hogy a városi
tulajdonban lévő, de a csapatot üzemeltető gazdasági társaság számára évekig ingyenes
használatba adott stadionban
rendezhessék a váciak a bajnoki mérkőzéseiket. Aztán a komoly összegeket beinvesztáló John P. Marshall - a korábban legnépszerűbb lelátói rész
lezárása árán - el tudta érni,
hogy ebben a pontvadászatban
hazai környezetben láthassák
kedvenceiket a váci drukkerek.
(Hogy aztán, mi lesz egy év elteltével, amikor a hírek szerint
már fedett lelátó is feltétel lesz
a másodosztályban?)
A váci szurkolók, akik a meg-

előző évihez hasonló számban
(250-300 néző) látogattak ki eddig. És akik minden tiszteletet
megérdemelnek, hiszen például az első két összecsapás veresége mellett a Nappal szembeni oldalon, negyven fokban, a Dózsa
György által is megirigyelhető forróságú ülőhelyen nézték a
szórakoztatónak csak időnként
nevezhető váci produktumot.
Mert sajnos a legnagyobb
baj, hogy a fiúk teljesítménye és
eredményessége jócskán elmarad a remélttől! Egyre többen
háborognak amiatt, hogy nem
csak szám szerint egy tucat
futballistát igazoltak a vezetők
a nyáron, hanem – fájdalom leginkább tucatfutballistákkal
bővült a keret. Sisa Tibor vezetőedző nehezen találja az optimális összetételt és az eredményes csapatszerkezetet. Bár az
együttest nem „verik agyon”
ellenfelei, a mieink eddig in-

kább csak abban fejlődtek,
hogy rövidebb-hosszabb ideig
már el tudják rontani az ellenfél játékát. Alkotni, pláne szép
akciókat vezetve gólokat szerezni még nem sikerült. (Az
őszi idény felénél, nyolc mérkőzésen mindössze öt szerzett
gól áll a gárda neve mellett!)
Kétségtelen, hogy az élvonal
létszámcsökkentésével az egycsoportos NB II a korábbinál
erősebb csapatokat vonultat fel,
és a józan váci szimpatizánsok
sejtették, hogy a Vác FC számára nem lesz könnyű a cél, a
bennmaradás kiharcolása. Sajnos, egyelőre nem látni, hogy
ezt a célt miként lehetne elérni.
Mi azért a szurkolókkal
együtt abban bízunk, hogy a
bukdácsolást a folytatásban a
tabellán történő folyamatos
felkapaszkodás váltja majd fel.
Kereszturi Gyula

