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„

„HA VÉGRE ITT A NYÁR... !

A rendőrség tanácsai a vakációzó diákoknak
„Ha végre itt a nyár, és meleg az idő...”!
– szól az örökzöld sláger, aminek igazán a hosszú nyári vakációt ezekben
a napokban elkezdő diákok örülnek,
hiszen a tanulással telt hónapok
után elérkezett a felhőtlen szabadság ideje. A fiatalok számára kedvező időszak a szülőktől és a rendőrségtől
nem kevés odafigyelést
igényel – mondta keddi sajtótájékoztatóján
Latorovszky Gábor,
a Váci Rendőrkapitányság vezetője.

A

z alezredes a bűn- és baleset megelőzés szempontjából rendkívül
fontosnak tartja, hogy a vakációzó diákok és szüleik figyelmét felhívják a tartalmas időtöltés, a bizalmi alapon működő kapcsolattartás jelentőségére.
– A nyári vakáció idejére a gyerekek számára vonzó és tartalmas programok szervezését
javasoljuk, akik figyelmét fel kell hívni az utcai csellengés, a rossz társaság, az ismeretlen
személyekkel való ismerkedés, az „internet
függés” veszélyeire – hangzottak a rendőrkapitány intő szavai, aki szerint a szülőknek és a
gyerekeknek egyaránt élniük kell a telekommunikációs eszközök kínálta lehetőségekkel:
- Napközben rövid telefonhívással, sms küldéssel, e-mailben akár többször is kerüljenek
érintkezésbe egymással. A koncertekre, esti
programokra hárman-négyen együtt menjenek, ne vigyenek magukkal nagyobb értékeket, telefonjukat ne a farzsebükben hordják,
ahonnan nagy tömegben észrevétlenül eltulajdoníthatják – javasolta Latorovszky Gábor.

A váci rendőrkapitány érintette a nyári
sportolással, kerékpározással, strandolással
kapcsolatos szabályok betartásának fontosságát, a fiatalokra leselkedő veszélyeket is. – A
mindennapi közlekedés is veszélyt rejt magában, melyeket a gyalogos-, és kerékpáros közlekedés szabályainak ismeretével és betartásával megelőzhetnek. Jó műszaki állapotban lévő és megfelelően felszerelt kerékpárral közlekedjenek, használjanak bukósisakot.
Folyók és tavak vízében csak a kijelölt helyen
fürödjenek – mondta jó tanácsként, amit a fiataloknak és a felnőtteknek egyaránt célszerű betartani.
Latorovszky Gábor szólt a vagyon elleni
bűncselekmények megelőzéséről is, melyek
között kiemelte; a strandon ne hagyják őrizetlenül gépkocsijuk kulcsát, a nyaralásra induló családok pedig szervezzék meg lakásuk,
otthonuk, értékeik őrzését, biztonságát, mert
csak így telhet felhőtlenül a nyári vakáció.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A Nemzeti
Összetartozás Napja
Az első világháborút lezáró békeszerződést 1920. június 4-én írták alá a Párizs közelében lévő Trianon kastélyban. A dokumentumban Magyarország
határait a győztes ANTANT szövetség újrarajzolta, melynek következtében
magyar honfitársaink millió mellett földterületünk kétharmada az anyaországon kívül rekedt. A békediktátum máig ható következményei sem tudták megroppantani a nemzet gerincét, melyet tovább erősít az 2010-ben elfogadott törvény, amely a magyarok közti nemzeti összetartozás jelképévé
emelte a dátumot.

J

únius 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából régiónk minden településén – így
Dunakeszin, Gödön, Sződligeten,
hogy csak néhányat említsünk név
szerint is – méltóságteljes rendezvényeken hangsúlyozták a magyarok nemzeti összetartozásának történelmi jelentőségét.
Vácon P. Tömördi Viktor ferences
szerzetes-tanár volt a városi megemlékezés szónoka, melyet idén is
a Duna-parti Országzászlónál tartottak.
- Ezeréves nemzeti múltunk meggyalázása volt a trianoni békediktátum, ezt nem feledhetjük soha! Ezt
mondta P. Tömördi Viktor ferences
szerzetes-tanár a Nemzeti Összetartozás Napja városi megemlékezésén. A hagyományosan az ország-

zászlónál tartott ünnepségen a szónok kiemelte az összetartozás fontosságát. Hozzátette: ez az üzenete
ennek a napnak, amelynek érzését a
hétköznapokba is fontos átmenteni.
A szónok azt mondta: a diktátumot
megalkotók arra számítottak, hogy
a magyarság megtörik.
- Ám nem lett igazuk, mert a

megcsonkított ország újra magára talált, a Trianon igazságtalanságát hangoztató véleményeket sem
sikerült elnémítani, aztán, főképp
a rendszerváltozás óta egyre erősödik a kapcsolat az anyaországban és
a szomszédos országokban kisebbségben élő magyarok között. De az
egész világra igaz a nemzeti összetartozás érzésének újraéledése, ennek a kapcsolatnak az erejét a történelmi múlt, a hős elődök megbecsülése és természetesen gyönyörű
anyanyelvünk adja - hangoztatta P.
Tömördi Viktor.
A méltóságteljes megemlékezésen - mely koszorúzással zárult közreműködött Lachegyi Imre furulyaművész, Pankotay Péter színművész és Smál-Szilaj Gábor, a FónayHumánia Társulat tagja.

Két medencés tanuszoda
épül Dunakeszin
A Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
közelében állami beruházásban épülő városi tanuszoda alapkövét ünnepélyesen helyezte el dr. Boros Anita, vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár és Dióssi Csaba, Dunakeszi város polgármestere június 3-án.

A

város életében kiemelkedő eseménynek számító
ünnepségen
Dióssi Csaba beszédében fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy immár két évtizede folyamatosan napirenden volt a tanuszoda építése, amely a Magyar Állam
és az Önkormányzat együttműködésének, valamint Tuzson Bence országgyűlési képviselő munkájának
köszönhetően napjainkra vált valósággá. – A megvalósításhoz legközelebb 2006-ban voltunk, amikor nagy örömünkre a Gyurcsány
kormány uszodaépítési pályázatán nyertünk, ám sajnos állami forrás hiány miatt mégsem épülhetett
meg a létesítmény – mondta a városvezető, aki hozzátette: szerencsére, amit a jelenlegi kormány ígér,
az meg is valósul.
Dióssi Csaba jelentősnek nevezte,
hogy a város erőfeszítéseit az uszodaépítési programmal támogatja az
állam. – Összefogás tanúi lehetünk,
hiszen a város adja a területet, kiépíti a közművek mellett a parkolót is,
míg egy nagyon jó típusterv alapján
a tanuszoda az állam finanszírozásában valósul.
Örömét fejezte ki, hogy az alapkő
elhelyezésénél jelen voltak az iskolák vezetői és a tanulók képviselői,
akiknek épül az uszoda. Gyermekeink jelentik a jövőt, nekik épül az
uszoda – mondta Dióssi Csaba, aki
köszönetét fejezte ki a beruházás támogatóinak, megvalósítóinak.
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Saját forrásból bővült és újult
meg a váci idősek otthona
Kedd délután színvonalas ünnepi műsor keretében Harrach Péter országgyűlési képviselő és Fördős Attila polgármester avatta fel Vácon a város
Rádi úti Idősek Otthonában az intézmény saját erőforrásából - és egy alapítvány támogatásával - megvalósított 16 millió forint értékű fejlesztés eredményeként létrejött új épületrészt, valamint a felújított egykori épületet.

M

inden életkornak megvan a
maga szépsége és nehézsége. S hogy
a nehézségnél kezdjük, az idős
korban az egészségről egyre több
szó esik – kezdte ünnepi beszédét
Harrach Péter a váci Idősek Otthona felújított részlegének átadásán. A térség országgyűlési képviselője szerint az itt élők ugyan
családtagjaik egy részétől elszakadnak, s megszokott kapcsolataik lazulnak, azonban, ha az ember
ezeket el tudja fogadni, egy nyugodt és békés belső világot tud kialakítani. Ezáltal gazdagabbak és
erősebbek lesznek, hiszen van idő
és lehetőség a körülöttük levő teremtett világot jobban megismerni és felfedezni – fogalmazott
Harrach Péter. Majd így folytatta
köszöntőjét: - Mi változtatjuk az
otthonunkat, s nincs végső otthonunk ezen a földön. Mi az otthonunkat berendezzük és ragaszkodunk hozzá, s ha ezen változtatni
kell, nehezünkre esik. Az otthon
attól otthon, hogy mi emberek
úgy élünk benne, hogy egymást
támogatva és segítve tudunk otthont teremteni benne.
Az önkormányzat jelenlegi bevételeiben jelentős hiányok mutatkoznak, s így az intézményi
felújításokra kevés pénz marad.

Ezért is fontos az, hogy ebben az
intézményben a beruházás az és�szerű és takarékos gazdálkodás
eredményeként a pénzmaradvány felhasználásával és az intézmény alapítványának 800 ezer forintos támogatásával valósult meg
– fogalmazott ünnepi köszöntőjében Vác város polgármestere,
aki elismerését fejezte ki az intézmény vezetőjének, Szmolár Attilának. Fördős Attila szerint a felújítás nem csak esztétikai előnyt, hanem jelentős energia-megtakarítást is eredményez. S az otthon lakói mostantól komfortosabb, jobb
körülmények között élhetik az
életüket. Befejezésül köszönetét
fejezte ki mindenkinek, aki ebben
a felújítási munkában részt vállalt.
Dr. Áfra Tamás, Váci Idősekért
Szociális Alapítvány elnöke Bánk
József érseket idézte, aki szerint az

ünnepet meg kell teremteni. - Köszönöm, hogy ezt a szép ünnepet
itt is megteremtették - fogalmazott. A város elismert háziorvosa
szerint egy szerető szociális otthon ma rendkívüli dolog, s nem
véletlen, hogy a kormányzat nagyon komolyan befektet ezekbe az
intézményekbe. Mert a kórházak
ugyan meggyógyítják az időseket,
de egyre több kedves, ellátatlan
embert kell befogadniuk az otthonoknak. Zárszóként azt kívánta az ünneplő lakóknak, hogy szeretetben töltsék hátralévő éveiket.
A kulturális műsorral színesített
avató ünnepség végén Harrach Péter és a Fördős Attila a nemzeti színű szalag átvágásával átadta a kibővített és felújított intézményt az
ott élő idős embereknek.
B. Szentmártoni
Fotó: Sándor Lajos

Polgármesteri sajtótájékoztató

VÁCI AKTUALITÁSOK

Nyári diákmunka lehetőségekről, a kárpátaljai testvérvárosnak, Técsőnek
gyűjtött újabb váci adományról, a pedagógusok megbecsüléséről is szó
esett Fördős Attila polgármester aktuális, június 9-i sajtótájékoztatóján.

Dr. Boros Anita bevezetőben tolmácsolta Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter üdvözletét,
egyben köszönetet mondott Tuzson Bencének, a város országgyűlési képviselőjének és Dióssi Csaba
polgármesternek a fejlesztés megvalósítása érdekében tett erőfeszítéseikért, több éven át tartó kitartó
lobbizásukért, támogató együttműködésükért.
A kormány olyan uszodafejlesztési programot valósít meg a sportinfrastruktúra területén, amire az
elmúlt száz évben nem volt példa –
húzta alá a helyettes államtitkár, aki
szerint a kabinet az országos uszodaépítési programmal is egyenlő esélyt kíván biztosítani minden
gyermek számára. – Éppen ezért ez
a beruházás a jövőnek szól – hangoztatta dr. Boros Anita, aki így
folytatta: – Mi egy olyan Magyarországot akarunk, amely minden
gyermek számára biztosítja a feltételeket, hogy egészséges felnőtté
váljon – mondta majd a mindenna-

pos testnevelés bevezetésének jelentőségét külön is hangsúlyozta.
A helyettes államtitkár bejelentette, hogy az uszoda építésének
és a majdani üzemeltetésének teljes költségét magára vállalta az állam. A dunakeszi uszoda beruházási költsége nettó 354 millió forint,
amely 2017 elejére készül el.
Mint elhangzott a tanuszodai
funkciók ellátása mellett az uszoda
a város lakóinak sportolási igényeit
is kiszolgálja majd.
Az ünnepi beszédek után az iskolák képviselői és a diákok elhelyezték üzeneteiket a nemzeti színű szalaggal átkötött időkapszulában, melyet ezt követően dr. Boros Anita és
Dióssi Csaba két tanuló társaságában tett az uszoda alapköve alá a
jövő számára.
A tanuszoda két tanmedencét
tartalmaz, a kisebbik méretei: 10x6
m, 80 cm vízmélységgel, a nagyobbik medence méretei 25x15 m, 1,9
m vízmélységgel.
Vetési Imre

A

polgármester beszámolt egyebek mellett arról,
hogy június 4-5-én Kárpátalján folytatódott a
Feszty-körkép Alapítvány "Hazatérő" című jubileumi rendezvénysorozata, amelynek újabb eseményén
népes váci diákküldöttség is részt vett. A diákcsoportok
a művelődéstörténeti vetélkedő mellett – melyen a váci
csapat az előkelő második helyet szerezte meg - számos
más programon vettek részt, így ellátogathattak a Vereckei-hágóhoz, ahol - rekordkísérletként - Mónus József
íjász világbajnok átlőtt íjával a völgy két távoli pontja között. Ezt követően a résztvevők a honfoglalási emlékmű
körül láncot alkotva, imával és a Himnusz eléneklésével
tisztelegtek a honfoglaló ősök emléke előtt.
Mint elhangzott a programszervező alapítvány abból az alkalomból nyilvánította Feszty Árpád emlékévvé
2016-ot, hogy a festőművész 160 éve született és művésztársaival együtt 120 éve festette meg a magyarok Kárpátmedencei honfoglalásának híres panoráma-festményét.
Fördős Attila arról is beszámolt, hogy ötvennyolc fiatal jelentkezett a városháza közvetítésével a Nemzetgazdasági Minisztérium nyári diákmunka programjára,
amelynek célja, hogy segítse a pályaválasztást. És persze
azt is, hogy fizetést kapjanak a fiatalok. A programban
résztvevő intézmények: Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, Idősek Otthona és Klubja, Katona Lajos Városi
Könyvtár, Madách Imre Művelődési Központ, Tragor Ignác Múzeum, Váci Sport Nonprofit Kft. A fiatalok a fogadó helyeken szakképzettséget nem igénylő kisegítő feladatokat kapnak, és munkájukkal enyhítik az intézmé-

nyek munkaerő gondjait, illetve fontos munka tapasztalatokat is szerezhetnek – írja a város hivatalos honlapja.
Az oktatási rendszer átalakítása kapcsán Fördős Attila hangsúlyozta: noha az új struktúrában az önkormányzat már egyetlen iskola esetében sem lesz fenntartó, az
önkormányzat természetesen továbbra is magáénak érzi-vallja az intézményeket, és a lehetőségek függvényében igyekszik segíteni fejlesztési céljaik megvalósítását,
s nyilvánvaló, hogy a jövőben is elismerik a pedagógusok munkáját.
- Fontos, hogy évről évre jutalomban részesítsük a kiemelkedő munkát végző szakembereket. A tanárok, nevelők rendkívüli jelentőségű feladatot teljesítenek, meghatározó a szerepük a társadalmi életben. Ritka szép hivatás az
övék, amelyben hamar el lehet érni sikereket, ugyanakkor
az is igaz, hogy a munka gyümölcse sokszor csak hosszú
évek múltán érik be teljesen. Óriási felelősség a felnövekvő
generációk oktatása-nevelése, minden elejtett szónak nagy
súlya van. Az elhivatottságot, a példa értékű munkát pedig
meg kell becsülni - emelte ki a polgármester.
Az önkormányzat még a nyáron újabb - számítógépekből és egyéb, oktatást segítő eszközökből álló - adományt
juttat el Kárpátaljára, Vác testvérvárosának, Técsőnek.
- Köszönetet mondok a váci baptista gyülekezetnek,
Meláth Attila lelkész úrnak, mivel partnerkapcsolataik
révén ők is jelentősen hozzájárulnak Técső megsegítéséhez. Hamarosan jó minőségű iskolabútorok érkezhetnek
kárpátaljai testvérvárosunkba közvetlenül Németországból - emelte ki a városvezető.
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Balog Zoltán díjakat adott át pedagógusnap alkalmából

KÉT DUNAKESZI ÉS
EGY VÁCI PEDAGÓGUS
Németh László-díjat vehetett át

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Dr. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár Eötvös József-, Apáczai Csere János-, Szent-Györgyi Albert-, Brunszvik Teréz- és Németh László-díjakat adott át pedagógusnap alkalmából a Pesti Vigadóban.

A

Balog Zoltán miniszter Németh László-díjat adott át
Horváthné Szentléleki Katalinnak és Kovács Gábornénak

miniszter az ünnepségen hangsúlyozta:
A pedagógusok munkája nem helyi, hanem országos ügy, része az emberi erőforrás megteremtésének és
megújításának, amely nélkül
egyetlen ország sem lehet sikeres. „A pedagógusnap kifejezi azt, hogy vannak olyan
értékek, amelyek iránt együtt
vagyunk elkötelezettek és azt
szeretnénk, hogy ezek az értékek az életünk részévé váljanak”- tette hozzá.
Balog Zoltán kiemelte: az
oktatásnak és nevelésnek folyamatosan meg kell újulnia
és alkalmazkodnia kell az új
körülményekhez. „Csak akkor rendezhetjük újra a köznevelés rendszerét, ha meg tudunk egyezni a célban: a gyermek mindenek felett”. A miniszter szerint a köznevelési kerekasztalnak üzenete az,
hogy párbeszédet kell folytatni. Közel 70 szakmai szervezet

Cser Gézáné

tartotta fontosnak ezt a közös
célt, fogadta el a meghívást és
vesz részt a köznevelési kerekasztal körül folyó szakmai
párbeszédben. „Ha megadjuk
egymásnak a megfelelő tiszteletet, akkor számos ellentétet
feloldható” – hangsúlyozta a
tárca vezetője.
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, kiemelkedő oktató-nevelő munkája, életpályája, a pedagógus
élethivatás melletti elkötele-

zettsége elismeréseként adott
át. Többek között – régiónkból - a gyermekek harmonikus személyiségformálásában
hosszú időn át végzett kiemelkedő pedagógiai munkája elismeréseként Németh Lászlódíjat vehetett át:
Horváthné Szentléleki Katalin, a dunakeszi Bárdos Lajos
Általános Iskola intézményvezetője, Kovács Gáborné, a
dunakeszi Fazekas Mihály
Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetője és Cser Gézáné,
a váci Földváry Károly Általános Iskola igazgatóhelyettese.
Horváthné Szentléleki Katalin és Kovács Gáborné szakmai életútját a dunakeszi városi pedagógusnapon Dióssi
Csaba polgármester, és Eich
László tankerületi igazgató is
méltatta.
Forrás: EMMI,
fotó: Bartos Gyula/
EMMI
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Bonis Bona díjat kapott
Kátai Katalin hegedűtanár
A pedagógusnap alkalmából "Bonis Bona" szakmai díjat kapott a kiváló tehetséggondozó kategóriában Kátai Katalin, a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola hegedű tanszakának művész-tanára.
- Nagyon jóleső meglepetés
volt a jelölés, óriási megtiszteltetés a kitüntetés, amit a
Nemzeti Múzeumban rendezett minisztériumi ünnepségen Balog Zoltán minisztertől vehettem át a többi díjazottal együtt - mondta elöljáróban Kátai Katalin.
Természetesen szót ejtettünk hivatásválasztásáról,
ennek kapcsán pedig Kátai
Katalin elmondta: képzőművész családi háttér adta az indíttatást, de zenész felmenővel is büszkélkedhet, hiszen
dédapja kántor és kórusvezető volt.
- Gyerekként a tánc és a
képzőművészeti élmények,
szakkörök mellett afféle kiegészítő elfoglaltságot jelentett a hegedülés, de aztán főszerepet kapott az életemben a muzsikálás. A budapesti Bartók Béla zenei szakközépiskola után a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskolán tanultam tovább, ott diplomáztam. Elég hamar kiderült,
hogy meg tudom teremteni
az összhangot a zenét tanuló
gyerekekkel, megszerettem a
tanítást, de ezzel együtt a zenekari munka is nagyon fontos része az életemnek mind
a mai napig - mondta a Bonis
Bona díjas zenepedagógus.
Hivatása vezérelvéről szólva úgy fogalmazott: a kiemelkedő tehetségek istápolása
mellett azt tartja a fő küldetésének, hogy az átlagos vagy
gyengébb képességű növendékeivel is megszerettesse a
muzsikálást, amiben fontos
szerepet játszik, hogy a diákok képességeihez igazodva személyre szabott szólam-

átiratokat készít a gyakorolt
művekhez.

- Célom, hogy a gondjaimra bízott fiatalok örömüket
leljék a muzsikálásban, felnőtt életükben is fontos szerepet játsszanak a művészetek, legyen szó akár otthoni
zenehallgatásról, akár koncertlátogatásról, egy-egy képzőművészeti kiállítás megtekintéséről, színházról vagy
épp filmművészetről - emelte ki a kitüntetett zenetanár.
A gondolat jól érzékelteti, hogy Kátai Katalin pedagógiai munkájában nagyon
fontosnak tartja a társművészetekkel való szoros együttműködést, így tanártársaival
együtt rendszeresen összeállítanak olyan produkciókat,
amelyekben együtt szerepelhetnek az iskola hangszeres
növendékei, tánc- és színművészeti tanszakos diákjai.
A Bonis Bona díj elnyerésében fontos szerepet játszott az is, hogy Kátai Katalin az iskola égisze alatt

előbb vonószenekart alapított, majd a fúvós tanszak
bevonásával
szimfonikus
zenekart ugyancsak létrehoztak az intézményben, s
folyamatosan segíti a - civil
életben egyébként nem muzsikus, hanem más hivatást
választó - végzett növendékeiből álló Capriccio vonósnégyes tevékenységét.
- A díjat nem csupán személyes kitüntetésként értékelem.
Ezúton is kiemelem a művészeti iskola megvalósításában
dr. Ruszinkóné Czermann Cecília címzetes igazgató, az intézmény korábbi vezetőjének
szerepét, és köszönetet mondok a néptánc tanszakot vezető Gyúró Tamásnak, a gyerekkórust dirigáló Márkus Erzsébetnek, a színjátszó csoportot
éveken át irányító Hoványné
Martikán Erikának, Szilágyi
Szabolcs Balázs fúvóstanár
kollégámnak. A Bonis Bona
díj velük és többi kedves kollégámmal együtt egy kollektív
elismerés ennek a kis pedagógiai műhelynek - hangsúlyozta zárszóként Kátai Katalin,
kiemelve még az iskolát segítő
Szuppán Irén Alapítvány támogatását is.
Ribáry Zoltán
Kátai Katalin korábban elnyerte Dunakeszi "Év pedagógusa"
kitüntetését, az iskola
Farkas Ferenc díját, s
az idén tagozatvezető
helyettessé választotta
a ZETA (Zenetanárok
Társasága).

MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN:
Bonis Bona díjat kapott Fábián Gábor iskolaigazgató
Minden diák valamiben tehetséges - állítja Fábián Gábor, a váci Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium igazgatója.
Az intézmény vezetője Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért díjat vehetett át Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől június 2-án, a Magyar Nemzeti Múzeumban.
- Újabb díjat vehetett át,
mint iskolaigazgató a tehetséggondozásért. Mit jelent önnek és az intézménynek a mostani elismerés?
- A díj elnevezése azt jelenti,
hogy a jótól jót. Több kategóriában adják, én most a tehetség
segítő kategóriában kaptam
meg. Az igazgatói munkámból adódik, hogy kötelességem is a tehetségeket segíteni.
A Boronkaysok jól szerepelnek a versenyeken, ebben az
évben háromszáz diákunk került országos döntőbe, ebből
több mint kétszázan bejutottak a top tízbe. Több mint száz
diákunk pedig azt mondhat-

ja el magáról, hogy valamilyen
országos versenyben – tanulmányi, sport, szakmai, kutató munka – dobogós helyezést
ért el. Ha ennyi országos versenyen, több kategóriában is
ilyen jól szerepelnek az iskola
diákjai, akkor felmerül a gyanú, hogy mind az intézmény
tanárai, mind pedig az igazgató jól végzi a munkáját.
- Hogyan, mivel lehet a tehetségeket segíteni?
- Egy igazgatónak vannak
olyan feladatai, az iskola napi
gondjain kívül, amelyet úgy
tudnék definiálni, hogy iránymutatás. Amikor 2006-ban
igazgató lettem, akkor sem áll-

tam távol a tehetséggondozástól, hiszen tanárként is országos döntős diákjaim voltak

mind matematikából, mind
pedig a sport terén. Voltak már
akkor is elképzeléseim, hogy
a tehetséggondozást, hogyan
kellene megreformálni, illetve, hogy milyen fő irányokat
kellene megszabni. Ami nagyon fontos, hogy ezt a tantestület is elfogadta. Persze az is
kell, hogy emellett jó képességű diákjaink is legyenek, melyet már az általános iskolákból hoznak magukkal. A diákok bevállalják a plusz munkát, a szülők pedig támogatják őket.
Én azt gondolom, hogy minden gyerek különleges. A diákok rendszeresen kiparodizál-

nak, mert azt hangoztatom,
hogy mindenki tehetséges valamiben, de én ezt valóban így
is gondolom.
Ezek azok az irányvonalak,
amelyeket én megszabtam a tanárok számára. Azt mondtam,
hogy ne minden versenyen induljunk, hanem csak azokon,
amelyek nívósak, amelyekkel a
gyerekek plusz felvételi pontokat szerezhetnek, és ezekre készüljünk tudatosan. Ezekhez a
felkészülésekhez pedig igyekszem a tárgyi, anyagi, személyi
feltételeket megteremteni igazgatóként.
Fábián Gábor 2006 óta vezeti a Boronkay György Műsza-

ki Szakközépiskola és Gimnáziumot. Igazgatói mandátuma
ebben az évben jár le, de mint
elárulta ismét megpályázta a
posztot. Amennyiben elnyeri,
úgy további öt évig segítheti az
iskola tehetségeit igazgatóként.
A Bonis Bona elismerést
2013-ban alapították, pénzügyi
fedezetét a Nemzeti Tehetség Program biztosítja. Eddig
több, mint hétszázan vehették
át az elismerést. A Boronkay
iskolából 2015-ben Prehodáné
Nagy Éva és 2013-ban dr.
Mindáné Kolostori Nóra és
dr. Minda Mihály is részesült
már ebben a díjban.
Furucz Anita
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Álmodozás helyett
cselekedni kell
A Magyar Limes Szövetségnek a teljes hazai - összesen 417 kilométer hos�szú - Duna-szakaszt érintő Duna-Limes programja már 2018-2019-től rendkívüli gazdasági lehetőségeket hordoz a Dunakanyar, így Vác számára is –
hangzott el azon a váci konzultáción, melyet a Magyar Limes Szövetség és
helyi TDM rendezett június 10-én.

A

A konzultációt Fördős Attila, Vác polgármestere nyitotta meg

kormányzat által is támogatott ókori római Limes (a Római Birodalom
határvonala) egyes romterületeinek
UNESCO világörökséggé válása világhírt
és ez által jelentős látogatószámot, gazdasági élénkülést és bevételt hozhat az itt élőknek
– foglalható össze a meghívott szakemberek,
vállalkozók és a szövetség képviselőinek egybecsengő véleménye szerint.
A tanácskozást megnyitó Fördős Attila váci
polgármester a kiemelt állami projektről elmondta: azon munkálkodnak, hogy a térség

és Vác minél többet profitálhasson belőle. A
városvezető szerint a Duna menti lehetőségeket ki lehetne terjeszteni az egész Kárpát-medencében, az épített örökségek megismertetését, a római kor értékeinek bemutatását, mely
nagy vonzerőt kínálhat a turizmus számára.
Mint a tanácskozáson elhangzott, a
Duna-Limes program a Limes világörökségi hírnevén keresztül kívánja megjeleníteni és értékesíteni a Duna mentén található sokszínű, a római mellett más turisztikai
vonzerőket is. - Az ezekben rejlő turisztikai lehetőség messze felülmúlja a római kori
attrakciókét, de ennek kiaknázását nagyban elősegíti a világörökségi cím. A Dunamentén található nagyszámú római emlékek mellett legalább tízszer több, más korszakot képviselő értékek találhatók, melyek
ugyanilyen nagyságrendű árbevétel lehetőségét hordozzák magukban – nyilatkozta a Dunakanyar Régiónak Hirschberg Attila, a Magyar Limes Szövetség ügyvezető elnöke, aki több angol és magyar nyelvű színes értékesítési kiadványt mutatott be a jelenlévőknek, melyek - a teljes dunai szakasz
között – Esztergom, Visegrád-Duna-Ipoly

Nemzeti Park mellett Verőce, Vác és Szentendre értékeit tárja a közönség elé.
Az ügyvezető elnök kiemelte; a kormány
központilag koordinálja a világörökségi nevezési feladatokat, és ennek végrehajtására ez
év januárjában miniszteri biztossá nevezte ki
a Magyar Limes Szövetség elnökét, dr. Visy
Zsoltot.
Hirschberg Attila külön hangsúlyozta,
hogy a turisztikai és gazdasági célok hatékony
megvalósulását csak a tervszerű, és ambiciózus felkészülés révén lehet elérni, amely nem
csak a kormányzatnak indukál feladatokat,
hanem a helyieknek is, hiszen a legnagyobb
haszonélvezői is ők lehetnek. – A teljes magyar Duna-szakasz – köztük a Dunakanyar
érintett települései – egységes kiajánlásával
már ki lehet lépni a világpiacra! – mondta
az ügyvezető elnök, aki szorgalmazza a helyi
gazdasági, turisztikai célok megalapozását. –
Az UNESCO világörökségi cím elnyerése révén, annak nemzetközi hívószava miatt jönnek majd a turisták, de a számuk és a térség
gazdasági haszna leginkább felkészülésünktől, ambíciónktól függ – tette hozzá.
A turisztikai-gazdasági tervezést a Magyar
Limes Szövetség a Nemzetgazdasági Minisztérium és a területen található önkormányzatok anyagi támogatásával szervezi, melyet a
helyben csatlakozóknak 2016 július végéig el
kell készíteniük.
Kondor Attila - Magyar Limes Szövetség megbízott tervező helyzetértékelése után az
egybegyűltek közösen konzultáltak a várható közeli világörökségi helyszíneken pl. Gödön és Verőcén található római kori értékekről, s arról is szót ejtettek, mindezeket turisztikailag hogyan lehetne csatlakoztatni Váchoz. E mellett számos javaslat fogalmazódott
meg a Duna-part jobb turisztikai hasznosításáról, a vízi- és a kerékpáros turizmusfejlesztés lehetőségeiről. Sok szó esett a váci egyházi,
és az épített örökségben rejlő lehetőségekről,
a helyi múzeumok nemzetközi hírnevéről is.
A tervezés a jövőben a koncepcióalkotással folytatódik, melynek közös megalkotásához a szövetség várja a további érdeklődőket
az info@ripapannonica.hu elérhetőségen.
- Csak együtt kezdhetjük el megtervezni
és megvalósítani a jövőt, amit elődeink ránk
hagytak: „Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza
fényre derül!” – idézte Kölcsey Ferenc örökbecsű sorait Hirschberg Attila, a Magyar
Limes Szövetség ügyvezető elnöke.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Átadták a 10-es főút
új nyomvonalát

Átadták a Budapest-Esztergom vasútvonal beruházáshoz kapcsolódó hétmilliárd forint értékű közúti fejlesztéseket, köztük a 10-es főút új nyomvonalú szakaszát Budapesten.

V

arga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a térség
országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen kiemelte: a magyar kormány eltökélt abban, hogy a
gazdaságfejlesztés folytatódjon. Hozzátette, az uniós és
hazai forrásokból történő beruházásokat a magyar gazdaság teljesítményének jelentős
mértékű javulása teszi lehetővé – számolt be a június 10-i
avató ünnepségről az MTI.
Varga Mihály kiemelte, a
gazdaság növekedéséből adódó többletforrást az államadósság csökkentésére, adócsökkentésre és további béremelésekre fordítja a költségvetés.
A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: fenn
kell tartani a beruházási len-

dés, jelentősen csökken a zajszennyezés, ezzel jobb lesz az
életminőség.
A kormány támogatja a helyi fejlesztéseket és a miniszter példaértékűnek nevezte a
kormány és a települési önkormányzatok együttműködését.

dületet, miután tavaly 6 ezer
milliárd forint értékű beruházás jött létre az országban.
Varga Mihály szólt a kormány és Óbuda közötti együttműködés eredményességéről, amely hozzájárul fejlesztések megvalósulásához, az életminőség javulásához. Rámutatott: a mostani
beruházás révén gyorsabb,
biztonságosabb lesz közleke-

Fónagy János államtitkár
kiemelte: a Budapest-Esztergom vasútvonal fejlesztés meghozta az eredményét,
a MÁV-Start adatai alapján
az elmúlt fél évben 2011-hez,
a felújítás előtti utolsó teljes
menetrendi időszakhoz képest az utasforgalom felével,
az eladott jegyek száma negyedével nőtt ezen a vonalon.
Júliusban megkezdődhet

az Esztergom-Budapest vasútvonal villamosítása is, és ez
hozzájárulhat ahhoz a tervhez, hogy 2020-ra szinte kizárólag korszerű, környezetkímélő, kényelmes motorvonatok közlekedjenek a budapesti elővárosi vasúti forgalomban - tette hozzá Fónagy
János.
A jövő évi költségvetési javaslatban a közlekedésre fordítható források bővülnek hívta fel a figyelmet az államtitkár.
A kormány a következő években nemzeti forrásból is támogatja a közúthálózat nagyarányú fejlesztését,
fenntartását, korszerűsítésétjelentette ki Fónagy János,
példaként említette, hogy a
tervekben szerepel Esztergom közúti összekapcsolása
az M1-essel.
A NIF Zrt. tájékoztatása szerint a Budapest-Esztergom vasútvonal felújításához
kötődő 7 milliárd forint uniós forrás felhasználással és
a hazai társfinanszírozással
megvalósult közúti beruházás keretében 5,3 kilométer
utat építettek, hat műtárgyat
alakítottak ki, újítottak fel, és
két szintbeli vasúti-közút kereszteződést váltottak ki.
MTI Fotó:
Kovács Attila

Év végén megkezdődhet az M2-es
gyorsforgalmi úttá fejlesztése
Megjelent az M2-es Budapest-Vác közötti szakaszának kivitelezői közbeszerzési felhívása, eredményes pályázat esetén év végén megkezdődhet az
érintett szakasz gyorsforgalmi úttá fejlesztése - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. június 2-án az MTI-vel.

A

tervek szerint az
autósok 2018 végétől
közlekedhetnek majd a
19,6 kilométeres új úton, a
bővítés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Program
(IKOP) forrásból valósulhat
meg.
A társaság ismertette: a

beruházás keretében egyebek mellett Dunakeszinél a
meglévő csomópont terhelését csökkentik. A sződligeti
külön szintű csomópont is
átépül, a jelenlegitől 800 méterre kerül Vác felé, a csomópont pedig kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedés számára lesz megnyitva,
megszűntetve a régóta fennálló veszélyhelyzetet. Emellett megerősítik a főpálya

aluljáró hídjait, illetve ahol
szükséges, zajvédő falat és
erdőt telepítenek.
A tájékoztatás szerint
a több mint 13 kilométeren 2X1 sávon futó út
négynyomúsítása után gyorsabbá és biztonságosabbá
válik az utazás a környékbeli települések - Dunakeszi,
Göd, Sződ, Sződliget, Fót,
Csörög és Vác - és a főváros
között.
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Olvasók napja Dunakeszin
A 37. Ünnepi Könyvhétre és a 15. Gyermekkönyvnapokra június 9-13. között került sor. Ebből az alkalomból rendezte meg június 7-én és 9-én a dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár a hagyományos
Olvasók Napja programsorozatot, melynek keretében az intézmény névfelvételére is megemlékeztek.

A

gyermekek és felnőttek
számára
egyaránt kínáltak
érdekességeket. Elsőként a fiatalok körében ismert és népszerű Böszörményi
Gyula íróval találkozhattak a
Széchenyi István Általános Iskolából és a Radnóti Miklós
Gimnáziumból érkezett diákok. A Gergő-sorozat, ifjúsági és sci-fi valamint fantasy
könyvek szerzőjével Nógrádi Gábor, az ugyancsak közismert gyermek- és ifjúsági
könyvek szerzője beszélgetett.
Böszörményi Gyulának eleddig több mint harminc kötete
jelent meg, TV-s munkái közül kiemelkedik a 160 részes
Űrgammák sorozat. A fiatalok megismerhették írói indulásának történetét, s a beszélgetés legfőbb mondanivalójaként azt tanácsolta a szerző,
hogy az internet és az okos telefonok világában is a legfőbb
személyiségformáló még mindig az olvasás, a szépirodalom
szeretete.
Ezt követően került sor a
névadó szobrának megkoszorúzására. A rövid ünnepsé-

Babják Annamária és Vincze József
gen először Puskás Adrienn,
a Radnóti gimnázium diákja két Kölcsey-verset szavalt el,
majd elhelyezte a tisztelet virágait Lőrincz Róbert megbízott
könyvtárigazgató, Tuba Zsuzsa könyvtáros, valamint a jelen lévő diákok egy csoportja.
A könyvtár Gyermekrészlegének népszerű irodalmi kvízés rajzpályázata eredményhirdetésén Leniczki Tímea
gyermekkönyvtáros örömmel
számolt be arról, hogy az idei
rajzpályázatra a múlt évi 200-al
szemben 420 alkotás érkezett.

A legtöbbet a Széchenyi iskola
alsó tagozatosai küldték be. Így
32 fődíjat és 29 különdíjat adott
át a nyerteseknek. A pályamunkák június végétől egy éven át
láthatók lesznek a Gyermekkönyvtár honlapján. Sor került
az irodalmi kvízjáték díjainak
átadására is, nyolc pályázó részesült elismerésben.
A felnőtt olvasóközönség érdeklődésére tarthatott számot
az Atlantic Press Kiadó roadshow-ja keretében a könyvtárba érkezett Dézsi Ibolya (írói
neve Dézsi Desirée), Nemere

Búcsúnapi hangverseny

„Ezüsthangon csengő hárfa”
A hagyományos Búcsúnapi jótékonysági hangversenyt – melyre június 12én került sor a gyártelepi Jézus Szíve templomban – az emberek egymás
iránti szeretetének gondolatköre hatotta át.

A

külsőleg teljesen
megújult
templom belső terében is több változás történt. A műsorközlő Somogyi Sándorné arról
adott számot, hogy megújult
a szentély fölötti, s a háború alatt ledöntött csúcsdísz.
Úrnapjára elkészült az oltárkép és a szentély restaurálása. Ezt a nagy munkát a Dunakeszin élő Maracskó Izabella országos hírű restaurátor művész és munkatársai
végezték el, mindannyiunk
örömére. A tetemes költséggel járó munka fedezetét még
dr. Oláh Antal korábbi plébá-

nos alapozta meg. Gyarapodott a téglajegyekből, a hívek
adományaiból és kiegészítette a költségeket a Váci Püspökség valamint Dunakeszi
Város Önkormányzata, mely
a mostani koncertet is támogatta. A téglajegyek árusítása
és az adománygyűjtés folytatódik, mivel fontos feladat a
templombelső restaurálása is.
A koncert kezdetén Diósi
Tamás orgonaművész, a Szent
Mihály templom kántora orgonajátékában gyönyörködhettünk. A fennállása 90. évfordulóját ünneplő MÁV Magyarság férfikar elsőként az
önálló kórusprodukcióként

ritkán hallható, Erkel Ferenc
komponálta Himnuszt énekelte el Gyombolai Bálint vezényletével. A hangzásban
megújult, létszámban gyarapodott és átlagéletkorban
megfiatalodott énekkar nagy
sikert aratott műsorával.
Magas színvonalon megszólaltatott egyházzenei műveket hallgathattunk a Szent
Mihály templom kórusától,
a Servite Ökumenikus, valamint a Harmonia Sacra kórusoktól Szabó Gábor, dr.
Gyombolainé Kindler Edit,
valamint Szabó Gábor és
Tóth-Cseri Marica vezényletével, aki Cesar Frank Panis
Angelicus című kórusmű
szólóját emlékezetes szép előadásban interpretálta.
A koncerten hagyományosan felléptek a Farkas Ferenc
Művészeti Iskola tanárai is.
Ezúttal a Dobai Szabolcs (hegedű) Pénzesné Kiss Veronika
(hegedű), Juhász Teréz (cselló) és Veres Kornél (nagybőgő) összeállítású vonósnégyes bravúrosan játszotta el Rossini 12 éves korában
komponált három tételes szonátáját.
Köszönetet mondott a
nagyszerű előadásért Szádoczky Károly kanonok, plébános, a koncert fővédnöke. A haldokló Szent Ágostont idézte, aki az elkeseredett, zűrzavaros, erőszakos

István és Bokor Pál írókkal
való találkozás.
Szivárványhídon
címmel
Vincze József szobrász, költő, dalszerző, zenész kiállítással egybekötött irodalmi estjére június 9-én került sor. Verseiből összeállított műsorában
Babják Annamária színművésznő közreműködésével kisebb, aforisztikus költeményeit
és hosszabb lélegzetű lírai verseit, köztük több megzenésített művét hallgathattuk meg.
Az igényes, színvonalas műsort követően a könyvtár előterében berendezett kamaratárlatot Urbán Gyula író, költő,
rendező nyitotta meg. A kiállított művek közül kiemelkedik
legújabb alkotása, Attila hun
király portréja, mely a valaha
élt uralkodóról készülő köztéri
emlékhelyen lesz látható.
Lőrincz Róberttől még megtudtuk, hogy a sikeres Olvasók Napjával a júliusi szabadságolás előtt befejeződtek a
könyvtár rendezvényei. További programokra szeptembertől
várják majd a közönséget.
Katona M. István
A szerző felvétele
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tömeget így vigasztalta: térjetek vissza a szívhez. Ehhez
kapcsolódva megemlítette a
labdarúgó Európa-bajnokságon jelen lévő, elitélendő
erőszakot. Hinni kell a szeretet végső győzelmében, hiszen Jézus Szíve a szentlélek
ezüsthangon szóló hárfája.
Ilyen volt a koncert is, ezüsthangon csengő hárfa, mondta a plébános. Hozzátette: hiszünk a szeretet végső győzelmében és mindent megteszünk, hogy a szeretet győzzön az erőszak fölött.
Katona M. István
A szerző felvétele
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Történelmi magyar győzelmet ünnepeltek
Dunakeszi Fő terén a szurkolói zónában

… és csak zengett a Ria, Ria, Hungária…
Szinte nem volt az országnak olyan szeglete kedden késő délután, ahol az emberek ne a televízió képernyője előtt
ülve nézzék könnyes szemmel, amikor a magyar válogatott 44 év szünet után újra középkezdéshez sorakozhatott fel
egy Európa-bajnokságon. Dunakeszin a felújított Fő tér zsúfolásig megtelt szurkolókkal, akik önfeledten ünnepelték
Dzsudzsákék sikerét Ausztria ellen.

A

mikor kedd este úgy
majdnem nyolc táján
a francia bíró lefújta a MagyarországAusztria Európa-bajnoki mec�cset, a Dunakeszin felállított
szurkolói zónában, vagy inkább
sátorban olyan önfeledt ünneplés
kezdődött, amire nagyon régen
volt példa a városban. A magyar
válogatott ugyanis 2-0-ra legyőzte az osztrák csapatot, amivel hatalmas lépést tett a csoportból
való továbbjutás felé.
Pedig alig két órával korábban legfeljebb a feszült várakozásé volt a főszerep, és a kezdő
sípszót megelőzően is hosszú sorok kígyóztak még a sátor bejárata előtt. Aztán szinte leírhatatlan
volt a hangulat. Zengett-zúgott a
Ria, Ria, Hungária, és a jelenlévő majd hétszáz „szövetségi kapitány” percenként közölte ordítva
a szomszédjával, éppen mi lenne
a követendő nyerő taktika.
Egyben megegyezett mindenki: Szalai Ádámnak mennie kell
ebből a csapatból. Aztán amikor

550 nap után ismét a hálóba talált
a Bundesligában játszó csatár,
egyszeriben jobbá vált a szurkolók szemében, mint Lionel Messi.
Stieber emelésénél pedig olyan
tombolás kezdődött, amit még
nem látott Dunakeszi és Fő tere.
Igazán felemelő volt, amikor közel hétszáz torokból harsant fel a
világ tán legszebb dallama, a Magyar Himnusz, és a sörtől, valamint a válogatott játékától felhevült szurkolók csak nagy sokára
indultak haza, akik az elmúlt két
órában élvezettel hallgatták Lisztes Krisztián szakmai elemzéseit, akivel Mogyorósi Péter beszélgetett a hatalmas kivetítő mellett
felépített helyszíni „stúdióban”.
– Szombaton veletek ugyanitt
– adták ki a jelszót egymásnak,
és hazafelé már-már arról ábrándoztak, vajon mennyivel verjük
majd meg az izlandiakat a következő Eb-találkozón.
A meccset követően az esélyekről, a magyar csapat teljesítményéről is beszélgettünk a szervezők által felkért három szak-

Győzelmi mámor...
ember egyikével, a volt szövetségi kapitánnyal, a Dunakeszin élő
Várhidi Péterrel.
– Nagyon nagy eredmény,
amit a csapat az osztrákok legyőzésével elért. A játék minden elemében extra teljesítményt nyújtottak, és úgy vélem, ezzel a kétgólos sikerrel szinte kézzel foghatóvá vált a továbbjutás. Az már
most látszik, hogy a válogatott

felkészítése remekül sikerült, és
ez a csapat a csoportkör meccseire lett kihegyezve. Egyelőre nem
érdemes vad jóslatokba bocsátkozni, és a nyolcaddöntő esetleges esélyeit vizsgálni. A kapitánynak továbbra is ki kell zárnia a közvéleményt a döntéseiből, és ki kell tartania az elképzelései mellett, és lásd, ezúttal
Szalai is meghálálta a bizalmat

A közel hétszáz néző között sok fiatal is volt, akik lelkesen
szurkoltak a magyar válogatottnak
– jelentette ki Várhidi Péter.
A szakember úgy véli, nem elképzelhetetlen egy meglepetéscsapat esetleges sikere, ám szerinte a nagyok folyamatosan pörgetik fel magukat, és a csúcsformájukat majd az egyenes kieséses szakaszban érik majd el.
Addig meg, ha kell, nyögvenyelősen hozzák a meccseiket, mert a
legjobbjaiknak a bajnoki szezon
után újra fel kell töltődniük.
– Valamennyi csapatban olyan
játékosok szerepelnek, akik az
európai élvonalban edződnek.
Éppen ezért erősödik fel a világklasszisok szerepe egy-egy válogatottnál. Cristiano Ronaldo
vagy éppen Gareth Bale mec�cseket képes eldönteni, ők teszik
hozzá azt a szükséges pluszt csapatuk játékához. Ha tippelnem
kéne arra, ki nyerheti meg az Ebt, akkor a francia és a német válogatottra tennék, ugyanis ez a
két gárda szerintem kiemelkedik
a mezőnyből – fogalmazott a korábbi kapitány.
Várhidi Pétert nem lepte meg

a huligánok megjelenése az Ebn, mert mint mondta, ez már sajnos velejárója egy-egy nagy tornának. Amire viszont nem számított, hogy a balhék főszereplői
az oroszok lesznek, akikre ez eddig nem volt jellemző.
– Azért eddig a stadionokban
nem kellett botránytól tartani,
ám ez most az oroszok rakétázásai miatt megdőlt. Kétségtelen
tény, hogy hagy némi kívánnivalót maga után a torna biztonsága, de az erre hivatottak meg fogják oldani ezt a helyzetet, abban
biztos vagyok – állította a szakember.
S abban is biztosak lehetünk,
hogy szombaton, az Izland elleni
találkozón újra jó hangulat lesz a
Dunakeszi foci EB teraszon, ahová a szervezők szeretettel várják
a drukkereket, hogy Máté Csaba,
az FTC pályaedzője kommentálása mellett együtt szurkoljunk a
magyar csapat újabb győzelméért.
M. L.
Fotó: KesziPress
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