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30 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKŰ
kerékpárút fejlesztésről döntött a kormány
A kiemelt állami fejlesztések közé sorolták
a Szentendre-Budapest, Dunakeszi-Budapest szakaszt is

Mintegy 30 milliárd forint értékű kerékpárút fejlesztésről döntött a kormány, a turisztikai szempontból legfontosabb útvonalak fejlesztését nemzetgazdasági szempontból kiemeltnek minősítették - jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős
kormánybiztosa háttérbeszélgetésen augusztus 3-án Budapesten.

R

évész Máriusz hozzátette: a fejlesztések koordinálása érdekében döntöttek arról is, hogy a tárcán belül külön kerékpáros főosztályt hoznak létre. A várhatóan őszre megalakuló főosztály élére a kormánybiztos Berencsi Miklóst javasolta.
A kiemelt állami fejlesztések közé sorolta Révész Máriusz s Budapest-Balaton kerékpárút fejlesztését, a Balatont a Kis-Balatonnal összekötő kerékpárút fejlesztését, a Balatoni bringakör
komplex fejlesztését, a Tisza-tó körüli kerékpárút hiányzó szakaszának kiépítését, valamint az

Eurovelo 6 útvonal Rajka-Dömös, Szentendre-Budapest, Dunakeszi-Budapest, BudapestÉrd-Százhalombatta szakaszainak komplex fejlesztését. A fejlesztésekhez szükséges forrásokat
uniós és hazai források biztosítják, a fejlesztések többsége 2018-ra megvalósulhat – mondta,
melyről az MTI számolt be.
Emlékeztetett: az elmúlt években számos kerékpárút fejlesztésről döntöttek - így közel ezer
kilométernyi út épült meg 2007-2014 között
uniós, és több száz kilométer hazai forrásból.
Folytatás a 4. oldalon
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Közel kétszázezren
vigadtak Vácon
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ELÖNTÖTTE A VÍZ
AZ ALULJÁRÓT

Sajtótájékoztatón értékelte augusztus 1-jén Fördős Attila polgármester a XXIV. Váci Világi
Vigalmat, aki szerint egy újabb rendkívül sikeres rendezvényen van túl Vác.

- Nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan vettek részt a háromnapos programon. A több mint száz rendezvényen,
rendőri becslések szerint naponta 5060 ezren fordultak meg. Ez a három,
három és fél napban közel kétszázezer embert jelent. Az is nagy öröm,
hogy semmilyen rendkívüli esemény
nem történt, mindössze néhány táskát hagytak el a résztvevők – mondta
és köszönetet mondott mind a rendőrségnek, mind pedig a biztonsági szerveknek.
Mokánszky Zoltán alpolgármester, aki szintén jelen volt a sajtótájékoztatón
-, azt emelte ki, hogy a vigalom már egy

országos rendezvénnyé nőtte ki magát.
Mint mondta, számos pozitív visszajelzést kaptak az elmúlt napok során.
Az önkormányzat évről évre jelentős
összeget áldoz arra, hogy ezzel a programsorozattal megajándékozhassa a helyieket és a vendégeket – ezt még az országos hírű rendezvény megnyitóján mondta a város polgármestere. Fördős Attila
reményét fejezte ki: - Jövőre, a vigalom
negyed százados jubileuma kapcsán állami támogatással különösen nagyszabású rendezvénysorozatot szervezhetünk.
A váci DOM-ban rendezett megnyitón
dr. Beer Miklós megyéspüspök úgy fogalmazott, hogy a vigalom a találkozás

lehetőségének nagy ajándéka. - Mi, házigazdák büszkén ajánlhatjuk felfedezésre a város gyönyörű természeti környezetét, egyedülállóan gazdag építészeti örökségünket és természetesen az élő
kultúra értékeit, a különböző előadásokon és kiállításokon.
A főpásztor és a városi önkormányzat
hívó szavát idén is meghallották a Váci
Világi Vigalom rendkívül tartalmas
programijai iránt fogékony emberek,
akik közül a háromnapos rendezvény
mintegy kétszázezren szórakoztak.

F. A. - V. I.

A július végén hirtelen lezúduló, óriási mennyiségű eső
okozta károkról is szólt Fördős Attila, Vác város polgármestere az augusztus 1-jén tartott sajtótájékoztatón. Elmondta: számos intézkedést kellett megtennie. Kiemelte: bár több, országos média is megkereste, ő úgy érezte,
hogy mivel nem illetékes az ügyben, nem nyilatkozik a vasúti aluljáróban kialakult árvíz kapcsán.
- Természetesen én is érzékeltem, hogy
problémák vannak a csapadék elvezetésével mindkét aluljáróban, hiszen a
meglévő csatornahálózat nem tudta elnyelni a vizet. Ennek okait már keresik
az illetékesek, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt és a kivitelező – hangzott el. Hozzátette: sajnálja, hogy Vácon jelenleg olyan politikai helyzet
alakult ki, hogy ilyen esetekben is a városvezetést minősítik, miközben nincsen felelősségük, állami beruházásról
lévén szó.
Fördős Attila azt is elmondta még,
hogy a katasztrófavédelemmel közösen több döntést is meghoztak a helyzet kapcsán, ilyen volt többek között,
hogy ha szükséges kitelepítéseket hajtanak végre, melyre szerencsére nem
volt szükség.
- Sajnos a jelenlegi rendkívüli időjá-

rást nem tudjuk befolyásolni. Most is
egy óra alatt, több mint egy havi csapadékmennyiség hullott le – tette hozzá.
A Váci Városfejlesztő Kft munkatársai már takarítják a várost, és ellenőrzik a csapadékelvezető csatornákat is.
"Az aluljáró felszíni csapadékvíz elvezető csatornái és azok csomópontjai teljességgel átjárhatóak, szennyeződésmentesek. A beruházással nem
érintett zárt városi csapadékvíz elvezető hálózat túltelítettsége és a hordalék egyidejű felgyülemlése okozhatta a
Naszály úti aluljáró, mint mélyponton
lévő területen felgyülemlett csapadékvíz visszaduzzadását." – olvasható a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
mérnöki jelentéséből, melyet a helyszíni bejárás után augusztus 3-án tett
közzé a Társaság közösségi oldalán.
Furucz Anita
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Külföldről is érdeklődnek
a DDC cementgyártási
technológiája iránt
A Duna-Dráva Cement Kft. különösen fontosnak tartja a felnövekvő generáció képzését. Ennek keretében többek között gyárlátogatásokat szervez, melyekre mérnökhallgatókat és olyan diákokat vár, akik érdeklődnek
a modern, környezetbarát cementgyártás iránt. Rendhagyó módon most
Hollandiából érkezett egy ilyen csoport Vácra, a Delfti Műszaki Egyetemről (TU Delft), akik a gyár körbejárása után a Sejcei Kőbányába is látogatást tettek.

A

látogatókat leginkább az érdekelte, hogyan készül
a cement, és mitől lesz mindig állandó minőségű. Éppen ezért a diákokat most is, mint minden alkalommal, a DDC hozzáértő szakemberei vezették körbe a gyárban és a bányában,
bemutatva a cement gyártási
folyamatát. A látogatás során
a vendégek tájékozódhattak a

Váci Cementgyárban nemrég
indított
környezetvédelmi
beruházásról, illetve arról is,
hogy a termelési és gyártási
folyamat minden lépését nagyon komoly vizsgálatoknak
és ellenőrzéseknek vetik alá,
ami garantálja a DDC termékek magas minőségét.
A gyár megtekintése után a
Sejcei Kőbánya következett,
ahol a bányászati módszerekről, érdekességekről hallhat-

tak. Néhány különleges követ
maguk is kibányászhattak, és
el is vihették magukkal látogatásuk emlékéül.
A DDC bízik abban, hogy
a gyárlátogatások által a diákok még érdeklődőbbé válnak a korszerű cementgyártási technológia, illetve környezetünk védelme iránt,
és a későbbiekben belőlük is
remek szakemberek válnak
majd.
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30 milliárd forint értékű
kerékpárút fejlesztésről
döntött a kormány
Folytatás a címlapról
A fejlesztéseket azonban nehezítette, hogy
nem volt egységes az irányítás a szerteágazó területek - önkormányzatok, minisztériumok, civil szervezetek vagy hatóságok között.
A kiemeltté nyilvánított beruházásoknál a
közbeszerzéseket követően jövő nyáron lehet átadni a területet a kivitelezőknek. Ezért döntött
a kormány arról, hogy kormánybiztos kinevezésével gyorsítják fel a fejlesztéseket, amit a tárcán belül létrejövő kerékpáros koordinációs főosztály is segíteni fog - tette hozzá.
Révész Máriusz kitért arra is, hogy az eddig
megépült kerékpárutak önkormányzati fenntartása is megoldatlan volt. Előkészítés alatt van az a
döntés, hogy a Magyar Közút vegye át a kerékpárutak működtetését és fenntartását. A tervek véglegesítése előtt a legfontosabb kerékpáros szakmai és
civil szervezetekkel - Magyar Kerékpárosok Szövetsége, Magyar Kerékpárosklub, Kerékpáros Magyarország Szövetség - is egyeztetnek.
A legfontosabb célok közé sorolta a turizmust
is támogató kerékpárút-fejlesztések előkészítése
és végrehajtása mellett a kerékpáros szolgáltatások fejlesztését, a táblázás egységesítését.
Elmondta: 2018-ig országos turisztikai kerékpárút fejlesztési programot is kidolgoznak.
Az országszerte egységes turisztikai útirányjelző táblarendszer kialakítását ősszel kezdenék
el, hogy az a Bejárható Magyarország program
információs rendszeréhez is illeszkedjen - tette
hozzá.
Berencsi Miklós a kerékpárutak működtetésének rendezését emelte ki, azt, hogy a Magyar
Közút Nonprofit Zrt.-n belül megjelenik a kerékpározás területe. A Közlekedési Koordinációs Központ már kidolgozott javaslata szerint a
kerékpárforgalmi hálózat országos, regionális
jelentőségű szakaszait, illetve az első és másodrendű főutakkal párhuzamos külterületi szakaszokat is a közút látná el, amihez költségvetési
forrást is kell biztosítani. Ez megszüntetné a jelenlegi karbantartási, működtetési problémákat
és tisztázná a hatásköröket. A BKK-val kiépí-

tett együttműködésük folyamatos, és az önkormányzatokkal is egyeztetnek operatív kérdésekben - mondta.

Dunakeszin tovább bővült
a városi kerékpárút-hálózat

Ugyancsak jó hír a kerékpárosoknak, hogy
Dunakeszin tovább bővült a városi kerékpárúthálózat a Béke úti szakasszal, amely a Gyártelepi vasútállomásnál csatlakozik a már meglévő hálózathoz.

Mint közismert Dunakeszi egyik legfrekventáltabb útján, a Fő útról leágazó Béke úton valósult meg a fejlesztés, melyen a gépjárművek mellett az úttesthez hasonlóan rendkívül nagyarányú a gyalogos forgalom a vasútállomáshoz vezető járdán is.
Az évek során az a gyakorlat alakult ki, hogy a
Béke út északi oldalán lévő járdán a gyalogosok,
míg a délin a kerékpárosok közlekedtek. Ennek
ismeretében az Önkormányzat úgy határozott,
hogy a déli oldalon korszerű kerékpárutat épít
ki a gyalogosok és biciklisek védelme és biztonsága érdekében. Az új kerékpárúton elhelyezett
táblák is egyértelműen jelzik, hogy a két keréken
közlekedők számára készült a fejlesztés.
Az előkészítés időszakában az Önkormányzat
– a körzet egyéni képviselőjével, Szabó Józseffel
az élen – széles körű konzultációt folytatott az
út közelségében élőkkel, akik számára garantálták, hogy a beruházás területén lévő sövénysort
és fákat újratelepítik, illetve rendezik a terepet,
amely folyamatosan megvalósul.  A szerk.

Megkezdődött az alagi
Pálya utca felújítása
Augusztus elsején, hétfőn megkezdődött Dunakeszi egyik legforgalmasabb közútjának, a Pálya utcának a felújítása. A MÁV Nagyállomástól egészen Dunakeszi-Alsó déli határáig, a káposztásmegyeri vasúti aluljáróig terjedő út burkolata teljesen megújul a munkálatok során, melynek ideje alatt jelentősen lelassul a forgalom, amely váltakozó irányban, félpályán halad.

M

ár javában dolgoznak a
munkagépek, megkezdődött
a régi úttest felmarása 5 cm
mélységben, melyet új, korszerűbb anyaggal cserélnek le, ami a szakemberek szerint az előző úttestnél jóval
hosszabb távon biztosítja a kátyúmentes
közlekedést. Értesüléseink szerint a felújítással megoldódnak a vízelvezetési-problémák is, mivel összesen 24 darab vízelnyelőt építenek be.
A beruházás során az útpálya két szélére kiemelt szegély kerül, ezáltal a meglévő kerékpárút biztonságosabbá válik. A
Muskátli utcától a Bojtorján utcáig tartó
szakaszon a házak kerítései mentén új járda, a Rozmaring utca és a Muskátli utca
közötti szakaszon pedig új, vegyes használatú járda és kerékpárút épül.
Jó hír a gyalogosan közlekedők számára, hogy a káposztásmegyeri vasúti átjáró
alatt végre átvezetik az Alsóról a fővárosba

vezető járdát, melyet Dunakeszi már 2013ban kiépített. Laptársunk által is közölt információk szerint a későbbiekben - a Pálya
utca korszerűsítésének 2. ütemében - a Kápolna u. és a Rozmaring utca közötti kerékpárutat újíttatja fel az önkormányzat,
melyet pályázati forrásból kívánja megvalósítani.
Mint az felvételeinken is jól látható, a
munkálatok során nem lesz szükség teljes
útzárra, mivel a kivitelező félpályás – vál-

takozó irányú – lezárás mellett végzi a Pálya utca felújítását.
Augusztus 1. és 31. között félpályás lezárásra kell számítani, az áthaladó forgalmat
jelzőlámpákkal fogják irányítani a szakemberek, szeptember 1 és 18. között pedig mozgó forgalomirányítás lesz reggel 9
és délután 4 óra között egyes szakaszokon.
Az önkormányzat kéri az autósokat,
hogy amennyiben lehetőségük van rá, a
gyorsabb haladás érdekében kerüljék az
említett útszakaszt és válasszanak más útvonalat.
A Pálya utcához kapcsolódó hír, hogy
Dunakeszi-Alsón – mindkét irányban –
olyan technikai eszközöket helyeznek el,
melyek a területen megengedett sebességnél gyorsabban közlekedő autó érzékelésekor automatikusan pirosra váltja a gyalogos átkelőnél lévő lámpát.
V. I.
Fotó: KesziPress
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KALANDRA FEL!

A fővárostól 25 kilométerre, Gödön, a Budapest-Szob kerékpárút és a
Duna közvetlen szomszédságában várja vendégeit a Duna-part Nyaralóházak. A kéthektáros, parkosított üdülőterület kiváló helyszíne a legkülönbözőbb szabadidős, kulturális és sportrendezvényeknek.

M

Szent István Napi
Borünnep Nagymaroson
Színes programok várják az érdeklődőket Nagymaros Főterén a Szent István Napi Borünnepen, 2016. augusztus 19-én és augusztus 20-án.

A

i minden várja az ide látogató
családokat, iskolai csoportokat,
cégeket? A több napra érkező
vendégeknek 28 összkomfortos faházban biztosítanak igényes szállást, még a kutyabarátok számára is. Igénybe vehetik az éttermi és büfé szolgáltatásokat, emellett a szabadtéri bográcsozás, grillezés
is vonzó lehet az ínyencek számára. A közösségépítő csapatsportok kedvelői teniszezhetnek, kosárlabdázhatnak, focizhatnak, pingpongozhatnak. A
Duna parton strandolás, csónakbérlés várja a vizek kedvelőit. Iskolai csoportok, osztálykirándulások diákjai ugyancsak vonzó helyszínt találnak
a közös együttlétre. A felsoroltak mellett sárkányhajózás, kerékpárbérlés is szerepel a kínálatban.
Továbblépve, kiváló lehetőség nyílik céges rendezvények,
termékbemutatók, csapatépítő

madarak és fák napja városi
rendezvényeinek az üdülőközpont adott helyet. Ez alkalommal a különleges adottságokkal rendelkező ősfás parkban Markó József polgármester avatta fel a Dunakaland
Kalandparkot, ami nem más,
mint egy 4-10 méteres magasságban kiépített, 21 pályaszakaszból álló, 60 méteres lecsúszó pályával felszerelt kötélpá-

tréningek, konferenciák megtartására is. A korszerű fényés hangtechnikai berendezésekkel felszerelt nagy befogadó képességű színházteremben kulturális rendezvények,
koncertek, fesztiválok is megrendezhetők.
Mindezek a teljesség igénye
nélkül említett szabadidős lehetőségek köre egy kivételes
újdonsággal bővült. Az idei

lya labirintus, amely csodálatos vízi panorámával fogadja
az ügyességet, bátorságot, leleményességet próbára tevő látogatókat.
Lapunk kérdésére Viola
Albert, a kötélpályát megépítő és a kalandparkot üzemeltető Funnycor Tréning Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a felnőtt pálya, amely 134 cm-es
testmagasságtól
használha-

5

programok során megtekinthetik az
Örökség együttes koncertjét, majd Dunai tűzijátékot augusztus 19-én, továbbá
lesz egyházzenei hangverseny, Misztrál
gyermekkoncert, vidám utcaszínház a Maszk Bábszínház előadásában, Polarys együttessel utcabál és
meghívást kapott gyöngyösi Blue Blood Blues Band
zenekar.

tó, már májusra elkészült, és
megnyitása óta egyre nagyobb
igény mutatkozott a legfiatalabb, 4-8 éves korosztály számára használható kötélpályára
is. Ez utóbbit a napokban adják
át a gyerekeknek. Nagyon fontos tudni, hogy miután idén
tavasszal rendkívül megszigorították az ide vonatkozó biztonsági szabályokat, a többlépcsős vizsgáztatás során a létesítmény maradéktalanul megfelelt az előírásoknak.
Az izgalmakban bővelkedő kötélpálya péntek-vasárnap
között 14-19 óra között kereshető fel, az időjárás függvényében várhatóan október végéig. Csoportos igényeket egyéb
időpontokban, előzetes bejelentkezés alapján is fogadnak.
Kiemelte az ügyvezető, hogy
nagy megnyugvást jelent számukra az önkormányzattal
kötött hosszú távú megállapodás, a városvezetésben stabil,
kiszámítható partnerre találtak. Divatos, az üzleti szférából vett kifejezéssel élve „nyernyer megállapodást” sikerült
kötni, s remélhető, hogy a kalandpark mindenki számára
maradandó élményeket nyújt.
(A szolgáltatásról további
részletek a www.dunakaland.
hu honlapról ismerhetők meg.
A szerk.)
Katona M. István

Öreg autó nem vén autó…
… csak veterán!

Immár 12. alkalommal lesz lehetőségük a sződligetiek mellett az nagyközségbe látogató érdeklődő felnőtteknek és gyermekeknek, hogy rácsodálkozzanak a Sződligeti Veteránautós és Motoros Találkozón felvonuló csodajárgányokra. Idén erre augusztus 28-án, vasárnap lesz alkalom.

M

int azt a település polgármestere
– egyben az esemény főszervezője (közismerten „öregjárgány-barát”) – Juhász Béla elmondta: a
sződligeti Duna-parton délelőtt 9 órától kezdődő látványosság ezúttal is ingyenes. A programban természetesen most is szerepel az autó- és
motorcsodák felvonulása, lesznek játékos vetélkedők, ügyességi próbák, valamint kultúrműsor
és tombola is várja a vendégeket.
A szervezők nagy szeretettel várnak mindenkit, aki érdeklődik a viharos történelmet megélt,
ám még jelenleg is használatban lévő, ritkán látható autók és motorok iránt. További informá-

Fellépők között kapott helyet a nagymarosi
Wildenrosen és a die Blumen Táncegyüttesek, a Dunakanyar Fúvósegyüttes, és a Nagymarosi Férfikórus.
Megnyílik a Borutca, ahol kilenc borvidék tizenegy borászatának borait és pezsgőit kóstolhatják
meg. A szervezők mindenkit sok szeretettel várnak a
két napos ünnepi rendezvényre!

Elkezdődött a tankönyvek
kiszállítása az iskolákba

A diákok 67 százaléka ingyen kapja a tankönyveket
Folyamatosan szállítják a tankönyveket az iskolákba. A kiadványok a tervek szerint augusztus végéig megérkeznek az intézményekbe - mondta az oktatási államtitkár az MTI-nek. A
kiszállítást a Magyar Posta végzi - mondta Palkovics László.

P
ciók a 30/931-1361-es telefonszámon, vagy a jb@
vnet.hu internetes címen kérhetők.

alkovics László kifejtette: július 29-ig - néhány apró tételtől eltekintve - minden
érintett kiadó megjelentette a kiadványait és beszállította a Kello raktárába. Az iskolák rendelése alapján
diákmunkások közreműködésével külön raklapokra csomagolják a
könyveket, s a mintegy 15 ezer raklapot kiszállítják az intézményekbe.
Kitért arra is, hogy amennyiben
az iskolák további rendeléseket kívánnak feladni, második körben

szeptember 15-ig tehetik meg. A
kiegészítő tankönyvek mennyisége azonban már egészen kicsi szokott lenni. Ezeket a pótrendeléseket
szeptember 21-ig kiszállítják az iskolákba.
Az oktatási államtitkár jelezte: a
13 millió tankönyv értéke 12 milliárd forint, ennek kétharmadát az
állam állja, ugyanis a diákok 67 százaléka ingyen kapja a tankönyveket. Az általános iskola 1-4. osztályában alanyi jogon térítésmente-

sen járnak a kiadványok, felső tagozaton pedig rászorultsági alapon.
Elmondta: osztályonként meghatározták azt is, mennyiért lehet
tankönyvcsomagot összeállítani.
Akinek fizetnie kell, többféle módon megteheti. Az érintettek csekket kapnak, a kiadványokért nem
kell előre fizetni, a csekket szeptember 15-ig kell kiegyenlíteni. Fizetni lehet utalvánnyal, átutalással, és
a Kello szülői felületén is - közölte
Palkovics László.
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Minőségi kultúra a város szívében

Jazz Fesztivált rendeztek Dunakeszin

Színvonalas háromnapos rendezvényen vehettek részt Dunakeszi lakói július utolsó hétvégéjén. Kényelmes ülőhelyek várták a Főtéren a családok minden tagját, a gyermekekre is gondolva: a kicsiket a délelőtti fellépések művészei játékos feladatokkal is igyekeztek megszólítani.

A

július 29. és 31. között
megrendezett Jam
Jazz Fesztivál nyitánya a városban élő
Bella Levente és Juhász Róbert
koncertje volt. A duó népszerű slágereket adott elő akusztikus gitáron, az „élő zenészek, élő
zene” élményére hangolva a közönséget.
Szombat délelőtt a Budapest
Ragtime Band fellépésére sok
gyermekes család eljött. A kezdésként elsősorban ragtime és
dixieland dallamokat játszó
együttes rendhagyó koncertjén
olyan ismert opera részleteket
is megszólaltatott, mint például
Bizet Carmen-je. Azok a lelkes
és bátor gyermekek, akik a zenei kvíz során felismerték a különböző hangszereken előadott
ismert traktusokat (Radeczkyinduló, Für Elise, Örömóda,
stb.), jutalomként CD-t kaptak
ajándékba. A műsor további részében a csapatot Kelemen Angelika énekhangja is erősítette,
ekkor már valódi jazz számok
csendültek fel, magyar nyelven. Délután a Szőke Nikoletta
Quartett blues hangulatban indította koncertjét. Ennek ugyan
kissé ellentmondott az énekesnő által is megfogalmazott „karibi hangulat”, amely a Fő téren
fogadta a csapatot: a fülledt meleg, a csobogó szökőkút és a kút
vizénél pancsoló gyerekek vidám zsivaja, ám ezt természetesen senki nem bánta. A téren felállított óriási sátorban hófehér
kanapékon ülhettek az és asztalkák körül elhelyezett kényelmes
székek várták a később jövőket is
a fedett részen. A tér szélén körben felállított vendéglátó egységek fa házikóinál is kellemesen
tölthettük az időt.
A hangulat különösen a kora
esti órákban csapott a magasba,
amikor a színpad fényei és a szökőkút fényjátéka is jobban érvényesülhettek. Este kilenckor
jött el az igazi buli ideje: a Budapest Jazz Orchestra és szólistái:
Fehér Adrienn, Urbán Orsolya,
Mujahid Zoltán és Farkas Dániel
szórakoztatták a közönséget. Az
„Aki autón óhajt járni/Az utca
napos oldalán” - lemezbemutató
koncertjén jazz és swing számok
hangzottak el. A 17 tagú Budapest Jazz Orchestra, mely Magyarország első professzionális big bandje adta vasárnap délelőtt Náray Erika fellépésének
zenei hátterét is.
A fesztivál háziasszonyi szerepében ugyancsak jelen lévő
Náray Erikát a gyerekek elsősorban szinkronhangjáról ismerhetik, hiszen nem csupán a Verdák Sally-je vagy az Aranyhaj és
a nagy gubanc főgonosza, Nyanya Banya szólal meg az ő hangján, de számos más mesesorozatban is állandó szereplő. Azt
viszont talán kevesen tudják
róla, hogy képzett jazz énekesnő is. Ezt megtapasztalhattuk a
délelőtti műsor során, amelynek
fő célközönsége ismét a kisebbek közül került ki. Ezért a mű-

sor elején őket igyekeztek mozgósítani a népszerű autós mese
betétdalával vagy a Shrek dallamával. Később az Óz, a csodák
csodája dallama hangzott el, és
aki nem volt rest, a színpadon is
kipróbálhatta, milyen lehet bádogemberként mozogni. A bátrabbak táncolhattak is és versenyt énekelhettek szüleik ellenében a „Szólj rám, ha hangosan
énekelek” előadójaként.
Közben az ég is leszakadt, de
ezt a hatalmas sátor alatt szinte
észre sem vettük.
Vasárnap délután a Hot Jazz
Band muzsikája a húszas-harmincas évekbe repített minket, a
fesztivál utolsó estéjén pedig az
Orfeum: Revük éjszakája című
műsora a pesti klubok éjszakáját idézte meg. Ebből a műsorból
természetesen a táncosok sem
hiányozhattak!
A program mottója „minőség
és kultúra” maximálisan megvalósult, s bár a jazz alapvetően
rétegzene, sikerült megtalálni a
befogadó közönséget a város lakosai között és nem utolsó sorban: talán a következő generációkban is elültetni a magocskát
a színvonalas szórakozás iránti igényre.
Tihanyi-Konda Szilvia

www.dunakanyarregio.hu

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
DÉLKELET-Press Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül – szerkesztett
formában közölje. Kéziratot nem őrzünk
meg, és nem küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

Férfi vagyonőröket keresünk folyamatos
munkavégzésre. Feltétel: rugalmasság, megfelelő fizikai
állapot, önálló munkavégzésre való képesség.
Női vagyonőrt keresünk Dunakeszire, recepciós
munkakörbe. Idegen nyelv ismerete előny! Jelentkezni lehet
a keszisec.felvetel@gmail.com e-mail címen,
vagy a 06-30 9337-235 és a 06-30 9829-451
telefonszámokon. Fényképes önéletrajzot kérünk.

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

8

XVIII. évfolyam 15. szám

Somfai Péter vívó Dunakeszit is képviseli a riói olimpián
Az első olimpiájára készülő 36 esztendős kiváló párbajtőröző, Somfai Péter nemcsak hazájának, hanem szűkebb pátriájának, Dunakeszinek és Fótnak
is szeretne dicsőséget szerezni Rió de Janeiróban.
gyon készülnek arra, hogy televízión keresztül nézzék apa
versenyét. Bár magyar idő szerint késő estébe nyúlik majd a
versenyünk, de erre a pár órára még ébren maradnak ők
is. Augusztus végén harmadik kislánnyal bővül a családunk, amit nagy örömmel várunk – osztotta meg lapunkkal
az örömhírt Somfai Péter, akit
még júliusban a tatai edzőtáborban kerestünk fel.

T

uzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület
országgyűlési képviselője – akitől nem
áll messze a sport, hiszen Magyar Műugró Szövetség elnöke
– drukkol a magyar sportolóknak, benne a férfi párbajtőrcsapatnak, és tagjának, Somfai Péternek.
„Az olimpia sok mindent jelent a hazai sportolók és szurkolók számára. Mi magyarok
idén nagyon sok, összesen 159
sportolóval, 21 versenyszámban lehetünk kint az olimpián,
tehát 2 fővel többen, mint négy
éve Londonban. Szűkebb környezetünkben ennek azért van
komoly jelentősége, mert Somfai Péter párbajtőröző személyében nekünk is kint van egy
ragyogó versenyzőnk Rióban,
aki azon túl, hogy Magyarországot képviselheti, Dunakeszi
és Fót hírnevét is öregbíti.
Mindenkit arra buzdítok a
választókerületen belül és természetesen országszerte is,
hogy szurkoljon Somfai Péternek. A férfi párbajtőrcsapat augusztus 14-én, magyar idő szerint 14 óra után lép pástra és reméljük a késő esti végjátékban
is szoríthatunk értük, mert ez
azt jelentené, hogy szép sikert
szereznek hazánknak! Hajrá,
magyarok, hajrá, magyar férfi párbajtőrcsapat, hajrá Péter, nyerjétek meg az olimpiai aranyérmet!„ – mondta lapunknak Tuzson Bence, a Du-

nakeszi központú választókerület országgyűlési képviselője.
A családról, a gyerekekről és
az érkező babáról
Az évnek majdnem a felét itt
a tatai edzőtáborban vagy versenyeken, gyakorta külföldön
töltöm. Nagyon szerencsés vagyok, hogy a feleségem is vívott, így meg tudja érteni, hogy
milyen a vívással és az élsporttal együtt járó életmód. És a két
kislányom is borzasztóan örül,
amikor egy-egy versenyről hazatérek, bár amikor elmegyek,
annak kevésbé. Ám ők is értékelik, hogy versenyekre járok,
és főleg azt, ha apa éremmel tér
haza, amit ők kapnak meg, és
azzal pár napig el tudnak játszani. Természetesen ők is na-

A kezdetekről,
és a vívás iránti szerelemről
Érdekes, hogy gyerekkoromban a szüleim azt szerették volna, ha öttusázó leszek, de én a
vívás mellett maradtam. Megszerettem ezt a mozgásformát.
És aki egyszer beleszeret a vívásba, az élete végéig kijár a vívóterembe asszózni, függetlenül a korától, és függetlenül attól, hogy hivatásból vagy csak
játékból teszi. Amikor a páston vagyok, megszűnik a világ.
Semmi másra nem tudok koncentrálni, csak arra, hogy felgyulladjon a találatot jelző zöld
lámpa. Ez kevés dologgal ös�szehasonlítható, mámoros érzés.
Jó volt a társaság, és elkezdtek jönni az eredmények. Láttam az idősebb társaimat és

megszületett a vágy bennem,
hogy egyszer én is kijuthassak
az olimpiára. És most sikerült.
Ez lesz az első olimpiám, így 36
évesen ez nagy ajándék a számomra. A csapatban van két,
még nálam is idősebb, kiváló,
rutinos versenyző, Imre Géza
és Boczkó Gábor, akik már
többször is jártak olimpián.
Ők megpróbálnak felkészíteni arra, hogy az olimpia a többi
világversenytől eltérő, különleges atmoszférájú és hangulatú. Gőzerővel készülök arra,
hogyha be kell állni az olimpián a csapatba, bármilyen ellenfelet is hozzon elém az élet,
azt minél nagyobb tusaránnyal
megverjem, és ez által minél
inkább hasznára legyek a csapatomnak.
Remélem, hogy a televíziók előtt a mi riói versenyeinknek is sok százezer honfitársunk fog szurkolni. Mi mindent megteszünk, hogy kiugróan jó eredménnyel örömet
okozzunk minden magyarnak!
A szerk.
Somfai Péter párbajtőröző
36 éves, 1980. április 2-án
született Budapesten. Nős,
2 lánygyermek édesapja, a
cikk megjelenésének hónapjában várják feleségével harmadik kislányukat.

Pályafutását az MTK-ban
kezdte, majd 2009-ben igazolt a BHSE/Honvédba. Az
aktív versenyzés mellett a
Honvéd párbajtőr fegyvernemének utánpótlás edzője, felesége: Somfai (Berta)
Krisztina szintén. Mindketten a sport szeretetét próbálják továbbadni kislányaiknak és a vívni tanuló gyermekeknek.
Kiemelkedő eredményei:
Világbajnokság:
ezüst, 2009, Antálya, párbajtőr csapat

bronz, 2010, Párizs, párbajtőr csapat
ezüst, 2011, Catania, párbajtőr csapat
bronz, 2012, Kijev, párbajtőr csapat
Európa bajnokság:
arany, 2009, Plovdiv, párbajtőr csapat
arany, 2010, Lipcse, párbajtőr csapat
ezüst, 2011, Sheffield, párbajtőr csapat
ezüst, 2012, Legnano, párbajtőr csapat
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Szakképzett,
gyakorlattal
rendelkező varrónőt
keresek varrodámba.
Cím:
Vác, Kristóf udvar,
Hungária ház
Tel.: 06-27-304-679
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