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AZ EMBEREK TISZTÁBAN VANNAK
A NÉPSZAVAZÁS FONTOSSÁGÁVAL
Teltház fogadta a Pest megyei 5. számú választókerület minden meglátogatott településén a „Védjük meg Magyarországot” országjáró fórumsorozat előadásait, melyre Tuzson Bence országgyűlési képviselő várta az érdeklődőket. Mindez egyértelműen arra utal, hogy a helyi lakosok tisztában vannak az október 2-i népszavazás fontosságával, illetve azzal, hogy most hétvégén a jövőnkről szavazhatunk. Összeállításunkban a csömöri, a fóti, a veresegyházi és
a dunakeszi lakossági fórumok főbb üzeneteit foglaltuk össze.

A

Pest megyei fórumoknak csaknem
mindegyikén elhangzott az
a fontos megállapítás, miszerint ritkán adódik olyan súlyos döntés egy ország életében, mint az október 2-i
kvótareferendum, ahol a magyar emberek a jövőjükről
szavazhatnak, arról, hogy az
elkövetkező 100-150 évben
hogyan alakul majd a saját és
szeretteik, utódaik élete.
A csömöri lakossági fórum
vendége, Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere, a Fidesz budapesti elnöke előadásában külön hangsúlyozta: „a politikai korrektség a
világ legnagyobb cenzúrája,
tehát az, hogy valakik eldöntik, miről nem lehet beszélni, és miről igen”. Brüsszel is
kegyesen igyekszik elhallgatni azt, hogy Európában ma
22 millió munkanélküli van,
hogy minden második európai fiatal állástalan. Tagadják azt is, hogy Európa nagyvárosaiban több száz úgynevezett „no-go” zóna alakult
ki az elmúlt évtizedek során,
ahol jellemzően a bevándorlók által megszabott törvények uralkodnak, így a rendőrök sem mernek azokba bemenni. Ezekben a városrészekben párhuzamos társadalmak alakultak ki, és szinte

Simicskó István honvédelmi miniszter volt Tuzson Bence és Simon Tamás,
a Fidesz városi elnöke vendége a fóti fórumon

általános a bűnözés. Mindezek mellett Európa-szerte
drasztikusan megnövekedett
a nők elleni támadások száma.
Simicskó István honvédelmi miniszter, a fóti fórum
előadója felidézte a honvédelmi törvény első szakaszát,
amely szerint: „a haza védelme nemzeti ügy, minden állampolgárnak ebben van felelőssége”. Ezt a gondolatot
kiegészítve elmondta: a magyar állampolgárok feladata
jelen esetben nem abban áll,
hogy fegyvert fogunk, és ki-

megyünk a határra, sokkalta inkább a demokrácia adta
lehetőségeket, a demokrácia „fegyverét” kell használnunk – „egészséges nemet
kell mondanunk a betelepítési kvótára október 2-án, mert
most hazánkért, szülőföldünkért ezzel teszünk a legtöbbet”.
Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője ehhez
csatlakozva utalt arra, hogy a
kvótareferendum Fót számára kifejezetten fontos, hiszen
egy helyi befogadó intézmény
nagy veszélyeket rejthet ma-

gában – éppen ezért felelősségteljes döntést kell hoznunk Fót biztonságos jövője
érdekében.
Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szintén a biztonság kérdését állította a középpontba dunakeszi előadásában. Felszólalását a következő
kérdéssel kezdte: „Akarjuk-e,
hogy Magyarország vallása,
kultúrája, nyugodt élete megváltozzon? Mert ahol Európában befogadtak bevándorlókat, ott egyértelműen romlott
a közbiztonsági helyzet, nőtt a

félelem, a bizonytalanság”. A
főtanácsadó felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy az
Európai Unióban olyan jogszabály megalkotása zajlik,
amely felső határ nélküli embertömeg beengedését és automatikus szétosztását jelentené valamennyi tagállamban.
Nyomatékosította: Európának
képesnek kell lennie külső határai megvédésére. Érvényesítenie kell az unió és a nemzetállamok erre vonatkozó szabályait. Az unió területén kívül kell létrehozni nagy táborokat, amelyek összegyűjtik
ezeket az embereket, és ahol
biztonsági szűrések történnek, hogy csak azok juthassanak Európába, akik valóban
politikai menekültek, mindent tudni lehet róluk és megvan, hogy melyik ország kívánja befogadni őket.
Gyürk András, az Európai
Parlament képviselője azon
véleményének adott hangot,
miszerint Európa jelenleg tapasztalt válsága tulajdonképpen egy identitásválságból fakad: elvesztek a lelkesítő közös európai ideák, a keresztény gyökerek, ami pedig
megmaradt, az a lélektelen
technokraták bürokráciája.
Ezt követően felvázolta a szomorú európai valóságot: az
Európai Unió fővárosa a terror fővárosává vált, ez pedig

egy „átgondolt politikai stratégia eredménye”. Brüsszel
egy városrésze, Molenbeek,
„dzsihadista kiképzőtáborrá”
alakult, ahová „minden európai terrortámadás” visszavezethető. „A népszavazás egyúttal településeink jövőjéről
is szól. Ugyanis például Németországban elkezdődött a
migránsok önkormányzatok
közötti elosztása” – figyelmeztette veresegyházi hallgatóságát Gyürk András.
A magyar kormány meggyőződése, hogy az október
2-i népszavazás a válság kezelésében óriási súllyal van
jelen, ezért szinte elengedhetetlen az azon való részvétel.
Annál is inkább, mivel az Európai Parlament már októberben megkezdi a kvótacsomag tárgyalását, és december elsejével meg is kezdenék
a kötelező betelepítést. Megkönnyítenék a családegyesítést is, így minden kvótaszámot akár öttel is megszorozhatunk, és máris több tízezer
embert kellene befogadnunk.
A vasárnapi népszavazással
ezt kell megakadályoznunk.
Ne kockáztassuk Magyarország jövőjét, szavazzunk
NEM-mel az október 2-i népszavazáson! – hangzott el valamennyi fórumon.
(Tudósítóinktól)

Harrach Péter: emberséges önvédelem
Az ország más helyszíneihez hasonlóan a kényszerbetelepítésről tartottak lakossági fórumot Vácott is, melynek házigazdája a körzet országgyűlési képviselője, Harrach Péter
volt. Mint a rendezvény előtti sajtótájékoztatón köszöntőjében fogalmazott, a váciak tudják, hogy a jövőnk is kockán forog, ezért nem mindegy hányan mennek el szavazni október 2-án, s hányan adnak felhatalmazást a kormánynak, hogy álláspontját Brüsszelben
képviselje. „Fontos számunkra ez a népszavazás, mert az emberséges önvédelem megerősítését is jelenti”- mondta, majd a sajtó képviselőinek bemutatta a fórum vendégét,
Novák Katalint.

A

család- és ifjúságpolitikáért felelős államtitkár szerint a kényszerbetelepítési kvóta alapvetően egy rossz helyzetre
adott rossz válasz. A magyar kormány
évek óta mindhiába képviselte azt az álláspontját, hogy az illegális migrációt nem tudja támogatni, károsnak és rendkívül veszélyesnek tartja azt, ha tömegesen és ellenőrizetlenül érkeznek
Európa területére bevándorlók. „Javaslatunk nem

talált megtalálásra, de a következményeit együtt
nyögjük” – fogalmazott Novák Katalin, aki szerint kell segítenünk, de ott, ahol ők bajban vannak és nem ideimportálni őket és a problémájukat. Ennek érdekében humanitárius akciókat indított el a kormány.
Folytatás a 2. oldalon

Novák Katalin államtitkár és Harrach Péter országgyűlési képviselő
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Harrach Péter: emberséges önvédelem Lesznek ellenzéki képviselők

a váci szavazókörökben

Folytatás a címlapról

Ha a demográfiai folyamatokat is nézzük, van egy
elöregedő Európa és van
egy olyan dinamikusan növekvő terület Afrikában
és a Közel-Keleten, ahonnan korlátlanul érkezhetnek a bevándorlók. Magyarország, mint schengeni külső határral rendelkező ország, nem csak saját határait, hanem Európa határait is
védi. „Hiszünk a határvédelem erejében, identitásunk
és magyar kultúránk megvédésében” – fogalmazott
az államtitkár asszony, aki
mindenkit arra, buzdított,
hogy október 2-án éljen demokratikus jogával és adjon
felhatalmazást arra, hogy a
kormány határozottan fel
tudjon lépni a kényszerbetelepítés ellen.
Lapunk kérdésére – Sikerült-e a társadalommal
megértetni, hogy a népszavazás pártpolitikai érdekek
fölé emelkedő nemzeti ügy
- Novák Katalin úgy fogalmazott, hogy a népszavazás ügyét pártpolitikai kérdésekkel összekötni butaság,
hiszen nem arról szavaznak
a magyar polgárok október
2-án, hogy melyik politikai
erőt támogatják, hanem arról, hogyan képzelik el a jövőjüket. Ez egy olyan határozott vélemény lehet, amelyet nemcsak a hazai, de a
brüsszeli döntéshozóknak
is tudomásul kell venni. Az
EMMI államtitkára szerint
egy eredményes és érvényes
népszavazás olyan felhatalmazást adhat a kormánynak, amely akár más irányt

A vasárnapi kvótanépszavazás bojkottjára szólította fel a váciakat az
Együtt – Korszakváltók Pártjának váci szervezete nevében Jakab Zoltán
és Rozmaring Sándor. A két politikus hétfőn délután tartott sajtótájékoztatót a Magyar utcai kis parkban.

A fórumon megjelentek a járás és a város vezetői is

is szabhat a brüsszeli döntéshozatal folyamatának.
Harrach Péter ehhez még
hozzátette: „Látom, hogy a
baloldali szavazók megértették az üzenetet, a baloldali politikusok kevésbé. Ez
a beáramló tömeg veszélye
kinyitotta szemünket, észrevettük, van mit veszítenünk,
s hogy egy csodálatos országban élünk. Vannak valódi menekültek, akik valóban segítségre szorulnak, de
ezt a segítséget a szülőhelyükön biztosítsuk számukra.
Ezért is kap lehetőséget 250
közel-keleti keresztény fiatal, hogy hazai felsőoktatási intézményben tanulhassanak, s ezt a tudásukat országuk javára használhassák
majd. Egy ilyen globalizálódó világban nem lehet elzárkózni, de elsősorban saját közösségünkért van felelősségünk.”
A sajtótájékoztatón megjelent dr. Tarnai Richárd,
Pest megyei kormánymegbízott is, aki a Fónayteremben tartott lakossági
fórumon Novák Katalin és

Harrach Péterhez hasonlóan kifejtette véleményét az
október 2-i népszavazás létjogosultságáról.
(Vetési)

Tájékoztatás a 2016.
évi mikrocenzusról

Vácon
október 1. és
9. között kis
népszámlálást
tartanak
A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban
mikrocenzust tart. A
mikrocenzus, más néven kis népszámlálás
végrehajtását a 2015.
évi X. törvény rendelte el, az adatfelvétel részleteit pedig a
65/2015 (III.25) számú kormányrendelet
tartalmazza.

A

z adatfelvételre
2016. október
1-je és november 8-a között
kerül sor. A minta a lakások 10%-ára terjed ki, és
2148 településen mintegy
440 ezer háztartást és kb.
egymillió embert érint.
A mintába került háztartásokban élők számára
a válaszadás kötelező.

A 13 honvéd tábornok - Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Láhner György, Lázár Vilmos,
Leiningen-Westerburg Károly gróf, Nagysándor József, Poeltenberg
Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly gróf - valamint
Lenkey János, Ludwig Hauk, Kazinczy Lajos, gróf Battyány Lajos,
Ormai Norbert emlékét őrző domborműveknél elhelyezik az utókor
tisztelgő koszorúit. A hősöknek emléket állító domborműveket
Zubovits Győrkös Erzsébet képzőművész készítette
és adományozta a városnak.

Vác település
bekerült a 2016.
évi mikocenzus
mintájába
2016. október 1. és 9.
között a kijelölt címeken
élőknek lehetőségük lesz
arra, hogy a kérdőívet interneten keresztül önállóan töltsék ki. Amennyiben
az önkitöltés lehetőségével nem élnek, akkor 2016.
október 10. és november
8. között a számlálóbiztos keresi fel a háztartást,
hogy felvegye az adatokat.
További részletes információk találhatók a
mikrocenzussal
kapcsolatban
weboldalunkon,
a
www.ksh.hu/
mikrocenzus2016
cím
alatt - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal közleményéből.

E

zen lényegében megismételték
azokat
az érveket, amelyeket pártjuk már hónapok óta hangoztat. Bejelentették, hogy aláírásokat
gyűjtenek annak érdekében,
hogy a népszavazás nyomán
nehogy az ország uniós kilépését kezdeményezze a kormány.
Jakab Zoltán szerint a népszavazással a kormány csak
el akarja terelni a figyelmet más, súlyos belső problémákról. Ráadásul az Európai Tanács már döntött arról, hogy a betelepítési kvóta
csak önkéntes lehet. Az unióban sincs érvényes határozat
arról, hogy bármelyik országot menekültek befogadására
kényszerítenék – számolt be

Dr. Jakab Zoltán és Rozmaring Sándor

a sajtótájékoztatóról a www.
vacinaplo.hu.
A politikus személyes élményei alapján jelezte: a migránsügy már az iskolában is
megosztja a gyermekeket, a
családokban a kicsik szintjén
is megjelenik a politika.
A lap kérdésére válaszolva

elmondták: a vasárnapi népszavazáson Vácott minden
szavazókörben lesz ellenzéki képviselő, két helyen éppen az Együtt – Korszakváltók Pártjának aktivistái lesznek ott.
Furucz Zoltán
Fotó: Váci Napló

Okos parkolás Szentendrén –
a ZTE mintaprojektje
Magyarországon egyedülálló a ZTE Hungary Kft. Szentendrén bemutatott
mintaprojektje, az “okos parkolási zóna”, melynek lényege, hogy a parkolót keresőket mobiltelefonos applikáció vezeti a szabad helyekhez, illetve út menti kijelző tájékoztat a szabad helyek számáról. Az aktuális információkat a parkolóhelyek aszfaltjába süllyesztett érzékelők továbbítják a
rendszer központjába.

A

parkolásirányítási rendszer kiépítésével az egyes parkolóhelyek foglaltságáról szóló adatok már a behajtási ponton elhelyezett kijelzőn tájékoztatják a járművezetőket a szabad
helyek számáról, megkímélve őket a felesleges utaktól, csökkentve a zajterhelést és a légszennyezést. A ZTE „okos parkolási zóna”
projektje Magyarországon egyedül Szentendrén érhető el. A rendszer egyelőre 66 parkolóhelyet tart nyilván a Duna-korzón a Bükkös
pataktól a Péter Pál utcáig terjedő szakaszon.
A városban három hónapon át pilot projektként működő parkolásirányítási rendszert
Liu Siao Kang, a ZTE Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója adta át Szentendre vezetésének. Megköszönte a partnerek próbaüzem
alatt nyújtott segítségét, a Pest Megyei Közgyűlés, Szentendre Önkormányzata, a ZTE
Magyarország Kft., a Magyar-Kínai Új Befektetők Szövetsége együttműködését – írja az
önkormányzat hivatalos hírportálja.
“Szentendrét a művészetek városaként tartják számon, ugyanakkor tudni kell, hogy a
város a vezető technológiai megoldások alkalmazásában is élen jár” – emlékeztetett a
város polgármestere. “Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az országban Szentendrén
elsőként valósult meg mobil árvízvédelmi fal
333 méter hosszúságban, és nagyon büszkék
vagyunk arra is, hogy a ZTE segítségével szintén az országban elsőként valósulhatott meg
az intelligens parkolási rendszer Szentendrén.

Amit látunk, egy kezdet. Nagyon nagy potenciál van ebben a város számára, úgy ennek a
rendszernek a kiterjesztésében, mint további
smart city megoldások alkalmazásában, ezzel
javul az életminőség, a komfortfokozat és a
hatékonyság is jelentősen növelhető” – mondta Verseghi-Nagy Miklós polgármester.

H ely e sbíté s
A Dunakanyar Régió 2016. szeptember 15. lapszámában, a 2. oldalon: A jegyző válasza
címen megjelent közleményben helytelenül írtuk Deákné dr. Szarka Anita jegyző nevét.
Pontatlanságunk miatt ezúton kérünk elnézést a jegyző asszonytól.
A szerk.
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Összefogás egy élhetőbb jövőért - Európai Mobilitási Hét Vácon:
Légiósok vitték hajón a felhívást öt nap az ésszerű közlekedésért
A fenti címmel gödi magánemberek egyedülálló kezdeményezést indítottak útjára 2016. szeptember 18-án a Mobilitási Hét keretében. A nemes
akcióhoz – melyben a környezettudatos életmód jelentőségére hívták fel
a figyelmet - csatlakozott a városi önkormányzat mellett a szomszédos
Dunakeszi és Budapest három kerülete.

A

Dióssi Csaba Dunakeszi polgármestere

felhívással a szervezők célja az volt,
hogy a lakosság minél szélesebb körében ismertessék meg a környezettudatos életmód lehetőségeit, fontosságát. Mindezt ötvözték a Mobilitás Hét fő
gondolataival, az alternatív közlekedési módszerek, valamint a szabadidős sporttevékenység népszerűsítésével. Céljaik sikeres megvalósítása érdekében összefogtak Dunakeszivel
és a főváros három kerületével. Felhívásukban
– melyet Göd Városi Polgárőrség hívott életre, Göd Város Önkormányzata és a Duna-parti Nyaralóházak támogatott - a környezettudatossággal kapcsolatos legfontosabb pontokat
fogalmazták meg. A plakáton felsorolt felhívást
az akcióban résztvevő települések – Göd, Dunakeszi – és kerületek polgármesterei írtak alá.
A felhíváshoz társult egy zászló is, mely a
környezettudatosságot és az összefogást jelképezte, amire a polgármesterek a településüket
reprezentáló szalagot kötötték fel.
A gödi megnyitó ünnepséget követően a városban működő sárkányhajósok alakulata hajóba szállt, hogy a Dunán vigye el a felhívást
Dunakeszire, ahol a Katonadomb alatti parton Dióssi Csaba polgármester, és a Dunakeszi Sárkány Légió tagjai mellett számos környezetbarát érdeklődő fogadta a küldöttséget.
A folyóparton kikötő Gödi Szabad Sárkányok hajójából kilépve Jakab Júlia, a gödi
önkormányzat környezetvédelemért felelős munkatársa adta át a felhívást és a zászlót
Dióssi Csaba polgármesternek. A két város-

ÁLLÁS
A Renault-Békési Márkakereskedés
FÓTI telephelyére B kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező MOSÓS
munkatársat keres.
Jelentkezni lehet: Nargangné Békési
Szilviánál 06-209-770310 számon
vagy személyesen Fót, Móricz Zs. út 41.

ban rendkívül nagy hagyománya van a sárkányhajózásnak, a vizi sportnak, melyek kiválóan irányítják rá a figyelmet – a kerékpározás, a gyaloglás, az autómentes nap mellett
– a környezettudatos életmód jelentőségére.
Ezt hangsúlyozta Dunakeszi polgármestere
is, aki példaként említette az önkormányzat
ez irányú tudatos intézkedéseit, a várost behálózó kerékpárút kiépítését, a szelektív szemétgyűjtés tudatformáló és környezetszépítő jelentőségét. „Mindannyian látjuk, gyerek-

korunk óta mennyit változott a természet” –
utalt a természet és környezetünk folyamatos változására Dióssi Csaba, amikor aláírta
felhívást, és felkötötte a Dunakeszit jelképező
szalagot az összefogást szimbolizáló zászlóra.
Az egykori római kori erődítmény közelségéből ifj. Bauer Márton „hajóskapitány” vezérletével elindult a Dunakeszi Sárkány Légió, hogy Göd és Dunakeszi polgármestere által aláírt felhívást és a zászlót az újpesti kikötőben átadják a IV. Kerület polgármesterének.
Újpestről Dzurdzik Ádám kerékpáron vitte
tovább a „stafétát” a nemes felhívásban résztvevő másik két kerületbe, hogy a nap végén
visszatérjen az akciót kezdeményező Gödre.
- A kezdeményezés a környező települések
fantasztikus összefogásával valósult meg, melyet hálásan köszönünk – mondta a nap végén
Szőke Kriszta, a Göd Városi Polgárőrség alelnöke, aki azt is elárulta, hogy az akciót jövőre már
országos szintűre tervezik vízen és kerékpárral.
(Vetési)
Fotó: DunakesziPost

A tavalyi évhez hasonlóan Vác idén is csatlakozott, immáron második alkalommal az Európai Mobilitási Héthez. A fenntartható és környezetbarát
városi közlekedést népszerűsítő programsorozat jelmondata ebben az évben az „Ésszerű közlekedés. Hatékony gazdaság” – volt.

A

z öt napon át tartó
rendezvény szeptember 16-án, pénteken sárkányhajó versennyel vette kezdetét,
a Dunai Sárkányok Vác csapatának segítségével, melyen
közel kétszáz diák mérhette
össze vízi tudását.
Az általános iskoláknál a
végeredménynél holtverseny
alakult ki az Árpád fejedelem és a Petőfi Sándor Általános Iskolák között. A középiskoláknál az I. Géza király
Közgazdasági Szakközépiskola végzett az első helyen, a
Cházár iskola csapata pedig
a speciális kategóriában szerzett első helyet.
A pénteki eseményen a város polgármestere, Fördős
Attila arról beszélt, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 900 ezer forinttal járult
hozzá az öt napos programhoz. A városvezető igyekezett felhívni a fiatalok figyelmét a környezettudatos közlekedésre is.
Kedden aszfaltrajz-versen�nyel, rendőrségi-, tűzoltó-, és
mentős bemutatóval, ügyességi játékokkal várták a fiata-

ÁLLÁS
Szakképzett, gyakorlattal
rendelkező varrónőt
keresek varrodámba.
Cím: Vác, Kristóf udvar,
Hungária ház
Tel.: 06-27-304-679

A tűzoltók látványos bemutatót tartottak a Duna-parton

lokat a Duna-partra, de elsajátíthatták az elsősegélynyújtás technikáját is.
Szerdán a Váci Kajak-Kenu
Baráti Kör jóvoltából a medencés sportolást is kipróbálhatták az általános iskolások, és találkozhattak a londoni olimpiai ezüstérmes kajak négyes tagjával, Kulifai
Tamással és a kajak kettesben riói olimpiai döntős Molnár Péterrel is. Ugyan ezen
a napon részt vehettek még
a Tragor Ignác Múzeum ál-

tal szervezett kincskereső kalandtúrán is.
A minisztérium ebben az
évben 196 magyar település részesített támogatásban,
amelyek közül a Vác a 10. helyen állt az összeg nagyságát
tekintve. A programokat az
önkormányzat is támogatta.
Az Európai Mobilitási Héten minden váci óvoda, az
összes általános iskola, és
több középiskola is részt vett.
Furucz Anita

Apróhirdetés
• Eladó ingatlan. Eladó Göd Nevelek dűlőbe a Jégmadár utcában egy 798 négyzetméteres építési telek kis faházzal és házi vízművel. A kert gondozott. Víz, gáz az utcában, villany a telken. Ár: 8 millió forint. Váci, Nagymarosi ingatlan cseréje érdekel. Érdeklődni: 06
70 453-0806 telefonszámon.

Korábbi lapszámainkat
megtekintheti a
www.dunakanyarregio.hu
internetes portálon!
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Kis hely a miénk,
tele jó dolgokkal
Ezekkel a szavakkal kezdődik az Invitel új tévéreklámja. A telekommunikációs cég nyár végén indult kampányában a szűkebb környezetünk, településünk számunkra kedves elemeire koncentrál, vagyis azokra a dolgokra, amelyek igazán otthonossá teszik világunkat.

A

z Invitel 3 évig használta a korábbi,
sajátos hangulatú rajzos reklámokat, azonban a fenti gondolatvilághoz más vizuális megoldást választott. Az új reklámokban a kisebb települések
pozitív hangulatú világát jeleníti meg, bemutatva a helyi értékeket és az Invitel jelenlétét.
A ’Mifelénk’ kampány ötletét az a tapasztalat
adta, hogy a kisebb települések mindennapjaiban is számos nagyszerű és fontos pillanat történik, amikről érdemes beszélni, hiszen ezek
meghatározzák a helyiek életét. A humoros és
Az Invitel munkatársai a Dunakeszi Invitel Napon (Bajcsy-Zsilinszky u. 6. minden
hétfőn 13.00 - 20.00 óra között) készséggel
tájékoztatják a szolgáltatások iránt érdeklődőket. Emellett a lakossági ajánlatokról
a 1288-as telefonszámon, a kisvállalatiakról a 06 80 881 881-es zöld számon is kérhetnek felvilágosítást. www.invitel.hu
citroenvac.hu

barátságos reklámok ezeket a pillanatokat örökítik meg hiteles környezetben.
Az Invitel a család minden tagja számára izgalmas szórakozást nyújt, legyen szó telefonról, televízióról, vagy internetről, sőt, a
kisvállalkozások is igényük szerint alakítható
csomagokat találnak a cég kínálatában. Helyi szolgáltatóként hozzájárul a Dunakeszi és
környékén élő családok kényelmesebb életéhez és a kisvállalatok üzleti sikereihez.

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

Egy „tehetségkutató”, amelyen több száz nyertes van
Kitartás, elszántság és átlagon felüli teljesítmény – ez a közös abban a 715 általános és középiskolás fiatalban, akik már részesültek a DDC a Tehetségekért ösztöndíjban. A Duna-Dráva Cement Kft. alapítványa idén
is kiírta pályázatát, amelyre szeptember végéig várja a tehetséges gyerekek jelentkezését.

A

Vácott több mint egy évtizedes, Beremenden pedig
6 éves múltra visszatekintő program során azok a
diákok kaptak és kapnak támogatást, akik eredményeikkel a sport, a zene, a művészetek és a tanulás
területén kiemelkedőnek, tehát ígéretes tehetségnek számítanak. A pályázaton nyertes fiatalok 10 hónapon keresztül részesülnek ösztöndíjban, amely segítségével fejleszthetik képességeiket, és elérhetik kitűzött céljaikat. A program sikerét és jelentőségét az elmúlt évek eredményei is alátámasztják: Vácott
mindeddig 439 tanulót segített a vállalat, összesen 33 millió
forinttal, míg Beremend környékén 18 millió forinttal járult
hozzá 276 diák álmainak megvalósításához. Közülük nem egy

diák több éven keresztül is kiérdemelte és elnyerte az ösztöndíjat a választott területen tanúsított elkötelezett munkájával.
A tavalyi pályázat kiemelt tehetségeivel videó-interjúinkban
ismerkedhet meg: http://www.duna-drava.hu/hu/osztondijprogram-kisfilmek
A Duna-Dráva Cement Kft. Ifjúsági és Innovációs Alapítványa idén is várja azon diákok pályázatát, akik a Beremendi vagy a Váci Cementgyár vonzáskörzetében élnek és tehetségük kibontakoztatásához keresnek támogatást. A pályázatokat 2016. szeptember 30-ig lehet benyújtani. További részletek a Duna-Dráva Cement Kft. honlapján találhatóak: http://
www.duna-drava.hu/hu/ddc-tehetsegekert-aktualis
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Tartalmas programok a Szent Mihály napokon
2016-ban is megtartják a Szent Mihály napi búcsút Dunakeszin – a kézműves vásárt és népi forgatagot népzenei és igényes könnyűzenei koncertek kísérik. 2016. október elsején és másodikán vidám forgatagnak ad otthont Dunakeszi főtere, hiszen Dunakeszi Város Önkormányzatának jóvoltából idén is megrendezésre kerülnek a Szent Mihály napok.

A

kétnapos rendezvény ideje alatt
a főtéren és környékén kézműves
vásár mellett helyet kap a
hagyományos népi játszótér
is, hogy a legkisebbek is bepillantást nyerhetnek a régi
idők világába.
Október 1-jén szombaton, a programot a Dunakeszi Koncertfúvósok nyitják,
majd a Grimaszk Bábszínház érkezik a városba. 17
órától a 2016-os „Fölszállott
a páva” c. televíziós vetélkedő gyermek győztesei lépnek színpadra, majd 19 órától Charlie ad egy 90 perces
koncertet.
A búcsú második napja
már hagyományos módon
a Szent Mihály nagytemplomban kezdődik az ünnepi
szentmisével, majd a mise
részeként megáldják az augusztus 20-án fölavatott IV.
Béla szobrot a főtéren.
A színpadi programok 13
órakor kezdődnek: Elsőként
a Soroksári férfi népdalkör,

majd a Duna Gyöngye Néptánccsoport lép színpadra,
őket követi a Soroksári Vidám Favágók Táncegyüttese.
15 órától a Zabszalma Zenekar várja a legkisebbeket, akik a zenés szórakoztatáson felül nagy hangsúlyt
fektetnek az ismeretterjesztésre, a hangszerek bemutatására és a gyermekek érdeklődésének felkeltésére is
a zene csodálatos világa felé.
Tovább kalandozva a magyar népzene világában
Szalonna és Bandája is a
Dunakeszire érkezik, majd
a magyar népzene, a rock, a
pop és a funk határvidékein
mozgó Szabó Balázs Bandájának koncertjével zárul az
idei búcsú.
A szervezők a város polgárait sok szeretettel várják október első két napján, Dunakeszi főterén, az
immár hagyományos Szent
Mihály napokon. A részvétel természetesen idén is ingyenes!

Lélekemelő orgona- és kóruskoncert
Koncertsorozatot hirdetett a Szent Mihály templom Dunakeszi Orgonás
Ősz címmel. A zenés áhítatok első hangversenyére szeptember 25-én került sor Búcsúi hangverseny címmel.

A

zenei
eseményen
dr. Horváth Márton
Levente DLA orgonaművész és zeneszerző, valamint a Servite
Ökumenikus Kórus előadásában gyönyörködhettünk.
Az orgonamuzsika gyöngyszemei közül válogatott prog-

orgona átiratát hallgathattuk
meg. Mendelssohn d-moll szonátája következett, majd dr.
Horváth László Levente saját,
Madaradante című három tételes művének harmadik tételét adta elő, melynek ősbemutatója egy héttel korábban volt.
A mű születéséről annyit, hogy

A kórus tagjai
ramban elsőként D. Buxtehude észak-német zeneszerző egyik művét hallgathattuk meg. A műsorközlői szerepet betöltő Szabó Gábortól, a
templom énekkarának karnagyától megtudtuk, hogy a zeneszerző nagy hatással volt az
ifjú Bach művészetére, akinek
D-dúr szvitje legismertebb tételét, az Air-t a művész mély átéléssel szólaltatta meg. Johann
Gottfried Walther, német zeneszerző, orgonista és gyűjtő-lexikográfus nevéhez számos korabeli mű átirata fűződik, köztük a Giovanni Lorenzo Gregori négy tételes B-dúr
concertója. melynek ezúttal

Madarassy István szobrász és
ötvösművész a közelmúltban
egy 100 darabos szoborkép-sorozatot állított ki, melynek ihletője Dante Isteni színjátéka
volt. A mű e tárlat megnyitójára íródott.
Az orgonamuzsikát nagyszerűen egészítette ki a Servite
Ökumenikus Kórus programja
Dr. Gyombolainé Kindler Edit
vezényletével. Műsoruk bevezetőjében dr. Gyombolai Márton elmondta, hogy a 15 éves
kórus célja: „A szent zene szolgálata, éneklés Isten dicsőségére, az emberek megörvendeztetésére”. Műsorukat katolikus, református, evangélikus

és baptista szerzők alkotásaiból állították össze. Elsőként
kortárs szerzők, Halmos László, Draskóczy László és Bengt
Eriksson művei hangzottak
el. Ezt követően Bach két dalát szólaltatta meg Gyombolai
Bálint, majd Bach Magnificat
című, Mária hálaénekének zenei feldolgozásából a szoprán
áriát Gyombolainé Iványi Márta adta elő. Mindkét nagyszerű
produkció különleges élményt
nyújtott a közönség számára.
Ezt követően a kórus egy Bach
korál átiratot, majd Esterházy Pál két művét mutatta be,
szólót énekelt Gyombolainé
Iványi Márta, orgonán kísért
Diósi Tamás orgonaművész, a
templom kántora. Záró számként Varga László atyának, a
váci székesegyház karnagyának feldolgozásában egy őskeresztény ének hangzott el.
A közönséget emlékezetes
előadással megörvendeztető
koncert zárásaként Bach legismertebb műve, a d-moll toccata és fúga hangzott el, majd
Kozsuch Zsolt atya plébános
mondott köszönetet a közreműködőknek.
A koncertet végighallgatta
Beer Miklós váci megyéspüspök. Kérdésünkre elismeréssel
szólt a kórus előadásáról. Megjegyezte, hogy a mai megosztott világunkban nagyon fontos üzenet az ökumené, amit
az énekkar régóta képvisel.
Az Orgonás Ősz következő rendezvénye október 22-én
lesz este hét órakor. Diósi Tamás ad koncertet, mely tisz-

Dr. Beer Miklós
telgés lesz a 60 évvel ezelőtti október 23-i események hősei előtt.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Paralimpikonok köszöntése
Nagyszerűen szerepelt a riói paralimpián a Váci Reménység Egyesület két
kiváló atlétája, Kálmán Krisztina és Keresztesi Erika, akik sportágukban
bejutottak a döntőbe. A sportolókat látványos műsorral köszöntötték a
Madách Imre Művelődési Központban, akik tiszteletére megjelentek Vác
vezetői, a szülők, edzők, barátok, és Keresztesi Erika munkahelyi vezetői,
a dunakeszi Lighttech igazgatója és HR vezetője is.

Z

súfolásig megtelt a
művelődési központ
Fónay-terme szeptember 21-én este,
amikor a város és Váci Reménység Egyesület közös
szervezésében fogadták a riói
paralimpiáról hazatért két váci
atlétát. Meghatóan kedves, ám
rendkívül látványos műsorral ünnepelték a két kiválóságot, akik tiszteletére jelen volt
Fördős Attila polgármester, és
a két alpolgármester, Pető Tibor és Mokánszky Zoltán is.
„Nem csak a város, hanem
az egész ország büszke rátok.
Példaképek lettetek, s reméljük, sokan követik majd azt az
utat, amelyet a kitartás, a küz-

delem, a győzelmek jellemeznek” – mondta köszöntőjében
Mokánszky Zoltán alpolgármester.
Beer Miklós váci megyéspüspök zarándokútja miatt levélben gratulált a két sportembernek.
A rendezvény háziasszonya,
Fábián Nikoletta „mini” interjúkban meséltette el a két atlétával a riói verseny izgalmait, az olimpiai faluban szerzett
barátságok maradandó élményét, a brazil emberek vendégszeretetének kedvességét, Rió
de Janeiro szépségét.
Az ünnepelt sportolók köszönetet mondtak szüleiknek,
barátaiknak, Szikora Gyula

és Magyari József edzőknek, valamint Kanyó Zsolt
paraatlétának, aki Krisztinát felfedezte és elindította a
sportútján, segítette felkészülését.
Az edzők, a szülők – kön�nyeikkel birkózva – meghatóan kedves hangon beszéltek a
két sportoló küzdelméről, a sikerhez vezető úton eléjük gördülő akadályok legyőzőséről,
az ép embereknek is példát adó
helytállásukról.
Dallal, verssel és látványos
tánccal ünnepelték a kiválóságokat, akik tiszteletére Toldi Tamás - többek között – elénekelte a Győzni fogunk című
nagy sikerű indulót, melyet
Wernke Ádámmal közösen írtak a paralimpiai bajnok vízilabda válogatott buzdítására.
A Rio de Janeiroban rendezett paralimpia 400 méteres
síkfutás T/20-as kategória döntőjében Keresztesi Erika, egyéni legjobbját teljesítve, 1,47 perces idővel a 7. helyen végzett.
A női súlylökők F32-es kategóriájában - a játékok utolsó
magyar indulójaként - a szintén a VRE színeit képviselő
Kálmán Krisztina 2.14 méteres
eredményével a 6. helyen végzett a döntőben.
(Vetési)
Fotó: Váci Napló
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Női kézilabda NB I/B

Göd fölényesen nyert
Pilisvörösvár ellen

A női kézilabda bajnokság tizennégy csapatos NB I/B Keleti csoportjának
harmadik fordulója előtt a vendéglátó Göd SE és a Pilisvörösvár egyaránt
két ponttal állt a tabellán. Tősér Tibor lányai az első bajnokin súlyos, 15
gólos vereséget szenvedtek Szegeden. A csorbát az első hazai mérkőzésen, Balmazújváros ellen igyekeztek kiköszörülni a 35-26-os győzelemmel. A vendég együttes is 50 százalékos teljesítménnyel a „tarsolyában”
vágott neki a gödi összecsapásnak.

A

találkozót
Göd
kezdte és mindjárt
az 1. percben meg
is szerezte a vezetést. A megfiatalított együttes lendületesen rohamozott, amit hűen tükrözött az
új eredményjelző is, hiszen
4-0-ás hazai vezetést mutatott. Pilisvörösvár az első találatát hetesből szerezte, majd
szép lassan kezdtek felzárkózni, de a 10. perc után újból
hullámvölgybe kerültek. Göd
látványos akciókkal megtörte ellenfelét, aminek eredményeként a 15. percben 10-5re vezetett. Különösen Petró
Bettina, Bató Lili és Szenes
Bettina volt elemében. Ekkor
kért időt először a vendégek

edzője, de ez sem segített. A
gödi „tinik” remekül játszottak, szemmel láthatóan élvezték a játékot, a széleken vezetett gyors támadásokból egymás után dobták a gólokat. Az
első félidőt tízgólos előnnyel,
19-9-es gödi vezetéssel zárták
a csapatok.
Szünet után Pilisvörösvár
örülhetett egy gyors találatnak, ám csak néhány másodpercig reménykedhettek a bíztató felzárkózásban, mert a
gödi Gyetván Krisztina káprázatosan szép góllal válaszolt.
A második félidőben is lendületesen játszott a hazai csapat,
a 8. percben már 24-13-ra vezetett. Tősér Tibor tanítványai rendre tért ölelő indítá-

sokkal hozták helyzetbe jobb
szélsőjüket, aki remekül tálalt a beállónak. A hazaiak fölényét, magabiztosságát nehezen viselték a vendégek, akik
közül a 12. percben például
egy időben hárman töltötték
két perces kiállításukat a kispadon. Ennek ellenére a találkozó sportszerű volt, amelyen
a Göd SE fölényes, 39-25-ös
győzelmet aratott, amivel feljött a tabella 3. helyére. Pilisvörösvár az újabb fiaskóval lecsúszott a 12. helyre.
A találkozó után a hazai
publikum méltán ünnepelte a
gödi lányokat és teljesítményüket.
(Vetési)
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Tízezer dollár összdíjazású ATP tenisztornát rendeztek Dunakeszin

Egyéniben horvát, párosban magyar győzelem

www.dunakanyarregio.hu

Közel kétszáz feltörekvő fiatal tehetség indult
a 10 ezer dollár összdíjazású ATP viadalon, melyen a múlt héten, pénteken játszották a páros
döntőjét, szombaton pedig az egyéni finálét.

N

oha itt volt - többek
között - az idei ifjúsági US Open győztese, még sem ő volt
az egyéni döntő főszereplője a
Magyarság Sporttelepen, hanem a magyar Nagy Péter és a
horvát Mesaros.
Látványos mérkőzésen a
horvát fiú nyert 6:2, 6:3-ra. A
páros pénteki döntőjében viszont teljes volt a magyar siker;
a Balázs-Kisgyörgy kettős 6:1,
6:3-ra győzött a Gödry-Nagy
duó ellen.
Az egyéni döntőt is megtekintette a magyar Davis Kupa
csapat szövetségi kapitánya,
Kuhárszky Zoltán, aki elégedetten nyilatkozott a Dunakeszin első alkalommal megrendezett ATP tornáról.
Az egy hetes versenyre többször is kilátogató Dióssi Csaba
polgármester is elismeréssel
beszélt a rendezésről. A tornát
rendező Nexon Dunakeszi Teniszklub elnöke, Bogyó László
a szombati döntő után, fáradtan, de örömmel mondta:
Nagy kihívás volt, de összefo-

gással, megoldottuk. Jövőre is
megrendezzük, mert a város
és a tenisz szövetség is mellettünk van.
(V. I.)

DUNAKESZI-FÓTI TESCO, Dunakeszi, Fóti út 120.

Október 1-2. (szombat-vasárnap) 9.00-15.00 –ig.
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