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Váci testvérvárosi kapcsolatépítés
a Szentföldön élő keresztényekkel
A közeljövőben testvérvárosi kapcsolatot köthet Vác és az izraeli palesztin Taybeh, a közel-keleti keresztények egyik fontos befogadó települése – jelentette be a váci városházán tartott sajtótájékoztatón november 21-én Rétvári Bence, az Emmi miniszterhelyettese, Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára és Fördős Attila, Vác polgármestere.

Az izraeli palesztin Taybeh, a közel-keleti keresztények egyik fontos befogadó települése

E

löljáróban Vác polgármestere emlékeztetett, hogy a határokon, kontinenseken
átívelő települési összefogásokat a partnerség, barátság fo-

galmakkal is lehet jellemezni,
de szavai szerint ezeknél még
szorosabb kapocs a testvérség.
Egy olyan közösségnek nyújt
most kezet Vác, amely a fennmaradásért küzd egy muszlim

környezetben, és amely segítőket, támogatókat keres – mondta Rétvári Bence. A magyar kormány számos eszközzel támogatja a térség keresztényeit, iskolákat, kórházakat épít, segít

az újjáépítésben, hiszen nagyon
fontos, hogy az emberek a szülőföldjükön boldoguljanak. Az
államtitkár hozzátette: világszerte a kereszténység a legüldözöttebb vallás. - Taybeh egy
olyan helyén van a világnak,
ahol létükben fenyegetve üldözik a keresztényeket – hangsúlyozta a miniszterhelyettes.
Azbej Tristan személyes tapasztalatairól is beszélt, hiszen
diplomataként már járt a térségben. A Váccal való együttműködéssel valójában testvérközösségek építenek ki kapcsolatokat egymással – mondta.
- Hazánk példát mutat azzal, hogy kormányzati szintre emelte az üldözött keresztények szülőhelyükön való megsegítését, ugyanakkor nagyon
fontos, hogy ebben a küldetésben civil közösségek, települések is részt vállaljanak, Vác önkormányzata pedig élen jár ebben - fogalmazott a kormánytisztviselő.
Mint elhangzott, Taybehben
összetartóak az emberek és
a település különlegessége a

A kormány mellett Vác is segítő kezet nyújt
az üldözött keresztényeknek

messzeföldön híres sörgyártása. Minden októberben ott is
megrendezik a sörfesztivált.
Kérdésünkre Fördős Attila
elmondta: már elindult a kapcsolatfelvétel a két város között
és remény van rá, hogy a jövő
évben aláírhatják a testvérvárosi szerződést. Mi nyitottak vagyunk az együttműködés minden lehetséges formájára és fontos lenne, hogy ezek
a civil életben is jelen legyenek
- mondta a városvezető.
Zárszóként Fördős Attila

polgármester - kiemelve a Váci
Zsidó Hitközség elnökének
rendkívüli együttműködő támogatását, akivel elsőként konzultált a testvérvárosi kapcsolatfelvétel lehetőségéről - köszönetet mondott mindazoknak, akik megértik és támogatják a nemzeti és keresztény célú
kapcsolatépítő törekvéseket,
szavai szerint ez a gyökerekhez,
hagyományokhoz való ragaszkodás egyre fontosabb globalizálódó világunkban.
Furucz - Ribáry

Idén is négyszáz családon segített Rétvári Bence
Az esős, hideg időjárás ellenére már jóval a meghirdetett időpont előtt hosszú kígyózó sorban gyülekeztek az emberek, akik idén is jó érzéssel fogadták, hogy a térség országgyűlési képviselője 400 rászorulónak 10-10 kilogramm krumplit osztott szét az önzetlen támogatóknak köszönhetően.

D

r. Rétvári Bence, az
Emmi parlamenti államtitkára, és segítői, Balkovics Péter váci önkormányzati képviselő és Bacskai Sándor ismert helyi vállalkozó folyamatosan osztotta az
öt kilogrammos egység zsákba csomagolt burgonyát, amely
szemmel láthatóan nagy örömöt szerzett az emberek körében, akik között voltak nyugdíjasok, középkorúak, de nem
kevesen a fiatalabb korosztály
tagjai közül is, még a jól öltözött hölgyek is köszönettel fogadták az ajándékot. Szinte kivétel nélkül mindenki hálás
szavakkal vette át a két zsák
krumplit a deákvári Radnóti
úti CBA üzlet mellett.
- Különösen Advent közeledtével tartjuk fontosnak, hogy
segítsünk az embereken, akik
jól érzékelhetően örömmel fo-

gadták, hogy a téli, az ünnepi hetek előtt családonként tíz
kilogramm krumpli adományozásával egy kicsit könnyebbé tesszük mindennapi életüket – mondta érdeklődésünkre dr. Rétvári Bence, aki hozzátette: - Tavaly és idén is fontosnak tartottuk -, és jövőre is
így teszünk, ha megtehetjük hogy a segítségre szoruló embereket támogassuk. Bizony
sokan vannak, akiknek tíz
kiló krumpli is segítség, ezért
adni soha sem szégyen. Sokan
vannak, akik közreműködésünkkel szívesen adnak, amiért hálásak az emberek, mert
ezzel a kis segítséggel nekik
vagy nagyszüleiknek enyhítettük a hétköznapi gondjaikat –
mondta térség országgyűlési
képviselője.
- Voltak, akik tavaly is próbáltak belénk kötni, ők azok,

akik nem segítenek az embereken, mi cselekedtünk, és segítettünk az önzetlen támogatóknak köszönhetően – jelente ki azon felvetésünkre, hogy
miből finanszírozzák a negyven mázsa krumplit. – Az lenne az örvendetes, ha a pártok, politikai csoportok és
egyéb közösségek azon versenyeznének, hogy ki tud többet adni a rászoruló embereknek. Mi ebben is igyekszünk
élen járni. Azt pedig sajnáljuk,
hogy azért támadnak bennünket, mert a nehéz sorsú embereken segítünk – hangzott dr.
Rétvári Bence válasza, aki szerint a többszáz ember jó szívvel fogadta a közös összefogással megvalósított karitatív cselekedetüket.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Dunakesziek
a nagy háborúban
Az 1914. június 28-án, Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolásával kezdődő első világháború kiterjedt az egész földkerekségre. A négy évig tartó kegyetlen öldöklés 10 millió áldozatot szedett, aminek az vetett véget,
hogy - a központi hatalmak tagjai közül utolsóként - Németország 1918.
november 11-én egy franciaországi vasútikocsiban aláírta a fegyverletételi megállapodást, kapitulált az Antant hatalmak előtt. A nagy háború Magyarországtól félmilliónál is több halottat követelt, felbomlott az OsztrákMagyar Monarchia, az ország kétharmadát elvesztette.

A

száz éve véget ért nagy
háború
Dunakeszi
115 hősi áldozatának
tiszteletére emléktáblát avatott Dióssi Csaba polgármester és Csoma Attila helytörténész, önkormányzati képviselő a város Büszkeségpontján november 12-én. Emlékező beszédet
dr. Kerekes Dóra történész, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője mondott.
A városi megemlékezés november 16-án a VOKE József Attila Művelődési Központ Magyarság Galériában folytatódott, ahol
az intézmény munkatársa, Vörös István és Csoma Attila igazgató által -, rendkívüli szakmai igényességgel szerkesztett és kivitelezett, korabeli dokumentumokkal, fényképekkel, a nagy háborúban harcoló dunakeszi katonák
„hangulatát” visszaadó magánlevelezésekből, személyes relikviákból, fegyverekből - összeállított, Dunakesziek a nagy háborúban című kiállítás megnyitóján
dr. Romsics Ignác történész, egyetemi tanár mondott beszédet.
Csoma Attila köszöntőjében

Vörös István és dr. Romsics Ignác
parlamentben a magyar politika
egyik nagy öregje, gróf Apponyi
Albert felkiáltva fogadta a hírt:
„Ennek a leszámolásnak megkezdésére mi csak egy szóval felelhetünk, „Hát végre!” A történész beszámolt arról is, hogy az
uralkodó döntését lelkesen fogadó Andrássy család hölgy tagjai például nemzeti színű szalagot
kötöttek magukra, és beszédeket
mondtak az erkélyükről. Majd
újabb idézett következett egy férfi naplójából; „… bármi is lesz, elviselhetőbb lesz, mint ez a hos�szantartó bizonytalanság!” Min-

Korabeli fényképek és levelek
ismertette a száz éve véget ért I.
Világháború történelmi, politikai hátterét. Elmondta, négy éve
fogalmazódott meg a gondolat,
hogy a centenáriumi évfordulón
emlékkiállítás keretében mutassák be, a dunakesziek hogyan vették ki részüket a világháborúból,
hogyan éltek azokban az időkben.
– Fontosnak tartottuk, hogy
felkutassuk az áldozatokat, fejet hajtsunk hősi emlékük előtt –
mondta az igazgató, aki köszönetét fejezte ki, hogy felhívásukra az
áldozatok családjai rendelkezésükre bocsátották a féltve őrzött
relikviákat, melyeket a kiállításon
megismerhet a nagyközönség is.
Romsics Ignác előadása kezdetén felidézte; a történelemkönyvek és a dokumentumok arról tanúskodnak, hogy a korabeli
Magyországon általános lelkesedés fogadta a Szerbiának megküldött hadüzenetet, az 1914 júliusában elkezdődött háborút. Bizonyságként felolvasta, hogy az akkori

denhol a magyar és az osztrák
himnuszt játszották, s aki hallotta, állva ünnepelte! – Ez a hazafias lelkesedés, a gyors győzelembe
vetett optimista hit, Vilmos császár kijelentése: ”Mire a falevelek
lehullanak, addigra hazatérnek a
katonák.” jellemzett nagyon sok
embert – mutatott rá Romsics Ignác.
A kor hangulatával nem igen
lehetett szembeszállni, hiszen az
újságok azzal nem foglalkoztak,
hogy az emberek ezreit miért kell
a háborúba küldeni.
- De ha a korabeli leveleket,
naplókat elolvassuk, főleg a paraszti lakosság egy része bizony
nem lelkesedett! Egy apának a
gyerekeitől, vagy feleségtől való
elvállása mindig fájdalommal jár,
és a halál lehetőségével. A felhívásra háborúba indulók leveleiből, visszaemlékezéseikből már
nem az öröm, hanem a szomorúság és a szorongás olvasható
ki, mert józan ember nem örült

neki… A paraszti lakosság aggodalommal teli érzésvilágát örökítette meg Illyés Gyula is az 193941-ben írott önéletrajzi regényében.
A háborúba indulók végrendelkeztek, mert a legrosszabbra
is felkészültek, hiszen volt, aki így
írta le a rájuk leselkedő végzetet:
„… Apám többször mondta, zeneszó mellett megyünk a halálba!”
A levelek, visszaemlékezések
többsége előre vetítette a katonákat, családokat, országokat sújtó
óriási tragédiákat.
Romsics Ignác történész ezt követően ismertette a nagy háború szomorú adatait: „Az Osztrák
- Magyar Monarchia a négy év
alatt kilenc millió embert állított
fegyverbe, közülük 3,4 milliót a
magyar királyság területéről. A
kilenc millióból 1,1 millió esett el,
csaknem 3,6 millió sebesült meg,
több mint kétmillió került hadifogságba. A halottakból mintegy
530 ezer, a sebesültekből 1,4 millió és a foglyokból 833 ezer esett
ránk, a magyar királyság területéről. Mindezek következtében, a
hangulat 1917-18-ra jelentős mértékben megváltozott.”
Romsics Ignác a történész tárgyilagosságával mutatta be azt
katonapolitikai,- szociális,- morális helyzetet, a társadalmi csoportok között feszülő ellentétet,
amely az őszirózsás forradalomtól
kezdve, a Tanácsköztársáságon át
egészen az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződésig, és
annak máig ható következményéig vezetett.
- Ennek következményeit a mai
napig érezzük, és feldolgozása lehetetlen – mondta befejezésül az
egyetemi tanár, dr. Romsics Ignácz.
A nagy háborúba Dunakesziről
többnyire parasztok vonultak be,
akik közül az eddigi ismeretek szerint 115 halálos áldozat van. Nekik,
és mindazoknak -, akik átélték, és
végig szenvedték a négy esztendő
borzalmait és következményeit –
állít emléket a Dunakesziek a nagy
háborúban című kiállítás.
Vetési Imre
Fotó: Mangol Tamás
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Váci Polgári Est
Csizmadia Lászlóval
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Újabb rangos díjat nyert el
Vác Város Önkormányzata

Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum elnöke volt a vendége a legutóbbi Váci Polgári Estnek. A hagyományos polgári-jobboldali értékeket Újabb rangos címet nyert el Vác Város Önkormányzata: bronz fokozatú kizászlajára tűző rendezvényt a Váci Reménység Egyesület, a Váci Polgár tüntetést érdemelt ki a szervezet "Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018" páközéleti havilap és a Dunakanyari Védegylet Alapítvány közösen szerve- lyázaton.
- Összességében azt mondhatjuk, hogy egydíj elnyerése kapcsán tartott sajzi meg minden hónap negyedik csütörtökén, melyre olyan közismert előtótájékoztatón Deákné dr. Szarre inkább elismerik a munkavállalóink munadókat hívnak meg, akikre sokan kíváncsiak, főleg a kormányoldal támoka Anita jegyző (képünkön)
kakörülményeinek javításáért, elismertségük javításáért tett erőfeszítéseinket, ezen
elmondta:
az
újabb
pályázagatói közül.

A

ti sikert megalapozta, hogy a hivatal az
idén újra - sorrendben már negyedszer
- "Családbarát Munkahely" kitüntető
címben részesült.
A hivatalvezető kiemelte az újabb
rangos elismerés elnyerésének legfontosabb elemeit, így többek között a rugalmas munkaszervezést,
a továbbképzéseken-, kulturális és szabadidős programokon való részvétel támogatását, a Pünkösdhöz és Húsvéthoz
kapcsolódó plusz szabadnapok bevezetését, az ismeretterjesztő előadásokat, a csapatépítő családi programokat, az ösztöndíj
rendszert, a pályázatokon való sikeres szereplést segítő pluszmunkát honoráló alapot, az anyagi jellegű kedvezményeket (az
illetményelőleg lehetőségétől kezdve az egyszeri rendkívüli támogatásig), a megváltozott munkaképességű munkavállalók segítését, a pályakezdők gyakornoki tevékenységének támogatását.

A

Czizmadia László, a CÖF elnöke és Fábián Fédra, az est háziasszonya

z est házigazdái ezúttal is dr. Rétvári
Bence államtitkár,
a térség országgyűlési képviselője és Fördős Attila polgármester voltak. Az est
fő témáit a civilek felelősségvállalása és a „szellemi honvédelem” adták, a programot
pedig Pető Tibor alpolgármester gondolatai zárták.
A művelődési központ kamaratermében este hatkor a
polgármester nyitotta meg a
rendezvényt, aki köszönetét
fejezte ki a CÖF elnökének,
hogy 2015-ben elsőként álltak ki mellette, amikor a Madách Gimnázium nyílt levelére adott reagálásáért „meghurcolták”. Fördős Attila felszólalásában szerepet kapott
a nemzeti értékekért való kiállás, de szóba került Vác jövő
évi költségvetési koncepciója,
és a tervezett fejlesztések is.
A városvezető röviden összefoglalta a sajtóhírekben többször is előkelő helyen szereplő
hulladékszállítási botránnyal
kapcsolatos legfrissebb fejleményeket és a várható megoldás lehetőségeit.
Az est főelőadóját Rétvári

Bence miniszterhelyettes köszöntötte, aki úgy fogalmazott: Csizmadia László a CÖF
segítségével rendszeresen kimondja azt, amit többen csak
gondolatban
fogalmaznak
meg, továbbá a békemenetek
megszervezésével több ízben
nyújtottak támogatást a kormánynak is.
Csizmadia László beszédében kiemelte, hogy a közösség összefogásának ereje mutatkozott meg már az első békemenet megszervezésekor
is. A szellemi honvédelemről úgy nyilatkozott: fő célja a nemzeti függetlenség és a
kulturális identitás megőrzése, továbbá a szociális igazságosság megteremtése.
- Ideológiai háború folyik a
világon, így az Európai Unióban és Magyarországon is.
A kérdés az, hogy a civilek és
közösségeik milyen pozitív
befolyással lehetnek saját sorsukra. A képviseleti demokráciákban a népfelség elvének
tiszteletben tartása adhatja
meg a helyes irányt – fogalmazott Dr. Csizmadia László elnök, Civil Összefogás Fórum elnöke, aki a kérdések-

re adott válaszában – többek
között – kifejezte reményét,
hogy a fiatal korosztály tagjai is érdeklődést mutatnak a
civil közösségek iránt. Véleménye szerint kulturális, és
sportrendezvények szervezésével, gazdag és színvonalas
klubélettel tehetik még vonzóbbá a civil közösségeket.
– De mindenekelőtt a család
fontossága a meghatározó,
melyben valamennyi generáció tagjai egymást erősítik –
mondta. Az ország szuverenitása, szabadsága a legfontosabb, melyet mindenkor meg
kell védeni – húzta alá egy
kérdésre adott válaszában,
majd hozzátette: függetlenségünket erősíti az is, ha minél
több kereskedelmi, gazdasági
vállalkozás magyar tulajdonban lesz.
Pető Tibor alpolgármester
felszólalásában úgy fogalmazott; jelentős erőt ad a számukra a mindennapi tevékenységükben, hogy hónapról hónapra nagy érdeklődés
övezi a polgári est előadásait.
Felidézte a múltszázad diktatúrainak társadalmi hatásait,
majd a ’89-es rendszerváltozás utáni szabadság örömét,
amely azonban 2006. október 23-án veszélybe került –
utalt az ismert eseményekre Pető Tibor. Majd arról beszélt, hogy a 2012-es első Békemenet emelkedett hangulata életre szóló élményt jelent
számára. Befejezésül áttekintést adott a folyamatban lévő
városi projektekről, bejelentette, hogy a képviselő-testület aznapi ülésén döntött a Petőfi iskola tornatermének és a
városi labdarúgó stadion felújításáról.
ESTV/
Dunakanyar Régió

törekvésünk alapja az, hogy családbarát
és egyben inspiráló munkakörnyezetet
igyekszünk teremteni a hivatal dolgozóinak - mondta a hivatalvezető, kiemelve még, hogy az újabb elismerés
a jövőre nézve jó ajánlólevél további
pályázati sikerekhez.
Fördős Attila polgármester a sajtótájékoztatón köszönetet mondott a hivatal minden dolgozójának, különös
tekintettel azokra, akik aktív szerepet
játszottak és játszanak a különböző önkormányzati, hivatali pályázatok elkészítésében.
- Az utóbbi nyolc évre visszatekintve
ez az újabb kitüntető cím már a tizenötödik elismerésünk, de nem a díjak gyarapítása a lényeg, hanem az, hogy mindez nem
csupán az önkormányzat, a hivatal rangját
emeli, hanem egyúttal a város presztízsét
is növeli - fogalmazott a városvezető.
Ribáry Zoltán

Elindult a Katolikus Karitász
adventi segélyakciója

M

egkezdődött a Katolikus Karitász
Tárjátok ki szíveteket adventi segélyakciója, amely adománygyűjtő programokat szervez és rászorulókat segít a téli időszakban és karácsonykor.
"A nélkülözőkért indított ünnepi összefogásnak
kettős célja van: ünnepé tenni a karácsonyt és kön�nyebbé tenni a hétköznapok terheit" - mondta Écsy Gábor, a szervezet országos igazgatója vasárnap a segélyprogram sajtótájékoztatóval és adományok átadásával
egybekötött elindításán Budapesten.
A Katolikus Karitász minden évben meghirdeti adventi adománygyűjtését. A kampányt szimbolizáló nyitott tenyérben tartott hóból formált szív azt jelképezi, hogy kezünkben van a segítségnyújtás lehetősége.

A szeretet kézzel foghatóvá válhat, ha olyat
adunk másnak, ami örömet okoz neki, ami
kisegíti a bajból, vagy ha egyszerűen csak
megajándékozzuk, és megélheti, hogy nincs
egyedül, van valaki, aki törődik vele - tette
hozzá.
Az adventi adománygyűjtési akciókba többféle módon is be lehet kapcsolódni: az 1356-os adományvonal hívásával, pénzadományokkal, vagy tárgyi adományokkal, például angyalbatyuval a kijelölt
gyűjtőpontokon és minden egyházmegyei karitász
központban.
Écsy Gábor az MTI-nek elmondta: ahogyan tavaly,
idén is szeretnék 50-60 ezer emberhez eljuttatni a csomagokat.
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Energetikai felújítások Vácdukán
A Pest megyei település három közintézményében közel kilencven millió forint értékű energetikai felújítás valósult
meg, melynek projektzáró ünnepségét november 23-án tartották. A községháza, az általános iskola és az egészségház
energetikai felújítására, korszerűsítésére 80,3 millió forint uniós pályázati forrást nyert az önkormányzat, melyet kiegészített saját pénzügyi forrásából és a Váci Tankerület támogatásával. Dr. Rétvári Bence, az Emmi miniszterhelyettese, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében kiemelte, hogy a kormány 80 milliárd forint plusz fejlesztési
támogatást biztosít Pest megyének – többek között – a közszolgáltatások minőségének emelése érdekében.

A

Vácdukán
megvalósított energetikai felújítások azon túl, hogy érzékelhetően csökkentik az önkormányzat kiadásait, a megszépült
épületek, az igényesebb környezet
érzékelhetően növeli a település
vonzerejét, javítja az itt elő emberek közérzetét – fogalmazott az
országgyűlési képviselő.
A kormány az elmúlt években
jelentős figyelmet fordított a kis
települések támogatására, hogy
mindenhol érezhető és látható legyen a fejlődés – mondta dr. Rétvári Bence, aki hozzátette: - Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a
makró számok szintjén legyen
látható Magyarország erősödése,
hanem a kis falvakban is.
Példaként említette, hogy a
vácdukai egészségház felújításán
kívül az országgyűlési választókerület 34 települése közül tizenhárom helyen újult meg, vagy
a közeljövőben korszerűsítik az
egészségházat. – Bízom benne,
hogy önök, és Pest megye valamennyi településén élők érzékelik, hogy lakóhelyükön olyan
mértékű fejlesztések valósulnak
meg, melyekre emberemlékezet
óta nem volt példa – jelentette
ki az Emmi miniszterhelyettese.

– Meggyőződésem, ez a fejlődési ütem folytatódik, hiszen a kormány 80 milliárd forint plusz fejlesztési keretet biztosít Pest megyének, hogy a közszolgáltatások
szintje minél jobb legyen – hangsúlyozta dr. Rétvári Bence, aki
szerint a fejlesztések erősítik a települések megtartó erejét.
Befejezésül a község országgyűlési képviselője köszönetet
mondott a sikeresen megvalósított projekt valamennyi közreműködőjének.
Makkos László, Vácduka polgármestere örömét fejezte, hogy a
három közintézmény energetikai
felújítása – a nyáron átadott mini

bölcsődéhez hasonlóan – közös
összefogással valósult meg. Kiemelte; a kormány által kiírt sikeres pályázaton elnyert 80,3 millió
forint uniós támogatást két közintézménynél kiegészítette a helyi
önkormányzat, míg az iskola felújításánál a Váci Tankerület pótolta ki a pályázati forrást.
Törtei Sándor, a helyi iskola
igazgatója a diákok és a tantestület nevében érzelem gazdag gondolatok tolmácsolásával fejezte ki
köszönetét, hogy oktatási intézményük megújult, megszépült.
Mint fogalmazott igazából azzal
tudják kifejezni hálájukat, ha az
eddig elért – megyei és országos

összevetésben is dicséretes – tanulmányi eredményeiket tovább
javítja öregbítik Vácduka jó hírét.
Mint megtudtuk a projekt kivitelezése során – többek között kicserélték az általános iskola nyílászáróit, szigetelést kapott az épület homlokzata, lábazata és a padlásfödém, miként az egészségház homlokzata és a födém is. A
hőveszteség csökkentése érdekében ugyancsak szigetelést kapott
a polgármesteri hivatal épületének homlokzata, lábazata, és a födém is. Az iskola és a polgármesteri hivatal épületének tetőire napelemeket helyeztek el, amelyek nemcsak a villamosenergia ellátását segítik elő, hanem a HMV termelés
kiváltására is lehetőséget adnak.
A villamosenergia megtakarítása
energiatakarékos fényforrások beépítésével valósul meg.
A projektzáró ünnepségen -,
melyen a környező települések
polgármesterei mellett jelen volt
Tatai Laura, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium főosztályvezetője, és dr. Maruszki
Gábor, a Váci Járási Hivatal vezetője – nagy sikerű kulturális műsort adtak az iskola tanulói.
Vetési Imre
Fotó: Váli Miklós

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali
kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál
az alábbi munkakörök betöltésére:

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE CSŐSZERELŐ
Feltételek:
- Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább
1 éves gyakorlat a szakmában
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely
(Fót, Göd)
- "B" kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- Láng -és ívhegesztési képesítés és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
- Szolgálati telefon
- Továbbképzés
- Barátságos, családias munkalégkör
- Változatos munkavégzés
Érdeklődni Párzsi Attila karbantartási vezetőnél
(mobil: +36-30-9706-491)
Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail
címre várjuk a titkárságon.

citroenvac.hu

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
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A tehetség mindig
megmutatkozik

XX. évfolyam 23. szám

Nagy sikerű országos
zongoraverseny Dunakeszin
Az országos Farkas Ferenc Zongoraversenyt november 22-24. között rendezték meg a Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában. A két
napos megmérettetés az ünnepélyes eredményhirdetéssel és gálakoncerttel fejeződött be.

A

dunakeszi intézmény
által kezdeményezett,
kétévente sorra kerülő,
immár nyolcadik zongoraversenyre az ország negyvenhat
zeneiskolájából 113 növendék
érkezett. Négy korcsoportban
hirdették meg a versengést,
melyet a szervezők – Farkas

lönböző stílusú zongoradarabot előadni. A játékidő korcsoportonként növekvő – 5-13
perc – volt.
Az ünnepélyes díjkiosztó ünnepségre, 24-én a VOKE
József Attila Művelődési Központ színháztermében került
sor. Farkas Pál megnyitójában

zül régiónkat a dunakeszi tanintézmény, a Fóti Zeneiskola AMI, a Váci Bartók-Pikéthy
Zeneművészeti Szakgimnázium és Zenei AMI, valamint a
Szobi Kodály Zoltán AMI képviselte.
Az első korcsoportban különdíjat kapott: Grünblatt Esz-

A tehetség kiemelkedik környezetéből, utat tör magának és a legkülönbözőbb formákban nyilvánul meg. A tehetséggondozás egyik legfontosabb
helyszíne az iskola, a „DDC a Tehetségekért” ösztöndíj pedig ösztönzi a tanulókat képességeik továbbfejlesztésére és kitűzött céljaik megvalósítására. Az ösztöndíjprogram több mint egy évtizede sikeresen működik Vácott,
november 23-án pedig kihirdették az idei év díjazottait.

H

azánk egyik meghatározó építőanyag gyártója, a Duna-Dráva
Cement Kft. a Váci és a Beremendi Cementgyárainak környezetéért több évtizede vállal
aktívan felelősséget. Nem csupán a természeti értékek megóvására hívja fel a figyelmet
zöld programjaival, hanem a
tehetséges helyi iskolások támogatására is kiemelt figyelmet fordít.
A 2018/2019-es tanévre a
„DDC a Tehetségekért” ösztöndíjprogram kuratóriuma
Vácott 15 általános iskolás-

és 26 középiskolás diák részére, összesen 41 ösztöndíjat osztott ki.
Az ösztöndíj tíz hónapon keresztül tartó folyamatos anyagi elismerést jelent, az általános iskolások havonta 8 000 forintot, míg a középiskolások 10
000 forintot kapnak tehetségük kibontakoztatásához. Az
ösztöndíj korábbi nyertesei közül többen - folyamatos, elkötelezett munkájuk elismeréseként - újra elnyerték a támogatást. Az elmúlt időszak tehetségeivel egy kisfilmen keresztül
is megismerkedhetnek.

A Duna-Dráva Cement Kft.
Ifjúsági és Innovációs Alapítvány munkájának fontosságát fémjelzik a folyamatos vis�szajelzések a támogatott diákok eredményeiről, a választott pályájukon elért előrelépésükről. A „Duna-Dráva
a Tehetségekért” ösztöndíj
program keretében Vácon a
2005/2006-os,
Beremenden
pedig a 2010/2011-es tanévtől
kezdődően a vállalat összesen
63 millió forinttal támogatott
több mint kilencszáz tehetséges tanulót.

Kányádi Sándor verseiből
bemutatott performansszal indult
a nemzetközi versfesztivál Vácon
Egy, az idén elhunyt költőóriás, Kányádi Sándor verseiből bemutatott performansz és a
Kiss Kata zenekar Magyarból jeles című koncertje nyitotta az idei, a 18. Kaleidoszkóp
VersFesztivált Vácon. A rendezvényen versmondás, színházi előadások, koncertek, filmvetítés és étteremszínház is várta a közönséget vasárnapig.

A

A Kiss Kata zenekar kezdte a programot

váci Kaleidoszkóp
Nemzetközi VersFesztivál, amely a
K á r p á t-m e d e n c e
egyedülálló vers és pódiumművészeti seregszemléje, 18
éves múltra tekint vissza és
már bejárta az ország több városát, végül immár évek óta a
Váci Dunakanyar Színházban
találkoznak az ország, sőt a
határon túli magyarság versmondói.

Az idén már egy megújult
környezetben talált otthonra az immár esztendők óta sikeres versfesztivál – hangsúlyozta november 22-én, a csütörtök esti megnyitón Rétvári Bence államtitkár. Fontos a
saját kultúránk megőrzése, hiszen a világban gyors változások zajlanak, amelyek hatására főleg a nagyvárosokban eltűnhet a hagyományos
európai trend. “Mi magya-

rok, elvárhatjuk, hogy szemmagasságban beszéljenek velünk, nem lenézve azt, amit
alkottunk, ami ezt a nemzetet
jellemzi” – fogalmazott az államtitkár.
Kis Domonkos Márk, a színház igazgatója azt emelte ki,
hogy kellenek az olyan a fesztiválok, amelyek a magyar
kultúra legnemesebb értékeit
viszik tovább. Vácott népszerű a rendezvény és egyre nő az
érdeklődés iránta.
Lutter Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke
szerint a versek alkotói és szeretői találkoztak ezen a hétvégén. Olyan produkciókat láthatott a közönség, amelyek
magas színvonalat és egyedi
hangulatot képviselnek.
Kiss László, a zsűri elnöke
arról beszélt, hogy előzetesen
megismerve a résztvevőket és
az általuk előadandó produkciókat, máris elmondható: a
zsűri nagyon nehéz helyzetben lesz. Sokszínű verses elő-

A zsűri döntése alapján ők voltak a legjobbak...

Pál intézményvezető és munkatársai – több hetes gondos
munkával készítettek elő. A
verseny fővédnöke Dióssi Csaba, Dunakeszi Város polgármestere, valamint Farkas András (Farkas Ferenc fia) karmester volt.
A növendékek produkcióikat
szakmai zsűri előtt mutatták
be, melynek tagjai – Mácsai János elnök, zenetörténész, kritikus, a Zeneakadémia zenetörténet tanára, a Magyar Televízió és a Duna Televízió zenei szakértője, a Virtuózok és
más zenei versenyek zsűritagja, műsorvezetője, Falvai Katalin zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
adjunktusa, valamint Kőrösiné Belák Erzsébet zongoraművész, tanár, a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium billentyűs tanszakának tanszakvezetője – közel
kétszáz zongoradarabot hallgattak meg két nap alatt. A
négy korcsoport növendékei
számára kötelező volt Farkas
Ferenc, vagy a XX-XIX. századi kortárs magyar zeneszerző egy művét, valamint két kü-

kiemelte, hogy nagyon erős
volt a mezőny, és örvendetes
volt, hogy ilyen nagy számban
érkeztek növendékek a felhívás
nyomán Dunakeszire.
Ezt követően Nemeskéri
Emese szaktanár, műsorvezető
átadta a szót Mácsai János zsűri
elnöknek, aki elmondta, hogy
a produkciók szinte mindegyikében akadt figyelemre méltó megnyilvánulás. Hozzátette, hogy a legfiatalabb versenyző öt, a legidősebb tizennyolc
éves volt. A felkészítő tanárok
munkáját dicséri, hogy minden növendéknek helye volt a
versenyben. A zsűri munkájáról kiemelte, hogy a végeredmény kialakításában konszenzus volt közöttük. A versenyzőkhöz szólva megjegyezte,
hogy aki a közönség előtt zongorához ül, az önmagának és a
közönségnek játszik, s ezáltal
közösséget teremt.
Következett a díjátadás,
melynek során számos különdíjat, korcsoportonként több
első, második és harmadik helyezésért járó elismerést, valamint két nagydíjat adtak át. A
versenyzők és a díjazottak kö-

ter Orsolya (Dunakeszi), Mácz
Etelka (Fót), Nyíri Alex Noel
(Dunakeszi), Pellett Hanna
(Vác), Tüske Noémi (Dunakeszi). Első díjas lett Oroszki Tamás Sándor (Dunakeszi). A
második korcsoportban második helyezést ért el KovátsSzőcs Benedek (Dunakeszi).
Nagydíjat kapott Farkas Ferenc Vadászat című művének
kiemelkedő előadásáért VidaKun Áron (harmadik korcsoport), a budapesti Tóth Aladár Zeneiskola növendéke
(Fk.: Eckhardt Gábor, tanári különdíj), valamint Ungár
Cecília (Dunakeszi, negyedik
korcsoport) Kurtágh György:
Hommage a Farkas Ferenc
című kortárs művének legjobb előadásáért. A régiónk díjazottjainak felkészítő tanárai:
Dányi Árpád (Fót), Jámborné
Skripeczky Mariann (Vác), Cs.
Nagy András (Szob), Bergl Noémi és dr. Domoszlai Erzsébet
tanári különdíjas. (Dunakeszi)
Az ünnepség a díjazott növendékek koncertjével fejeződött be.
Katona M. István
A szerző felvétele

adásokat láthat majd a közönség ezúttal is.
A megnyitó után Kiss Kata
zenekar mutatta be műsorát a
Matyó Népművészeti Egyesület által alapított Matyó Néptáncegyüttes táncosaival. A
koncerten
közreműködtek
a Váci Szakképzési Centrum
I. Géza Király Közgazdasági
Szakgimnáziuma kórusának
tagjai.
A
Kaleidoszkóp
VersFesztivál, amely Közép-Európa legnagyobb pódiummű-

vészeti seregszemléje, sok nézőt vonzott. Teltházzal futott
a Soproni Petőfi Színház Jelenetek egy házasságból előadása, a Csavar Színház Jóka
ördöge, a Turay Ida Színház Zita című történelmi játéka, a kaposvári Csiky Gergely
Színház A nagybőgő című
monodrámája, a Kiss Kata
zenekar Magyarból jeles és
a Kávészünet zenekar Csonka vers, avagy Anyám tyúkja megy a levesbe koncertje,
akárcsak a versfilmek vetítése.

Hunyadkürti György, a kaposvári Csiky Gergely Színház
művésze kapta a színészi díjat, versszínházi kategóriában
Borbély Sándort (Karinthy
Színház: Az apostol) díjazták
a vasárnap véget ért váci Kaleidoszkóp VersFesztiválon. A
18. alkalommal megrendezett
eseményen négy nap alatt 138
egyéni előadó, társulat, zenekar és filmes alkotó vonult fel.
(Furucz
- B. Szentmártoni)
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Idén is lesz karácsonyi
adománydoboz akció
„Rutinszerzés a célunk,
Dunakeszin
mi vagyunk a legfiatalabbak”

A felnőtt bajnokságban első hazai mérkőzéseit játszotta
a Szent István Iskola sportcsarnokában a VS Dunakeszi korfball csapata

Szédületes sebességgel hódítja meg Dunakeszi lakosságát a korfball nevű sportág, amely Nagy
Bandornak köszönhetően, immár az iskolák mindennapos testnevelés óráin is helyet kapott. Ráadásul a
VSD megalakította a felnőtt csapatát, amely már be is mutatkozott a magyar bajnokságban.

A városban már szép hagyományoknak örvendő karácsonyi adományakció idén is Szabó József, társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok képviseletében és koordinálásában zajlik az adventi időszak alatt.

A

gyűjtőakció célja, hogy a
Dunakeszin élő, nehéz sorsú
gyermeknek szebbé tegyék a
karácsonyt. A családgondozók minden évben készítenek egy névsort, amelyre hátrányos helyzetű gyermekek nevei kerülnek fel. Örömteli,
hogy az akcióhoz évről évre egyre többen csatlakoznak.
Várják az új, vagy megkímélt, jó állapotban lévő ruhákat, játékokat, illetve
minden olyan dolgot, amire önnek már
nincs szüksége, de másnak szebbé tehetik vele az ünnepeket.
Az adománydobozokat november
30-tól december 16-ig a IV. Béla király
főtéri adventi vásárban lévő adománygyűjtő faházban és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán van lehetőség leadni, illetve december 14-ig a DÓHSZK
Család-és Gyermekjóléti Központ Baj-

csy-Zsilinszky úti telephelyén, ügyfélfogadási időben.
Adventi adománygyűjtő faház
nyitva tartása:
minden nap 10:00-18:00
Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatának félfogadása:
Hétfő
08:00 - 17:30
Kedd
08:00 - 16:00
Szerda
08:00 - 16:00
Csütörtök
08:00 - 16:00
Péntek
08:00 - 12:00
DÓHSZK Család-és
Gyermekjóléti Központ
félfogadási ideje:
Hétfő 
7.30-17.30
Kedd 
7.30-16.00
Szerda 
7.30-16.00
Csütörtök 
7.30-16.00

H

át ez a nap is elérkezett…
A
Szent István Iskola sportcsarnokában több mint százan
gyűltek össze, hogy szurkoljanak városunk felnőtt
korfball csapatának, akik
hosszas felkészülést követően beneveztek a magyar bajnoki küzdelmekbe. Ezzel valóra vált Nagy Bandor álma,
aki fáradhatatlan munkájával megszerettette a Hollandiából származó sportágat
Dunakeszi polgáraival.
„Nagyon büszkék voltunk
már arra is, hogy a VS Dunakeszi a szakosztályai közé fogadott, és az elmúlt időszakban összesen hat korosztályban tudtunk csapatot szervezni, a tizenegy évesektől
egészen a felnőttekig. Az iskolai program keretein belül mintegy ötszáz gyermek
ismerkedik folyamatosan a
sportágunkkal, míg hatvan
igazolt játékosunk van már
összesen” – mesélte büszkén
a szakosztályvezető.

Mindenesetre nagyon komolyan vette a csapat a felkészülést, hiszen nemrég érkeztek haza egy hollandiai túráról, ahol nemzetközi tornán vettek részt, és bizony megállták a helyüket a
komoly klubok és válogatottakból álló mezőnyben.
„Szoros meccseket játszottunk, sőt, például Marokkó válogatottját sikerült is legyőznünk. Sokat tanultunk
a kint töltött napokból, és
ugyanez a célunk az idei bajnoki szezonban is” – folytatta Nagy Bandor.
A csapat egyébként az NB
I/B-ben indul, és mivel abszolút újoncok, így kizárólag
a tanulás és a tapasztalatszerzés a gárda célja az első bajnoki szezonukban. Ráadásul
messze a legfiatalabb a gárda, hiszen a csapat átlagéletkora 17 év.
„A legfiatalabb tizennégy,
míg a legidősebb huszonegy
éves. Persze, ebbe magamat
nem számítom bele, hiszen
én inkább az edzője vagyok a

csapatunknak, és csak akkor
állok be játszani, ha nagyon
muszáj” – árulta el Nagy
Bandor.
Mindenesetre már mezszponzora is van a csapatnak, hiszen a Continest támogatja a gárdát, és az új
mezt hol máshol, mint a bajnoki premier és a hazai közönség előtt mutatták be.
Az „első bálos” csapatunk
bajnoki nyitánya nem sikerült rosszul, annak ellenére,
hogy mindkét meccset elveszítették. Ám ennek elsősor-

ban a rutintalanságuk volt az
oka, amíg bírták, addig partiban voltak az ellenfelekkel. A MAFC ellen például
a szünetben 5-5-ra állt csapatunk, ám a végére kijött a
két csapat közötti különbség,
és 22-8 lett a vége az ellenfél
javára. A második bajnokin
viszont a pontszerzés sem
volt messze, hiszen a Kékvölgy 12-11-es vezetésénél a
VS Dunakeszi vezethette az
utolsó támadást, ám nem sikerült a kosárba betalálni.
M. L.
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Megnyílt a váci adventi vásár
Vác Európa hírű gyönyörű barokk főtére ünnepi színekben fogadta az idei Adventi vásár megnyitójának szép
számú közönségét november 21-én az esti órákban. A külsőségeiben is a közelgő karácsony melegségével és
meghittségével magához vonzó díszes teret a feldíszített házikókból terjengő kürtöskalács, palacsinta és a
forralt bor egyvelegének különlegesen csábító illata lengte be.

M

int minden évben ezúttal is Fábián Nikoletta volt
a megnyitó ünnepség műsorvezetője, aki az esztendő egyik legszebb, legvonzóbb
programsorozatához méltó ünnepi gondolatokkal és szavakkal köszöntötte a váciakat, és a
környező településekről érkezett
vendégeket.
Már az Adventi vásár megnyitása előtt, a várakozás örömteli

perceiben a Váci Ifjúsági Fúvószenekar Kápolnai Jenő vezényletével magával ragadó játékával
ajándékozta meg a váciak sokaságát.
Fördős Attila polgármester ünnepi megnyitójában arra kérte a
váciakat, hogy a közelgő Advent,
a várakozás napjaiban mindenki tartson egy „kis böjtöt, gondolja át az életét, készüljön a karácsonyra, a szeretett ünnepére.”
Majd arról beszélt, a négy hét; a

hit, az öröm, a remény és a szeretet alkalmas arra, hogy - az önvizsgálat után - mindenki őszinte
szeretettel megnyilvánuljon szerettei, a környezetében élők iránt.
A polgármester kiemelte, hogy
Vác főtere a keresztény kultúra és
hagyomány méltó közvetítője és
követőjeként van jelen mindennapi életünkben, mely különösen nagy érték a város polgárai
számára a viharos napoktól sem
mentes Európában.

Fördős Attila köszönetet mondott az Adventi vásár szervezőinek, Retzler Péternek, a Madách
Imre Művelődési Központ igazgatójának és Borossa Zsókának, a
művelődési intézmény titkárságvezetőjének, valamint a vásáron
bemutatkozó vállalkozóknak,
akik termékeikkel hozzájárulnak
az ünneplő váciak igényes kiszolgálásához. „Elősegítik, hogy a főtér betöltse igazi funkcióját, hogy
az emberek itt találkozzanak, társalogjanak, jól érezzék magukat.”
– tette hozzá a polgármester, aki
az önkormányzat, a város vezetői, a képviselő-testület nevében
áldott, békés ünnepeket kívánt
Vác valamennyi polgárának.
Fördős Attila ünnepi megnyitója után újra élvezhette a közönség a Váci Ifjúsági Fúvószenekar
nívós műsorát, melynek tehetséges fiatal tagjai Kápolnai Jenő vezényletével közismert karácsonyi
műveket szólaltattak.
Az esti műsorban fellépett a
Váczi Néptáncegyüttes, és az Árpád Fejedelem Általános Iskola
tanulói.
Az Adventi vásár tartalmas,
sok-sok kellemes élményt nyújtó
programsorozat december 31-én,
a szilveszteri bulival és a hajnalig
tartó utcabállal zárul.
(Vetési)
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