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Megérkezett az első
A váci polgármester lett
emeletes kocsiszekrény a Zöld Híd Társulás új elnöke
a Dunakeszi Járműjavítóba
A MÁV-START 2019 végétől 11 darab nagykapacitású motorvonatot állít
forgalomba a legforgalmasabb váci és ceglédi vasútvonalakon. A Stadler
által gyártott, KISS elnevezésű emeletes jármű első kocsiszekrénye megérkezett a Dunakeszi Járműjavítóba (DJJ), ahol a betét kocsik összeszerelését végzik.

A

z új járművek jelentős hazai hozzáadott
érték mellett készülhetnek, ugyanis a jelenleg gyártás alatt lévő 11 járműből 8 vonat betét kocsijainak
összeszerelésére, a Stadler és
a Dunakeszi Járműjavító Kft.
stratégiai együttműködése keretében, Dunakeszin kerül sor.
Ezen felül 8 szerelvény motorkocsijának és betét kocsijának
összekapcsolása, illetve az ös�szes jármű üzembe helyezése is
itt történik. Az emeletes szerelvények összesen 132 darab forgóváza szintén Magyarországon készül, ezek gyártásáért a
Stadler szolnoki forgóváz-reví-

ziós központja felel. Az első három szerelvény, illetve a járművek kocsiszekrényei és a motorkocsik a Stadler emeletes vonatok gyártásáért felelős svájci kompetenciaközpontjának
irányítása alá tartozó minszki
üzemben készülnek.
A vasúttársaság a legnagyobb forgalmú elővárosi vonalakon Budapest–Vác–Szob
és Budapest–Cegléd–Szolnok
vasútvonalakon állítja forgalomba a KISS vonatokat, 20192020-ban. Az új járműbeszerzésekkel ezeken a vonalakon
már teljes mértékben modern
motorvonatokkal lesz megoldható az utas szállítás.

A nagykapacitású motorvonat beszerzéséről tavaly áprilisban írt alá keret megállapodást
a MÁV-START Zrt. és a Stadler Bussnang AG. A motorvonatok megvásárlására, azaz
eseti szerződések megkötésére és teljesítésére a keret megállapodás időtartama alatt, annak aláírásától számított nyolc
éven belül kerülhet sor. A szerződés összesen 40 motorvonat megrendelésére, lehívására
biztosít lehetőséget az Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 60,55 milliárd forintos forráskeretéből.
Eddig összesen 11 darabot rendelt meg a vasúttársaság.

Nyolcvannégy település vezetője vett részt az Észak-Kelet Pest és Nyugat-Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás taggyűlésén, december 1-jén. Nyolcvankét személy szavazott, közülük hatvannégyen Fördős Attilát, Vác polgármesterét
választották a társulás elnökének.

A

Vác Város Polgármesteri Hivatal által kiadott sajtóközleményből kiderül,
hogy egy érvénytelen szavazat
volt, tizenheten pedig a kosdi
polgármesterre, Kurdi Ferencre
voksoltak.
A 116 települést (113 önkormányzatot) ellátó társulás új
elnöke, Fördős Attila elmondta: elsődleges célja, a lehető legrövidebb időn belüli minőségi
szolgáltatás visszaállítása.
„Ennek feltételendszere a finanszírozás, a költségszerkezet átvilágítása, a költséghányadok megtakarítási lehetőségének feltárása és új személy,
új vezető választása a Zöld Híd
B.I.G.G. Nonprofit Kft. élére”

A társulás új elnöke

– jelentette ki Fördős Attila.
A társulás egyúttal határozatot fogadott el arról, hogy a
volt ügyvezető elnök, Gémesi
György és a megválasztott új

elnök, Fördős Attila az átadás-átvétel ügymenetét december 31-ig elvégzi – olvasható a hivatal sajtóközleményében.

Egymilliárd belterületi
utak felújítására

Tizenegy önkormányzat egymilliárdnál is több pályázati forrást nyert belterületi utak
felújítására – tudtuk meg dr. Rétvári Bencétől, az Emmi parlamenti államtitkárától, a
váci központú választókerület országgyűlési képviselőjétől.
- A belterületi utat felújítására kiírt pályázaton a régió számos „kis” települése a helyi közösség életében jelentős fejlesztést szolgáló összeget nyert mondta.
Mint megtudhattuk Csővár 80 milliót, Kosd 150 milliót, Márianosztra 110 milliót, Nagybörzsöny 83 milliót,
Nagymaros 100 milliót, Őr-

bottyán 112 milliót, Penc 94
milliót, Püspökszilágy 54 milliót, Vácrátót 132 milliót, Vácduka 48 milliót, Verőce 103
millió forint támogatást nyert.
Az országgyűlési képviselő
fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a belterületi utak felújítása mellett a választókerület 34 települése közül 13 helyen megújult, illetve a közeljö-

vőben újul meg az egészségház.
- Az intézményi és útfelújításokkal a kisebb községekben élő lakosság mindennapi életét igyekszünk könnyebbé, komfortosabbá formálni.
A kormány Pest megye fejlesztési céljainak megvalósítására
80 milliárd forint pluszforrást
biztosít – tette hozzá.
A szerk.

Tisztelt Megrendelő!
Év végén köszöntse partnereit
lapjainkon keresztül is!

A

z év végi ünnepek közeledtével
idén is biztosítjuk médiumainkban – Dunakeszi Polgár, Dunakanyar Régió, www.dunakanyarregio.hu
– azt a felületet, melyen keresztül kifejezheti jókívánságait partnerei felé, megköszönve egyben az egész éves együttműködést.
Ezen felületek árai megegyeznek a hirdetési felületek tarifáival, melyekről a
www.dunakanyarregio.hu
internetes
portálon, vagy lapjaink impresszumában

megadott szerkesztőségi elérhetőségeken
keresztül informálódhat.
Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, úgy kérjük visszajelzését.

Vetési Imre
kiadó-főszerkesztő
Tel.: +36-30-342-8032
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A Budapest – Szob vonalon közlekedők miatt is módosul a MÁV-START üzletszabályzata

Dunakeszin több gyorsított vonat is megáll

A decemberi 9-i menetrendváltáskor megváltozik a MÁV-START üzletszabályzatának több pontja, a legfontosabb módosítás a menetjegyek érvénytartamára vonatkozik.

Rétvári Bence Nagy Feróval
és Bogányi Gergellyel közösen
töltötte ki a konzultációs kérdőívet
A családok védelméről szóló nemzeti konzultáción való részvétel fontosságáról beszélt az Emmi parlamenti államtitkára december 4-én Vácon
sajtótájékoztatón, ahol Bogányi Gergely, Liszt Ferenc- és Kossuth-díjas
zongoraművésszel és Nagy Feró énekes, a Beatrice rockegyüttes frontemberével együtt kitöltötte a konzultációs kérdőívet.

R

A

decemberi változások közül a legfontosabb, hogy a 100
kilométer alatti utazásra szóló jegyek érvénytartama 4 órára módosult. A módosítást az tette szükségessé, hogy
100 kilométernél rövidebb távolságra, egy útra szóló, nem
kezelt jegyek visszatérítésének
lehetőségével való visszaélések
– különösen a budapesti elővárosban, a Budapest–Székesfehérvár vonalon nyáron, illetve a Budapest–Vác–Szob vonalon egész évben – egyre aggasztóbb méreteket öltenek. Az
elővárosban fokozottan jelentkező utasszám-növekedés –
és így a jegyvizsgálók munkaterheinek növekedése – miatt
a munkatársak minden igyekezetük ellenére sem tudnak
mindig minden jegyet kezelni,
és az utóbbi időben egyre több
utas fedezte fel a nem kezelt jegyek visszatérítésének „lehetőségét”.
A vasúttársaság előzetes felmérése szerint a módosítás a
tipikus utazások esetében nem
okoz különösebb kényelmetlenséget az utasoknak: például a reggel 7 órakor vásárolt, 100 kilométeres távolságnál rövidebb útra érvényes me-

netjegy 11 óráig felhasználható, viszont még a jegyvizsgáló
szándékos elkerülése sem teszi lehetővé, hogy a délután –
munkából, iskolából – a kiindulási állomásra visszatérő
utas visszatéríttesse menetjegyét. A MÁV-START tapasztalatai szerint a vásárlások túlnyomó többségét – különösen a 100 kilométer alatti távokon – azonnali utazás követi és
az elővételben vásárló utasok
többségének sem okoz gondot
az utazási időszak pontosabb
megjelölése, ezért a vasúttársaság bízik benne, hogy az elővétel új feltétele – az utasnak ismernie kell az utazás időpontját vagy az igénybe venni kívánt vonatot, hogy menetjegye
az utazása teljes tartama alatt
érvényes legyen – nem fog komolyabb fennakadást okozni a
jegyvásárlásnál.
További fontos változás,
hogy az érvénytartam kezdete után csak a kiindulási állomáson lehet kérni a jegy árának visszatérítését (kivéve, ha
az utazás forgalmi akadály miatt hiúsul meg).
Az üzletszabályzat változásairól készséggel adnak bővebb tájékoztatást a pénztárosok és a jegyvizsgálók, de az

utasok kérhetnek információt
a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálat +36 (1) 3 49 49 49es telefonszámán is, illetve Telekom-hálózatból hívhatják a
+36 (30) 499 4999-es, Telenorhálózatból a +36 (20) 499 4999es, Vodafone-hálózatból pedig
a +36 (70) 499 4999-es számot
–olvasható MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Kommunikációs Igazgatóság sajtóközleményében.
A 2018/2019-es vasúti menetrend december 9-én lép
életbe, amely letölthető a MÁVcsoport weboldalán, valamint
az utasok előre tájékozódhatnak az online menetrendi keresőben is a belföldi és nemzetközi vonatok indulási és érkezési idejéről - közölte a MÁV az
MTI-vel.
A belföldi vasúthálózaton
számos vonalon megmarad a
megszokott menetrendi struktúra, vagy csak kisebb módosítások lépnek életbe.
A jelentősebb változások közül a vasúttársaság kiemelte, hogy a Budapest-Vác-Szob
vonalon több gyorsított vonat
megáll Dunakeszin is az utazási igények kiszolgálása és a kapacitások egyenletesebb biztosítása érdekében.

Dr. Rétvári Bence, Bogányi Gergely, Nagy Feró

étvári Bence, aki a
térség fideszes parlamenti képviselője
is, úgy fogalmazott:
az előző évek bebizonyították,
hogy minden magyar állampolgár számára fontos a nemzeti konzultációkon való véleménynyilvánítás, mert a konzultációk Magyarország legfontosabb kérdéseit érintik.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a véleménynyilvánítás a nemzeti konzultáción meghatározhatja a családpolitika legfontosabb irányait, amely fontos mindenki
számára. Példaként említette a társadalom különböző rétegei, csoportjai közül a ko-

moly-és a könnyűzenei képviselőit, művészeit, akik közül
ketten a sajtónyilvánossága
előtt töltötték ki a konzultációs kérdőívet, kifejezve véleményüket.
Bogányi Gergely arról beszélt, hogy a kérdőív kitöltése
nem ideológiai beállítottság
kérdése, hanem "a józan észé".
Nagy Feró úgy vélekedett,
hogy a kormánynak köszönhetően az elmúlt években "valamicske kis esélyünk nyílt
arra, hogy a kezünkbe vegyük a sorsunk irányítását".
Azt a pénzt, amit "elköltenénk
a migránsokra, azt költsük el
magunkra, költsük el a gyermekeinkre" - mondta az éne-

kes, aki szerint az utóbbi hatnyolc évben történelmi pillanatokat élhetünk át. Három gyermekes édesapaként,
nagypapaként örömét fejezte
ki, hogy a kormány támogatja a fiatalokat, a családokat.
„A gyereknél nagyobb öröm
nincsen!” – mondta, majd
hozzátette a nemzeti konzultációs kérdőívre utalva: „Nem
is azt mondom, hogy töltsük
ki, hanem azt, úgy töltsük ki,
hogy az jó legyen nekünk. Ne
higgyünk azoknak, akik papírcsákót hajtogatnak a kérdőívből.”
MTI/
Dunakanyar Régió
Fotó: Váli Miklós
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Szobrot kaphat Vácott
Attila hun király

XX. évfolyam 24. szám

Megújult a világhírű,
romantikus stílusú Fóti
Szeplőtelen Fogantatás templom

Ha minden az elképzelések szerint alakul, a jövő év folyamán új, Attila hun
királyt lóháton megjelenítő köztéri szoborral gazdagodhat Vác, az alkotás
Magyarország Kormánya támogatásával megújult a Fóti Szeplőtelen Fogantatás
a vár alatt, a kerékpárút és a Duna közötti szakaszon kaphat helyet.
templom. Az 500 millió forintos beruházási projekt eredményesen befejeződött,
ismertették december 5-én a projektzáró rendezvényen az érdeklődők előtt.

A

N

em vadonatúj műről
van szó, hanem a főtéren álló világháborús
emlékmű szoborcsoportját készítő Cser Károly szobrászművész eddig elrejtett, gipszmintaként őrzött művének újraalkotásáról, amit a kormány 74
millió forintos címzett támogatása tesz lehetővé.
- A rendszerváltás előtti hatalom minden, a magyar múlttal, történelmi hagyományainkkal kapcsolatos műalkotást
igyekezett ledönteni, eltüntetni. Ez a lovasszobor terv is erre
a sorsra jutott.

legutóbbi felújítás óta a templom vakolata a
vizesedés következtében több helyen omlásnak indult, így az állagmegóvása érdekében
átépítették a templom körüli csapadékvíz elvezető
rendszert, és helyreállították a megrongálódott homlokzati részeket. A templom nyílászárói is elöregedtek,
állagmegóvásuk már csak a teljes felújításukkal volt lehetséges.
A templomban a munkálatok több mint egy éven
keresztül zajlottak. Voltak időszakok, amikor a képek
le voltak takarva, magasba nyúló kőműves állványok
között történt a misézés, de minden múló kényelmetlenség mellett megérte a sok munka, mert a templom
gyönyörű lett. Megújultak az oltárképek, a falak díszítései, megújult a tető, kicserélték az ablakkereteket és
az ablaküvegeket, korszerű infrapanel fűtést kaptak a
padok, sőt felújították a parókia melletti Katolikus Közösségi Házat is. Mondhatjuk, hogy a templom kívülbelül, talpától a tetejéig megszépült.

A pénzügyi forrást az állam biztosítja

Újraalkotása, a mű felállítása értelemszerűen vitát válthat
ki, de álljunk elébe, az a lényeg,
hogy keressük, kutassuk a gyökereinket, hogy méltó módon
megbecsülhessük a múltunkat, nemzeti hagyományainkat
- fogalmazott Rétvári Bence, a
választókerület országgyűlési képviselője, az EMMI parlamenti államtitkára.
Fördős Attila polgármester
- köszönetet mondva a kormány támogatásáért, a Cser
Károly hagyatékát őrző ükunoka, Belloni Ákos állhatatosságáért - megjegyezte:

Vác méltó helyszíne a nemzet
múltját idéző alkotásoknak.
- Ez a tervezett szoborállítás fontos üzenetet hordoz arra vonatkozóan, hogy
nemzeti szétszakítottságunk
ellenére igyekszünk megbecsülni régmúlt eleink hagyatékát, a korábban hangoztatott finnugor rokonságnál
sokkal biztosabbnak vehető
ázsiai türk gyökereinkhez is
visszanyúlva - fogalmazott a
városvezető.
Ribáry Zoltán
Fotó: Váli Miklós

Minden szépség mellett mégis az altemplom mutatja a legmegkapóbb látványt, amely ismét olyan, amilyennek gróf Károlyi István 1845-ben megálmodta,
Ybl Miklós megtervezte és megépítette. Oszlopcsarnokába belépve ámulatba ejti a látogatót, itt az is megérzi a szakrális teret, aki nem is hívő. Akaratlanul is
meghalkul a beszéd, lelassulnak a lépések a ragyogóan
szép és impozáns oszlopcsarnokban. Itt várják a föltámadást koporsóikban a Károlyi család sok nemzedékének tagjai.
A Katolikus Közösségi Házban a külső nyílászárókat cserélték energiatakarékosra. Megtörtént a padlásfödém utólagos hőszigetelése, a villamoshálózat
és a világítótestek teljes cseréje, valamint megújult a
közösségi ház burkolata. Mindezzel nemcsak méltó
szakrális helyként, hanem korszerű közösségi térként
is ki tudja szolgálni az egyházközség pezsgő hitéletét.
Egyedül a szintén műemlék orgona felújítása nem
fejeződött be, amely előre láthatóan 2019 tavaszára készül el. Köztudott, hogy ezen az orgonán annak idején
Liszt Ferenc is játszott.
Nem ehhez a projekthez tartoznak, de mégis kapcsolódnak a Közösségi Ház kerítésének túloldalán
gyorsan magasodó falak, amelyek a Gondviselés Katolikus óvodának adnak majd jövő ősztől otthont.
A felújítás során a műemléki felügyelet szabályait
maradéktalanul betartva, az épület olyan lett, amilyen
volt fénykorában. A kegyelet és az ősök iránti tiszteletből áthatva még a régi, kibontott köveket is újra beépítették. Mindez azonban nem zárta ki, hogy korunk
tudományos és technikai vívmányait is alkalmazva a
templomlátogatók kényelmét és komfortérzetét is javítsák. Például olyan ablaküvegek kerültek a hagyományos kinézetű keretekbe, amelyek kinn tudják tartani a nyári hőséget, ugyanakkor a templom téli fűtése esetén a langyos levegőt benn tartják. A padok alá
infrapaneleket szereltek, amelyek nem a levegőt melegítik, mert az felszállna a magasba, a mennyezethez,
hanem a tárgyakat sugározva melegíti föl azokat. Így
az üléssorokon télen kellemesebb lesz elhelyezkedni.
Ráadásul ez a megoldás energiatakarékos, mivel viszonylag rövid időn belül megtörténik a felfűtés, nem
kell a misék előtt sok órával korábban bekapcsolni a
fűtőpaneleket.
A záró rendezvényen Leszák Zsuzsanna ismertette a

Tuzson Bence mondott avatóbeszédet
beruházás megtörténtét, felkérte Sebők Sándor plébános urat a helyzet értékelésére, majd dr. Tuzson Bence
államtitkárt, aki méltatta a templomban történt munkálatokat és azok jelentőségét.
Később a jelenlévők levonultak és megtekintették az altemplomot. Végül a rendezvény a Közösségi
Házban egy állófogadással zárult, ahol a Károlyi család szakácskönyve szerint készült ételt is kóstolhattak
a résztvevők.
Dr. Tuzson Bence beszédéből idézünk gondolatokat, aki – többek között - kiemelte, hogy Sebők Sándor
atya 34 éve, azaz ide kerülése óta folyamatosan igyekezett a műemléktemplomot méltó állapotban tartani, amennyire azt a szűkös költségvetés engedte. Elsősorban neki köszönhető, hogy az épület eddig sem
volt romos vagy elhanyagolt. Sándor atya igen sok tapasztalatot halmozott föl e téren, így most is ő vezette, felügyelte a felújítást. Továbbá, ami még fontosabb,
nem csak az épületet tartotta karban, hanem óvta, fejlesztette a hívek közösségét áldozatos munkáságával.
Nagy öröm államtitkár úr számára, hogy ez az
épület megújult, megszépült, de ha ezekre nézünk,
ne pusztán téglát, vakolatot és ablakot lássunk. Jóval
többről van szó. Ami itt megvalósult az elsősorban közösségépítés. Közösség, ami mögött ott van a gondolat, a kultúra, a szakrális tér. Ezek valójában építő kövek, amelyből a nemzet épül föl. Az ilyen templomépítések nélkül, a szakrális terek megújítása nélkül, az
egyházi közösségek támogatása nélkül nem beszélhetnénk Magyarország jövőjéről. Amelyik ország, nem
tiszteli a múltját, nem tiszteli a saját hagyományait, az
elvész, eltűnik.
Azt is tudni kell, hogy minden ilyen felújítás a jelenben történik, de a jövőnek készül. A hagyomány, a vallás, a hit nem a múltról, hanem a jövőről szól, a gyerekeinknek épül.
Ez a kereszténység és a keresztény kultúra egy szövet, amire Hazánk és Európa épült, Ha ez a szőttes
szétbomlik, szétszakad, akkor nem lesz, amire ráépítheti a következő nemzedék a maga kultúráját. Ezért
fontos számunkra, hogy erősítsük ezt a szövetet, ezért
tesz sokat Magyarország kormánya ennek érdekében,
épít és felújít templomot, iskolát, óvodát.
Sokat kell még tennünk, hogy ezt a kultúrát, a keresztény közösségeket meg tudjuk menteni, meg tudjuk erősíteni. Mindez az emberekről szól, az emberek
közösségéről, és arról a hitről, amely hit nélkül az ország nem menekülhet meg, és nem valósulhat meg az
az alapvető célunk, hogy Magyarország a következő 20-30 évben Európa egyik vezető államává váljon.
Ahhoz hogy ezt meg tudjuk tenni, szükség van a lélekre, a lélek erejére, e nélkül ez a cél nem valósulhat meg.
Windhager Károly
Gróf Károlyi István kívánt családja számára méltó templomot építeni, amely ma, Magyarország,
sőt Európa egyik legismertebb, legbecsesebb romantikus temploma, mely Ybl Miklós első, de
világhírű alkotása. Gróf úr 1845-ben döntött az
építés megkezdéséről, amelyet megszakított az
1848-49-es szabadságharc, majd Károlyi István
várfogsága, így az épület végül 1854-re készült el.
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Nógrádi György: a helyi
háborúk dominálnak a világban
A neves kül- és biztonságpolitikai szakértő a minap Őrbottyánban tartott előadásában az aktuális világpolitikai helyzet elemzését azzal a felütéssel kezdte, hogy három globális „játékos” van, mégpedig
az USA, Kína és Oroszország. A világháborúnak nincs realitása, ám annál több helyi háború dúl.

A

világ
legerősebb
hadseregével és a
legfejlettebb haditechnikájával rendelkező USA vezető szerepe elvitathatatlan. Az egyetemi tanár példaként elmondta, hogy
az amerikai műholdak rögzítették a szlovák újságíró és barátnője meggyilkolásában résztvevő személyek mozgását is. De
ezen nincs mit csodálkozni, hiszen ezen a szinten már mindenki lehallgat és megfigyel
mindenkit – tette hozzá.
Az
amerikai
belpolitikai helyzetet elemző Nógrádi
György szerint Trump ugyanúgy nem alkalmas elnöknek,
miként Hillary Clinton sem lett
volna az. Rámutatott, hogy a
világ legerősebb államában jelentős társadalmi folyamat játszódik le, melynek következtében néhány éven belül a fehér
lakosság kisebbségben lesz.
Kína saját szárazföldi határait nem engedi még megkérdőjelezni sem, amit az óriási vízbázissal rendelkező Tibet-tel kialakított politikája is bizonyít.
A biztonságpolitikai szakértő úgy véli, hogy Kína egyesül
Tajvannal, ha az USA kivonul
a térségből. A kommunista országban szabadkapitalista verseny van – jelentette ki Nógrádi György, aki a város országgyűlési képviselője, dr. Rétvári
Bence vendégeként tartott előadást a helyi KDNP szervezésében.
Az idő Kínának dolgozik –
húzta alá -, a világ valuta tartalékának egyharmadát birtokolja. Mielőtt rátért volna a
harmadik „játékos”, Oroszország elemzésére még elmondta, hogy szerinte a Putyin utáni Oroszországtól Kína vissza
akarja majd szerezni azt a kínai többségű Szibériát, melyet
a cárok vettek el tőle. Oroszország ereje a hadseregben és
az olajban van, amely a Krímről tárgyalni sem akar, melynek annektálását nem a korszerű, lehallgatható haditechnikai
eszközök segítségével készítette elő, hanem az évszázadokon
át bevált futárszolgálattal. –

Ezért érte váratlanul Ukrajnát
és a nyugati katonai hírszerzést – emelte ki az egyetemi
tanár, aki a helyzetet elemezve kijelentette; Európa rendkívül megosztott, az ukrán elnök
népszerűsége alig 6 százalék.
Az Európát sújtó migrációval kapcsolatban úgy fogalmazott: a különböző válságok
miatt és a jobbélet reményé-

ben érkezők mellett jelentős tényező, hogy rendkívül nagyarányban megnőtt Afrika lakossága, akik ugyancsak elindultak Nyugat-Európa erős
szociálisellátórendszert fenntartó országai felé. Négy irányból igyekeznek illegálisan bejutni Európába: a spanyol és az
olasz határokon, a bálkáni útvonalakon és újabban Ukrajnán

keresztül. A biztonságpolitikai
szakértő megállapítása szerint
Angela Merkel 2015-ben politikai hibát követett el azzal, hogy
Németország bátorította a migrációt, melynek következményeit ma már ők is érzékelik.
Dr. Nógrádi György a migrációs kérdéskör taglalásakor
többször is kiemelte, hogy az élet
Orbán Viktor álláspontját igazolta, amit ma már azok is elfogadnak, akik a kezdetekkor ellene voltak.
A közel másfél órás előadásban szinte minden olyan kérdésről kifejtette véleményét,
amely napjainkban foglalkoztatja a közvéleményt. A brexit
várható hatásai mellett érinte a
világban dúló, közel 20-24 helyi háborút, és azok következményeit. Itt jegyezte meg, emiatt úgy véli nincs realitása a világháborúnak. Ugyanakkor azt
is hozzátette, Európa biztonságát három veszély fenyegetheti a jövőben: az ukrán válság mellett a migrációs hullám
és az, ha létrejönne a muszlim
többségű Nagy-Albánia.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

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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Dunakeszire már
Advent első vasárnapján
megérkezett a Mikulás

Advent első vasárnapja sok szép élménnyel ajándékozta meg a városban
élőket, akik közül talán a gyerekek örülhettek leginkább, akikhez kétszer is
ellátogatott az ajándékkal teli puttonnyal érkező Mikulás.

A polgármester is segített a Mikulás csomagok átadásában

D

élelőtt és ebéd után is
zsúfolásig megtöltötték a József Attila Művelődési Központ színháztermét a Levente Péter magával
ragadó, színes műsorára és a
Mikulás érkezésére kíváncsi
kicsik és szüleik.
A patinás intézmény közönsége Levente Péterrel együtt
várta a Mikulás érkezését, aki
a nagy pillanat beteljesüléséig
a rá jellemző színes, és rendkívül kedves hangvételű műsorral varázsolta el a gyerekeket és

az őket elkísérőket. A hetvenes
és a nyolcvanas évei között, félúton járó színész, előadóművész a „nagypapa” bölcsességével és szeretetével vonta be a
műsorba az őt rácsodálkozással hallgató gyerekeket, akik
mellett a szülőknek is, de főleg
a nagyszülőknek szerzett kedves perceket az egykori Zsebtévé Móka Miki megformálója.
A városi önkormányzat –
immár ötödik - Mikulás napi
műsorában Levente Péter mellett két kiváló bűvész látványos

mutatványainak is tapsolhatott a közönség, melynek soraiban a Mikulás érkezését óriási
örömmel fogadták a gyerekek.
A József Attila Művelődési
Központba érkezett Mikulást
sok száz gyerek várta, akiknek a messziföldről érkezett fehér szakállú, piros ruhás kedves ember édességekkel teli
zsákjából jutott mindenkinek
egy csomag, melyek átadásában Dióssi Csaba polgármester
és Csoma Attila, a művelődési
központ igazgatója segített.
De ezzel még nem ért véget
a dunakeszi gyerekek számára a kedves meglepetések sora,
hiszen december 6-án reggel a
város gyermekintézményeibe
is hatalmas puttonnyal érkezett a rég várt kedves Mikulás,
aki közel kétezerötszáz gyereknek vitte el az önkormányzat ajándékát a bölcsődékbe és
óvodákba, melyek közül a János utcai Tagóvodában közösen adta át Dióssi Csaba polgármesterrel.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

XX. évfolyam 24. szám

Adventi zenei áhítat

Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a Jézus Szíve Templomban a hívek gyönyörködtetésére a jótékony célú adventi zenei áhítatot. A koncerten
egyházi és világi zeneszerzők kórusművei és hangszeres zenei alkotásai
gazdagították advent első vasárnapjának ünnepi hangulatát.

A

dventus domini, Eljő
az Úr. E nemes gondolat szőtte át az elhangzott művek szellemiségét. A
várakozás és bűnbánat, utóbbi liturgikus lila színe jelképezi
a befelé fordulást, a lélek megtisztítását, hogy aztán karácsonykor örvendezhessünk az
Úr megszületésének.
A koncertet – melynek műsorvezetői tisztét Balatoni Ágota
töltötte be – Diósi Tamás orgonaművész, a Szent Mihály
Templom kántorának magával ragadó orgonajátéka vezette be. Dietrich Buxtehude dánnémet orgonista, a barokk kor
egyik legfontosabb zeneszerzője g-moll prelúdiumát szólaltatta meg.
Az „Ébredj ember mély álmodból” kezdetű adventi ének
hangjai közben a Szent János

a hangverseny során még kétszer zenéltek, többek között
Debussy francia impresszionista zeneszerző Hold című
művével teremtettek mesebeli
hangulatot.
A Szent Mihály Templom
énekkara Diósi Tamás vezény-

A Trió Brilló együttes

Bogár csoport vezetője, Finta
Zsolt és Kiss Anna Borbála
meggyújtotta az első adventi gyertyát. Az éneket dr. Tasi
László, a Jézus Szíve Templom
kántora kísérte orgonán.
A Farkas Ferenc Művészeti
Iskola tanáraiból alakult Trió
Brilló együttes – Bergl Noémi
zongora, Juhász Terézia cselló és Dobai Szabolcs hegedű –
kezdte a koncertet Antonio Vivaldi Négy évszak című művéből a Tél tételt szólaltatták
meg varázslatos előadással. Ők

letével Liszt Ferenc Áve Maria
című, és J. S. Bach „Jöjj népek
megváltója” kezdetű művekkel szép percekkel ajándékozta
meg a közönséget.
Első alkalommal szerepelt a
koncerten a Szent Imre Templom kórusa. Karnagyuk Horváth István, bemutatva az
énekkart, elmondta, hogy három éve alakultak meg egy korábbi formációból. Műsorukban Franz Schubert miséjéből
a Sanctus előadásával arattak
méltó sikert.

A koncert záró (de nem befejező) számaként a templom Harmonia Sacra énekkara műsorát hallgathattuk a tőlük megszokott magas színvonalon, Szakáll Lászlóné vezényletével egy Kodály Zoltán
feldolgozást, egy felvidéki és
egy erdélyi népéneket valamint
Melchior Vulpius német énekes zeneszerző művét.
Kedves pillanat volt, amikor
Szepes Béla, az egyházi tanács
világi elnöke virággal köszöntötte dr. Lányi Cecíliát, a templomépítő Lányi Ferenc unokáját, aki az adventi koncertek támogatója és állandó hallgatója.
Köszöntésként egy XVII. századi egyházi énekkel is kedveskedtek dr. Tasi László orgonakíséretével.
Szádoczky Károly kanonok
plébános adventi útravalójában Pál apostol szavait idézte:
„Ugyanaz a lelkület legyen meg
bennünk, ami Jézus Krisztusban is megvolt.”
Befejezésül a hagyományos
összkari felállásban Horváth
István, majd Szakáll Lászlóné
vezényletével Melchior Vulpius
kánonja, majd Pellegrini olasz
zeneszerző „Ó jöjj le Messiásunk…” című kórusműve
hangzott el.
A koncertet támogatta Dunakeszi Város Önkormányzata, dr. Lányi Cecília és Dobay
Márta, fővédnöke Szádoczky
Károly volt.
Katona M. István
A szerző felvételei

Ajándékok rászoruló családoknak, intézményeknek
Az adventi időszakban a váci önkormányzat is
igyekszik minél több rászoruló családnak ajándékkal kedveskedni, de különböző intézményekbe szintén jutnak adományok.

A

z ajándékok átadására a Mikulás érkezésének hete is kiváló alkalmat kínált.
Így december 5-én készségfejlesztő eszközöket, játékokat
kapott például a Csányi körúti- és az Eötvös utcai tagóvoda,
az ajándékokat Kovács Ágnes, a
választókörzet önkormányzati képviselője, illetve az adományokat felajánló váci OTP-fiók

két vezetője, Sándor István és
Pintér Andrea adták át (képünkön).
Az adományozók kifejezték
reményüket, hogy az OTP-fiók dolgozóinak önzetlen ajándéka örömet szerez a gyerekeknek és segítséget nyújt az
óvónőknek a játékos foglalkozások színesítéséhez. A képviselő asszony köszönetét fejezte
ki az OTP helyi vezetőinek és

munkatársainak, akik társadalmi felelősségvállalása példaértékű.

A hét során kétszáz rászoruló
család kapott ajándékcsomagot
az önkormányzat és a CBA üz-

letlánc jó kapcsolatának köszönhetően, több címzettnek a város
vezetői és a cég képviselői személyesen, házhoz kézbesítették a
főképp édességekből, tartós élelmiszerekből, háztartási szerekből összeállított adományt.
- Az adventi időszak különösen jó alkalom arra, hogy az
önkormányzatok kézzel fogható támogatást nyújtsanak a rászoruló családoknak. Fontos
ez a társadalmi szolidaritás, bízunk benne, hogy mind többen
átérzik az adományozás, a segítés jelentőségét, és itt rögtön köszönetet is mondok a CBA Magyarország vállalatnak, akikkel

régóta kiváló kapcsolatot ápolunk, mindig számíthatunk rájuk. Örömünkre szolgál, ha
ajándékainkkal sokaknak szebbé tudjuk tenni a karácsony ünneplését - mondta az adományok célba juttatásakor Fördős
Attila polgármester.
A városvezető megjegyezte
még, hogy a hivatal és az önkormányzati intézmények berkeiben is adománygyűjtés indult, aminek köszönhetően az
elkövetkező hetekben további ajándékcsomagokat tudnak
majd átadni a rászorulóknak.
Ribáry Zoltán
Fotó: KesziPress
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Advent Szentendrén
Fő tér, Dumtsa Jenő utca és egyéb belvárosi helyszínek
Szentendre történelmi belvárosa már tizenharmadik éve öltözik ünnepi díszbe az adventtől vízkeresztig tartó időszakra. Öt héten át a város sokszínű programkínálattal várja a látogatókat: advent
vasárnapjain gyertyagyújtás a Fő téren; Adventi vásár a Dumtsa Jenő sétálóutcában; egyházi -és
gyerekprogramok; koncertek; kiállítások; jótékonysági akciók. A szentendreiek az adventi áhitat
időszaka után 2019-et az ingyenes újévi koncerttel köszöntik.
ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁSOK
SZENTENDRE FŐ TERÉN

A négy adventi vasárnap délutánján ünnepélyes gyertyagyújtásra várjuk Szentendre lakóit és a városba látogatókat a Fő téri kereszt körül elhelyezett óriási adventi koszorúnál. Mind a négy vasárnapon
harangjátékkal és a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola népzene szakos diákjainak énekeivel veszi kezdetét az
esemény, majd a gyertyagyújtást és a rövid beszédet követően városunk keresztény felekezeteinek vezetői mondanak
el egy-egy közös imát. Minden adventi vasárnapot különleges és meghitt programmal
zárunk. A programok után pedig adventi fényfestéssel, forralt borral és teával köszöntjük
az egybegyűlteket.
ADVENTI VÁSÁR
A DUMTSA JENŐ UTCÁBAN

www.dunakanyarregio.hu

A belváros sétálóutcáján,
a Dumtsa Jenő utcában tartott Adventi Vásáron az elmúlt
évekhez hasonlóan idén is je-

lentős számban lesznek jelen
helyi és környékbeli termelők,
és az ország számos területéről
érkeznek a vásárba különböző,
minőségi termékeket készítő
árusok. Célunk, hogy a szentendreiek, a környékbeliek és az
idelátogató turisták egyaránt
megtalálják az ajándékokat,
mellyel nagy örömet szereznek
családtagjaknak, barátaiknak.
A kiállítók között megtalálható lesz idén is a gasztronómia,
a kézműves árusok és a helyi
művészek pavilonja is. Az adventi vásárt közösségépítő céllal is tervezzük, hiszen a vásár
utcájában elhelyezett tűzkosarak mellett a barátok, családok
forralt borozhatnak és közösen
készülhetnek az adventi ünnepekre.
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
A TEMPLOMOK
VÁROSÁBAN

Az ünnepre készülődés időszakában a templomok városában megtalálható összes felekezet számos egyházi programot, eseményt kínál. Szentendre templomaiban kigyú-

ló fények és megszólaló művek
-azon kívül, hogy betekintést
nyújthatnak egymás hitébe és
készülődésébe - felekezeteken
átívelő hidat képeznek a közös
élmények által.
A Mitől jó a világ? programsorozatban Szentendre város civil szervezetei, egyesületei már évek óta jótékonysági akciókat, programokat szerveznek annak érdekében, hogy
a bevételből támogatni tudják
a nehezebb körülmények közt
élő lakosokat, hogy számukra
is széppé váljon az ünnep.
A szentendrei óvodások énekes, verses műsorokkal élik
meg a karácsonyi ünnepkört az
adventi szombatokon és Vízkereszt napján, Szentendre belvárosában, a Menjünk mi is Betlehembe! programsorozaton
belül.

Dóra formáció lép fel a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
színháztermében.
A rendezők a műsorváltozás
jogát fenntartják!

ÚJÉVI KONCERT
Január első hetében az immár hagyományossá vált ingyenes koncerttel köszöntjük
az újévet. Január 5-én este a
Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Dmitry Smirnov, Kokas

Információ:
https://szentendreprogram.
hu/fesztivalok/adventszentendren/

Az esemény Facebook oldala: Advent Szentendrén

Programfüzet:
Adventi Magazin 2018

Újabb nívós szakmai díjjal ismerték el
Tuzson-Berczeli Péter festőművész tehetségét
A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, közel hétezer fős tagságával a hazai kortárs művész társadalom legnagyobb szakmai
szervezete, amely a hivatásszerűen alkotó művészeket fogja össze. A MAOE szalonjellegű tárlatai mellett az utóbbi években erőteljes
szerepet kaptak a kurátori kiállítások is.

E

A díjazott Tuzson-Berczeli Péter festőművész és felesége az ünnepség után

zek közül kiemelkedő
a Baky Péter állami
kitüntetett festőművész, MMA köztestületi tag által immár hat éve
gondozott, mára már hagyományokkal rendelkező tárlatsorozat, amely a MAOE szervezésében, a Dunaszerdahelyi

Kortárs Magyar Galéria rendezésében a „Kapcsolat” című
kiállítással kezdődött. Ezt követően a „Duna”, a „Szülőföld”, az „Utak”, a „Kapu” és
idén a „Család” című tematikus kiállításokkal folytatódott
a Szentendrei MANK Galériában.

A MAOE Képzőművészeti Tagozatának 2000 fős tagságából szakmai döntés nyomán évente 50 alkotót kérnek
fel a rangos tárlaton való részvételre, ami már önmagában
is elismerésre ad okot. A Dunakeszin élő és alkotó TuzsonBerczeli Péter, Magyar Arany

Érdemkereszttel kitüntetett
festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi
tagja a kezdetektől meghívott
alkotója a határokon átívelő
eseménynek, amelyen az idei
évben első alkalommal adtak
át szakmai elismeréseket. A
hat elismerő díj egyikét a dunakeszi festőművész, TuzsonBerczeli Péter „Gyerekszoba –
Elindult a pettyes…” című alkotása kapta, amelyet a közönség elsőként a XXI. Dunakeszi
Nyári Tárlaton láthatott.
A nagy múltú művészeti
szervezet, 2011-től Aknay János Kossuth-díjas festőművész
és Sárkány Győző Érdemes
Művész vezetése alatt gyökeres változásokon ment át, és az
országos kulturális élet meghatározó szellemi erőforrásává vált. A Magyar Művészeti Akadémiával és a Hungart
Egyesülettel való szerves
együttműködése révén szintet
lépett: jelenléte a hazai, valamint a határon túli művészeti életben, tárlatai és díjbizottsága által adományozott elismerései egyre nagyobb súllyal

bírnak. Kérdésünkre TuzsonBerczeli Péter elmondta, hogy
az újabb szakmai elismerés
örömén túl (2015, 2017-ben is
MAOE díjazott), különösen jó
érzés számára, hogy sikereivel,
országosan és határokon túl is
öregbítheti Dunakeszi jó hírét
és a helyi DunArt Képzőművészeti Egyesület hitelességét.
A díjazottakat Matiszlovics
Tibor, a MANK Galéria igazgatója, Aknay János Kossuthdíjas festőművész, a MAOE

elnöke és Sárkány Győző Érdemes Művész grafikus, a
MAOE alelnöke, a Hungart elnöke köszöntötte. Ezt követően Dr. Szeifert Judit művészettörténész, a Magyar Nemzeti
Galéria főmuzeológusa megnyitotta a tárlatot.
Az eseményt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap, a Hungart,
a MAOE és a Magyar Művészeti
Akadémia támogatta.
(B. Szentmártoni)
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Még gimnáziumba járt, amikor tánctanfolyamon gondolkodva
Dunakeszi: Megnyílt
végül a küzdősportok mellett döntött
az adventi vásár és
Kovács Alexandra,
a korcsolyapálya a főtéren a ketrecharc világbajnoka
Amikor Dunakeszin járt még iskolába, senki sem gondolta a törékeny kislányról, hogy valaha a világ egyik legrettegettebb harcosa válik belőle. Pedig mára mindez valóság lett, és Kovács Alexandra amatőr világbajnokságot nyert MMA-ban, vagy népszerűbb nevén, a ketrecharcban. A 27 éves
sportoló ugyan már nem lakik városunkban, ám itt élő szüleit gyakran látogatja. Mint elmondta, amatőrként már mindent elért, ám vélhetően nem
lesz profi belőle.

N

Ünnepi díszbe öltözött a városháza melletti IV. Béla király főtér, ahol Szabó Katalin, a Dunakeszi Programiroda vezetőjének kedves mondataival kezdetét vette az adventi vásár és korcsolyapálya megnyitó ünnepség november 30-án.

A

fedett jégpályára elsőként a Dunakeszin élő műkorcsolyázó Gál Zoé
(képünkön), a Sebestyén Korcsolya SE kiválósága síklott be, aki
látványos produkciójával hamar felmelegítette a pálya szélén didergő nézőket.
A szépen kivitelezett gyakorlatok
után lépett a jégre görgetett szőnyegre a közkedvelt – a kicsik és
a felnőttek körében egyaránt népszerű - Tunyogi Bernadett énekes- és
színésznő, aki már az első dal felcsendülése közben meghódította a közönséget.
A fiatalok közül, aki eddig csak kacérkodott versenyszerű műkorcsolyázással
az a Sport Magic Egyesület három korcsoportjának magával ragadó és rendkívül szép bemutatója láttán minden
bizonnyal már holnap kopogtat az
egyesület ajtaján, hogy ő is közéjük
szeretne tartozni. Látványos, kön�nyed mozdulatok, szépen kivitelezett koreográfia, ízléses ruha, tehetséges fiatalok, mindez a Sport
Magic Egyesület. Méltán kiáltot-

ta valaki a tapsoló közönség soraiból: „Csodálatosak voltatok!”.
Az idei, igazán színvonalas adventi
vásár és korcsolyapálya megnyitó ünnepség a VS Dunakeszi jégkorong szakosztály ifjú hokisainak mérkőzésével
zárult.
Mint azt Szabó Katalintól megtudhattuk – a korábbi évek szép hagyományait követve - idén is, egész
decemberben színes kézműves vásárral, hideg-meleg étel és italkínálattal, teával, forralt borral,
a közkedvelt kürtöskaláccsal,
lángossal, és amit nagyon sokan
várnak, adventi gyertyagyújtással, hétvégi színpadi programokkal várják a karácsonyi ünnepre készülő dunakeszieket. No és természetesen a téli sport szerelmesei számára idén is kiváló sportolási lehetőséget kínál a főtéri fedett jégpálya, ahová
mindenkit szeretettel várnak a rendezők.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Rapcsák Károly életműdíjat
kapott a szövetségtől
A Magyar Evezős Szövetség a 125 éves jubileum alkalmából tartott ünnepségen Edzői Életműdíjat adományozott Rapcsák Károly mesteredzőnek.
Rapcsák Károly 26 éves korától a Vác Városi Evezős Club edzője, negyven
éve neveli a magyar evezés kiemelkedő versenyzőit.
2001-ben versenyzője, Pető Tibor Haller Ákossal ért el világbajnoki első helyezést kétpárevezős versenyszámban, 2002-ben ugyanezen egység újra aranyérmet szerzett a sevillai világbajnokságon.
2005-ben Hirling Zsolt szerzett világbajnoki címet Varga Tamással könnyűsúlyú kétpárevezős egységben, majd 2007-ben ugyancsak
Hirlingék Európa-bajnoki aranyat szereztek
Poznańban.
Rapcsák Károly tanítványa az elmúlt nyolc év
legtöbb világbajnoki és Európa-bajnoki érmét
szerző Galambos Péter is.
A Mácsik Miklóssal közösen felkészített négypárevezős csapata 2018-ban az U23-as világbajnokságon a negyedik helyet, az U23-as Európabajnokságon aranyérmet szerzett.
Rapcsi – ahogy a klubban nevezik – 2005-

ben szerezte meg a mesteredzői címet, 2007ben pedig MOL Tehetséggondozásért Díjban
részesült. 2012-ben Vác városa Pro Urbe díjban
részesítette.
Furucz Zoltán

em akármilyen sikersorozat újabb állomása volt Bahrein, amikor is Kovács
Alexandra a kevert harcművészetek, az MMA amatőr világbajnoka lett. A magyar sportoló
az öt napig tartó, 20 ország versenyzőit felvonultató világbajnokságon előbb egy tunéziai és
olasz ellenfelét győzte le, majd
a fináléban finn riválisát verte
egy 2. menetes TKO-val, és lett
aranyérmes. A 27 éves, Dunakesziről származó törékeny hölgy
ezzel az MMA-ban világbajnoki arany-, és bronzérmes, valamint kétszeres Európa-bajnok,
ugyanakkor alapsportágában, a
kempóban is Európa-bajnok.
„Lehet, hogy furcsán hangzik, de annak idején a gimnáziumban éppen azon gondolkodtam, hogy melyik tánctanfolyamra jelentkezzem, ám
véletlenül egy ju-jitsu edzésre keveredtem le, és ez mindent eldöntött. A Testnevelési Egyetemen pedig eljutottam
a kempóhoz, ami egy kevert
harcművészet, és ebben találtam meg önmagam” – árulta el
lapunk érdeklődésére Alexandra, aki az élsport mellett testnevelőként dolgozik a Móricz
Zsigmond Gimnáziumban.
„Hogy mennyire mernek
visszabeszélni a tanítványaim?
Nos, nézték a mostani döntőmet, úgyhogy nem nagyon” –
nevette el magát.

A győzelem boldog pillanata

Nagyon kemény munka vezetett el a csúcsig, hiszen egy
héten hatszor két órát tréningezik, majd gyerekeknek is tart
edzést, és mindig is motiválta
az a tudat, hogy törékeny nőként a lehető legkeményebb
edzéseket is kibírta.
„Az MMA egy másik világ,
annak ellenére, hogy sok hasonlóság van a kampóhoz. Itt
kisebbek a kesztyűk, és például arra külön kellett készülnöm, hogy miként kell a ketrec oldalához szorítva harcolni,
vagy éppen fekve miként lehet
a leghatékonyabban védekezni”
– mesélte a 27 éves harcművész.
A ketrecharc amatőr szakágában a bírók megállíthatják
a küzdelmet a sportolók testi
épségének érdekében, ám ez a
profik között nem így van. Adja
magát a kérdés, vajon ilyen

amatőr múlttal a háta mögött
mikor csap le rá egy profi istálló, amely aztán a hivatásosok
között is felépíti Alexandrát.
„Kétségtelen tény, amatőrként már mindent elértem, amit
lehetett, kihoztam a maximumot a lehetőségeimből. Azonban innen nagyon nehéz bejutni például a legnagyobb profi szervezetbe, az UFC-be. Ráadásul semmilyen profi ajánlat nem érkezett, és a jelenlegi
életem is olyan fordulatot vett,
hogy 27 évesen már nem vágok
bele a profi életbe. Ott már termék a sportoló, nem versenyző,
hatalmas show, és ez a világ egy
kicsit idegen tőlem” – állította
a világ-, és Európa-bajnok ketrecharcos, aki párjával – szintén
kempós – lassan már a családalapításra is gondol.
M. L.

Mini bölcsőde
Sződligeten!
A nagyközség polgármestere közösségi oldalán jelentette be és
egyben megerősítette, hogy az önkormányzat saját pénzügyi forrásait és helyi adottságait felhasználva nyolc személyes mini bölcsődét
alakít ki az óvodai ellátórendszer
keretein belül.
Juhász Béla úgy fogalmazott – többek között -, hogy a mini bölcsőbe kialakítása az indulást jelentő
ötleteléstől egészen - a döntéseken
át - a szakmai program és a különböző feltételeknek megfelelő követelmények biztosításáig egy hónapokon át tartó, kemény munkát igénylő folyamat volt. Majd
arról ír, hogy helyi szinten reális
igényekre épülő terveket kell megfogalmazni, és azok megvalósításáért cselekedni kell.
„Kijelenthetem tehát, hogy a
nyolc fős sződligeti mini bölcsőde óvodai struktúrán belüli kialakítása, az engedélyek beszerzése, a
teljes létrehozási folyamat a hajrájához érkezett és nagyközségünkben beindítjuk a legkisebb gyermekek ellátását biztosító mini
bölcsődét.” – posztolta a minap
Juhász Béla polgármester.
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Idén is korcsolyázhatnak a sportág
szerelmesei a váci főtéren
November 30-án, péntek délután négykor Fördős Attila polgármester megnyitotta a főtéri korcsolyapályát, amely – mint a városvezető fogalmazott, ha az időjárás lehetővé teszi és lesz rá igény –
február közepéig fogadja e közkedvelt sport szerelmeseit.

B

Kiváló minőségű jégpálya, gyönyörű környezet

evezetőjében
elmondta, hogy a jégkorcsolya is magyar
találmány. Az 184849-es szabadságharc Károlyi-huszárezred ezredesének,
Rohonczy Lipót fia, Rohonczy
Gedeon találta fel a kön�nyű fel-és lecsatolásáról híres

Columbus néven ismert korcsolyát, melyre tizenegy államban, köztük Amerikában
is szabadalmat szerzett.
Fördős Attila a történelmi
kitekintés után arról beszélt,
hogy immár több éve – az adventi vásárral együtt – működik a főtéri korcsolyapálya,

melyen az iskolások idén is
díjmentesen sportolhatnak az
önkormányzat támogatásának köszönhetően.
Reményét fejezte ki, hogy
idei télen is nagy sikere lesz a
gyönyörű épített környezetben létesített jégpályának és
a főtéri adventi vásár kínálatának.
Takács Ádám, a jégpályát
építő és üzemeltető gödi ECOSMART Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy más településektől eltérően a váci főtéren
kiépített jégpálya kialakítása
egyedi szakmai kihívást jelentett számukra a felület építészeti adottságai miatt.
– Százharminc pár bérelhető korcsolyával várjuk a fiatalokat és a felnőtteket, akik
egységesen 500 forintért vehetik igénybe lakóhelyüktől
és életkoruktól függetlenül. A

Régi képeslapok
egy új váci könyvben
A nagy történelmi múltú városban, Vácott élni már önmagában élmény,
építészeti emlékeivel minden a múlt történetére emlékeztet. A város utcáin, terein sétálva felmerül az igény, hogy megismerjük, miként változott a
település formája, hogyan néztek ki az épületek régen, és milyen változások történtek az elmúlt évszázadban.

„Üdvözlet Vácról! – Vác régi
képeslapokon a századfordulótól 1948-ig” címmel jelent meg
a napokban Volentics Gyula
helytörténeti kutató, a magyar
kultúra lovagja 300 darab korabeli képeslapot és egyéb régi
dokumentumot, metszetet bemutató reprezentatív, szép albuma, mely a város száz évvel
ezelőtti miliőjébe repíti vissza
az olvasót. A könyv a váci műtárgybecsüs és régiségkereskedő, Mireisz-Leyer János eddig
rejtőzködő, jelentős magán levelezőlap-gyűjteményét állítja
a reflektorfénybe. A színes kötetben 60 darab olyan száz éve
készült városkép és épületfotó
is bemutatásra került, ami eddig ismeretlen volt a nagyérdemű előtt.
– Nem, idejétmúlt dolog
napjainkban az internet, az

e-mail korában levelezőlapokról írni? – teheti fel a kérdést
az olvasó. – A szerző válasza:
– Nem! Ugyanis ellentétben
az elektronikus üzenetekkel,
– amennyiben a víz vagy a tűz
nem tett bennük kárt – a képeslapok az elmúlt több mint
száz évben maradandónak bizonyultak. E kártyák egy mára
letűnt polgári világ kordokumentumai. A képeslapkiadás
„aranykorában” minden polgári családban illett képeslapalbumot tartani, amelybe
rendszeresen bekerültek a rokonok által küldött városképes- és ünnepi üdvözlőlapok.
Az albumok a polgári szalonok
asztalkáin ott voltak a családi fényképalbumok mellett, és
a vendégeknek illett átlapozni azokat. A képeslap a maga
közérthetőségével, a kisember-

re méretezett esztétikai megformálásával a 20. század eleji tömegkultúra egyik kifejező eszközévé vált, de a millenniumtól való gyors elterjedése
a turizmus fejlődésével is magyarázható.
Az új váci ismeretterjesztő kiadvány oldalain megelevenedik előttünk a település mikrotörténelmének páratlanul izgalmas időszaka.
A szerző a bemutatott épületeket, helyszíneket városnéző
séták útvonalára fűzte fel; így
jellemzően a Duna-parti Korzó, a Március 15. tér, a Széchenyi utca, valamint a Konstantin tér és azok épületegyüttese,
azaz több mint hatvan helyszín kerül bemutatásra.
A kötethez ajánlást Mándli
Gyula, a Pest megyei Honismereti Egyesület elnöke írt. A
könyv lektora Horváth M. Ferenc, a városi levéltár igazgatója volt. A kiadvány Dr. Rusvay
Tibor, a szerző középiskolai tanára emléke előtt is adózik. A
Credo-házban a közelmúltban megtartott könyvbemutatón a szép kiadványt és a jelentős publikációkkal bíró szerzőt
Szalay Ákos építőmérnök mutatta be.
A város történelme iránt érdeklődő olvasók karácsonyfája alá ajánlott könyv a váci
Lyra Könyvesházban vásárolható meg.

-b. k.-

váci óvodások és diákok hétfőtől péntekig délelőttönként
díjmentesen korcsolyázhatnak a közel 450 négyzetméteres jégpályán reggel nyolctól
13 óráig. Az egy órás jégfelújítás után 14 órától egészen 20
óráig a nagyközönséget várjuk
– mondta az ügyvezető igazgató.
Takács Ádámtól megtudtuk, hogy a váciak a lakcímkártya felmutatása mellett
500 forintért, míg más településekről érkezők 1000 forintért korcsolyázhatnak az adventi ünnepi díszbe öltözött
Március 15. téren. Hétvégén,
és munkaszünetes napokon
is üzemel a jégpálya, melyen
egyidőben 100-120 személy élvezheti a sportolás és az egyedülálló környezet nyújtotta
csodálatos élményt.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

RUHANEMŰ JAVÍTÁS
Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban,
a zöldséges piacnál.)

Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679
HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!
Apróhirdetés
• Sződligeten búza, kukorica (50Ft/kg) mangalica, és húsdisznó kettévágva is eladó.
Tel.:06-30-5527-332

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:
Mediaworks Hungary Zrt. 1225
Budapest, Campona u. 1.
Felelős vezető:
Bertalan László nyomdaigazgató
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!

A lap megjelentetéséhez
hozzájárult a Nemzeti
Kulturális Alap

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

