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Aláírták a szerződést

Kezdődik Dunakeszin
a MÁV-Nagyállomás felújítása,
és a kormányablak építése
A Dunakeszi MÁV-Nagyállomás műemlék jellegű épületének felújítására és a kormányablak
építésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, június 21-én aláírták a kivitelezési szerződést, melynek köszönhetően 2020
nyarán a megújult és új funkcióval ellátott épületegyüttes szolgálja ki a lakosságot – tájékoztatta szerkesztőségünket Somodi István, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetője.
Cikk a 2. oldalon

Visszavonták a kiemelt projektek közül
a váci mobilgát építésének támogatását
Vác Város Önkormányzata Képviselő-testülete a júniusi ülésén ötvennél is több témát tárgyalt, melyek
közül kiemelkedik, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium átmenetileg törölte a már elfogadott kiemelt projektek közül a Vácra tervezett árvízvédelmi mobilgátat.

A dunai áradásokkor
gyakran a sétányig ért a víz

A

tájékoztatók
sorában
Fördős Attila polgármester beszámolt arról, hogy
az Innovációs és Technológiai Minisztérium - az eredetileg tervezett ráfordításnak a legutóbbi talajmechanikai vizsgálatok alapján is
nagyságrendileg megnövekedett költségigényére tekintettel - átmenetileg
törölte a már elfogadott kiemelt projektek közül a Vácott építendő árvízvédelmi mobilgátat, az eredetileg tervezett több mint kétmilliárd forintot

más, időszerű beruházások megvalósítására csoportosítják át.
A város a tervezett projekt kapcsán
eddig kapott állami támogatást köteles visszatéríteni, de amint azt a polgármester kiemelte, részletfizetési
kedvezményt kaphat az önkormányzat, ráadásul a megrendelésre elkészült tervek a jövőben is rendelkezésre
állnak, és a városvezetés folyamatosan
egyeztet az illetékes minisztériummal, hivatalokkal annak érdekében,
hogy a váci mobilgát újra a kiemelt be-

ruházások körébe kerüljön – adta hírül az önkormányzat hivatalos weboldala, a vac.hu.
A testületi ülésen bejelentésre került, hogy a Váci Karakán Kajak-Kenu
Sportegyesület elállt a liget határában
a VEKOP-4.1.1-15-2016-00004 azonosító számú projekt keretében létesítendő vízi turisztikai megállóhely tágabb
környezetében lévő, nagyjából 10 12.000 négyzetméter nagyságú területekre vonatkozó használati kérelmétől. Így az erről szóló korábbi határozatokat visszavonta a képviselőtestület. Ugyanakkor a tervezett csónakház és a hozzá szükséges további
létesítmények megvalósítása nem került veszélybe, ennek tekintetében a
grémium - többségi döntéssel - megerősítette a hely biztosításáról szóló
elkötelezettséget. (Külön írásban számolunk be az alapkő ünnepélyes letételéről. A szerk.)
A képviselők – számos egyéb kérdés mellett – döntöttek a költségve-

tési forrás felszabadításáról egy millió forint értékben két parkolóhely kialakítása érdekében a deákvári főtéri gyógyszertárnál, illetve - 17 millió
forint összeggel - a hajléktalanszállói
kapacitás bővítésére.
Utóbbi döntéshez kapcsolódóan elfogadta a testület azt az előterjesztést, amelynek értelmében a Deákvári fasor 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú telephely „F” épületében
a hajléktalanok segítését szolgáló éjjeli menedékhely létesülhet - az elfogadott határozat értelmében a polgármester felhatalmazást kapott arra,
hogy a kivitelezési munkák befejezése
után kezdeményezze a működési engedélyezési eljárást a Pest Megyei Kormányhivatalnál.
Balkovics Péter képviselő előterjesztése alapján napirendre került a Fürj
utca - Sas utca kereszteződésében
lévő, az illegális szemétlerakás miatt egyre több gondot okozó szelektív
hulladékgyűjtő sziget sorsa, megszün-

tetésének kérdése. A napirend kapcsán Fördős Attila polgármester alternatív javaslatot tett: indítványozta,
hogy a válogatott hulladékok gyűjtésére kevesebb központi helyet jelöljön
ki a testület, a belvároson kívül egyetegyet Kisvácon, Alsóvárosban és Deákváron. A kezdeményezés jó fogadtatásra talált, tehát a hivatal illetékes osztálya megkezdi az előkészítő
egyeztetéseket a legideálisabb városrészi központi gyűjtőpontok kijelölése érdekében.
Támogatta a testület azt a határozati javaslatot, melynek értelmében
az önkormányzat és a gazdasági hivatal szervezésében megvalósuló nyári napközis táboroztatásban résztvevő
gyerekek hetente két alkalommal (tíz
fős csoportokban, egy-egy tanár kísérővel) ingyenesen strandolhatnak, a
Váci Sport Nonprofit Kft-vel történő
időpont egyeztetés alapján.
Már hagyomány, hogy a nyári vakáció idején a gyermekeiket egyedül nevelő szülők kedvezményeket kapnak a
sportcsarnok, a stadion, a művelődési központ rendezvényeinek látogatásához, strandoláshoz, ez az idén is így
lesz a képviselő-testület döntése értelmében: a július 1-től augusztus 31-ig
tartó időszakban az érintettek 10 alkalommal félárú belépőre jogosultak.
Döntés született arról, hogy a „Vác
Város Közszolgálatáért” díjat az idén
Kalász József veheti át.
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Tuzson Bence: Július elsején lép életbe
a családvédelmi akcióterv négy pontja,
és folytatódik a bölcsődei fejlesztési program is

Modern háziorvosi
ellátás Dunakeszin

KEZDŐDIK DUNAKESZIN
a MÁV-Nagyállomás felújítása
és a kormányablak építése
Folytatás a címlapról

Vasúttörténeti időket idézi a
Dunakeszi MÁV-Nagyállomás
épülete, hiszen hazánk első
vasútvonalát 1846. július 15én nyitották meg Budapest és
Vác között, és a korszak jeles
személyiségeit szállító vonat
egyedül Dunakeszin állt meg.
A MÁV tulajdonában lévő
épület felújítását már hosszú
évek óta szorgalmazta a helyi
önkormányzat, ám csak napjainkban sikerült szerződést
kötni a nyertes kivitelezővel az
állami finanszírozásban megvalósuló munkára.
- Mára már csak a földszint
egy része van használatban, a
másik fele, valamint az emelet nincs. Az épület jelenlegi
esztétikai és műszaki állapota
már hosszú évek óta indokolttá tette a felújítást – mondta az
osztályvezető.

- Megkezdődtek a kivitelezést megelőző helyszíni egyeztetések a MÁV épület munkáival kapcsolatban. Elsőnek
a felvonulási területeket és az
idegilenes épületeket tisztáztuk az illetékesekkel. A felújítás ideje alatt az állomás üzemelni fog, de a jegyiroda és
a mosdó az udvaron elhelyezett ideiglenes konténerekbe kerül a kivitelezés idejére.
A kerékpártároló a Verseny
út túloldalán található Trianon tér kavicsos részére kerül át, a hozzá tartozó kamerával együtt. A P+R parkolóknál 3 darab mozgáskorlátozott
helyet áthelyezünk, hogy a teherautókkal az anyagmozgatás megoldható legyen – sorolta a változásokat Somodi István.
- A felújítás során az épület
szerkezete megmarad, az eredeti falazat kerül felújításra,

így a város ikonikus épülete
jellegéből nem veszít, miközben mind esztétikailag, mind
műszakilag a 21. század színvonalára emelkedik. Teljesen
megújulnak a várók, vizesblokkok, nyílászárók, burkolatok, tető, belső irodahelyiségek, jegypénztár, elektromos
rendszer, és a gépészet. Kívül
új, fedett biciklitároló készül,
fedetté válik a gyalogos aluljáró lépcsője és az előtte lévő
térburkolat is – ismertette az
osztályvezető.
- A jelenleg nem üzemelő, a nemsokára felújított részekben helyet kap majd a Pest
Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatalának
kormányablaka is, ami egy
külön bejáraton lesz majd elérhető, így nem fogja egymást
zavarni a két funkció – emelte
ki Somodi István.
(Vetési)

Megújul a gödi
kerékpárút egy szakasza
Göd Város Önkormányzata 140,5 millió forint vissza nem térintendő támogatást
nyert az árvízvédelmi töltésen vezetett Duna-parti kerékpárút felújítására.
2018. július 17-én a Pénzügyminisztérium által meghirdetett 4 milliárd forintos keretösszegű „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” című pályázaton Göd Város Önkormányzata elindult, és 140 446 771 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázat támogatási intenzitása 95 százalékos, mely alapján 7,4 millió
forint önrészre van szükség.
A projekt a Pest megye Területfejlesztési
Koncepciója
2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–
2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból valósul meg – olvasható Göd Város Önkormányzata közleménye a város havi
lapjában.
A „Kerékpárút-felújítás és –
szélesítés az árvízvédelmi töltésen” című pályázat keretében

1750 méter hosszon felújításra
és kiszélesítésre kerül a Bocskai utca és Jegenye utca közötti
árvízvédelmi töltésen vezetett
kerékpárút annak érdekében,
hogy az EUROVELO 6 hálózat
részét képező szakaszon megfelelő burkolatú kerékpárút álljon rendelkezésre a használók számára. A felújításon felül

A jövő évi költségvetés tervezete szerint az ideinél csaknem kétszáznegyvenmilliárd forinttal lesz nagyobb az egészségügyre fordított teljes ös�szeg, ezen belül pedig a szakellátásra fordított keret huszonegymilliárd
forinttal nő – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője, aki részt vett Dunakeszin,
a megújult Liget utcai háziorvosi rendelő átadásán. Mint mondta, július
elejétől már hatályba lép a családvédelmi akcióterv négy pontja, és folytatódnak a bölcsődefejlesztések is.

473 méter hosszon kicserélik a
jelenlegi korlátsort, és további 120 méter hosszon új korlátsort építenek a Határ utcáig.
A támogatási szerződés megkötése és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után terveink
szerint már az idén a felújított
kerékpárúton közlekedhetnek
a gödiek és az idelátogatók.

Az év végéig a város valamennyi háziorvosi rendelőjét felújítja az önkormányzat

– Dunakeszin a háziorvosi
rendelők fejlesztésében a város lépést tud tartani a lakossági igényekkel?
– Nagy örömömre szolgál,
hogy kívül-belül megújult
Dunakeszin a Liget utcai rendelő, valamint ugyanebben az
épületben helyet kapott az orvosi ügyelet és a mentőszolgálat is. Nagyon fontos fejlesztések ezek városunk élete szempontjából. S ez azt is jelzi egyben, hogy összefogással, közös akarattal igenis tudunk
fontos lépéseket tenni a közösség fejlődése érdekében,
amihez pedig szükség van egy
olyan önkormányzati vezetésre is, amelyik kész a partneri együttműködésre. A Kormány azokat a városokat és
településeket tudja támogatni, amelyek kidolgozott egészségügyi koncepcióval rendelkeznek. Dunakeszi egyike az
ilyen településeknek, azonban mindez nem jöhetne, és
nem is jöhetett volna létre
egy olyan elkötelezett és tettre kész polgármester nélkül,
mint amilyen Dióssi Csaba.
Az épület két mentőgarázzsal
is kibővült, ezeket az Országos Mentőszolgálattal együttműködve alakítottuk ki. A lakossági igényeknek megfelelően a páciensek könnyebb és
gyorsabb sorra kerülése érde-

kében minden rendelőben online időpontfoglaló működik,
valamint beteghívó-irányító rendszert alakít ki az Önkormányzat, s így a Liget utcai a város egyik legmodernebb rendelőjévé vált.

A kormányzat elkötelezett az
egészségügy helyzetének javításában, az ápoló- és orvoshiány csökkentéséért nagyon
komoly kormányzati programok, ösztöndíjak, béremelések indultak.

– Az ilyen fejlesztések
mennyire állnak összhangban a családvédelmi akcióterv célkitűzéseivel?
– Július elsején lép életbe a
családvédelmi akcióterv négy
pontja: a babaváró támogatás, a családi otthonteremtési kedvezményhez, vagyis a
CSOKhoz kapcsolódó kamattámogatott kölcsön – amely
immár használt ingatlanokra is felvehető lesz –, a jelzáloghitelek elengedésének kibővített változata, valamint a
nagycsaládosok autóvásárlási támogatása. A pénzügyminiszter pedig épp a napokban
jelentette be, hogy országos
szinten újabb húsz településen kezdődhetnek meg a bölcsődei fejlesztések, mintegy
kétmilliárd forint költségvetési támogatásból, a bölcsődei
fejlesztési programban. Így,
habár a Liget utcai rendelő
fejlesztése nem a családvédelmi akciótervhez kapcsolódva valósult meg, annak szellemiségéhez és célkitűzéseihez mindenképp illeszkedik.

– A júliustól elérhető kedvezmények közül várhatóan
melyek lesznek a legnépszerűbbek?
– A visszajelzések szerint
máris fokozott a lakossági érdeklődés, ezért a kormányzat
mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson mindenkinek, aki szeretne élni a családvédelmi terv új intézkedései által kínált lehetőségek
bármelyikével. Eddig a legtöbb megkeresés a babaváró
támogatással és a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásával kapcsolatban érkezett.
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy akinek bármiféle gondja akadna ügyintézés
közben, vagy nem minden
pont egyértelműen világos a
számára az elérhető tájékoztatások alapján, az országos telefonos ügyfélszolgálat 1818as telefonszámán is tájékoztatást kérhet a családvédelmi
akcióterv részleteiről.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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Betartotta ígéretét
az önkormányzat

Jelentős felújítások a dunakeszi egészségügyi intézményrendszerben
Dunakeszin június 17-én ismét megkezdődött a rendelés a felújított és kibővített Liget utcai orvosi rendelőben, ahol immár a két háziorvos mellett az orvosi ügyelet fogadja a pácienseket. Az Országos Mentőszolgálattal együttműködve itt került kialakításra a mai igényeknek megfelelő modern mentőállomás, amely fűtött rámpával és két autós mentőgarázzsal
épült. Az intézmény előtt megújult a járda és a parkoló, melynek befogadóképességét is megnövelték.

- Merész, bátor döntés volt, de
amit 2014-ben ígért az önkormányzat, azt betartotta, hiszen
felújítottuk a Fóti úti rendelőt,
újat építettünk a Széchenyi utcában, gőzerővel dolgoznak a
szakemberek a Casalgrande
téri rendelő felújításán is. Az
Önkormányzat – ígéretét betartva – 2019 végére minden
háziorvosi rendelőt felújít mondta Dióssi Csaba a polgármester, aki köszönetet mondott Tuzson Bence államtitkárnak, a város országgyűlési képviselőjének az állami támogatások elnyerése érdekében
kifejtett tevékenységéért. Külön kiemelte a Szakorvosi Rendelőintézet komplex felújítására – az Egészséges Budapest
Program keretében – elnyert
1,7 milliárd forint állami támogatás realizálásához nyújtott segítségét. Dióssi Csaba elmondta; az SZTK felújítása az
idei esztendőben elkezdődik,
melynek költségéhez jelentős
összeggel hozzájárul a városi
önkormányzat is.

– Fontosnak tartjuk, hogy
Dunakeszi polgárait a 21. század igényeit kielégítő egészügyi ellátórendszer szolgálja
ki, melynek megvalósítása érdekében – ígéretét megtartva
- mindent megtett az önkormányzat – tette hozzá a polgármester. Dióssi Csaba azt
is bejelentette; lakossági igényeknek megfelelően, a páciensek könnyebb és gyorsabb
sorra kerülése érdekében minden rendelőben egy online időpontfoglaló, beteghívó-irányító rendszert alakít ki az Önkormányzat.
Csoma Attila a körzet önkormányzati képviselője arról beszélt, hogy a Révdülőben élők
már nagyon várták a felújítást,
melynek megvalósítását rendkívül nagyra értékelnek. Örömét fejezte ki, hogy a beruházásnak köszönhetően a magas
színvonalú szakmai ellátás nívójára emelkedett a rendelő
környezete, az orvosi szobák és
betegváró is.
- Egy államnak nagyon sok

lehetősége van, hogy segítsen!
De csak akkor tud segíteni, ha
az önkormányzatnak vannak
tervei, elképzelései. Dunakeszi önkormányzatának vannak
tervei az egészégügy-, a sportfejlesztés területén, a városi
utak és egyéb beruházások építésében, melyek megvalósításához az állam segítséget nyújt
– hangsúlyozta Tuzson Bence,
közszolgálatért felelős államtitkár. Dunakeszi országgyűlési képviselője szerint mindez azért van, mert a város iránt
elkötelezett képviselő-testülete és polgármestere van a településnek.
A beszédeket követően a
nemzeti színű szalag átvágásával ünnepélyesen is felavatta a felújított Liget utcai rendelőt Tuzson Bence államtitkár,
Dióssi Csaba polgármester,
Csoma Attila önkormányzati képviselő, dr. Bognár Ágnes
háziorvos és dr. Bartus Vilmos
háziorvos.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Jól halad Gödön az új
egészségház építése
Göd Város Önkormányzata 199 millió forintos állami támogatás mellett
új, négyrendelős egészségházat épít a termálstranddal szemközti ingatlanon. A beruházás teljes költsége meghaladja a 400 millió forintot. Az építkezést idén ősszel fejezik be, s ezt követően folyamatosan feltöltik majd
a praxisokat is. Ennek szervezése már elkezdődött – írja a Gödi Körkép.

A

z építkezés jelenleg 80 százalékos készültségi szinten áll. A szerelvényezéseket kivéve elkészültek a gépészeti és
az elektromos berendezések, valamint a napokban kezdődnek a hidegburkolási munkák.
Kivitelezés alatt áll a homlokzati hőszigetelés
kiépítése, melyhez a legkorszerűbb anyagok és
technológiák kerülnek alkalmazásra a későbbi
költséghatékony üzemeltethetőség érdekében.

Kiépült a napelemes rendszer, amely szintén
az épület gazdaságos üzemeltetését fogja szolgálni. A közeljövőben elkezdődik majd az épület körüli tereprendezés, amit kertrendezési és
parkolóépítési munkák követnek.
Külön beruházás keretében valósul meg az
épülő rendelő tőszomszédságában egy pályázati úton elnyert sportpark, melynek kivitelezési
munkái szintén hamarosan elkezdődnek
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A CRU Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 216 millió Ft támogatást nyert a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI_16) című pályázati felhívás keretében „Automatizált, komplex
biomedicina szolgáltatás és eszközcsalád kísérleti fejlesztése” című pályázattal. A 312 millió Ft-os összköltségvetést meghaladó projektből új technológiai rendszert fejlesztett a cég.
A projekt célja egy FDA (amerikai gyógyszerügyi hatóság) valamint EU-s követelményeket is kielégítő automatizált biobanki megoldás fejlesztése volt, ami a molekuláris medicina és a klinikai kutatás számára hiánypótló. A legmagasabb követelményeknek megfelelő, meta-adatokkal bőven rendelkező komplex, innovatív megoldás képes számos
betegség (COPD, daganatos megbetegedések, neurodegenratív betegségek, gyulladásos
betegségek) mintáinak egységes rendszerben történő kezelésére. A projektben kialakításra került az ISO15189 előírásoknak is megfelelő biobank. A fejlesztés megkönnyíti a
klinikai tesztelési folyamatokat, kezeli a molekuláris vizsgálatokból származó hatalmas
adat mennyiséget, elősegíti a klinikai alkalmazhatóságot.
Az automatizált komplex rendszer prototípusa a hazai humán minta gyűjtemények közül az első olyan, amit a gyógyszeripari felhasználás nemzetközi szabványainak megfelelően kerül kifejlesztésre, ezért akár a belföldi akár a külföldi gyógyszeripari résztvevők számára hasznos lehet. A fejlesztés egyik újdonsága, hogy az FDA Guideline for
Biobanking útmutatásait követve olyan eszközökre alapozva fejlesztettünk, amiket már
az FDA elfogadott, ami azért fontos, mert a gyógyszeripari felhasználásra csak ilyen
minták alkalmasak, ugyanis a későbbi engedélyezési folyamatban nem lehet azokat a humán adatokat felhasználni, amit nem az említett Guideline-nak megfelelően gyűjtöttek,
tároltak és feldolgoztak. A jövő gyógyszeres terápiája elsősorban molekuláris elemzések
alapján lesz alkalmazható. Ebben van úttörő szerepe a projektnek. A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt a www.cruint.com oldalon olvashatnak.

Megújul a Gyártelepi
vasútállomás környezete
A június 24-vel kezdődő héten megkezdődtek a felújítási és a tér
szépítészeti előkészítő munkálatai Dunakeszin a Gyártelepi MÁV-állomás
aluljárójának környezetében – tájékoztatta a Dunakanyar Régiót Somodi
István, a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetője.

A

térrendezés után –
melynek részeként új
burkolatot kap a közlekedő felület - a megszépült téren ülőfelületeket helyeznek el
és zöld növényeket telepítenek.
- Modern megjelenést, kellemes környezetet hozunk létre – tette hozzá az osztályvezető.
Somodi István elmondta; a kivitelezés alatt a gyalogos forgalom végig biztosított
lesz, de szűkített folyosókon lehet majd közlekedni. A munkaterületet kerítéssel határolják el, ám a jelenleg is működő vendéklátóhelyek a kivitelezés ideje alatt mindvégig megközelíthetők maradnak.
- Felvettük a kapcsolatot
a MÁV illetékesivel, hogy az
aluljárót az Önkormányzat által végzett munkákkal párhuzamosan lehetőség szerint
szépítsék meg és oldják meg a
csapadékvíz elvezetését, mert
egy-egy nagyobb esőzés nem
tud megbirkózni a feladattal
– hangsúlyozta Somodi István, aki azt is elmondta, hogy
a megújult teret várhatóan au-

gusztus végén adják át a lakosságnak.
Ez a felújítás is bizonyság
arra, hogy - bár a MÁV területe - az önkormányzat a polgármester vezetésével folyamatosan azon munkálkodik, hogy
Dunakeszi polgárai számára a
nem városi fenntartású intézmények támogatásával, a te-

rületek fejlesztésével elősegítse
a jó lakóhelyi közérzet megteremtését, a nívós szolgáltatások
feltételeit. A gyártelepi aluljáró falát pl. az önkormányzat
Vámos Robival és a Táblácska csapatával együttműködve
szeretné esztétikusan kifesteni,
kidekorálni.
(B. Szentmártoni)
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Óriási siker volt az első Ipoly Feszt
A Börzsöny és vidéke, az Ipoly-völgye természeti kincseinek, a
hét település – Szob, Ipolydamásd, Ipolyszalka, Ipolyság, Kemence, Márianosztra, Vámosmikola - kulturális értékeinek, az épített
örökség, az itt élő mesteremberek alkotásainak bemutatása mellett az egyik legfontosabb célja a fesztiválnak, hogy ráirányítsa a
nagyközönség figyelmét e csodálatos régió fel nem fedezett gazdagságára, a táj szépségére, az Ipoly két oldalán élők összetartozására. A június 21-23. között első alkalommal megrendezett
Ipoly Feszt száznál is több programja óriási sikert aratott a hét
településre ellátogató, a rendezvényeken résztvevő több tízezer
fesztiválozó körében.

A

fenti gondolatok jegyében nyitotta
meg az első Ipoly Feszt és Szobi Városnapok rendezvénysorozatot hivatalos,
halaszthatatlan állami elfoglaltsága miatt távolmaradó dr. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője, a fesztivál fővédnöke nevében Báthory
Gábor sajtóreferens.
„A mi hazánk, Magyarország gyönyörű! Budapest fekvése és kincsei, a Balaton hűs vize, a
Mátra, a Bakony, Tokaj vagy épp a Hortobágy
százezreket vonz évente… történelmi városaink, Pécs, Debrecen, Eger, Esztergom és Visegrád a turizmuson felül iskolai kirándulások kötelező célpontjai… És a Börzsöny és az
Ipoly? Az itt élő szorgalmas emberek pontosan
tudják: szűkebb hazájuk bővelkedik természeti szépségekben, kulturális értékekben. Itt él,
ez az otthona a nagyszerű Bogányi Gergelynek, a Kossuth-díjas zongoraművésznek, aki
közös koncertet ad a Vox Humana énekkarral a gyönyörű kemencei templomban. Otthonának választotta és ezer szállal kötődik a vidékhez Nagy Feró is, aki a Beatricével a szobi Duna-parti nagyszínpadon lép fel.” – idézte
az országgyűlési képviselő megnyitó gondolatait, aki levelében kitért a város nagyívű fejlődésére, a KEHOP pályázaton elnyert 180 millió forint forrásból megújult iskolára, a felújított művelődési házra, - mint írta - 90 millióból jött létre az egészségfejlesztési iroda, a külterületi utak 100, a belterületiek 90 millióból
újultak meg. Az Emmi parlamenti államtitkára szerint mindez annak is köszönhető, hogy
a szobiak nagy szorgalommal vetették magukat a munkába, akik tevékenységét nagyszerűen szervezte, koordinálta Ferencz Gyöngyi polgármester asszony.
„A kormányzatnak pedig nem is volt ezek
után más dolga, minthogy szívesen támogassa ezeket az erőfeszítéseket. Ne lenne hát vonzó
és izgalmas terület a Börzsöny? Az Ipoly vidéke? Mint a mesében: hét település, Szob, Ipolydamásd, Márianosztra, Ipolyság, Ipolyszalka,
Vámosmikola, és Kemence egyszerre, egy időben, 3 nap alatt száznál is több programmal
szeretné elkápráztatni a szobiakat és nem szobiakat, az Ipoly vidékén élőket és a távolabbról
érkezett kíváncsikat. Hogy mostantól mindenki lássa és tudja: ez a vidék is ékköve Magyarországnak, ahol élni, dolgozni és boldogulni is
lehet!” – idézte Rétvári Bence, az Ipoly Feszt
fővédnökének gondolatait Báthory Gábor, aki
ünnepélyesen megnyitotta a fesztivált és a Szobi Városnapokat.

Szobi Városnapok
A megnyitót követően Ferencz Gyöngyi polgármester köszöntötte az ünneplő szobiakat, a
meghívott vendégeket, polgármestereket, a járási hivatal vezetőjét, a váci rendőrkapitányt.
Bejelentette, hogy a hagyományok szerint a
képviselő-testület döntése alapján kitüntetéssel ismerik el a közösség érdekében végzett kimagasló tevékenységet, a város fejlődését, Szob
kulturális és művészeti értékeinek megőrzését
szolgáló személyek példamutató munkásságát.
Díszplakettet vehetett át: Csiba Benő a helyi
sakk élet területén végzett több évtizedes tevékenységéért, Paulik János Gyula, a Börzsöny
Kisvasút Szob-Márianosztra közötti szakaszának üzemeltetése érdekében végzett több évti-

zedes kimagasló munkájáért. Ferencz Gyöngyi
külön köszöntötte a 70. születésnapját ünneplő
Remitzky Zoltánt, aki 1990 és 2014 között Szob
polgármestere volt. Kijárt az elismerésből a 40
éves galambász egyesületnek, és vezetőjének,
Kliment Gyulának is.
A polgármester asszony ünnepi gondolatai
után a helyi óvodások, az általános iskola tanulóinak látványos műsorát élvezhette a szép
számú közönség, akiket később Abbaházi
Csaba és a MégEgyKör szórakoztatta. Kilenckor vette kezdetét a Duna-parti nagyszínpadon Nagy Feró és a Beatrice koncertje. Az
Ipoly Feszt első napja Szobon a Retro Buli Dj
Csikivel zárult, hogy szombaton újra induljon
a fergetes műsor- és program folyam az Ipoly
völgyében.

Bogányi Gergely
és a Vox Humana Énekkar
nívós hangversenye
a kemencei templomban
Kemence különleges építészeti és szakralis
büszkesége, a római katolikus templom már a
háromnapos fesztivál első napján a fél nyolcas
kezdés előtt zsúfolásig megtelt az igényes művészeteket kedvelő közönséggel, akiknek csodálatos élményben volt részük Bogányi Gergely, Kossuth-díjas zongoraművész és a váci
Vox Humana Énekkar rendkívül nívós koncertjének köszönhetően.
Az ünneplőbe öltözött közönséget Zámbó Emese fesztiváligazgató köszöntötte, aki
elismerését és köszönetét fejezte ki az Ipoly
Feszt programjainak otthont adó hét település polgármesterének, akik önzetlen segítségükkel és támogatásukkal hozzájárultak a
háromnapos rendezvény sikeres előkészítéséhez.
Köszönetet mondott, a fesztivál két ötletgazdájának, Rétvári Bence országgyűlési képviselőnek, az Ipoly Feszt fővédnökének és Márta
Istvánnak, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökének, akik elősegítették a fesztivál létrejöttét.
Reményét fejezte ki, hogy az Ipoly Feszttel egy
szép hagyományt teremtettek, melynek köszönhetően a hét település értékeit, a gyönyörű táj rejtett kincseit mindenki felfedezi, és jövőre újra itt köszönthetik a látogatókat, a fesztivál közönségét.
Pongrácz János, Kemence polgármestere szerint a fesztivál kiváló lehetőséget kínál arra is, hogy a nagyközönség megismerje, felfedezze az Ipoly völgye gyönyörű természeti értékeit, szépségeit, akiket az itt élő
emberek nagy vendégszeretettel fogadnak.
Kemencének és a környező településeknek
két fő bevételi forrása van: a turizmus és a
bogyósgyümölcs termesztése - hangsúlyozta Pongrácz János.
A polgármester megnyitó szavai után
Bogányi Gergely mély átéléssel előadott csodálatos zongorajátékát, majd a Vox Humana
Énekkar gyönyörűen szóló műsorát élvezhette a közönség. A Kossuth-díjas zongoraművész
és a Sándor Bence karnagy által dirigált énekkar közös műsorát felállva, vastapssal hosszasan ünnepelte a közönség, melynek csodálatos
kulturális élményben volt része.

Színvonalas gyermek-,
sport és zenei programok
Szombat délelőtt családi- és gyermekprogramok, vízi sportok és a túrázás kapta a főszerepet. Kemencéről indult közel 200 fő részvételével egy vezetett túra a Börzsöny nyugati gerincére a Hazajáró magazin két elismert
műsorvezetőjével, Kenyeres Oszkárral és Jakab Sándorral. Az érdeklődés minden várakozást felülmúlt. Emellett Szobon sárkányhajózni lehetett, Ipolydamásdról kenutúra indult, Vámosmikolán pedig lovas napokat szerveztek népzenei és néptáncműsorral.
A koncertek sora már délután elkezdődött:
többek között bemutatkozott az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Talamba
ütősegyüttes, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar, de operettműsorok is szerepeltek a repertoárban. Este pedig olyan neves fellépők
szórakoztatták a közönséget, mint Freddie,
Ladánybene 27, Hevesi Tamás és a Kiss Kata
zenekar.
Vasárnap a programok kavalkádja folytatódott, ahol a nap első felében szintén a gyermekprogramok kapták a hangsúlyt, majd a
háromnapos fesztivált egy hatalmas Bagossy
Brothers Company koncert és tűzijáték zárta
a szobi Duna-parton. Külön kiemelendő, hogy
a rendezvény ideje alatt egy ingyenes fesztiválbusz segítette a látogatók közlekedését.

Fővédnöki értékelés
Az Ipoly Feszt egyik megálmodója és immár
fővédnöke dr. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője, aki rendkívül sikeresnek értékelte a
nagy érdeklődéssel kísért rendezvényt.
- Egy évvel ezelőtt azzal az elhatározással született meg az Ipoly Feszt gondolata,
hogy ráirányítsuk a figyelmet az Ipolymente
egyedülálló természeti és kulturális értékeire, és hagyományt teremthessünk ezzel a háromnapos, több mint 100 programot felvonultató eseménnyel. Nem túlzás azt mondani: mindkettő sikerült. Határon innen és
túl megteltek a települések fesztiválozókkal,
egyaránt óriási érdeklődés volt Nagy Feró,
Hevesi Tamás, Freddie, a Bagossy Brothers
Company koncertjein és Bogányi Gergely,
valamint a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar előadásán is. A Hazajáró különleges túrára vitte az arra vállalkozókat, és nem is lett
volna igazán dunakanyari a fesztivál, ha annak nem része a sárkányhajózás vagy éppen
egy kenutúra.
Az Ipolymente azoknak is rejteget felfedeznivalót, akik nap, mint nap ott élnek – azok,
akik pedig látogatóként érkeztek, belekóstolhattak nem csak a helyi termelők jobbnál jobb ételeibe és italaiba, de Magyarország legtermészetközelibb térségének magával ragadó hangulatába – mondta elismeréssel
a hangjában Rétvári Bence, aki hozzátette: Mindez természetesen nem jöhetett volna létre a szervezők, közreműködők, önkéntesek és
a fesztiválozók nélkül. Jövőre ugyanitt! – invitálta a közönséget az országgyűlési képviselő.
Az oldalt írta és szerkesztette:
Vetési Imre
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Vác Civitas Hangversenybérlet
Megkezdődött a Vác
Civitas Hangversenybérlet értékesítése, amely a
2019/2020-as évadban
négy nagyszabású hangversennyel várja az érdeklődőket.

citroenvac.hu

A

szimfonikus zenekar
mellett kiemelt szerepet kap a Vox Humana Énekkar is az évadnyitó és
a karácsony kórussal és zenekarral a hangversenyen. Ezeket
az újévi hangverseny követi,
melynek szünetében egy pezsgős koccintással kedveskednek
majd a szervezők. Az évadzáró hangversenyen pedig a
Kossuth és Liszt-díjas Bogányi
Gergely működik majd közre a
Bogányi zongorán.
A bérletértékesítés kezdetét
vette, és a kedvezményes bérleteket 2019. július 31-ig lehet
megvásárolni a Madách Imre
Művelődési Központ jegypénztárában, és a váci Tourinform Irodában.

Jam Jazz Fesztivál
júliusban a főtéren
Július 19-21. között valódi szabadtéri bár hangulat lengi be a főteret, érkezik a IV. Jam Jazz Fesztivál! Három napon keresztül neves jazz előadók
műsorait tekinthetik meg streetfood ételek, kézműves sörök, és minőségi
borok társaságában. Helyszín: Dunakeszi, IV. Béla király tér.

A

z esemény házigazdája Pethő Krisztián, a Dunakeszi Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselője.

Részletes program:
Július 19. péntek:
21:00 - Budapest Ragtime Band - vendég:
Szulák Andrea és Papa Fleigh
23:00 - 2 ND FRET Duó
Július 20. szombat:

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
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18:30 - Szőke Nikoletta and Gájert Bálint "BERNSTEIN 100"
21:00 - Budapest Jazz Orchestra - "Queen Real
Jazz" - vendég: Wolf Kati, Csordás Levente és
Kocsis Tibor
23:00 - Torzsa Gabi Akusztik
Július 21. vasárnap:
17:30 - Stereo Swing feat - Szűcs Gabi
20:00 - Farkas Gábriel Band - "Sinatra and
Friend" - vendég: Tóth Vera

Mézesvölgyi Nyár
– idén már harmadszor

Pest megye legnagyobb nyári szabadtéri színházi fesztiválja, a Mézesvölgyi
Nyár idén nyáron harmadik alkalommal várja nézőit. A veresegyházi Búcsú téri Nagyszínpad 1400 fős nézőterén 16 esti alkalommal szórakozik
majd mintegy 20.000, színházra és koncertekre kíváncsi néző július 4. és
augusztus 24. között, a Veres 1 Színház szervezésében.

A

nyári szabadtéri fesztivál igazi színházi csemegéket hoz el a nézőknek Veresegyházra. A
programkínálat igen változatos: erős koncertek, kacagtató
vígjátékok, elsőrangú vendégelőadók és színházak vannak
a kínálatban, valamint három
saját előadást is játszik a Veres
1 Színház társulata.
A fesztivál felütése július
4-én a L’art pour l’art Társulat semmihez sem hasonlítható előadása, a “Mintha elvágták vol” lesz, melynek frappáns
műfaji meghatározása: radikális kikapcsolódás.

Egy biztos, hogy felhőtlen
szórakozást ígér erre a július
4-i estére a társulat:
„Nem minden abszurd humor angol, de minden magyar abszurd magyar”, állítja az önmagáért való művészet egyetlen, tehát legjelesebb hazai képviselő. Az öncélú performanszok mesterei,
radikális kikapcsolódással fenyegetnek bennünket, a tavaly
ősszel debütáló estjükkel.
Újra összeáll a kissé szélütött
Besenyő család, hogy bemutassák, miképpen kell L'art pour
módra viselkedni a nézőtéren,
hogyan kell Pál utcai fiúkat

elemezni á la Dolák-Saly, vagy
éppen milyen is egy Laár-féle,
agymenő abszurd költe.
A Társulat elmúlt és elkövetkező harminc évének tökéletlen kevercse elevenedik
meg a fonákjára állított színpadon, használati tárgyak válnak
használhatatlanná, élő személyek életképtelenné, abszurd
poénok változnak nagyon is lehetséges.
Színház a színházban, tökéletesség a tökéletlenségben,
szórakozottság a szórakoztatásban, mindez L'art pour L'art
nyelven: művészet a művészet.
A többit Mintha elvágtál vol.
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Színházi előadások és koncertek
a VéNégy Fesztivál kínálatában
Utcaszínház, nemzetközi színházi előadások, közösségi programok és koncertek is várják a közönséget július 4. és 7. között a VéNégy Fesztiválon és Színházi Találkozón a váci Duna-parton.

A

VéNégy
Fesztivál
azért is kiemelten fontos, mert a közép-európai országok együttműködésének jó példáját mutatja hangsúlyozta Rétvári Bence,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a rendezvényt
bemutató sajtótájékoztatón
Budapesten.
Mint mondta, ezekben a hónapokban Nyugat-Európában
sokan azt tűzik ki célul, hogy
ezt az együttműködést széthasogassák és éket verjenek a közép-európai országok közé, hiszen sokkal egyszerűbb a megosztott közép-európai országokat egyenként mozgatni,
mintsem egy egységes középeurópai térséggel egyenrangú
félként tárgyalni.
Ezek a fesztiválok tehát azt is
megmutatják, hogy ami a kultúrában és az identitásban hasonló, ami a gazdaságban már
összeköti a közép-európai országokat, az a politikai egymás
melletti kiállásban is meg fog

erősödni - mutatott rá Rétvári Bence.
Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár azt mondta: a VéNégy Fesztivál azt is
jól szimbolizálja, mi változott
meg az életünkben attól, hogy
30 éve merhetünk visszanyúlni
gyökereinkhez és merítkezni
történelmi büszkeségeinkből-,
tájékoztat az MTI.
A fesztiválon fellép mások
mellett a Szabó Balázs Bandája és a Vad Fruttik, a cseh I
Love You Honey Bunny, a szlovákiai Don,t Trust Butterflies

és a lengyel The Fruitcakes. A
kaposvári Csiky Gergely Színház előadása mellett a lengyel
CHOREA, a szlovák Na Peróne
és a cseh Slovácké színház előadásait is láthatja a közönség.
A hetedik VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó fő témája a rendszerváltoztatás 30.
évfordulója, ehhez kapcsolódva színházi előadások és konferencia is szerepel a programban, valamint teret biztosítanak a fiatal tehetségeknek, így
a Hangfoglaló programban
résztvevő hazai zenekarok is

fellépnek - közölte a Váci Dunakanyar Színház igazgatója.
Kis Domonkos Márk felhívta
a figyelmet a napközbeni programokra, így többek között a
sárkányhajózásra és a közösségi reggelikre is.
Bakos-Kiss Gábor, a Váci
Dunakanyar Színház művészeti vezetője elmondta, hogy
a színházi programok már korábban elkezdődnek, így Székely Csaba Semmit se bánok
című művét június 30-án láthatják az érdeklődők a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata előadásában. Hozzátette, hogy a rendezvény sosem csak a V4 országokra koncentrálódik, az előző
években Ukrajnából, idén pedig Romániából érkeznek művészek. A színházi programokban a rendszerváltoztatás kérdését is vizsgálják, a nemzetközi workshopon is ezt a témát
feldolgozva készül közös előadás Blaskó Borbála irányításával. A darabot a fesztivál zárónapján mutatják be.

Kammerer Zoltán
41 évesen is bizonyít

Augusztus 21 és 25 között újra Szegedre figyel majd a világ, hiszen itt, a kajak-kenu fővárosában
kerül megrendezésre az idei NKM olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokság.

A

A háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán és a fiatal tehetség, Gál Péter István

Gödön élő háromszoros olimpiai és háromszoros világbajnok kajakozó Kammerer Zoltán, a
kajak-kenusok Szolnokon rendezett második válogatóversenyén diadalmaskodott.
A kajak kettesek 1000 méteres versenyét a 41 éves Kammerer Zoltán és a nála 16 évvel fiatalabb Gál Péter István
nyerte.
"A múlt héten ültünk ös�sze először, és mi sem gondoltuk, hogy ez lesz belőle. Jó pályát akartunk menni, ez sikerült, tudtunk indítani 750-

nél, és 850-nél mintha kitisztult volna a kép, annyi erőnk
volt. Nagyon boldog vagyok,
mert olimpiai számban utoljára négy éve nyertem hazai válogatót" - mondta Kammerer
Zoltán.
Hüttner Csaba szövetségi
kapitány az edzőkkel történt
egyeztetést követően elmondta, hogy a mostani, második válogató utolsó, csütörtöki
napján szétlövés dönt majd K2
és C2 1000 méteren az Európa Játékokon és a világbajnokságon való indulásról a győztes egységek között. A felnőtt

kajak-kenu válogatott szakvezetője ezzel együtt leszögezte: vb-csapatot csak az Európa
Játékok után hirdet. Minszk-

ben június 25-27. között rendezik majd a sportági versenyeket. Az EJ-csapatot pénteken
jelölték ki, a küldöttség vasárnap utazott el a fehérorosz fővárosba.
Szeged: A Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központ
minden tekintetben megfelel az Nemzetközi Kajak-Kenu
Szövetség (ICF) előírásainak.
A pálya hossza 2400 m, szélessége 140 m. A sportolók számára bemelegítésre a versenypályától elkülönített vízfelület áll rendelkezésre. 2018-tól
kezdődően egy nagyobb beruházás keretében a pályához vezető utak felújításra kerülnek,
illetve nő a helyszín parkolóinak kapacitása. A fedett lelátó,
a sajtóközpont és a versenypálya infrastruktúrája is megújul
- írja az MTI.

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

LAKATOS
Feladatok:
- épületek/közterek berendezéseinek, szerelvényeink telepítése,
karbantartása
- kisebb-nagyobb lakatos feladatok ellátása
- kisebb építőmesteri feladatok kezelése
- részvétel a városüzemeltetés feladatainak ellátásában
Feltételek:
- Lakatos vagy egyéb műszaki/ építőipari szakképzettség
Előnyt jelent:
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)
- "B"kategóriás jogosítvány.
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
Jelentkezés Turányi Balázs vagyongazdálkodási vezetőnél (tel.: 27640 278) vagy e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu

GONDNOK
Feladatok:
- általános gondnoki munkák, apróbb javítások, karbantartás, kerti
munkák végzése városi intézményben
- nappali munkavégzés hétfőtől péntekig
Feltétel:
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)
Előnyt jelent:
- szakmunkás végzettség
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
Jelentkezés személyesen Párzsi Attila karbantartási vezetőnél
(mobil: 30 9706 491) vagy
e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

RAKODÓ SEGÉDMUNKÁS
Feladatok:
- közterületi munkavégzés
-   részvétel a városüzemeltetés feladatainak ellátásában
- hulladékszállító járművön rakodó munka
Feltételek:
- 8 általános
Előnyt jelent:
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
-Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
Jelentkezés személyesen Glasza Gábor városüzemeltetési vezetőnél
(tel.: 27- 341 789) vagy e-mailben:
kozuzem@dkkozuzemi.hu

Autószervizünkbe

autószerelőt

(akár kezdőt is)
és karbantartót keresünk
"B" kategóriás jogosítvánnyal
és fémipari ismeretekkel!
Tel.: 06-30/934-2076
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Fenyő Miklós
a Váci Világi Vigalomban
Fenyő Miklós nevének hallatán mindenki a rock and rollra asszociál és azonnal beugrik a Csavard
fel a szőnyeget, a Hotel Menthol vagy a Made in Hungaria című számok valamelyikének dallama.
Szerzeményei ötmilliónál is több példányban keltek el, harmincnál több nagylemezt jegyez és közel félezer dalt írt! Idei interjúsorozatomban vele készítettem harmadik interjúm a Vigalomban fellépő művészek közül.
- Az Egyesült Államokban eltöltött gyerekkori évek meghatározó élményt jelentettek Önnek zeneileg is. Kik voltak a példaképei?
- Számos előadó inspirált, többek között:
Jerry Lee Lewis, Elvis, Little Richard, Bill
Haley, Eddie Cochran, Gene Vincent.
- 1980-ban és 81-ben szinte berobbantak a lemezpiacra azzal, hogy több, mint
600.000 példányt adtak el a Rock and
Roll Party és a Hotel Menthol című lemezükből is, Ön szerint minek volt tulajdonítható ez a hatalmas siker?
- Talán a koncepciónak, annak a nagyon
váratlan hanghordozásnak, megjelenésnek,
amire akkor senki nem volt felkészülve –
mármint a közönség –, és az új hullám egy
nagyon jelentős pillanatának tulajdonították. Ez teremtett egy kultuszt.
- Honnan kapta az ösztönzést ahhoz a
nyelvi szlenghez, melyet a Hungáriával
teremtett meg Magyarországon a nyolcvanas évek elején?
- A környékbeli jampecok és az akkori
dumák, amik mentek Angyalföldön, azokból indult a dolog és aztán a saját világomban, mikor már az együttesen kívüli, önálló életemet éltem, akkor már sokkal személyesebb dalokat kezdtem el írni és akkor csak úgy ömlöttek ezek a szójátékok,
szópoénok. Úgy szoktam mondani, hogy
dupla fenekű poénok, sőt néha tripla is, attól nagyon jók szerintem, hogy egyszerre három dolgot jelentenek, miközben az
egésznek a lényegét elmondják. Nem tér-

- Én nem kezdtem el soha klasszikus értelemben menedzserkedni, hanem egyszerűen összetalálkoztam Szandival, mert bemutatta nekem a nővére, és amikor meghallottam egy 12,5 éves lányt így énekelni,
akkor azt mondtam, hogy ilyen hanghordozást eddig csak Amerikában hallottam,
és azt sem 12,5 éves lányoktól. Úgyhogy én
abba azonnal beleszerettem és elhatároztam, hogy abból vele együtt csinálunk valamit. És úgy hozta az élet, hogy az összes
többi fiatalba is belefutottam, de én igazából nem voltam a mai értelemben vett menedzser.
nek el az alapvető mondanivalótól, eközben tele van játékkal és a játékot mindenki élvezi.
- Több zenei korszaka is volt, külső körülmények hatására vagy belső indíttatásra váltott többször is pályája során?
- Voltak azért külső körülmények is,
51 éven át nem lehet ugyanazt csinálni és
ugyanazt játszani. Vannak pályatársaim,
akik másképp módosították bizonyos pillanatokban a pályájukat, én esetleg úgy,
hogy egy kicsit profilt váltottam vagy lehet
néha nem is olyan kicsit, de az alap ízlésvilágom és az alap műfaj, amit képviselek
az a rock and roll, még akkor is, ha a saját
zenémben azért feszegetem bőven ennek a
műfajnak a határait.
- Több fiatalt – köztük például Szandit
– is Ön indított el a pályán, hogyan kezdett el menedzserkedni?

- Zenei pályafutása során mit tart legfontosabb produkciónak, mit emelne ki
az életművéből, mire a legbüszkébb?
- A Made in Hungaria-t, a darabot, a filmet, magát a dalt, ez mindennek a csúcsa.
- A Váci Világi Vigalomban fellépő
sztároktól mindig megkérdezem, hogy
van-e valamilyen a városhoz köthető emléke vagy élménye, az Ön esetében van
ilyen?
- 1980-ban az egyik elsők közötti szabadtéri koncertünket pont a váci búcsúban játszottuk, és ott készültek az első jó
képek, amik a mai napig megvannak. Akkor még természetesen papírképek voltak, de azóta jó néhányat digitalizáltak
is. Emlékszem, az első igazi nagyon jó képek azon a koncerten készültek rólunk, az
együttesről, amelyek aztán bejárták az országot, meg a nyilvánosságot.
Bodzás Szabolcs

www.dunakanyarregio.hu
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RUHANEMŰ JAVÍTÁS
Vácon,
a Kristóf udvarban!

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!

(Hungária házban,
a zöldséges piacnál.)

Várom Önöket
Tel.: 06-27-304-679

A lap megjelentetéséhez
hozzájárult a Nemzeti
Kulturális Alap

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!
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Letették a váci vízi turisztikai A Váci Madách Gimnázium
megállóhely alapkövét
leány foci csapata idén

A váci Duna-parton az utóbbi időben számos közösségi, szabadidős tevékenységet elősegítő fejlesztés elindítása mellett kulturális és művészeti
élményt nyújtó szoborparkot avattak. Június 20-án a Rotary Vác Club és
támogatóik által létrehozott piknik park első ütemét avatták fel ünnepélyesen, majd másnap – alig egy kőhajításnyira - a vízi turisztikai megállóhely alapkövét helyezték el ünnepélyesen.

Sporttörténelmi
pillanat...

A

liget
város
felőli peremén, a gyakorló KRESZ-pálya pesti
oldalánál népes csoport gyűlt
össze, hogy meghallgassák a
majdani létesítményt működtető Váci Karakán Kajak-kenu
Sportegyesület elnökét, a kétszeres olimpiai Gyulay Zsoltot,
és a tiszteletbeli elnököt, a kajakozás első magyar egyéni
olimpiai bajnokát, Hesz Mihályt, valamint Fördős Attila
polgármestert és Boros Gergelyt, a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség szakmai igazgatóját.
Fördős Attila polgármester kiemelte: egy alapkőletétel
mindig örömteli, mert azt je-

lenti, hogy elkezdődik egy fejlesztés, szavai szerint az új bázis azért is fontos, mert ismét
összekovácsolhatja a sportág
helyi képviselőit. Gyulay Zsolt
köszönetet mondott a szövetségnek, az önkormányzatnak a
beruházás támogatásáért, az új
klubhoz csatlakozó sportolóknak, edzőknek az összefogásért. Hesz Mihály - láthatóan
elérzékenyülve - csak annyit
mondott: természetes, hogy
elcsuklik a hangja az alapkőletételkor, hiszen egykor itt, a
váci Duna-szakaszon kezdődött kajakos pályafutása. Boros Gergely kiemelte: az új létesítmény nagyon fontos bázi-

sa lehet a kajak-kenu utánpótlás-nevelésnek, ráadásul fellendítheti a vízi turizmust.
Az alapkő letétel utáni fórumon a civilek egy csoportja számos kérdést megfogalmazott a beruházás helyszínén
tartózkodó projektvezetőnek
és a Váci Karakán Kajak-kenu
Sportegyesület elnökének, kifejezve reményüket, hogy az
építkezés nem jár majd indokolatlan fakivágással, a bázis
nem lesz elzárt terület, hogy
nem kell mértéktelenül megnövekedő gépjárműforgalomtól tartani, és még számos kérdés került terítékre, melyekre adott kulturált, és tényekre
alapozott válaszok jelentősen
enyhítették a korábban megfogalmazott kételyeket, aggodalmakat.
Az egyesület színes programokkal – többek között
ugrálóvárral - várta a gyerekeket, akik nagy örömmel éltek a
lehetőséggel. A kicsik és a felnőttek közül szinte mindenki készített egy szelfit vagy fotót az ötszörös olimpiai bajnok
Kozák Danuta kajakjáról, és a
népszerű sportágat bemutató
eszközökről.
Ribáry-Vetési
Fotó: KesziPress

A legendát ünnepelték
tanítványai és sportbarátai
Két olimpiai bajnok tanítvány, Hesz Mihály és Gyulay Zsolt köszöntötte a
váci kajak-kenu nagy „Öregjét”, a nyolcvanéves Babella Lászlót.

A

A kép két szélen a két ünnepelt sportember

Mestert egykori és jelenlegi tanítványai, barátai kedves ünnepség keretében köszöntötték
80. születésnapja alkalmából
szombat délután a váci Dunaparton, ahol hamarosan felépül a város új vízi turisztikai
megállóhelye.
A kajakosoknak, kenusoknak, versenyzőknek és a sza-

badidős sportok hódolóinak
egyaránt otthont adó létesítmény alapkő letétele után köszöntette egykori mesterét, a
kiváló edzőt a két olimpiai bajnok tanítvány, Hesz Mihály és
Gyulay Zsolt. Kedves szavak,
férfias, kemény ölelések, az elhomályosuló tekintetek mindmind a több évtizedes barátságokról árulkodtak… Egy kivá-

ló mesteredzőt, egy nagyszerű
embert ünnepelt a váci kajakkenusok közössége, aki kiválóbbnál kiválóbb sportembereket, a három olimpiai aranyérmet nyerő két váci ikon mellett
az Európa- és világbajnokságon is remekül szereplő sportolók sokaságát nevelte sikeres
edzői pályafutása során.
Babella Lászlóra és tanítványaira méltán lehet büszke Vác
és a honi kajak-kenu sport. A
kiváló edző, a nagyszerű ember életpályája előtt a Dunakanyar Régió szerkesztősége a
kajakkenusport.hu-n megjelent írás közlésével tiszteleg az
újság weboldalán. Boldog születésnapot kívánunk!
A baráti hangulatú ünnepségén díszes tortával köszöntöttek
egy másik nagyszerű váci sportembert, Csernák Károlyt is, aki
immár mesteredzőként irányíthatja a fiatal kajakosok edzéseit a Váci Karakán Kajak-kenu Sportegyesület kötelékében.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

nem talált legyőzőre!

Május utolsó két hétvégéjén rendezték meg a középiskolás leány
labdarúgó diákolimpia, valamint a Fair Play Cup országos döntőjét.
A Váci Madách Gimnázium leány foci csapata mindkét sorozat országos
döntőjében érdekelt volt.

S

zekszárdon a Diákolimpia országos döntőjében
óriási meglepetésre a váci
lányok szerezték meg az aranyérmet sok profi csapatot legyőzve.
A Telkiben megrendezett
Fair Play Cup országos döntőjében a tavalyi évhez hasonlóan idén is a madáchos lányok nyertek, így július végén
Münchenbe utazhat a csapat az
Audi Cup-ra.
Idén fordult elő először leány labdarúgásban, hogy az
amatőr és a nyílt országos bajnokságot is ugyanaz az iskola
nyerte meg! A sikercsapat felkészítője Wagner Bálint testnevelő tanár. Az olimpiai baj-

nokcsapat tagjai: Bojtay Blanka, Csutoros Réka, Demeter
Hajnalka, Fézler Fanni, Kovács Boglárka, Kovács Victoria, Kraft Viktória, Legen-

dás Lora, Németh Lili, Pálffy
Anna,Pozsgai Berta, Pozsgai
Ivett, Sümegi Nikolett, Varga
Adrienn, Weszter Laura.

Az iskolaprogramtól
a bajnoki címig
Öt évvel ezelőtt kezdte el a Dunakeszi Tenisz Egyesület a város valamen�nyi általános iskolájának első osztályában oktatni a sportágat. Amikor
a helyi teniszklub elnöke, Bogyó László megállapodott a város vezetőivel
arról, hogy a tenisz is bekerül a mindennapos testnevelés iskolai programjába, még nem gondolta azt, hogy öt év alatt ennyien szeretnek bele a
sportágba. A program első résztvevői idén már több dobogós helyet szereztek a nemrég befejeződött vidékbajnokságon.

M

ég el sem kezdődött az oktatás a
2014/15-ös tanévben, amikor a város vezetői, Dióssi Csaba polgármester és Erdész Zoltán alpolgármester, valamint
a tankerület igazgatója, Eich László megállapodott abban, hogy a mindennapos testnevelés keretein belül az általános iskolák első
osztályaiban a tenisz is bekerüljön az iskolai
programba. Ám az akkori döntés jogosságát
és eredményességét nemcsak az igazolja, hogy
a város teniszélete felvirágzott, a gyerekek közül sokan egy életre megszerették a sportágat,
hanem az is, hogy a nemrég véget ért vidékbajnokságon a program első résztvevői már
országos bajnoki címet és több dobogós helyet
is szereztek.
„Éppen a mi példánk mutatja, hogy Dunakeszi tényleg a sportok városa, és a jelenlegi
városvezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy a Dunakeszin élő és iskolába járó
gyermekek egészségesek, a sportokat kedvelők
legyenek. Fantasztikus volt látni, ahogy ezek a
gyermekek olyan nagy csapatokat és azok játékosait győznek le, akik néhány éve még előttünk jártak. A város által létrehozott iskolai
sportprogram elsődleges célja a sport megszerettetése, hiszen amikor hozzánk kerülnek a kis elsősök, még messze nem tudjuk, vajon teniszezők, esetleg atléták vagy kézilabdások, focisták lesznek” – jelentette ki lapunknak Bogyó László, a Dunakeszi Tenisz Egyesület elnöke.
A klubnak jelenleg 145 igazolt játékosa van,
és a tanév során 550 gyerekkel foglalkoznak.
Nem véletlen, hogy a klub lett a megyei központ, és az sem véletlen, hogy ilyen eredményesen szerepelnek a különböző utánpótlás
viadalokon.
„Összetettben a harmadikok lettünk, de

A tudatos szakmai munka
meghozta az eredményt

az U14-es fiúk vidékbajnokok lettek, míg az
U12-es mindkét csapatunk felállhatott a dobogó alsó fokára. Egyéniben sem maradtunk
érem nélkül, ugyanis Csepa Zétény második
lett. Kiemelendő, hogy valamennyien tagjai
voltak az iskolai teniszprogramnak, amelynek folytatásáról, a következő ötéves periódusról már mindenben megegyeztünk a város
és a tankerület vezetőivel” – árulta el a klubvezető, aki hozzátette, mindez nem működne
a klub szakedzőinek áldozatos és eredményes
munkája nélkül.
B. Molnár László
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