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A helyi lakosság
igényei az elsődlegesek
A veresegyházi túraösvény a régiónkban
élő emberek egészségmegőrzést szolgálja
– mondta lapunknak Tuzson Bence

Göd száznegyvenmillió forintos támogatást
nyert el kerékpárút felújítására és szélesítésére – tájékoztatta lapunkat Tuzson Bence,
a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője. Mint mondta, a kormányzati támogatásának köszönhetően nemcsak a Fót
gyöngyszemének tekinthető, Ybl Miklós által
tervezett páratlan építészeti remekmű, a Szeplőtelen Fogantatás Templom nyerheti vissza korábbi formáját, hanem méltó környezetet is teremtünk a helyi keresztények hitéletének.
Cikk a 2. oldalon

Magyar Szabadságért díjjal Rétvári: nagy az érdeklődés
tüntették ki Beer Miklós a családvédelmi akcióterv július
1-jén
életbe
lépett
elemei
iránt
váci megyéspüspököt
Magyar Szabadságért Díjjal tüntette ki a gödöllői Magyar Szabadság Napja
Alapítvány dr. Beer Miklós váci megyéspüspököt. Hazánkban minden év június
utolsó szombatján emlékezünk meg arról, hogy Magyarország szabad, független
állam - ekkor vonultak ki hazánkból az utolsó orosz csapatok. 2000-ben az országgyűlés törvényt alkotott, hogy ez a nap a Magyar Szabadság Napja legyen.

G

ödöllőn, az Alsóparkban álló Világfa előtt
azóta minden évben átadják a neves díjat, amelyet olyan személyek kapnak meg,
akik hozzájárultak Magyarország függetlenségéhez, demokratikus fejlődéséhez, a magyarságtudat, kultúránk megőrzéséhez; és munkájukkal
példát mutatnak.
Az elismerések átadására június 29-én, szombaton, az ünnepi program részeként került sor Gödöllőn. Benedek Kriszta előadóművész, a műsor vezetőjének bevezetője után Gémesi György polgármester köszöntötte a közönséget, majd a színpad-

ra hívta a kitüntetetteket, és átadta nekik a díjat.
A kitüntetést idén, megyéspüspökünk mellett,
Roszík Gábor evangélikus lelkésznek is odaítélte a
kuratórium. Roszík Gábor gödöllői lakos, a rendszerváltó politikusok egyike, az MDF alapító tagja. Ő volt az első szabadon választott parlamenti
képviselő 1945 után.
Roszík Gábor kitüntetése után a polgármester
idézte Beer Miklós szavait: „Kereszténynek lenni
annyit jelent, hogy úgy akarok élni, ahogy Jézus
Krisztus élt." – Számomra – tette hozzá Gémesi
György – a püspök atya megmutatta, hogyan lehet
megvalósítani ezt az eszményt.
Laudációjában Benedek Kriszta kiemelte: Beer
Miklós soha sem szűnik hangsúlyozni: a hitünk
arra kötelez minket, hogy azt ne csak a templomban, de mindig megéljük és megvalljuk. A püspök
ennek tudatában rendszeresen megnyilatkozik a
világról és az Egyházról, annak erényeiről és hibáiról egyaránt. Saját életével, püspöki szolgálatával
is arra tanít, hogy keresztényként elől kell járnunk,
nem várhatjuk másoktól a megoldást a szegények
és szenvedők gondjaira. Az Úristen egymásra bízott bennünket; valamennyien testvérek vagyunk.
A kitüntetések átadása után az ünnepi műsor az
Urban Verbunk együttes Kötéltánc című táncjátékával folytatódott, majd a hagyományos tűzijátékkal zárult.
Forrás: Váci Egyházmegye

Nagy az érdeklődés a családvédelmi akcióterv
hétfőn életbe lépett elemei iránt, az érintettek
közül már sokan elkezdték a támogatásigényléshez szükséges igazolások begyűjtését - mondta
az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Pest megye 4. számú választókörzetének országgyűlési képviselője.

A

z M1 aktuális csatornán
július 2-án elhangzott
beszélgetésben Rétvári Bence hangsúlyozta: a legnépszerűbb intézkedés valószínűleg
a júliustól életbe léptetett 10 millió forintos babaváró támogatás
lesz, amely három gyerek születése esetén vissza nem térítendő

támogatássá alakul. Ez nagyban
segít azoknak a pároknak, akik
gyerekeik megszületése előtt
anyagi biztonságot szeretnének
magukénak tudni - fűzte hozzá.
Az autóvásárlási támogatás is
nagy segítség lehet a családoknak, hiszen új autó vásárlásához
50 százalékos, maximum 2 és fél

millió forintos támogatást nyújt
az állam. A családok komfortérzete és életminőségét is javítja,
ha könnyen, kényelmesen tudnak együtt utazni - mondta.
A családvédelmi akcióterv új
elemei nagyon jó intézkedések,
ezért furcsa, hogy a parlamentben az ellenzéki pártok egy része
nem értett ezekkel egyet - közölte Rétvári Bence. Ezzel világos
lett, hogy a családok továbbra is
csak a Fidesz-KDNP-re számíthatnak az Országgyűlésben - vélekedett.
Rétvári Bence a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország!
című műsorában azt mondta,
nincs olyan élethelyzet, amelyben a családvédelmi akció valamely intézkedése ne segítene,
a gyermekvállalás előtt, illetve
ingatlanvásárlás előtt állóknak,
a sokgyerekeseknek, és a családbővítésen gondolkozóknak
is támogatást jelent a csomag –
összegezte az MTI.
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A helyi lakosság igényei Idősbarát önkormányzati
intézkedések Dunakeszin
az elsődlegesek
Folytatás a címlapról

– A régiónkban az elmúlt
időszakban megvalósított fejlesztések igen széleskörűek voltak, az egészségügytől
kezdve az oktatáson át az infrastrukturális beruházásokig.
Hogyan döntenek egy-egy kezdeményezés felkarolásáról?
– Természetesen mindig az
önkormányzatokkal együttműködésben és velük egyeztetve döntünk egy-egy beruházásról, ugyanis minden esetben elsődlegesnek tekintem,
hogy olyan fejlesztéseket támogassunk, amelyek egybeesnek a helyi lakosság igényeivel. Egyaránt fontos ez akkor
is, amikor helyi beruházásokról döntünk, és akkor is, amikor országos intézkedésekről
van szó. Így például július elején nyílt meg Veresegyházon
az Út az Egészséghez program
túraösvénye, és ezzel együtt így
országosan már öt helyen állnak rendelkezésre ilyen speciális helyszínek mindazok számára, akiknek fontos az egészségük megőrzése vagy a gyógyulás. A programnak a rehabilitáció mellett a megelőzésben is elvitathatatlan jelentősége van, ezért is példaértékű a klasszikus gyógyszeres
kezeléstől elrugaszkodó, formabontó vállalkozás. Külön
öröm számomra, hogy a túraösvény révén többet tehetnek
egészségük megőrzéséért a helyi lakosok, de a környékbeliek
is, akik itt nemcsak erdei utakon sétálhatnak, hanem tavak
körül is túrázhatnak: a rövidebb, negyven perces útvonal
az Ivacsi- és az Öreg-tavat érinti, a közepes nehézségűn pedig
a Fenyveserdőt és a Pamut-tavat lehet bő egy óra alatt körbejárni. Az eddigi tapasztalatok

szerint a túraösvényeken rendszeresen tartott gyorsszűrések
megállapították, hogy a magukat egészségesnek gondoló túrázók nagyjából három százaléka szorul mielőbbi szakorvosi vizsgálatra.
– Ezeket a túraösvényeket
tehát nemcsak betegségen átesett embereknek ajánlják?
– Nem, a túraösvények természetesen másra is alkalmasak: a súlyfelesleggel rendelkezőknél lényegesen több esetben jött felszínre olyan enyhébb, műtét nélkül kezelhető
probléma, mint például a magas koleszterinszint vagy a magas vérnyomás. Ennek a felfedése és szakszerű további gyógyítása pedig a Budapesti Szent
Ferenc Kórház megelőzésre és
kórházon kívüli rehabilitációra fókuszáló Út az Egészséghez programjának köszönhető, amelynek immár Veresegyház is a része, így tehát a mi régiónk is bekapcsolódott a kezdeményezésbe.
– Az utcák és utak korszerűsítésére is igen nagy figyelmet
fordítottak régiónk több településén is. Ezt hogy sikerült
megvalósítani?
– Fóton például tavaly folyamatosak voltak az útépítések.
A Pest megyei kompenzációs
keretből kapott támogatással
sikerült tavaly nyáron kiépíteni az önkormányzati tulajdonú utakat, megoldani a csapadékvíz elvezetését, kialakítani
a járdákat. Ennek köszönhetően megújult a Tátra utca, a Veres Péter utca, az Illyés utca, a
Szent István utca és a Nagyvárad utca is. Csaknem huszonnyolcmillió forintos kormányzati támogatással valósult meg

a Molnár Albert és a Jókai Mór
utca aszfaltozása, csapadékvízelvezetése, az idén tavasszal pedig harmincegymillió forintos
kormányzati támogatással alakítottunk ki a kézilabdapályát.
Fóton egy folyamatos nagy vállalkozás a Szeplőtelen Fogantatás Katolikus Templom renoválása, ami magában foglalja a
restaurálást, a fűtés korszerűsítését, a templom szigetelését és
a statikai felújítást. Így tehát a
kormányzati támogatásának
köszönhetően nemcsak a település gyöngyszemének tekinthető, Ybl Miklós által tervezett
páratlan építészeti remekmű, a
Szeplőtelen Fogantatás Templom nyerheti vissza végre korábbi formáját, hanem méltó
környezetet is teremtünk a helyi keresztények hitéletének.
– Milyen forrásokat tudnak
bevonni a fejlesztésekbe?
– A lehetőségek függvényében európai uniós és hazai forrásokat is igyekszünk megszerezni. Így például a Mogyoród
és Fót megközelítését szolgáló új M3-as csomópont építése
várhatóan az idén őszre készül
el. A régiónkban Göd önkormányzata egyébként épp most
nyert el száznegyvenmillió forintos vissza nem térítendő támogatást a Pénzügyminisztérium által kiírt pályázaton kerékpárút felújítására és szélesítésére. Ebből a város belterületén haladó Eurovelo 6 nevű
kerékpárút-hálózat 1750 méter hosszú szakaszának felújítása, kiszélesítése, közlekedésbiztonsági fejlesztése, majd a
teljes felület új aszfalt kopóréteggel történő burkolása valósulhat meg.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Semmelweis napi ünnepség
a váci kórházban
Szakmai elismeréseket, kitüntetéseket adtak át a Semmelweis napon a
váci Jávorszky Ödön kórházban. Dr. Rétvári Bence a térség országgyűlési képviselője beszédében a „bizalom” fogalmát emelte ki, aki köszönetét
fejezte ki az egészségügyi dolgozóknak áldozatos munkájukért.
- Bizalom a beteg és az orvos között, a beteg
és az ápoló között – e nélkül nincs, nem lehet
eredményes gyógyítás – mondta. Hozzátette:
az egészségügyben áldozatos munkát végzők
többszörösen is bizonyították elkötelezettségüket, amivel kivívták a betegek bizalmát és a
kormányzat köszönetét – annak ellenére, hogy
az ellenzék és sajtója folyamatosan igyekszik
lejáratni az ágazatot. A beígért orvosi eszközökkel kapcsolatban még vannak lemaradásaink, de a szakdolgozói bérek évről évre különböző mértékben növekedtek, s hamarosan elérik a 2010-es szint kétszeresét. A rémhírek ellenére elindult egy felfelé ívelő folyamat, ennek
biztos jele – csak erről nem beszél az ellenzék
– hogy a külföldön dolgozó orvosok háromnegyede, az ápolóknak pedig fele hazatért az elmúlt években. Vagyis egyre inkább idehaza is
megtalálják a számításukat – hangsúlyozta az
államtitkár.

- A köszönetet és a bizalmat kiérdemlő munkájuk eredményességét nem is bizonyíthatja
semmi jobban annál, mint az hogy az elmúlt 10
év alatt jelentős mértékben, másfél évvel nőtt
Magyarországon a várható élettartam – húzta alá dr. Rétvári Bence, aki köszönetet mondott az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért.

Sok szó esik Dunakeszin a fiatalokról, a gyermeket nevelő családokról, a
pozitív népesedési mutatókról, arról, hogy középtávon Dunakeszi maradhat
az egyetlen település Magyarországon, ahol a születések kontra halálozások tekintetében pozitív demográfiai folyamatok érvényesülhetnek. Arról is
sokat hallunk, hogy a népességnövekedés milyen infrastrukturális fejlesztési igényt jelent. Kevesebbet hallunk viszont arról, mit tesz egy olyan város,
mint Dunakeszi a szépkorúakért? Mennyire van a városvezetés fókuszában
ez a korosztály? Erről kérdezem Dióssi Csaba polgármestert.

- Sokan nyugdíjas éveikben kezdenek el újra élni, kivirágoznak.
A város milyen szórakozási, kikapcsolódási, társas lehetőségeket
nyújt a szépkorú lakosoknak?
- Büszkék vagyunk arra, hogy a
Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló
Klub az ország legrégebb óta működő nyugdíjas szervezete és idén
– bár nyugdíjas éveibe még nem lép
be, azonban - már 43. születésnapját ünnepli és közel 400 tagja van,
ezzel az ország legnagyobb nyugdíjas szervezete, akiknek az Önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatást egyaránt nyújt. Hála nekik,
sok program közül választhatnak a
klubtagok. Az Idősek világnapja alkalmából minden évben koncerttel kedveskedünk nekik. Igazán jó
látni, hogy ilyen aktív szenior korú
hölgyek és urak élnek városunkban.
Amennyiben egy kis nosztalgiára
vágynak, szívesen ajánlom figyelmükbe a Révész István Helytörténeti Gyűjteményt, amely évekkel
ezelőtt Szakáll Lászlóné életműdíjjal kitüntetett díszpolgár vezetésével, és egy lelkes közösség sok évtizedes munkájával valósult meg. A
gyűjtemény a Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány és a Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület gondozásában jelenleg az önkormányzati tulajdonú, volt Kántor-házban tekinthető meg. (Szent
István u. 48.) A gyűjtemény 2017ben városi tulajdonba került, vezetője Dr. Kerekes Dóra, aki a Dunakeszi története I-II. c. kötetek főszerkesztője is egyben. A kötetek
megvásárolhatók a Helytörténeti
Gyűjteményben vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
- Betegek soha ne legyünk, de
tény, hogy egy bizonyos kor felett
igenis fontos eljárni háziorvoshoz, kontrollra, gyógyszert felíratni majd azt kiváltani. Milyen lépéseket tesz azért az Önkormányzat,

hogy megkönnyítse az idősek dolgát e tekintetben? Milyen egészségügyi fejlesztések valósultak meg és
mik vannak még tervben?
- Célkitűzéseim között szerepelt,
hogy a ciklus végére minden dunakeszi háziorvosi rendelőt felújítsunk. Ezt a projektet sikeresen zárhatjuk, nemrég fejeződött be a Liget
utcai rendelő felújítása, már csak a
Barátság útjánál lévő rendelő befejező munkálatai vannak hátra,
amelyek jelenleg folynak. Az Önkormányzat 2017-ben saját forrásból vásárolta meg és újította fel a
volt Frédikevill szaküzlet épületét,
amelynek eredményeként két háziorvosi és egy gyermekorvosi rendelővel bővült városunk egészségügyi ellátása. Ezen felül hamarosan minden háziorvosi rendelőben
egy online időpontfoglaló, beteghívó-irányító rendszert alakítunk ki,
amely nem csak az időseknek, hanem minden dunakeszi lakosnak
előrelépés lesz annak érdekében,
hogy egy kényelmesebb és gyorsabb
városi egészségügyi ellátáshoz jusson. Az Egészséges Budapest program keretén belül, sikeres pályázatnak köszönhetően nemsokára elindul a Szakorvosi Rendelőintézet teljes körű belső felújítása, egy pszichiátriai intézet létesítése, valamint
a területen új parkolókat is építünk.
Természetesen azon lakosokra is
gondolunk, akik nem rendelkeznek
saját autóval, így annak érdekében,
hogy a nyugdíjasok könnyedén eljussanak orvoshoz, gyógyszertárakba
vagy bevásárolni, városszerte ingyenes buszjárattal kedveskedünk a lakosságnak. (Ami – az ingyenes parkolás mellett - Dunakeszin kívül csak
néhány városban jellemző – a szerk.)
- Ha már az egészségügynél
tartunk, az Önkormányzat milyen mértékben fordít figyelmet az
egészségmegőrzésre, tudatos életmódra?

- A Mozdulj Dunakeszi egész
nyáron át tartó sportprogram sorozat keretén belül immár második éve szervez a Dunakeszi Programiroda szenior örömtánc órákat
a Katonadombon Radvánszki Edit
közbenjárásával és oktatásával. Ez
egy kíméletes mozgásforma, kifejezetten a szenior korosztálynak, táncos kedvű és mozogni vágyó hölgyeknek és uraknak egyaránt ajánlott. Minden hétfőn 17:30-18:30-ig
vehetnek részt Edit óráin ingyenesen a Katonadombon.
- Kérem, meséljen arról, hogy
ezen felül miért jó Dunakeszin
nyugdíjasnak lenni?
- A karácsony előtti hetekben
ajándékcsomaggal kedveskedünk
a 65 év feletti lakótársaknak tiszteletünk jeleként, amelyben egy kisgyermek által rajzolt képeslap is található. A csomagokat önkéntesek
szállítják házhoz, akik a helyi diákok, sportolók közül kerülnek ki,
ezzel is közelebb hozva egymáshoz a két generációt. Ezen felül külön meglepetéssel készülünk a 90. és
100. életévüket betöltött dunakeszi
lakosoknak.
Dunakeszi ebben a tekintetben
szerencsés település, ugyanis időskorú lakosaink olyan értékekkel töltik meg városunkat, ami miatt múltunk, emlékeink lesznek. A városvezetés folyamatosan tenni kíván
azért, hogy az itt élő, itt dolgozó és
családot alapító polgárokból a hos�szú, dolgos életpálya után nyugdíjas éveit is itt töltő, megbecsült időskorú polgár váljon. Ehhez figyelem,
törődés és tisztelet szükséges.
Had zárjak egy ide illő idézettel:
„Öleljük hát szívünkre az öregséget
és szeressük: tele van gyönyörűséggel, ha élni tudunk vele … Minden
élvezet a végére halasztja azt, ami
benne a legkellemesebb…” /Seneca/
Szabó Eszter
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Idegölő küzdelem
a szúnyogokkal
Az idei nyáron országszerte sokkal több a csípőszúnyog, mint ahogy az elmúlt években tapasztalhattuk, sok esetben az irtás is hatástalannak tűnik.
Különösen a nyári estéken elviselhetetlen a „kis vérszívó” szúnyogok támadása, mit sem ér ellenük a folyamatos hessegetés, de nem ritkán napközben sem lehet háborítatlanul kimenni a kertbe, nem ülhetünk ki a teraszra,
de sportolás, kerékpározás vagy futás közben is rengeteg kellemetlenséget
okoznak. Napnyugta után pedig elviselhetetlenek.

A

napvilágot látott hírek szerint nemcsak a mi térségünkben élők szenvednek a szúnyoginváziótól, hanem
szinte az egész országban jelen vannak, mindenhol sok a panasz.
A szakemberek szerint a szúnyog invázió oka
– többek között - rendkívül csapadékos május,
a Dunán levonuló árhullám, amely rendkívüli módon kedvez a szúnyogok
szaporodásának, amit az aktuális időjárás mellett elősegít az éghajlatváltozás is.
Bármi is az ok, az
tény, hogy a szúnyogok megkeserítik az életünket,
amit már nem
igen tudunk tolerálni.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján, a július 8-án kiadott közleményben arról olvashatunk, hogy az elmúlt két
hétben minden eddiginél nagyobb területen zajlott az intenzív
védekezés a szúnyogok ellen. Eddig már 947
településen volt a katasztrófavédelem által irányított szúnyoggyérítés, összesen 488 ezer hektárnyi területet kezeltek.
Ezen a héten Budapesten és 396 település belterületén, összesen 123 ezer hektáron lépnek fel
a vérszívók ellen. A július 8-án közzétett tájékoztatóban régiónk egyetlen települése sem
szerepel, ahol ezen a héten szúnyog gyérítésre
kerülne sor.
- A csapadékos májusi időjárás és az azt követő kánikula sajnos nagyon kedvezett a szúnyogok szaporodásának, amit mi is érzékeltünk a városban – mondta érdeklődésünkre Dióssi Csaba Dunakeszi polgármestere. – A
gyérítést nehezíti, hogy a szúnyogok leginkább
napnyugta előtt jönnek elő, és ezért kevés idő
áll rendelkezésre a légi gyérítésre, hiszen napnyugta után nem repülhetnek a gépek. Önkormányzatunk már májusban kezdeményezte az

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál a szúnyogok gyérítését, amit országszerte
ez az állami szervezet végez. Ez a megoldás abból a szempontból ésszerű, hogy több településen, egy térségben, egyidőben, összehangoltan
tudja végezni a gyérítést.
Dióssi Csaba elmondta, hogy a Dunakeszi
Kistérségi Társulás a korábbi években saját forrásból közösen végzett szúnyoggyérítést a két város területén. – A katasztrófavédelem idén eddig két alkalommal végzett gyérítést, amely mellett
kistérségünk egy
alkalommal – tájékoztatott a polgármester,
aki
azt is hozzátette,
hogy az időjárási viszonyok miatt
idén nehéz megtalálni az optimális időpontot, amikor hatékonyan végezhetik a szúnyogok gyérítését, amit minden esetben
a szakértőkkel egyeztetnek. –
Duna menti településként fontosnak tartjuk, hogy a lakosság számára elviselhető mértékre csökkentsük a szúnyogok jelenlétét – mondta Dióssi Csaba.
- A Dunakeszi Kistérségi Társulás Tanácsának döntése alapján 2019-ben – amennyiben szükséges – Dunakeszin és Gödön négy alkalommal lesz légi és földi gyérítés – ezt már
Lévai Tímea kistérségi és polgármesteri referenstől tudtuk meg, aki hozzátette: - Amen�nyiben a július 15-i héten nem lesz térségünkben állami finanszírozásból gyérítés és a szakértő indokoltnak tartja, úgy az önkormányzat a korábban megkötött szerződés értelmében elvégezteti mind a légi, mind pedig a földi
gyérítést.
A régió településein szerzett információink alapján minden bizonnyal szükség lesz az
újabb gyérítésre, mert a vérszívó szúnyogok kitartóan támadnak.
Vetési Imre
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Új elektromos töltőpontokat
helyeztek üzembe Gödön
Július elsejétől üzemelnek és ingyenes elektromos töltési lehetőséget biztosítanak a Köztársaság úton, a Penny Market melletti parkolóban, valamint a Nemeskéri Kiss Miklós úton a meglévő üzemanyagtöltő állomások
környezetében létesített 2x22 kW-os elektromos töltők.

A

töltőpontok a Nemzetgazdasági Minisztérium „Jedlik Ányos Terv – Elektromos
töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” pályázat keretében valósultak meg, üzemeltetésüket az E.ON Energiakereskedelmi Kft. látja el-, tájékoztat a fejlesztésről
a god.hu, az önkormányzat hivatalos weboldala.
Mint arról lapunkban korábban hírt adtunk,
régiónkban elsőként Vácon a dr. Csányi László
körúton lévő, úgynevezett Pirosház udvarában
helyezték üzembe az elektromos töltőállomást,
majd később a belvárosban, a Köztársaság úton
is átadtak egy újabbat.
Dunakeszin is az elsők között adták a kétállásos elektromos töltőállomást a Duna-parti Barátság úton. Az elektromos gépjárművel közlekedők igazán jó helyzetben vannak, hiszen
a fentiekben felsorolt töltőállomásokon kívül
Sződligeten, a 2. számú főút mellett, a kereske-

delmi egységék és a sportpálya között létesített
elektromos állomáson is feltölthetik személygépkocsijukat.

Kihirdették a futópálya-építési pályázat nyerteseit

Fót a nyertesek között van

Tizenkét önkormányzat kap összesen 450 millió forint támogatást futópálya építéséhez - jelentette be tegnap Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. Régiónkból Fót is a szerencsés nyertesek között van.

E

lmondta: az idei országos futópálya-építési programra eredetileg 350 millió forintot tervezett a kormánybiztosság, de an�nyi jó pályázat érkezett, hogy 100 millió forinttal felemelték a keretet.
A kormánybiztos a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) javaslatát elfogadva döntött; Baja, Esztergom, Fót,
Gödöllő, Hajdúböszörmény, Kecskemét, Pápa,
Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, illetve két budapesti kerület, Óbuda és Kőbánya nyert el támogatást.
Az idén elindított program célja a húszezer lakosnál nagyobb településeken legalább egy kilométer hosszú, 120 centiméter széles futópálya
kialakítása. A támogatáshoz az önkormányzatoknak 50 százalék saját forrást kell biztosítaniuk, így összesen több mint 900 millió forintból
épülnek az aktív életmódot ösztönző beruházások - ismertette a kormánybiztos.
Révész Máriusz közölte azt is, hogy volt még
három olyan pályázat, amely mindenképpen érdemes a támogatásra. A 2020-as központi költ-

Képünk illusztráció

4

ségvetés elfogadása után ez a három, a kormánybiztos által meg nem nevezett önkormányzat is
megkapja a támogatást a jövő évi keret terhére, ezeket a szerződéseket a jövő év elején kötik
majd meg – írja az MTI.
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Felszentelték a megújult
Szent Imre Plébániatemplomot
Közel fél évig tartó felújítást követően július 7-én került sor a megszépült
dunakeszi Szent Imre Plébániatemplom felszentelésére. Az ünnepi szentmisét dr. Beer Miklós váci megyéspüspök celebrálta.

A

hívek sokasága töltötte meg a rendkívül impozáns, valósággal megújult
Isten házát. Jelen volt az istentiszteleten Soltész Miklós
és Banai Péter Benő államtitkárok, Dióssi Csaba polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester és Szabó József önkormányzati képviselő, társadalmi kapcsolatokért felelős
tanácsnok. Közel nyolcvan
évvel ezelőtt, 1939. december 19-én Csík József plébános mutatta be az első szentmisét. Az immár megszépült
templom ünnepi felszentelésére most került sor. A püspök
atya megfogalmazása szerint:
„Szeretném veletek együtt a
Jóistennek adni ezt a gyönyörű szent helyet!” Prédikációját
a Béke gondolatkörére építette
fel. „A templom legyen a béke
városa.”
Ezt követően a templom
oszlopain elhelyezett kis kereszteket megkente a szent
krizmával, elvégezve ezáltal a
templom felszentelését.

Az ünnepi szentmise befejezését követően Kecskés Attila
plébános mindenkinek köszönetet mondott, akik a felújítás
folyamatában bármilyen segítséget nyújtottak. „De az építkezés sosem fejeződik be, a kőből épült templomban nekünk,
akik Istennek a legfontosabbak
vagyunk, a lelkünkben és hitünkben folyamatosan építkezni kell.”
Az egyházközség képviseletében Bisztray Tibor visszatekintett a templomépítés és az
elmúlt nyolcvan esztendő történetére. Elmondta, hogy a felújítás kezdetétől, január 6-tól
két hónapon át az evangéliumi
gyülekezet vendégeként tarthatták meg az istentiszteleteket, majd a református testvérek ajánlották fel templomukat. Ez az igazi ökumené,
hangsúlyozta.
Néhány konkrétummal bizonyította beszédében Soltész
Miklós államtitkár, hogy mit
tett az elmúlt nyolc évben a
kormány az egyházi közösségekért. A Kárpát-medencében

több mint háromezer templom, valamint plébániák, egyházi közösségi helyek százai
újulhattak meg és több mint
százhúsz templom épült fel.
Ám abba, hogy a közösségek
milyen módon viszik tovább a
Krisztusi tanítást, a kormány
nem tud beleszólni. A közösség, a társadalom erejét mutatja az is, hogy nyolc év alatt
negyven százalékkal nőtt a
házasságkötések, húsz százalékkal csökkent a válások száma. És a keresztény embereknek talán a legfontosabb, hogy
ezen időszak alatt több mint
harminc százalékkal csökkent
az abortuszok száma. „És ezt
köszönöm ennek a kicsiny közösségnek is. Mert a kis közösségek is csodákra képesek”,
hangsúlyozta.
A szentmise hangulatát gazdagította a Horváth István karnagy által vezetett nagyszerű
templomi kórus és az orgona
szolgálatot végző Zsilka Alan.
Kérdésünkre Kecskés Attila plébános elmondta, hogy ez
év január 7-én adták át a temp-

Soltész Miklós államtitkár: "A kis közösségek is csodákra képesek."

lomot a munkálatokra, és húsvétra nagy részük elkészült. A
tervezésben és a kivitelezésben egyaránt kiváló szakemberek – akik többségében az
egyházközség tagjai – végez-

tek nagyszerű munkát. Rendelkezésre álltak pályázati, illetve kormányzati források 95
milliós összegben. Támogatta a felújítást az egyházmegye, Dunakeszi Város Önkor-

mányzata és az egyházközség.
Ennek a példaértékű összefogásnak az eredménye a megújult plébániatemplom.
Katona M. István
A szerző felvétele
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Ipolyságon koncertezik
a Váci Civitas
Szimfonikus Zenekar

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

A zene sem ismer határokat
2019. július 21.-én Vác város testvérvárosában koncertezik a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar. A felvidéki hangverseny már
nem első alkalommal kerül megszervezésre, hiszen 2018-ban három hangversenyt
adott a zenekar ezen a vidéken.

A

ha ng ver s eny nek
Ipolyság városháza
díszterme ad otthont 2019. július
21.-én 19 órakor. A zenekar
tolmácsolásában meghallgathatják Handel tűzijáték szvitjét, valamint Handel Bé-dúr
concerto grossoját is.

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

A zenekar célja, hogy a jövőben ne csak Vácon lépjen fel rendszeresen, hanem
olyan településekre is eljuttassa a komolyzene hagyományát, ahol ez kevéssé van jelen – mondta Sándor Bence a
szimfonikus zenekar karmestere, művészeti vezetője.

Jelentkezés Turányi Balázs vagyongazdálkodási vezetőnél (tel.: 27640 278) vagy e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu

Felavatták Vácott
a Duna-parti szoborparkot

GONDNOK

Június 22-én, a Múzeumok Éjszakája délutánján ünnepélyesen átadták Vác újabb kiállítási látványosságát, a Nagy Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész tizenhárom alkotásából a Duna-parti
sétányon, az Ereklyés országzászló közelében kialakított kis szoborparkot.

P

ap László, a szoborpark megvalósításának főszervezője az ünnepi eseményen elmondta: ez az első, de remélhetőleg nem egyedüliként maradó szoborparkja a városnak, amelyet szavai szerint megérdemel a település.
Fördős Attila polgármester kiemelte: az
önkormányzat, a városvezetés régi törekvése a Duna-parti terület szépítése, szavai
szerint a cél megvalósítása a legutóbbi időben új lendületet kapott.
- Mi tagadás, a szoborpark esetében is
vannak, akiknek nem tetszik ez a fejlesztés, és amilyen fórumon csak tudják, igyekeznek rossz színben feltüntetni a kezdeményezést. De ehhez már hozzászoktunk. A lényeg, hogy a szeretetteljes befogadó készség, a szépítés szándéka ebben az
esetben is meghozta gyümölcsét, bízzunk
benne, hogy hosszú távon mind a helyiek,
mind a turisták örömmel fogadják ezt a kis
köztéri bemutatót - mondta a városvezető.

Csák Ferenc művészettörténész, a Körmendi - Csák Gyűjtemény kezelője, s így
Nagy Sándor hagyatékának is gondozója
kiemelte: Vác rendkívül sok kulturális értékkel büszkélkedhet, képzőművészeti alkotásokban is kiemelkedően gazdag, és jó,
ha minél több ilyen alkotás közszemlére
kerül a raktárak mélyéről.
- Egy-egy ilyen bemutató hely létrehozásához kellenek a magángyűjtemények
tulajdonosai, akik felkínálják kincseiket
a nagyközönségnek való bemutatásra, és
persze kell a befogadókészség is, amit ezúton is megköszönünk a váci önkormányzatnak. Az alkotó, Nagy Sándor rendkívül csendes ember volt, úgymond meghúzódott a szobrai mögött. Bízvást mondhatom, örömére szolgálna az a gondosság,
amivel a város megbecsüli műveit, tetszene neki a szoborpark kialakítása - fogalmazott Csák Ferenc.
Ribáry Zoltán

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

Integrált élménygyűjtés Tahitótfaluban
Lezajlott a 2019-es, látássérültek számára szervezett
integrációs tábor. Első körben a kisebb korosztály foglalta el Tahitótfalut három napra, majd hat napig a nagyoktól volt hangos a környék. Idén közös volt a két
táborban, hogy terápiás szakemberek érkeztek a délelőttökre. A kisebbek meseterápiával beszélgethettek
az érzéseikről, és elmerülhettek egy fantázia világban.
A nagyobbak pedig betekintést nyertek a kutyás terápia
rejtelmeibe, és próbára került a határozottság és a bizalom kérdése is.

U

gyanakkor ez csak az egyik része volt a táboroknak. Rengeteg
programmal készültek a szervezők. Volt sárkányhajózás a Dunán,
strandoltunk, Szent Iván-éj alkalmából
ugrottunk tüzet, ellátogattunk egy helyi

biokertbe, éjszakai sétára indultunk felfedezni a környéket, boboztunk, készítettünk karkötőt, sütit sütöttünk, amit
a motivációs beszélgetés estéjén jóízűen
elfogyasztottunk, pingpong bajnokságot tartottunk, valamint a hőségre való

tekintettel vízibombáztuk egymást. Így
senki sem úszta meg szárazon azt a délutánt.
Személy szerint én csak a nagyok táborában vettem részt, és az ott lévő hangulatról és tapasztalatokról tudok beszámolni. A tábor életében idén, mint önkéntes szerepeltem, éppen ezért voltam
egyszerre táborozó, és külső szemlélő.
Sokan-sokfélék vagyunk, és jó pár dolgot
megosztottak velem a jelenlévők. Azt pedig fantasztikus volt éreznem, hogy nyílnak ki az emberek a terápia során, illetve egy-egy beszélgetés alkalmával, amikor csak mellettem ültek, és meséltek a
tapasztalataikról. Azt pedig külön nagyszerű volt látnom, hogy nőnek fel ezek a
gyerekek, hiszen már volt, akivel a nyolcadik táboromat csináltam végig.
Ezekért a dolgokért hatalmas köszönettel tartozunk a tábor szervezőinek,

az önkénteseknek, a vendégelőadóknak, illetve a konyhás néniknek, akik
gondoskodtak arról, hogy nehogy éhesek legyünk egyetlen program alatt is.
Illetve nem utolsó sorban a MOL, és a
Szól a szív alapítványnak is az anyagi
támogatást a megvalósuláshoz.
Ezen a hat napon sokat tanultam a bizalomról, és az emberi kapcsolatokról
egyaránt, és nem egy táborozótól hallottam ugyanezt. Így azt hiszem megvalósult a tábor célja, és mindenki vitt
magával haza útravalót. Abban pedig
reménykedem, hogy jövőre ugyanitt ismét találkozhatnak ezek az emberek, illetve jönnek újak, és tovább építik ezt a
remek kis közösséget, amely bár látássérültekből áll, de nagyszerű fiatalokból
is, akik előtt még nyitva áll az élet, és
várják az élményeket és a lehetőségeket.
Nagy Fruzsina
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VéNégy Fesztivál
és Színházi Találkozó

Tanévzáró ünnepség keretében június 27-én, immár tizedik éve adták át
az Újpesti BKSZC Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziumban a Vizer-díjakat,
melyeket idén három tanintézmény faipari végzős diákjai vehettek át.

Tízezernél is többen
buliztak a váci Duna-parton

Vizer József az általa alapított Vizer-díjjal egy évtizeden át jutalmazta a legtehetségesebb fiatalokat

A

z elismeréseket most is
Vizer József, a Magyar
Érdemrend Tiszti Keresztjével kitüntetett, Gödön élő
asztalos mester, műipari lakberendező és restaurátor adományozta. Az idén 78. születésnapját ünneplő mester hatvan éve
érettségizett az iskolában.
A díj tíz évvel korábbi alapítása édesapjához kötődik, aki
1937. október 27-én tette le asztalosmesteri vizsgáját és Újpesten, szülővárosában nyitott
műhelyt. Itt „fertőzte meg” egy
életre fiát, ifjabb Vizer Józsefet is a fa illata, s az a varázslat, ahogyan a nyersanyagból
szépen megmunkált bútordarab lesz. Édesapja születésének 100. évfordulója tiszteletére alapította meg az „id. Vizer
József Asztalosmester Emlékére” elnevezésű díjat 2009-ben.
Az utóbbi években külön díjat
kapott az a diák, aki a Kazinczy Szépkiejtési Versenyen is
elismerést kapott.
Az ünnepségen Böröcz Bar-

nabás, múlt évi Kazinczy Érmes 13.a osztályos tanuló felolvasta Latinovits Zoltán Ködszurkáló című könyvének részletét, melyben a színész asztalos inas éveiről emlékezett
meg. „Csodálatos tudomány.
Ahogy az anyagból egyszerre
fiók lesz, ahogy a durva felületből csillogó, fénylő napot vis�szaverő tükörlap lesz, intarziás műalkotás, a semmiből valami…”, írta a művész.
A díjakat Borbola Erika igazgató asszony és Vizer József adták át. Elismerésben részesült
Sziráki Dávid, a Váci SZC Király Endre Szakgimnázium és
Szakközépiskola diákja kőrisfából készült asztaláért, Erős
Tamás, a BKSZC Kaesz Gyula Faipari Szakgimnázium és
Szakközépiskola végzőse politúrozott, régi stílusú kisasztaláért (a díjat édesapja vette át),
valamint Böröcz Barnabás, a
BKSZC Kozma Lajos Faipari Szakgimnázium diákja otthonra készült kihúzható asz-

taláért. A díj mellett megkapták az elismerés 10 éves történetéről készített összefoglalót,
valamint Raffay László A bútorasztalos című, a két világháború között kiadott tankönyv
reprint változatát.
– A gyerekeknek nagyon jó
megmérettetés a díj – mondta kérdésünkre az igazgató as�szony. – Nívós szakember értékeli munkáikat s az ő véleménye fontos a diákoknak. Fél
évig készülnek a vizsgamunkák, ezekből választja ki a mester a díjazottakat.
Kérdésünkre Vizer József elmondta, hogy visszavonul közéleti tevékenységétől s utoljára adta át az édesapja nevével
fémjelzett díjat. A hagyomány
azonban folytatódik, talán más
elnevezéssel, de a további években is sor kerül az elismerésre, melynek gondozója Békési
Imre bútorasztalos mester, faszobrász és intarziakészítő lesz.
Katona M. István
A szerző felvétele

H

etedik
alkalommal rendezték meg a
VéNégy Fesztivál és
Színházi Találkozót, ami az elmúlt években a visegrádi négyek egyik legrangosabb közös
kulturális eseményévé nőtte ki
magát. A népszerű hazai zenekarok - Margaret Island, Szabó Balázs Bandája, Intim Torna Illegál, Tankcsapda, Vad
Fruttik, Irie Maffia, Follow
The Flow – mellett minden
nap bemutatkoztak a négy ország feltörekvő együttesei is. A
színházi sátorban pedig estéről-estére cseh, szlovák, lengyel
és magyar társulatok darabjait
nézhették meg az érdeklődők.
A fesztivál zárónapján mutatták be a négy ország színészeinek közös előadását, amit Blaskó Borbála irányításával egy
kéthetes workshop keretében
készítettek Vácon. A produkció, amelyben a mozgásszínház
és a zene is kiemelt szerepet kapott, a rendszerváltás harmincadik évfordulóját dolgozta fel
egyedi, progresszív módon.
A zenei és kulturális programok mellett több közösségépítő esemény is várta a közönséget. A nap közösségi reggelivel
indult, lehetett sárkányhajózni és cirkuszi trükköket tanulni, de népszerű volt a könyvkuckó, a Hungarikum játszóház és a dartsfoci is. A Dunapart már önmagában is varázslatos természeti környezetet

Puskás Péter

kínált, esténként azonban különleges fényfestéssel és installációkkal szinte mesebeli hel�lyé változtatták a helyszínt.
Ez a négy nap bebizonyította,
hogy az egyre színesebb programkínálattal rendelkező fesztivál évről-évre több látogatót
vonz Vácra. Így már most érdemes beírni a naptárba: jövőre július 2. és 5. között rendezik meg a VéNégy Fesztivált és
Színházi Találkozót a Dunakanyar egyik legszebb pontján, a
váci Duna-parton.
Az idei VéNégy fesztivál
programja Székely Csaba Semmit se bánok című drámájával indult el. A Szatmárnémeti Északi Színház Harag
György Társulatának nyitóelőadása előtt tartott sajtótájékoztatón Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési
képviselője arra emlékeztetett,

hogy a kormány számára fontos, hogy a fesztiválok ne csak
jó közösségi programok legyenek, hanem a nemzeti kultúra
bemutatásának terei is. Ezért
vezették be négy évvel ezelőtt
a vidéki fesztiválok kulturális
programjainak támogatását idézte fel.
Az állami támogatást az elmúlt négy esztendőben megháromszorozták, idén 750 millió forintot kapnak a fesztiválok vidéken országszerte - mutatott rá.
A VéNégy fesztivál különlegessége, hogy a visegrádi országok jelennek meg benne folytatta.
Az államtitkár emlékeztetett: a Brexittel az Európai
Unió geopolitikai súlypontja keletebbre, a visegrádi országok irányába tolódik. Ezért
fontos, hogy a visegrádi országok együtt lépnek fel, minden
találkozó előtt egyeztetik a politikájukat, mert ez sokkal nagyobb esélyt ad arra, hogy az
unióhoz később csatlakozott
országok érdekei ugyanolyan
súllyal jelenjenek meg az európai döntéshozatalban, mint a
régebbi tagoké - folytatta.
A négy ország - Csehország,
Lengyelország, Magyarország
és Szlovákia - együttműködésének egyik alapja a kultúra,
amely sok évszázados együttélés alapján alakult – tette hozzá az államtitkár.

Szentendrei Ister Napok

Szentendrén 2019. július 20-21-én kerül megrendezésre a több mint egy
évtizedes múltra visszatekintő Ister Napok, azaz a Duna ünnepe. A Duna –
ókori nevén Ister - Szentendre gyöngyszeme, mely számos vízi és vízparti programot kínál a helybelieknek és az ide látogatóknak, idén már két
helyszínen: a Postás strandon és a Duna korzón.

A

város helyi hagyományaira, a szentendrei nemzetiségekre és a népzenére épülő fesztivál az egyik legkedveltebb ingyenes, családi rendezvény. A hagyományos szombat esti zenés gyertyaúsztatás mellett számtalan, a Duna köré szerveződő gyermek- és
vízisportprogram, táncház, koncert - többek között a Guca Partyzans Band, Parno Graszt, Borsa Együttes, Tímár Sára, Szabó Enikő - várja a
Szentendrére látogatókat
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Huszonhetedszer is
Váci Világi Vigalom

XXVII. VÁCI
VILÁGI VIGALOM
PROGRAM

Július harmadik hétvégéjén ismét rendkívül gazdag programmal várja az
érdeklődőket a már hagyományos Váci Világi Vigalom.

2019. JÚLIUS
19-20-21.
Július 19. péntek
16.30 óra Székesegyház
Toronyzene
17 óra Székesegyház
Nyitóhangverseny
Előadja: a Vác Civitas
Szimfonikus Zenekar és a Vox
Humana Énekkar
Vezényel: Sándor Bence.

A

Programbemutató sajtótájékoztatón: Retzler Péter, Fördős Attila, Borossa Zsóka

július 19 - 21. közötti, huszonhetedik vigalom előzetes sajtótájékoztatóján Fördős Attila polgármester kiemelte: ennek a
nagy múltú rendezvénynek lényeges eleme, hogy a programok révén a nagyközönség ízelítőt kapjon
a már több mint ezeréves város jelenét is meghatározó egyházi-világi kulturális hagyományból, értékekből.
- Kiemelendő, hogy a mára országos léptékűvé vált rendezvénysorozat az önkormányzat ajándéka a helyieknek és a hozzánk látogató vendégeknek, hiszen a vigalom minden programja díjtalan. Ezt nem
könnyű biztosítani, de az a célunk,
hogy a jövőben is meglegyen a saját forrás erre a rendezvényre, lehetőség szerint folyamatosan bővülő
keretösszeggel. Annál inkább, mivel sok újdonsággal még tovább lehetne bővíteni a kínálatot a fesztiválon - mondta a városvezető – írja
a vac.hu.

Fördős Attila hozzátette: az eseménysorozat valójában négy napos
esemény, hiszen már csütörtökön
elkezdődik egyes alkalmi kiállítások megnyitásával, a testvérvárosi
delegációk fogadásával.
Retzler Péter, a rendezvényt szervező Madách Imre Művelődési
Központ igazgatója - hangsúlyozva,
hogy a vigalom a fesztiválszövetség
értékelése alapján is kiemelt jelentőségű esemény - minden nap kiemelt
sztárfellépőket: péntekről a legendás Nazareth koncertjét, szombatról Fenyő Miklós nagyzenekarral kísért fellépését, vasárnapról pedig a
Kowalsky meg a Vega együttes előadását.
Kiemelte: az idén is négy színpadon lépnek fel a meghívott előadók, ugyanakkor hozzátette, hogy
a templomokba szervezett komolyzenei koncertek ugyancsak nagy érdeklődésre tarthatnak számot, szavai szerint a közönség körében végzett rendszeres közvélemény-kutatásaik és tapasztalataik alapján

egyre többeket vonzanak az ilyen,
úgymond intimebb-elmélyültebb
zenei élményt adó programok.
Borossa Zsóka főszervező mindenekelőtt arról beszélt, hogy mivel a
vigalom a kiemelt rendezvények körébe tartozik, ezért különös hangsúlyt fektetnek a biztonságra, így
két egészségügyi sátrat is felállítanak, a főtéren és a Duna-parti zenepavilonnál, ezen túlmenően pedig megerősített mentőszolgálatot
kértek, illetve folyamatosan kapcsolatot tartanak a meteorológiai
szolgálattal, hogy ha bármilyen krízis helyzet lenne, időben intézkedni
tudjanak a fesztiválozók épsége érdekében.
A sajtótájékoztatón a jövőre nézve elhangzott, hogy a szervezők a
nemzetközi zenei sztárok meghívása mellett a művészet más ágazataiból, így a filmművészet, az irodalom terepéről is szeretnének Vácra
csábítani népszerű művészeket egyegy közönségtalálkozó erejéig.
Fotó: KesziPress

XXI. évfolyam 14. szám

17.45 Konstantin tér
Ágyúdörgés, díszsortűz
Hagyományőrző felvonulás
18 óra Március 15. tér Szőllősy
Nóta Show
18 óra Zenepavilon színpad
AD.AC
19 óra Görög templom udvara
Hagyományőrzők bálja
Megközelítés a Katona L. utca
felől
Házigazda: dr. Ónodi Béla
19 óra Március 15. tér
Székelyudvarhelyi Nyugdíjas
Műkedvelők
19.20 Március 15. tér A Váci
Ifjúsági Fúvószenekar koncertje

Csalavári Csalavér mesejáték
Megközelítés a Katona L. utca
felől
15 óra Zenepavilon színpad
Sirpakat finn néptánc és
zeneszínházi csoport
16 óra Március 15. tér Gubás
Gabi gyermekműsora

16 óra Zenepavilon színpad A
Silverstar Művészképző Iskola
műsora

11 óra Ferences templom
Dr. Bednarik Anasztázia (DLA)
orgonahangversenye

17 óra Pannónia Ház A
deákvári Naszály és Cindróka
Néptáncegyüttes

11 óra Pannónia Ház - Jazz udvar
Családi gumiszoba - Dolák-Saly
Róbert

17 óra Evangélikus templom
Sebastian Consort

11.30 Görög templom udvara
Vízipark (21 óráig)

17:30 Zenepavilon színpad
Crockodeal koncert

Megközelítés a Katona L. utca
felől

18 óra Március 15. tér Szép
nyári nap a Parlando Színház
előadásában

14 óra Március 15. tér Turjani
Dolina ukrán táncegyüttes

18 óra Piarista templom Vox
Humana Énekkar hangversenye
18 óra Pannónia Ház Gyémánt
Musical Stúdió Ifjúsági Csoport

20 óra Zenepavilon színpad
Countaktus Country

19 óra Curia Borház udvara
Panoráma együttes

20 óra Március 15. tér
Ocho Macho

19 óra Evangélikus templom
Hortus M. Singers

20 óra Duna-parti nagyszínpad
PG Csoport

20 óra Március 15. tér
Leander Kills

22 óra Zenepavilon színpad
Rocken Dogs

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

Várom Önöket
Tel.: 06-27-304-679

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Július 20. szombat
10 óra Pannónia Ház Kézműves
foglalkozás
13 óra Zenepavilon színpad
SunnyBoy

15 óra Zenepavilon színpad
Quartet Cherubini
16 óra Evangélikus templom
Antonio Vivaldi Kamarazenekar
16 óra Zenepavilon színpad
Tánccipőbe bújt álom
16 óra Pannónia Ház - Jazz udvar
Rák Béla Combo
16.30 Zenepavilon színpad
BlackTime Tánciskola
17 óra Zeneiskola A Váci
Harmónia Kórus koncertje

18 óra Pannónia Ház - Jazz
udvar Corona - Lachegyi
Máté trió- jazz-koncert

22 óra Duna-parti nagyszínpad
Nazareth

20 óra Pannónia Ház Liliomfi
- színházi előadás - leányfalui
Szekér Színház

www.palotajatekok.hu

15 óra Március 15. tér VI.
Kistérségi Hagyományőrző
Gálaműsor

17 óra Március 15. tér The
BLUESBERRY Band

22 óra Március 15. tér
Papp-Sárdy N.B.B.

20 óra Duna-parti nagyszínpad
Stardust

2019. július 12-14.

Július 21. vasárnap
10 óra Pannónia Ház - Jazz udvar
Kézműves foglalkozás

Művészeti vezető: Kápolnai Jenő

24 óra Duna-parti nagyszínpad
DJ Spigiboy - VVV party

24 óra Duna-parti nagyszínpad
DJ Mono - „Vigalom Feszt”

16 óra Zeneiskola Csuka Ágnes
Karolina zongorakoncertje

18 óra Széchenyi utca Móra
Ferenc: Tulipános láda
utcaszínházi előadás

23.30 Március 15. tér Utcabál a
Pedrofon zenekarral

24 óra Március 15. tér Utcabál a
Luxemburg Rádió Zenekarral

20 óra Zenepavilon színpad Kitti
Live

18 óra Zenepavilon színpad
Acoustic Tours
18 óra Duna-parti nagyszínpad
Steroid
19 óra Curia Borház udvara
Polarys együttes
19.30 Március 15. tér
Deák Bill Blues Band

20 óra Székesegyház Szent
Cecília Kórus
22 óra Március 15. tér
HungarOperett® koncert show
és a Váci Jeszenszky® Balett
professzionális társulatának
táncelőadása.
22 óra Zenepavilon színpad
Third Planet
22 óra Duna-parti nagyszínpad
Fenyő Miklós koncert

19 óra Zeneiskola „2x2 néha 5”
20 óra Duna-parti nagyszínpad
AK26

14 óra Március 15. tér A Görög
Taverna hangulata

20 óra Zenepavilon színpad
Derby zenekar

14 óra Görög templom udvara
Gyermekudvar, népi játszótér

20 óra Pannónia Ház - Jazz udvar
Neumann Balázs Trió

Megközelítés a Katona L. utca
felől

21 óra Március 15. tér
Polgármesteri záróbeszéd

14 óra Zeneiskola Puskás Máté
zongorakoncertje
15 óra Görög templom udvara

A teljes program elérhető
a rendezvény honlapján:

www.vacivigalom.hu
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Fesztiválok városa – Újra Vácon az Ocho Macho
pezsgő kulturális élet
Dunakeszi a sportok városa - mondják az elmúlt évek nagyívű pozitív változásainak köszönhetően, ám nem kevesen vannak, akik szerint a Dunakanyar kulturális fellegvára
kitüntető elismerés is megilleti a 42 éves városi ranggal büszkélkedő ötvenezres települést, melynek ékes bizonyítékaként elég, ha csak a nyári programokat, fesztiválokat, szabadtéri zenei rendezvényeket, filmvetítéseket emeljük ki.

Sipos Dávid kislányával a katonadombi filmvetítésen
- Az elmúlt évek alatt a város
polgárai számára természetessé
vált, hogy a Dunakeszi Programiroda nívósabbnál nívósabb, nagy
népszerűségnek örvendő rendezvényeket szervez, melyek sorában
kiemelkednek a nyári, szabadtéri programok. Milyen különlegességekkel ajándékozzák meg idén
a dunakeszieket, a kikapcsolódni,
szórakozni vágyók ezreit? – kérdeztem Sipos Dávidtól, a polgármesteri kabinet – és a Programiroda vezetőjétől.
- A több hónapos nyári, szabadtéri programsorozatunk a Sportmajálissal indult, majd az óriási
népszerűségnek örvendő Gyereknap következett a sorban, melyen
minden eddigi rekordot megdöntötte a résztvevők létszáma, amihez hozzájárult a gyönyörű időjárás is. Júniusban több tízezren látogattak ki a repülőtérre a kétnapos V4 Aero Show és veteránautók látványos bemutatójára. A légi
show idei sztárjai a négyfős cseh
Flying Bulls mellett, Besenyei Péter világbajnok, Vári Gyula egykori
vadászpilóta, Veres Zoltán Európabajnok pilóta és a légteret helikopterével egész nap uraló Imreh Lajos
volt, akik lélegzet elállító produkciókkal szórakoztatták a közönséget. Természetesen idén is nagy sikert arattak a matuzsálemi korú
autócsodák. Ez a rendezvény is igazolta; jó döntés volt, hogy az autósokkal közösen szerveztük a programot. Látványos volt, sokkal több
embert vonzott. Júniusban indult a
töretlen népszerűséget élvező Mozdulj Dunakeszi, melynek keretében
ismert oktatók irányításával hetente háromszor sportolhatnak a mozgás, a sportolás szerelmesei a Katonadombon.
- A közkedvelt szabadtéri helyszín az idei nyáron két újdonsággal is várta a dunakeszieket.
- Nem titkolt célunk, hogy minél
több lakótársunk számára szeretnénk olyan érdekes, vonzó programokat szervezni, melyek felkeltik az érdeklődésüket. Az egyik újdonság -, amivel megleptük a kicsiket és szüleiket –, hogy június 24-én, hétfőtől péntekig a város
egy-egy játszótéren a Dunakeszi
városi mesekönyvből olvastak fel,
amit az Otthon Segítünk Szolgálattal közösen szerveztünk. A rendezvény csúcspontja, június 29-én
volt, amikor délután öt órakor a

Katonadombon vártuk a családokat a meseolvasásra. Utána „nyitotta ki kapuit” újdonságként a
Piknik mozi, amely a nagy kedvenc, a Vuk című film vetítésével
kezdődött kora este. Nyolckor indult el hódító útjára az utóbbi évek
egyik legnézettebb magyar film, a
Kincsem vetítése, melynek számos
részletét Dunakeszin forgatták. A
nagy sikerű film névadó főszereplője, az 54 versenyen induló és veretlen csodakanca, Kincsem egykoron a szomszédos Gödön készült
fel a honi és nemzetközi futásaira.
- Különleges miliő, igazán egyedi környezet…
- Valóban! Ezért mi is így készültünk, a kínálatban megtalálható volt az étel és az ital is. Remek este volt! Szerintem lesz folytatása. De addig is várjuk városunk lakóit július 19-21. a főtéri
Jam Jazz Fesztiválra, melyen a műfaj kiválóságai garantálják a varázslatos hangulatot. Óriási intenzitással készülünk a Szent István
napi városi ünnepségre, melyen
öt év után ismét megtekinthetik a
nézők, István, a király című előadást, melyet ezúttal az Operettszínház rendezője, Molnár László
állít színpadra. A kiemelt sze-

repeket olyan ismert, országos hírű művészek formálják meg, mint Polyák Lilla,
akik mellett idén is közreműködnek Nagy Márta növendékei, az
EtvieDanse Táncegyüttes tagjai és
még városunk számos művészeti
csoportja…
- Úgy hírlik, hogy a Lakótelepi
mulatság új helyszínen fogadja a
műfaj kedvelőit.
- Igen. A változtatással a lakótelepen élők egy csoportjának teszünk eleget. A rendezvény látogatottsága azt mutatja, hogy nagyon
sokan kedvelik a mulatós műfajt,
ám nem kevesen vannak, akik a
helyszínt, a hanghatást kifogásolták. Ezért úgy döntöttünk, hogy a
programot, Dunakeszi mulatság
néven átvisszük a repülőtérre, ahol
reményeink szerint senkit nem zavar a zenés műsor. A közönség számára pedig külön autóbuszjáratokat indítunk az augusztus 24-i mulatságra.
- A résztvevők nagy létszáma
azt bizonyítja, hogy az emberek
igénylik a kulturális, sport- és szabadidős programokat. A tartalommal, a színvonallal is elégedettek?
- Nagyon jó, aktuális a kérdés.
Mi is kíváncsiak voltunk a lakosság
visszajelzéseire, véleményére, ezért
tavaly decemberben készítettünk
egy online elégedettségi felmérést
tizenöt témakörben. Kétezernél is
többen válaszoltak, akik kiemelkedően a legnagyobb elégedettséggel
a rendezvényeinkről nyilatkoztak,
ami azt is igazolja, hogy jó irányba haladunk a 2010-ben megfogalmazott célkitűzésünk felé, miszerint az alvóvárosból egy pezsgő, élő
közösséget hozzunk létre. Dunakeszit közösen olyanná formáljuk,
ahol élni jó!
Vetési Imre
Fotó: sunnyphoto.hu

Az Ocho Macho együttes 2003-ban alakult Magyarország nyugati vidékén,
a szombathelyi „nyolc macsó” egy mindenki által befogadható és sokoldalú produkciót akart létrehozni, amely olyannyira sikerült, hogy több éve
már ők a hazai fesztiválok hangulatfelelősei. Az idei interjúsorozatban a
zenekar frontemberével, Kirchknopf Gergővel készült interjú.
- Zenei stílusotokra mondják, hogy kicsit reggae, kicsit ska, kicsit punk, kicsit latin, te hogy határoznád meg?
Hogyan alakult ki ez a fajta
hangzásvilág?
- Mi magunk ezt leginkább
nem határoztuk meg sohasem,
hiszen jellemzően eklektikus
a zenénk. Most azt gondolom,
nagyon „Ocho Macho”-s, hogy
szabad zenei kirándulásokat teszünk az új daloknak az írásánál
is, és nem skatulyázható be a zenekar. Számunkra is öröm, hogy
nem ugyanazt kell játszanunk
éveken keresztül, hanem mindig
meg tud újulni a zenekar.
- Nyolc macsó hogyan fér
meg egy bandában? Frontemberként te mondod meg a tutit
vagy konszenzusra jutással,
közösen döntötök mindenben?
- Jómagam a demokratikus
diktatúrában hiszek. Megbeszélünk dolgokat nyilvánvalóan, de a zenekar jelenlegi felállásában mindenki tudja magától a feladatait. Ha kell egy
döntéshozó valamilyen témában a legvégén, az én vagyok,
de a többi tag ezt elfogadja.
- Tavaly ünnepeltétek meg a
15 éves fennállását a zenekarnak egy fergeteges koncerttel a
Barba Negra Trackben, utána

Közéleti újság

viszont tagcserék következtek,
történt-e változás a zenei stílusban?
- Remélem, hogy igen. A változás magában hordozza a lehetőségét annak, hogy fejlődjünk. Úgy gondolom, hogy az
tud életben maradni, ami folyamatosan tud változni. Érezhető, hogy a tagcseréket követően másfajta energiák vannak,
a maximumot akarja kihozni
magából mindenki, és ez érződik a zenéken is. Nagyon magas képzettségű zenésztársakkal vagyok most körülvéve, és
a közönség visszajelzései alapján nagyon jót tett a zenekarnak ez a néhány tagcsere.
- Néhány évvel ezelőtt már
egyszer adtatok koncertet a

Váci Világi Vigalmon. Hogyan emlékszel erre az eseményre vissza?
- Nagyon pozitív élmény
volt, mert én kicsit féltem, hogy
az a hatalmas tér hogyan lesz
emberekkel megtöltve. Ehhez
képest nagyon hamar megtelt
a naplementébe nyúló koncert
alatt, úgyhogy én nagyon várom már az idei koncertet is, és
örömmel megyünk vissza hozzátok játszani, és visszük a legújabb – július 1-jén reggel hat
órakor megjelent – dalunkat is,
a Veled jó című számunkat.
A koncertre 2019. július 19én 20:00-kor kerül sor Vácon, a
Március 15. téren.
Bodzás Szabolcs
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Letették a Vanyek Béla
Sportcentrum alapkövét Vácon
Letették a Váci Reménység Egyesület sporttelepén létrehozandó edzőközpont alapkövét vasárnap a váci II. Reménység családi nap keretében. A beruházás várhatóan 2020 májusában fejeződik be. Az edzőközpont Vanyek
Béla néhai kanonok nevét viseli majd.

A

Az egyesület történetének legnagyobb beruházása vette kezdetét

z alapkőletételkor
Rétvári Bence, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési
képviselője elmondta: a közel
százéves egyesület legnagyobb
beruházása kezdődik el. Hozzátette: a kormány 774 millió
forinttal támogatta, hogy a Vácon és környékben élők korszerű körülmények között sportolhassanak.
Az államtitkár felidézte: Európában a magyar általános iskolások töltik a legtöbb időt
mozgással, testneveléssel, ami
köszönhető a mindennapos
testnevelés bevezetésének.
Rétvári Bence emlékeztetett,
hogy Magyarországon 2010 óta
megháromszorozódott a szabadidős sportolók száma (míg
2010-ben a népesség öt százaléka sportolt rendszeresen szabad idejében, 2017-ben ez már

15 százalék volt), s ez megjelenik az igazolt sportolók számában is, ami Magyarországon fél
millió fölé nőtt.
A Nemzeti Szabadidős
Egészség Sportpark Program
első ütemében 1,5 milliárd forintból 110 településen jönnek
létre létesítmények országszerte - mondta el. Kiemelte: az elmúlt években 24 helyszínen
épült új tornaterem és 17 tanuszoda jött létre.
Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyarok várható élettartama 2010hez képest 1,5 évvel hosszabb,
és ez a növekedési ütem magasabb, mint az európai uniós átlag. A magyarok egészségben eltöltött éveinek száma pedig 2,4 évvel lett több, szemben
az unió 1,7 évével - fűzte hozzá.
Beer Miklós váci megyés
püspök arra emlékeztetett,
hogy amikor az egyesület a
Reménység nevet választot-

ta, arról a hitről tettek bizonyságot, hogy van jövője a városnak, az ifjúságának
és sportolóinak. A püspök
Vanyek Béla kanonok hitvallásával buzdított mindenkit
arra, hogy sportoljon, éljen
egészségesen.
A Váci Reménység Egyesület által használt és fenntartott, de a Váci Egyházmegye
tulajdonában álló atlétikai pálya korszerűsítésének alapvető
célja egy 1200 négyzetméteres
korszerű, minden igényt kielégítő edzőközpont, valamint
egy hat sávos atlétikapálya kialakítása – írja az MTI.
Pályaszinten létrehoznak
egy atlétikai edzőtermet, futófolyosót, bemelegítő termet,
továbbá négy mosdót, két öltözőt, két zuhanyzót, előtereket

és közlekedőket. A pályaszintet és az utcaszintet akadálymentes lift köti majd össze. Az
utcaszinten kialakítanak öt
előteret, portát, előcsarnokot,
továbbá egy vívótermet három
öltözővel és két zuhanyzóval,
akadálymentes mosdókkal,
illetve szertárral és gépészeti
helyiséggel.
Fotó: KesziPress
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Mindkét magyar válogatott érmet szerzett
a Dunakeszin rendezett Európa-bajnokságon

Az éjjel korfballban
sem ért véget…

Hét ország – Hollandia, Csehország, Szlovákia, Portugália, Anglia, Németország és Magyarország – 12 csapata vett részt a Dunakeszin rendezett
U15-ös korfball Európa-bajnokságon, valamint a fiatalabb korosztály számára kiírt kontinensviadalon, a Rising Star Kupán. Mindkét válogatottunk
megérdemli a dicséretet, hiszen a sportág hazai történetében először szereztek Eb-érmet csapataink.

A

mikor szóba kerül a korfball Dunakeszin, valahogy
az embernek azonnal beugrik a jókedv, az ének
és a tánc fogalma is. Nem véletlenül, ugyanis a sportág hazai atyja, Nagy Bandor ezúttal
is számos olyan elemet csempészett be az Európa-bajnokság menetébe, ahol a sportolók, edzők és a szurkolók is önfeledten szórakozhattak, kiengedhették a gőzt magukból.
És ez már Dunakeszi főterén
tartott ünnepélyes megnyitón is nyomon követhető volt,
amikor a kötelező díszbeszédek után az esemény minden
csapat részvételével egy közös
táncba torkollott.
„Őszintén remélem, hogy
az Eb után is lesz okunk örülni. Mindenesetre az első csatát
megnyertük, hiszen a nemzetközi szövetséggel történt megállapodás szerint minden második évben nálunk rendezik meg
ezeknek a korosztályoknak az
Európa-bajnokságot” – jelentette ki lapunknak Nagy Bandor.
És nemcsak rendezőnek,
szervezőnek, hanem jósnak is
kitűnő sportvezető imája meghallgattatott, hiszen a fiatalabb
korosztály a teremben – a Szent
István Általános Iskola sportcsarnokában –, míg az U15-ös
válogatott a strandkorfballban
– a Kinizsi Sportcentrum külön a mostani Eb-re kialakított
homokos pályáján – szerzett

Eb-bronzérmet. Ám nemcsak
őket illeti a dicséret, hanem a
szurkolókat is, akik fergetegesen bíztatták a csapatokat,
amikor azok pályára léptek.
Zengett-zúgott a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság magyar dala, és rájöttünk, hogy az
éjjel bizony a korfballban sem
érhet véget.
Persze ne feledkezzünk
meg arról, hogy a két bronzérem mellett sikerült a fiatalabbaknak egy 4. helyet elérni a strandváltozatban, míg az
U15-ös válogatottunknak teremben egy 5. helyet megszerezni, ráadásul úgy, hogy a
sportág hazai történetében először sikerült legyőzni az angol
válogatottat. Az aranyérmet
– mondhatni természetesen –
mindkét korosztály esetében a
sportág kitalálói és megalkotói,
a hollandok nyerték.
„Kizárólag a dicséret hang-

ján beszélhetek mindkét korcsoport válogatottjának teljesítményéről. Most szereztük
meg az első magyar Eb-érmeket, ráadásul úgy, hogy a játék
minden elemében láthatóan
fejlődtünk az elmúlt időszakhoz képest. Erre a teljesítményre nyugodtan alapozhatunk a
továbbiakban, és nagyon kevésen múlott, egészen pontosan
egy aranygólon, hogy az U15ös csapat nem került be a döntőbe a strandkorfball esetében,
míg a fiatalok hasonló módon
veszítették el a bronzmeccset.
Ha tapasztaltabbak lesznek,
akkor ezeket a meccseket már
megnyerik majd” – értékelt
Vágó Zoltán szövetségi edző.
És ha így lesz, akkor
korfballban nemcsak az éjjel,
hanem az éremszerzés sem érhet majd véget.
M. L.
Fotó: dunakeszipost.hu

Nagy Vízbe Ugrás lesz vasárnap Gödön!
Folyóink és vizesélőhelyeink a Föld minden élőlénye számára nélkülözhetetlenek,
mégis komoly veszélyben vannak. Vizeink megőrzéséért a WWF Magyarország idén is
közös csobbanásra hív mindenkit: július 14-én Európa-szerte tömegek ugranak az élővizekbe, amelyhez bárki csatlakozhat saját szervezésű eseménnyel. A gödiek idén is
csatlakoztak a jó öreg kontinensen nagy támogatottságot élvező akcióhoz.

A

kormá nyok na k,
döntéshozóknak, a
vállalatoknak és az
egyéneknek is hatalmas a felelőssége abban,
hogy megőrizzék vagy éppen
visszaállítsák vizeink jó ökológiai állapotát. Éppen ezért
fontos lépés, hogy a természettel újra harmóniába, a vizekkel újra kapcsolatba kerüljünk. Ezt hivatott népszerűsíteni a Nagy Ugrás is, ami
egy 14 éve tartó európai kezdeményezés. Minden év július második vasárnapján Európa-szerte több mint 500
helyszínen százezrek ugranak
egyszerre a folyókba és más
természetes vizekbe, ezzel éltető vizeinkre irányítva a figyelmet. Az első hivatalosan
meghirdetett Nagy Ugráson
2005-ben több mint 250.000

embert sikerült mozgósítani, akik 22 ország 31 folyójába ugrottak egyazon időpontban.
Magyarországon 2008-ban
ugrottunk először. „Idén is
várjuk a településeket, közösségeket, baráti társaságokat,
hogy rendezzék meg a saját
Nagy Ugrásukat, és csobbanjanak július 14-én 15 órakor!
Bárki összefoghat: egy egész
település, egy baráti társaság,
egy szövetség tagjai vagy akár
egy cég munkatársai is. A lényeg, hogy több ezer emberrel egy időben ugorjunk mi is
vizeinkért” – mondta Antal
Alexa, a WWF Magyarország
kommunikációs vezetője.
Göd idén is csatlakozott a
Nagy Ugrás magyarországi
rendezvényéhez, július 14-én,
vasárnap 10 órakor indul a 18

óráig tartó sport- és kulturális program, melyben – többek között – lesz táncbemutató, a közönség testközelből
drukkolhat Nick Árpád erőemelő világ- és Európa-bajnok Guiness rekorder rendkívüli sportteljesítményének sikeréért.
A szervezők sárkányhajózásra, vízi rendészeti bemutatóra, filmvetítésre, családi vetélkedőkre és még számos izgalmas és szórakoztató programra hívják és várják a gödieket, és a közkedvelt városba
ellátogató turistákat, a Duna
szerelmeseit a Jósika utcai
Duna-part Nyaralóházak területére, ahonnan a NAGY
UGRÁS résztvevői 15 órakor
együtt mennek át a folyóhoz,
hogy közösen csobbanjanak a
vízbe.
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