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A Szobi járás Pest megye
északi kapuja a határon túlra

2019. augusztus 15.

Az évszázados múltra visszatekintő járások közel három évtizedes – 1983-tól
2012-ig tartó – szünet után 2013. január
1-jével újra létrejöttek, hogy meghatározó szerepet töltsenek be a magyar közigazgatásban. Az újjászervezett járások
megalakulásakor országszerte 175 jött
létre, Pest megyében 18, melyek egyike az ugyancsak jelentős közigazgatási
múlttal büszkélkedő Szobi Járás. A Szobi Járás jelentős történelmi múlttal rendelkezik, hiszen elég, ha csak azt említjük meg, hogy volt, amikor Hont vármegye részeként működött. Hogyan tudná
bemutatni a hazánk északi kapujában
elterülő járást? – kérdeztük Kempfné
dr. Dudás Hildától, a Szobi Járási Hivatal vezetőjétől.
Cikk a 2. oldalon

AUGUSZTUS 20:
„Isten éltessen, Magyarország!”

Püspökszentelés
a Váci Székesegyházban

Az idei nemzeti ünnep szlogenje az "Isten éltessen, Magyarország!" elnevezést kapta. A központi rendezvénysorozat idén is több napos lesz. A Mesterségek Ünnepe már augusztus 17-én elkezdődik a budai Várban,
míg a Magyar Ízek Utcája a Várkert Bazár előtt augusztus 18-án, vasárnap nyílik meg és három napon át várja a látogatókat. Lesznek gyerekprogramok és koncertek, fellép mások mellett a Hooligans, Deák Bill Gyula,
a Beatrice és a Csík Zenekar.

N

ovotny Antal, a Magyar
Ízek Utcája főszervezője elmondta: idén a Kárpát-medencei népi gasztrokultúra sokszínűségének bemutatására helyezik a hangsúlyt. Lesz egyebek mellett puliszka Pusztinából,
öhön az Alföldről, káposztaleves a Felvidékről, dödölle az Őrségből, paradicsomos töltött káposzta Szatmárból, halászlé a DélDuna mellől, birkapörkölt Karcagról, káposztás paszuly Kárpátaljáról.
Mindemellett azokra is gondoltak, akik
a könnyebb ízeket kedvelik.
A Magyar Ízek Utcájában lehet megkóstolni Magyarország tortáját, Magyarország cukormentes tortáját és a Szent István-napi kenyeret is.
Selmeczi László, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének ügyvezetője felidézte, hogy az idén tizenharmadik alkalommal meghirdetett versenyben 31 tortából választották ki a
döntősöket és a nyertest: Tóth Norbert cukrászmester Boldogas�szony csipkéje lett Magyarország tortája.
Tóth Norbert elmondta: tortája minden rétegében megtalálható a málna, amelyet azért választott, mert azt sokan szeretik és jól
lehet hozzá párosítani az ízeket.
Erős Antónia, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány alapítója szerint idén bármelyik benevezett torta megnyerhette volna
a Magyarország cukormentes tortája versenyt. Idén a szegedi A
Cappella cukrászda Kicsi Gesztenyéje nyert, amely szeletenként

204 kalóriát tartalmaz - közölte Erős Antónia, aki azt is elmondta: a háromnapos rendezvényen idén is várják
ingyenes vércukorméréssel a látogatókat.
A nyertes cukormentes torta készítője, Gyuris László azt
mondta: a versenyt kétszer kellett megnyerniük, mert nemcsak
a zsűrit, hanem a dietetikusokat is
meg kellett győzniük.
Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke kiemelte: a kenyér az egyik
legalapvetőbb élelmiszere az emberiségnek, az augusztus 20-i nemzeti szalaggal átkötött kenyér pedig azt szimbolizálja, hogy az élet és a haza összekapcsolódik -

tette hozzá.
A rendezvényen átadták a Magyar Pékszövetség - idén nyolcadik alkalommal megrendezett - Szent István-napi kenyérversenyének díjait is. Három kategóriában díjazták a versenyzőket, az
innovatív kenyér, a rozskenyér és a Szent István-napi búzakenyér
kategóriában. A pékeknek nagyrészt gabonaőrleményből, hagyományos kovászos technológiával kellett elkészíteni a kenyeret,
természetes anyagok felhasználásával. A pálmát a Pedró Pékség
pékmesterei az általuk készített Szerencsetarsoly elnevezésű durumliszttel gazdagított kenyérrel vitték el a 2019-es év Szent István-napi kenyere kategóriában. Ugyanez a pékség nyerte meg az
innovatív kategóriát is. A rozskenyér kategóriát a beregi rozskenyér nyerte.

2019. július 12-én Őszentsége Ferenc pápa
Marton Zsoltot, a Központi Papnevelő Intézet
rektorát váci megyéspüspökké nevezte ki. Püspökszentelése 2019. augusztus 24-én 10 órakor
a Váci Székesegyházban lesz, melyre szeretettel
várják a híveket.
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A Szobi járás Pest megye
Nagy kincsünk
északi kapuja a határon túlra a Duna és a zöld környezet

Folytatás a címlapról

- A Szobi járás valóban kapu, lényegében Pest
Megye kapuja a határon túlra. Másfél évtized híján 150 éves múltra néz vissza, bár számos átalakuláson, átalakításon, változáson ment át. A jelen formájában 42 évi szünet után lett Szob újra
járási székhely, akkor is, megszűnéséig, ugyanennek a 17 településnek volt a székhelye.

Kempfné dr. Dudás Hilda

- Nagyon rövid jellemzője a jelenlegi állapotának az lehetne, hogy van egy urbanizáltabb
déli rész, ez gyakorlatilag Szobtól Verőcéig tart,
és van egy, az agrárvilághoz, az erdőgazdálkodáshoz szorosabban kötődő északi rész, Szobtól
Bernecebarátiig nyúló település csokor.
A „mi szavainkkal” mondva a Dunakanyar
települései: Szob, Nagymaros, Zebegény, Kismaros, Verőce, a Börzsöny belső falvai: Szokolya, Kóspallag, Márianosztra, Nagybörzsöny,
Perőcsény, és az Ipoly-völgye falvai: Ipolydamásd, Letkés, Ipolytölgyes, Vámosmikola, Tésa,
Kemence, Bernecebaráti.
Az állandó lakosok száma mintegy 25.000 fő,
amely az üdülő, nyaralóingatlanok, illetve a táj
turisztikai adottságai miatt a nyári hónapokban
akár a duplájára is emelkedhet.
A járás északi területén a Volánbusz járatai,
míg a déli részen a MÁV Start vonatai biztosítják a közösségi közlekedést.
A járásnak mentőállomása, egyházi fenntartású középiskolája, és járóbeteg-szakellátást biztosító intézménye is van.
- Fél évtized telt el a járások újra szervezésétől. E törtélelmi változás milyen hatással van a
járás településeinek mindennapi életére?
- 2013. január 1-je fontos dátuma a magyar
közigazgatás átszervezésének, ugyanis ekkor
vette kezdetét a fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve a járási és kerületi hivatalok kiépítésének rendszere. A Pest Megyei Kormányhivatal Szobi Járási Hivatala esetében ez azt jelentette, hogy az okmányiroda, a gyámhivatal és
a hatósági osztály megkezdte 17 településre egységesen kiterjedő államigazgatási tevékenységét.
Megalakult az ügysegédi rendszer, amely teljes körű lefedettséggel minden településre eljuttatta és juttatja el ma is a kormányhivatal szolgáltatásait.
Az ügysegédek a hét bizonyos napján, illetve
napjain rendszeresen a településeken ügyfélfogadást tartanak, mellyel az állampolgárok ügyintézését helyben biztosítják.
2016-ban Kormányablak épült ki Szobon, ami
azt jelenti, hogy az állampolgár egy helyen és
egy időben akár több ügyben is kezdeményezhet saját ügyében eljárást.
Az azóta eltelt időben az így elintézhető eljárások köre sok száz ügytípusra bővült.
- Tevékenységük során mit érzékel, a közigazgatás újbóli átszervezésének mi a legnagyobb előnye? Van-e olyan terület, ahol finomítani kell a működés folyamatait?
- Mint az az eddigiekből is kiderült a járási hivatalok, így a Szobi Járási Hivatal feladatköre is

az eltelt időben folyamatosan bővült, követve az
állampolgári igények, illetve a közigazgatás korszerűsítésének lehetőségeit és programját.
Hivatalunk esetében egy örvendetes körülmény létezéséről szólnék, nevezetesen arról,
hogy az ügyintézők és az állampolgárok között
egy közvetlen, ügyfélbarát viszony alakult ki.
Ezt lehet, hogy a vidékies lét hozza magával, az
azonban tény, hogy sokkal oldottabb körülmények között végezhető egy olykor elutasítással
járó kérelem elbírálása is.
Gyakorlatilag a járási hivatalok megszervezésével valójában minden településre eljut az államigazgatás szinte minden szolgáltatása. A helyi önkormányzás, amelyet a települési önkormányzatok végeznek, kibővült az államigazgatás szolgáltatásaival.
Igen röviden összegezve talán ez a lényege a
járási hivatalok megszervezésének.

Több mint hetven százalékkal bővül hazánkban
a gyorsforgalmi úthálózat – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

Fontos események történtek az idén nyáron, hiszen nemrég kigördült az
első KISS emeletes motorvonat a Dunakeszi Járműjavító gyártócsarnokából, az M3-as autópályán pedig egy olyan csomópontot adtunk át, amely a
hozzá tartozó úttal együtt segíti a térség lakóinak gyorsabb eljutását a fővárosba, valamint a gazdasági versenyképességünk növekedését – mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú
választókerület országgyűlési képviselője. A politikus büszke azokra az apróbb eredményekre is, amelyek kevésbé látványosak ugyan, de összetartó
közösséggé formálták az itt élő embereket.

- Az utóbbi hetek híradásai arról szólnak,
hogy a fővárosban és Pest megyében létszám
hiánnyal küzdenek a hivatalok. Önöknél adottak-e az optimális személyi és tárgyi feltételek a
lakosság zavartalan kiszolgálásához?
- Nyilván a mi hivatalunkat sem kerülte, illetve kerüli el a személyzeti munka nehezebb,
illetve könnyebb periódusa. A speciális szakképzettséggel rendelkező szakemberek megszerzése, helyben tartása, a folyamatos továbbképzés biztosítása az újabb és újabb kihívásoknak való megfelelés feladatokat adhat, illetve
ad a hivatal dolgozói és vezetői számára. Azt
azonban nagyon jó kijelenteni, hogy a hivatal
valamennyi dolgozója - egy kivétellel - a járás
területén lakik. Voltaképpen egy igen korszerű, jól felszerelt hivatal áll az ügyfelek rendelkezésére.
- A Duna, az Ipoly és a Börzsöny ölelésében elterülő járás székhelye, Szob és a környező települések gyönyörű természeti és építészeti kincsekkel, gazdag kulturális értékekkel
büszkélkedhetnek. Hogyan tudják ezt a vonzó határmenti régiót – bár a járási hivatalnak
nem feladata – a települési önkormányzatokkal együttműködve népszerűsíteni, tartalmas
programokkal idecsalogatni a turistákat?
- A kérdésben magában benne van a válasz
is. Valóban a települési önkormányzatokkal jó
és szoros együttműködésben létezünk. Az ez
évi példa lehet talán a legélénkebb, a június 21től 23-ig tartó, hagyományt teremtő Ipoly Feszt
kulturális rendezvénysorozata. Az egyszerre
több településre, határon innen és túl kiterjedő kulturális fesztivál ékes példája lehet az egymásra találásnak és a kultúrában határok nélküli együtt cselekvésnek. A rendezvény helyt adott
a legigényesebb koncerttől a gyermekjátékokig
terjedő műfajoknak.
Helyben élők és idelátogatók, kicsik és nagyok
együtt tölthettek el egy tartalmas hétvégét járásunkban.
- Hogyan tudná a Szobi járás előtt álló újabb
fél évtized fejlődését, a közigazgatásban betöltött tevékenységét meghatározni?
- Úgy gondolom, a közigazgatás fejlődése, változása jelen esetünkben talán nem fél évtizedekben vagy egyéb periódusokban szakaszolódik, sokkal inkább az új eszközök és lehetőségek, az informatika és mégis emberközeli ügyintézés összehangolt együttléte adhat nagy kihívást a következő időkre.
Rendkívül összetett feladat lesz az, hogy szinte egy új nyelvet kell majd az e-közigazgatással
általánosan valamennyiünknek megszoknunk
abban a körben, ahol az emberi beszélt nyelv a
leginkább használt az ügyek intézésében.
Ez a kihívás bizonyosan gyorsabb és korszerűbb ügymenetet hozhat, mint a hagyományos,
jelenbeli ügyintézés, de ettől válhat majd sajátosan újszerűvé és az ügyfelek szempontjából még
kényelmesebbé.
- Köszönöm a beszélgetést, további sikeres
munkát kívánok!
Vetési Imre

Az Útprogram keretében épült meg az M3 új csomópontja Fót és Mogyoród mellett

– Mit jelent majd a térségben élők számára, hogy Dunakeszin elkészült az első emeletes motorvonat, amely hamarosan forgalomba is állhat?
– Mindenképp nagy eredménynek és fontos előrelépésnek tekinthetjük, hogy az idén
nyáron, július közepén kigördült a MÁV-Start megrendelésére készült első nagykapacitású KISS emeletes motorvonat a
Dunakeszi Járműjavító gyártócsarnokából. A város egyik
legnagyobb kincse a Duna és
a zöld környezete, a környezetkímélő vasúti közlekedés elterjedése pedig hozzájárul ennek az értéknek a megőrzéséhez. Emellett a most elkészült
KISS emeletes motorvonat mutatja azt is, hogy a Dunakeszi
Járműjavítónak megvan a képessége bármilyen vasúti jármű gyártására, tehát további
nagyszabású vállalkozásokat
is képes felvállalni és maradéktalanul teljesíteni. Az emeletes motorvonatok forgalomba
állításával pedig jelentősen javul a vasúti szolgáltatás minősége, gyorsabb, kényelmesebb
eljutást tesz lehetővé Dunakeszi és Budapest között. Az utazást többek között a kivételesen csendes futás, a korszerű
utastájékoztató rendszer, a tágas és világos belső terek, a fejlett légkondicionáló rendszer
és az ingyenes wifi-szolgáltatás
teszi még kényelmesebbé.
– Hány ilyen motorvonat
közlekedik majd ezen a szakaszon?
– A motorvonatok gyártá-

sa és forgalomba állítása egy
többlépcsős folyamat. Az első
körben lehívott tizenegy darab KISS motorvonat már jövő
februárban forgalomba állhat a
váci és a ceglédi elővárosi vasútvonalon, majd további nyolc
emeletes motorvonat érkezik
2021 elején. A MÁV-Start még
2017 áprilisában, közbeszerzési eljárásban kötött keretszerződést a Stadler Bussnang AG
vasúti járműjavítóval negyven
darab KISS motorvonat szállítására. Az első ütemben először tizenegy, majd további
nyolc darabot hívott le a vasúttársaság, a fennmaradó huszonegy lehívásának előkészítése folyamatban van.
– Az autós forgalomban is
jelentős előrelépés történt az
idén nyáron a mogyoródi autópálya-csomópont átadásával. Várhatók a térségünkben
még hasonló beruházások?
– Természetesen, hiszen azzal, hogy július végén átadtuk
a Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új autópályacsomópontot az M3-as autópálya Hungaroring körforgalomnál, a munka még távolról sem ért véget, és ez is szoros összefüggésben áll a vasúti
fejlesztésekkel. A további tervek máris készen állnak – vagy
most készülnek –, hiszen 2024ig mintegy ötezer-milliárd forintot fordít a kormány közúti
és vasúti fejlesztések előkészítésére és kivitelezésére. A beruházások egy része pedig természetesen régiónkat is érinti
majd, tehát az itt élő emberek a

közvetlen kedvezményezettjei
és haszonélvezői lesznek ezeknek a fejlesztéseknek. A most
átadott csomópont és a hozzá
tartozó út is segíti a térség lakóinak gyorsabb eljutását a fővárosba, valamint a gazdasági versenyképesség növekedését. Az Útprogramban a kormány célja, hogy 2022-re több
mint hetven százalékkal bővüljön a gyorsforgalmi úthálózat hossza a 2010-es állapothoz képest.
– Az elmúlt időszakban igen
jelentős sport- és oktatási fejlesztések zajlottak a térségünkben. Várható, hogy ezeknek is lesz folytatása?
– Persze, hogy lesz, az oktató-nevelő munka sem szorul
a háttérbe továbbra sem, és én
büszke vagyok azokra az apróbb eredményekre is, amelyek
kevésbé látványosak ugyan, de
összetartó közösséggé formálták a régiónkban élő embereket. Csak, hogy egy példát említsek: Gödön az Ady Endre úti
Csalogány óvoda férőhelyeinek számát ötvennel bővítettük, a Kincsem Óvoda udvarán pedig ovi-sport pályát alakítottunk ki. Ezzel párhuzamosan elvégeztük a Németh
László Általános Iskola energetikai felújítását is. Szorosan ehhez kapcsolódik, hogy az Oázis
lakóparkban épülő új egészségház melletti területen kialakítottunk egy szabadtéri edzőparkot, ami ugyancsak az iskoláskorú gyermekek, a fiatalok
érdekeit és igényeit szolgálja.
Szabó Palócz Attila
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Sződliget:
Vác: Hat párt és két civil
Fenyvesi Boldizsár független szervezet közös polgármesterjelöltje: Matkovich Ilona
polgármester-jelöltként indul
Közösségi oldalán jelentette be Fenyvesi Boldizsár, hogy független polgármester jelöltként indul Sződligeten az őszi önkormányzati választáson.
„Mint az az eddigiekből kiderülhetett, elindulok az
októberi önkormányzati választáson Sződligeten, mint
független polgármester jelölt. A függetlenség számomra azt jelenti, hogy igyekszem távol maradni a pártpolitikától, mert elsősorban a sződligetiek érdekeit szeretném képviselni, nincsenek országos politikai ambícióim.” – írja, majd kifejti, hogy mit tekint az egyik legfontosabb céljának: „Úgy gondolom, hogy Sződliget
polgármesterének igyekeznie kell a lehető legjobb kapcsolatot kialakítani mindazokkal, akik segíteni tudják
törekvéseinket. Ezért is találkoztam Rétvári Bence államtitkár úrral, hogy bemutassam neki az elképzeléseimet, a programunkat. Rétvári Bencével a lényegi kérdésekben egyetértésre jutottunk, és ennek megfelelően a
támogatásáról biztosított minket. Hajrá, Liget!” - olvasható Fenyvesi Boldizsár bemutatkozásában.

Nyomravezetői díjat vezetnek be az
illegális szemétlerakók bejelentéséért
Negyedik alkalommal tartott egyeztető fórumot Fördős Attila váci polgármester az érintett szakemberekkel az új szelektív hulladékgyűjtő szigetek
kialakításáról. Mint ismeretes, három nagyobb, bekamerázott lerakót építenek ki a városban, így várhatóan rendeződnek majd a jelenlegi áldatlan állapotok.

R

endszeres
tapasztalat
ugyanis, hogy a közösségi szemeteseknél nem csak
kommunális, illetve szelektívhulladékot tesznek ki, hanem sittet és
lomokat is. A fórumon elhangzott,
hogy hamarosan bevezetik a nyomravezetői díjat is, azaz, amennyiben
lakossági bejelentetéssel és dokumentálással sikerül tetten érni egy
szabályszegőt, akkor akár 50 ezer
forintot is fizet az önkormányzat.
Az utóbbi hetekben négy szervezet figyeli összehangoltan az illegális szemétlerakást a városban.
A közterület felügyelők mellett a
rendőrség, a várossal szerződésben álló vagyonvédelmi cég alkalmazottai és a Váci Önkéntes Tűzoltó és Mentő Egyesület aktivistái
is azon vannak, hogy tetten érjék
a notórius szabályszegőket. A be-
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Kossuth téri Vácz Remete szobornál tartott sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy mind a tíz egyéni körzetben jelöltet fognak állítani. Felszólították az ellenzéki szervezeteket,
hogy álljanak be az ismert váci ügyvéd mögé.
Csereklye Károly arról beszélt,
hogy a korábbi ellenzéki megállapodást mások felrúgták, ezért fontos felhívni a polgárok figyelmét,
hogy ők továbbra is dr. Néveri István független polgármester-jelöltet támogatják. - Ő egy megbízható ember, szavának ura – mondta
az elnök, aki hozzátette: szerintük
mindenben megfelel azoknak a kritériumoknak, amelyek egy jó városvezetőt jellemezhetnek. Kérte, hogy
a polgárok a szavazáson támogassák
az egyesületüket.
Dr. Bóth János szerint mögöttük
nem párt logók, hanem a váciak áll-

számolókból kiderült, az együttműködés hatékony – számolt be a
váci városi televízió, amely idézte
Fördős Attila polgármester nyilatkozatát is: „…látható eredményei
vannak, elmondásuk szerint lényegesen kevesebb a hulladékszigetek
körüli illegális hulladéklerakás, ez
költségeket csökkent, ez közérzetet javít, közegészségügyi, járványügyi szempontból is egy komoly
előrelépés…”
Mint a hulladékkezelési egyeztető fórumon elhangzott, még mindig gyakori, hogy egy-egy lakásfelújításból az utcai kukákba, vagy
azok mellé kerül az építési hulladék. Mostantól azonban a városi hulladékkezelő is fokozott figyelmet fordít ezekre az esetekre,
ezért, ha a konténerek ürítésekor
nagyobb mennyiségű inert szemét-

tel találkoznak, akkor a helyszínen
fényképeket készítenek és jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyek alapján megkezdődik a szabályszegők
hatósági felkutatása. Az önkormányzat továbbá a városban élőket
is bevonná, ennek érdekében bevezetik a lakossági nyomravezetői díjat is, amelynek mértéke 30 és 50
ezer forint között várható.
„Szeptemberben
módosítani
fogjuk a hulladékkal kapcsolatos
rendeletünket, amelyben az illegális hulladéklerakással kapcsolatban lakossági bejelentést és annak
dokumentálását követően nyomravezetői díjat kívánunk fizetni, ezzel is ösztönözni a lakosságot, hogy
közösen próbáljuk meg ezeket az
illegális hulladéklerakásokat megakadályozni és megelőzni.”- jelentette ki Fördős Attila.

Augusztus 9-én délelőtt a váci főtéren tartott közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy hat ellenzéki párt és két civil szervezet közös polgármester-jelöltje Matkovich Ilona. A polgármester aspiráns ünnepi pillanatnak nevezte az ellenzéki pártok közös összefogását, melynek sikeréért
nagyon sokat dolgoztak.
– Ez egy fantasztikus pillanat! – mondta Matkovich
Ilona, aki reményét fejezte ki, hogy az összefogással elkezdődik az a munka, amely változáshoz vezet a város
életében. A független újságíróként ismertté vált polgármester aspiráns 2014-ben a SZAVAD Egyesület színeiben nyert önkormányzati képviselői mandátumot a
váci képviselő-testületben.
Matkovich Ilona támogatására felsorakozott a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, a Momentum, a Párbeszéd, az LMP, a Mindenki Magyarországa Mozgalom,
és két civil szervezet, a Vácért Lokálpatrióta Egyesület
és a SZAVAD Egyesület. A polgármester-jelölt bejelentette, hogy az MSZP helyi szervezetével még tárgyalnak, ám a párt egyik önkormányzati képviselője, Kiss
Zsolt tagja az ellenzéki összefogásnak.
– Még egy kis türelmét kérünk, de azt reméljük, hogy
a velünk szimpatizáló szocialista választók ránk szavaznak majd. Nagyon bízom benne, hogy az „MSZPvel való probléma napokon belül megoldódik” – tette
hozzá, majd arról beszélt, hogy az előttünk álló két hónapban nagyon sokat kell dolgozniuk, hogy a reménytelenséget felváltsa a remény a városban. Ennek igazolásaként azt fejtegette, hogy szerinte a városban sokkal
több olyan váci él, aki változást akar, mint olyan, aki
meg van elégedve a jelenlegi városvezetés munkájával.
Az ellenzéki polgármester-jelölt úgy látja, hogy Vác jelentőségéhez és lehetőségeihez képest nagyon elmaradott. “Én egy modern, fejlődő európai várost képzelek
el” – tette hozzá.
Majd arról beszélt, hogy ő egy olyan képviselő-testületet szeretne, melyben a képviselők „kis polgármester-

ként” tevékenykednek, akik behozzák a hivatalba a helyiek gondját, a megoldandó feladatokat. – Polgármester és képviselő egységesen azért dolgozik majd, hogy
az emberek problémájából minél többet sikeresen megoldjunk. A mi jelszavunk munka és összefogás! – utalt
az előttük álló feladatok közös megoldására Matkovich
Ilona, aki bejelentette, hogy „remek képviselő-jelöltjeik” vannak, akiket a programjukkal együtt a jövő héttől
kezdődően folyamatosan bemutatnak. A közös munkát „egy óriási nagy takarítással” szeretnék elkezdeni,
melybe bevonják a város polgárait is, mert rendet akarnak Vácon.
– Tisztaságot, aszfaltos utakat akarunk Vácon, mert
egy 33 ezres városban azt gondolom, ma már ez az alap!
– fogalmazott az ellenzéki pártok polgármester-jelöltje.
Az összefogásban résztvevő pártok jelenlévő képviselői – Balczó Zoltán, a Jobbik országgyűlési képviselője, Törzsök Tibor, a DK megyei kampánykoordinátora, Molnár Csaba, a Momentum Pest megyei koordinátora, Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese, elnökségi tagja, Kanász-Nagy Máté, az LMP országos elnökségének titkára, Kiss Zsolt, az MSZP városi
képviselője – rövid beszédekben indokolták, miért állnak ki Matkovich Ilona mögött, akinek támogatását kérik a választópolgároktól. A sajtótájékoztatón jelen volt
Ferjancsics László, a Vácért Lokálpatrióta Egyesület önkormányzati képviselője és Herczeg Zoltán, aki a Mindenki Magyarországa Mozgalmat képviselve nyitotta
meg a rendezvényt.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

A Váci Szívvel dr. Néveri István mögé sorakozott fel
„A Váci Szívvel Választási Mozgalom megalakulását Vác fejlődése iránti vágy és az ezért való tenni akarás hívta életre.
Elköteleztük magunkat arra, hogy véget vessünk a maguk hasznát leső megélhetési politikusok uralmának, hazárd játékainak és korrupciójuknak.” – olvasható abban az állásfoglalásban, melyet Csereklye Károly, a Független Kisgazda
Párt helyi elnöke, megyei alelnöke, a Vác Városért Választási Egyesület elnöke jegyez, aki ezt az augusztus 12-én tartott sajtótájékoztatón is hangsúlyozta. A mozgalom képviselői bejelentették, hogy dr. Néveri István ügyvéd polgármester-jelöltet támogatják, számukra elfogadhatatlan Matkovich Ilona polgármester-jelöltsége.
nak, azok az emberek, akiknek elege van a jelenlegi városvezetésből,
s nem “igénylik” Matkovich Ilonát
sem. “Mindannyian az együttműködés hívei vagyunk, s az általam
képviselt Magyar Szocialista Párt
váci szervezetének álláspontja is ez.
Ennek egy feltétele van: Matkovich
Ilona visszalépése a független dr.
Néveri István javára, aki a győzelem
biztosítéka lehet” – mondta dr. Bóth
János, aki hozzátette, hogy neki ehhez erkölcsi alapja is van, hiszen in-

dulni akart polgármester-jelöltként,
de az ismert váci ügyvéd javára vis�szalépett.
Újabb bírálatot fogalmazott
meg Matkovich Ilonával szemben, amikor azt mondta: manipulált közvéleménykutatási adatokat
használ, a számára hátrányos adatokat elhallgatja. „Amikor az együttműködő szervezetekben kisebbségben maradt, akkor a Momentummal együtt felállt a tárgyalóasztaltól” – állította a helyi MSZP-elnök,

aki bejelentette: az egyéni körzetében ismét megméretteti magát.
Krauze István szerint a választást
megelőző megbeszéléseken sokáig egyértelmű volt, hogy dr. Néveri
István lesz a közös jelölt. Ezt a DK
váci szervezete is támogatta, ám
Matkovich Ilona személyes tárgyalásainak hatására a párt országos
vezetése felülbírálta ezt a döntést,
ezért neki és néhány tagnak nem
maradt más választása, mint kilépni
a pártból. Bejelentette, hogy a Váci

Szívvel Mozgalom független képviselőjeként szeretne dolgozni a jövőben a város polgáraiért.
Dr. Jakab Zoltán szerint 2014-ben
még nem voltak elég érettek az ellenzékiek ahhoz, hogy létrehozzanak egy összefogást. Most úgy tűnik, hogy a váciak többsége egy élhető, biztonságos, tiszta várost szeretne, s ez a Vác Városért Választási
Egyesület és a Váci Szívvel mozgalom célkitűzése is.
Lapunk kérdésére dr. Bóth János

megerősítette, hogy dr. Néveri István független polgármester-jelölt
elfogadta a Váci Szívvel Választási
Mozgalom támogatását.
A Dunakanyar Régiónak megerősítette dr. Néveri István, hogy dr.
Bóth Jánosék valóban megkeresték
és felajánlották támogatásukat, ám
ő tájékoztatta őket, hogy amennyiben független polgármester-jelöltként elindul – az öt évvel ezelőtti
elvi és ideológiai alapokon -, akkor
elfogadja mindenkinek a támogatását, aki azonosul azokkal az alapelvekkel, amiket a város vezetésében
érvényesíteni szeretne. – A konkrét
indulásomat még nem döntöttem el,
de ha elindulok, kizárólag független
polgármester-jelöltként vagyok hajlandó indulni a választáson. Egyébként mindkét oldalról megkerestek,
támogatásukról biztosítva – jelentette ki dr. Néveri István.
Vetési Imre
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Közel tíz utca felújításán
dolgoznak Dunakeszin
Az ötvenezres Dunakeszi nemcsak lélekszámában az ország legnagyobb nem megyei jogú városa,
ám lakóterülete is jelentős, amit az átmenő országos utak mellett önkormányzati utcák sokasága hálóz be. A város a 2010-től 2014-ig tartó önkormányzati ciklusban Dunakeszi legtöbb földútját
szilárdburkolattal látta el, ebben, az őszig tartó ötéves képviselő-testületi időszakban pedig a régi
utak felújítására koncentrál az önkormányzat, aminek ékes bizonyítéka, hogy ezekben a hetekben
is közel tíz utcában dolgoznak a szakemberek.
bontási munkálatai után elkezdődött a
terület kialakítása, lassan szépülő fázisba kerül – fogalmazott Somodi István,
aki ezúttal is megerősítette, hogy folyamatosan tárgyalnak a MÁV illetékeseivel,
hogy az állami vállalat a kezelésében lévő
aluljárót formálja át esztétikus, kulturált
megjelenésűre.

Több utca újul(t) meg
a lakótelepen
Megkezdődött a Rákóczi út felújítása is

- Az önkormányzat által kezelt legforgalmasabb közlekedési út a Széchenyi
utca, melyen a város északi peremén a kelet-nyugati irányú forgalom halad, levezetve a kertvárosból és a Tóvárosból érkező jelentős gépjármű forgalmat. A Széchenyi utca új kopóréteget és aszfaltot kapott, az egy hétig tartó felújítási munka
során kicseréltük a hibás szegélyeket. Folyamatban van a padka rendezése is – tájékoztatta lapunkat Somodi István, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetője, aki elmondta, hogy már csak apróbb munkák vannak hátra. – Az iskolakezdésig építünk
egy új zebrát a Tisza utcai kereszteződésben – tette hozzá.

Megkezdődött az Alagi Majori
út szélesítése és felújítása
Az osztályvezetőtől megtudtuk, hogy
megkezdődött a városból a főváros felé
vezető négy út egyikének, az Alagi Majori
útnak a szélesítése és felújítása.
– Az alagi városrészben élők közül sokan egyfajta „egérútként” használják az
utat, amit fél-fél méterrel kiszélesítünk,
majd egységes kopóréteget és aszfaltot
kap. Az út mindkét oldalára stabilizált

A
Panorámafutás,
ebben az évben ünnepli 6. születésnapját. Idén új helyszínre költözik, ez azonban nem veszi el a
lehetőséget a mesés
Dunakanyarban való
futástól, hiszen csupán 4 kilométerrel
távolabbról indul. Az
eddigi szobi fordító
pont már ismert csodás Duna-partja szolgál majd rajtterületként.
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émileg a futótávok is
megváltoztak, de az
útvonal nagy része az
eredeti pálya marad, kissé job-

útpadkát építünk, megoldjuk a vízelvezetést is. Jó hír az erre közlekedőknek, a gyermekeiket reggelente a Szent István
iskolába vivő szülőknek -, hogy a szeptemberi iskolakezdésre befejeződnek a
munkálatokok – mondta Somodi István,
aki beszámolt arról is, hogy – bár a Fóti
út nem a város kezelésében van – a Repülőtéri út kereszteződésében lévő körforgalmi csomópontot felújítja az önkormányzat.
- A nagy hossztengelyű járművek teljesen tönkretették a belső részeket, amiket újra építettünk, erősített kivitelben. A
felújítással megvártuk, hogy az M2-es útról a forgalmat áttereljék a Kossuth útra,
aminek következtében a Fóti úti körforgalomnál kevesebb autóst érint a jelzőlámpás, váltakozó irányú közlekedés.
Ugyan az építési munka csak kicsit több
mint egy hétig tart, de a forgalomterelés
miatt két fázisra bontott felújítás a beton
kötése miatt kb öt hétig tart - ismertette.
- Augusztus 5-én megkezdődött a Rákóczi út felújítása a Hunyadi utca és a
Kálmán utca közötti szakaszon – folytatta a tájékoztatást az osztályvezető. - Itt
sok helyen építünk szegélykövet, illetve
felújítjuk a burkolatot, valamint ahol tudunk árkokat is telepítünk. A Béke téri,
a Gyártelepi vasúti aluljáróhoz vezető tér

A Fő út és a Duna között kiépült négyés tízemeletes lakótelepi háztöbbök között lévő utcák közül az elmúlt hetekben
kicserélték a Tallér utca kopórétegét, új
aszfalt burkolatot kapott, és újra festették
a közlekedési jelzéseket is.
- A Krajczár utca nagyobbik felét
ugyancsak újra aszfaltoztuk, a másik felét a hetekben megcsináljuk. Az elkészült
szakaszon egy-két apróbb hibajavítást leszámítva végeztünk. Kicseréltük a hibás
szegélyköveket, illetve a lakótelephez vezető útcsatlakozásban a korábbi meredek
útcsatlakozást is kijavítottuk. Rendbe tettük a zebra környékén a lejtési viszonyokat az esővíz zavartalan tovább folyása érdekében.
- A Garas utcában hamarosan kezdődik a nem üzemelő víznyelők és az összetöredezett út javítása. Az iskola előtt építettünk járdát, és a parkolókat is felújítottuk. Jövő héten indul az aszfaltozás.
- Új funkcióval felújítjuk a Garas utcai
parkot. A már elkészült kültéri fitnesz gépek
mellé építünk egy gyerekeknek szánt Kresz
parkot, ping-pong és tequball asztalt, egy 250
méteres öntött gumi futópályát, padokat, pihenő teret alakítunk ki, valamint számtalan
növényt, cserjét ültetünk – sorolta Somodi
István, aki befejezésül még hozzátette: - Számos helyen építünk járdát, és egyéb felújítási munkákat végzünk a városban.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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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

Verőce: kiállítóhely épül
a római őrtoronynál
Verőce határában, a Duna bal partján áll a feltárt római kori őrtorony maradványa, amelyet egykor pontonhíd kötött össze a szemközti, szentendrei-szigeti toronnyal. A 4. században épült hídfőállást, amely a Római Birodalom határán húzódó Limes része volt, most 220 millió forintos támogatásból újítják meg.

G
ban koncentrálva a szép, fákkal körülvett Szob-Zebegény
szakaszra.
Időpont:
2019. 09. 21.
Rajt/Cél: Szob Dunapart
Táv: 21 - 14 - 7 -1 km
Pálya tervezett útvonal: 7 km

1 kör Szob-Zebegény-Szob,
14km 2 kör Szob-ZebegénySzob, 21 km 1 kör SzobNagymaros-Szob
Rendező: Proathlon Bt.
Partnerek: Szob Önkormányzata
További információ:
panoramafutas.hu oldalon.

rauszmann György, a település polgármestere a váci városi televíziónak adott interjúban elmondta: a tervek már elkészültek, melyeknek megfelelően a tornyot egy korszerű fémszerkezettel teszik majd látványossá, de megmaradnak a 60-as években felújított eredeti kőalapok
is. A beruházás része két múzeum is, emellett
parkolókat és kerékpárkölcsönzőt terveznek a
területre. A munkálatok várhatóan októberben
kezdődnek.
„Verőce Község Önkormányzata egy pályázaton 220 millió forint vissza nem térítendő tá-

mogatást kapott, hogy visszaállítsuk a római
hídfőállás egyik tornyát, kialakítsunk a jelenlegi vízmű területén – már nem használatos trafóházban, amit a Vízmű igazából Verőce részére most odaadott – kialakítsunk az alsó szinten egy Limes múzeumot, a világörökségi helyszínekkel kapcsolatos múzeumot, a felső szinten pedig egy vízügyi múzeumot, és mindezt
összekössük Verőce településsel egy római tematikus sétánnyal, ami egy kilométer hosszú
lesz.” – jelentette be Grauszmann György polgármester.
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Rétvári: támogatni kell
az anyatejes táplálást
Egy családbarát kormánynak a védőnőkön és a civil szervezeteken keresztül kiemelten kell foglalkoznia a gyermekek anyatejes táplálásának ügyével, a szoptatás szakembereken keresztüli segítésével, támogatásával - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az anyatejes táplálás
világnapja alkalmából rendezett korábbi szakmai fórumon, az Országházban.

Idén is elindult az iskoladoboz-akció
Dunakeszin Idén is meghirdették az iskoladoboz adománygyűjtési akciót, melynek Szabó József társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok, önkormányzati képviselő a megálmodója,
aki napjainkban is az egyik aktív szervezője.

A

program 2014-ben indult el, célja, hogy
a rászoruló gyermekeket egy iskolakezdő-csomaggal lássa el. Ezzel is segítse az esélyegyenlőséget. A korábbi években sokan saját készítésű dolgokkal támogatták a hátrányos helyzetű családokat.
A 2019/20-as évre szervezett iskolakezdési adománydoboz-akció keretein belül az alábbi eszközök a legszükségesebbek:
• iskolatáska • tolltartó • tollak, színes ceruza,
ceruza, • felső tagozatosoknak füzet, • torna felszerelés, tornazsák • tempera, vízfesték, gyurma, • radír, vonalzó, körző, • csomagolópapír
füzethez, könyvekhez, • olló, színes papír, rajz-

lap, írólap, • leckefüzet, szótárfüzet. Természetesen ezeken kívül minden olyan dolgot szívesen fogadnak, amelyre bármilyen formában
szüksége lehet a diákoknak.
Az adományokat a DÓHSZK Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársa közreműködésével juttatják el a támogatandó családok részére.
A gyűjtés folyamatos, de aki 2019. augusztus
16-ig eljuttatja adományát, azt még szeptember
1-ig megkapják a gyerekek.
A felajánlásokat a DÓHSZK Család és Gyermekjóléti Központban (Bajcsy-Zsilinszky utca
32.) fogadják.

Négyre bővül a helyi
buszjáratok száma Dunakeszin
2010 előtt egy helyi buszjárat közlekedett a városban. Az évek alatt még
további két járattal bővült a városi buszok száma, ingyenessé vált a helyi tömegközlekedés, valamint az Auchan és Tesco áruházakkal együttműködve szintén járatokat indítottunk annak érdekében, hogy azon lakosok
is eljussanak az üzletközpontokba, akik nem rendelkeznek autóval – olvasható az önkormányzat hivatalos weboldalán.

A

z idei év újabb lépés
a Dunakeszi tömegközlekedés életében,
ugyanis lakossági igényeknek megfelelően, augusztus
26-tól az eddigi három helyi járaton kívül egy negyediket is elindít az Önkormányzat. Az új járat
a kevésbé lefedett területeken fog
közlekedni, amelynek térképes
útvonalát a honlapon elhelyezett térképen lehet megtekinteni.
Dióssi Csaba polgármester és
Benkő Tamás önkormányzati képviselő egyeztetésének köszönhetően a járat Dunakeszi
Alsót is érinti, így az alsói járatok száma a duplájára nő, három
helyett hat járat közlekedik majd.

R

Bábiné Szottfried Gabriella és dr. Rétvári Bence

étvári Bence az anyatejes táplálás világnapja alkalmából rendezett
konferencián közölte: a kormány azon dolgozik, hogy Magyarország családbarát ország
legyen, ahol a családok, a gyermekvállalás támogatása kiemelt ügy.
Megjegyezte, sok országban
nem így gondolkodnak, és "a
férfi és női mosdó mellé egy
gender mosdót terveznek, míg
a magyar kormány azon dolgozik, hogy a férfi és női mosdó mellé egy szoptató-pelenkázó helyiség is kerüljön".
Az államtitkár kitért arra,
hogy a kormány 2016-ban 50
százalékkal emelte a leadott
anyatej literenkénti árát, így
a korábbi 1800 forint helyett
2700 forintot kapnak azok az
édesanyák, akik többlettejüket
leadják.
Rétvári Bence beszélt a 2018ban elindított bababarát kórházak kialakítására szánt 10
milliárd forintos keretösszegű
pályázatról is. Mint mondta,
eddig negyvennégy intézmény
nyert el 6,3 milliárd forintot
eszközfejlesztésekre, átalakításokra. A következő lépés a képzést, szemléletformálást helyezi előtérbe.
Az Egészségügyi Szakmai
Kollégium védőnői tagozata és
a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége által közösen rendezett konferencián Bábiné
Szottfried Gabriella tagozatvezető arról beszélt, hogy a négy
éve életre hívott konferenciával
az a céljuk, hogy a lehető legszélesebb körű összefogással,
ismeretátadással támogassák a
szoptatást, népszerűsítsék azt.
A szakember kiemelte, hogy
az anyatej a legegészségesebb, a
legmegfelelőbb táplálék egy újszülött számára, számos olyan
bioaktív anyagot tartalmaz,
amelyet más módon nem lehet
pótolni.
A tagozatvezető felolvasta
Horváth Ildikó egészségügyért
felelős államtitkár - a konferen-

cia fővédnöke - levelét, amelyben kitért arra, hogy a szoptatásra való képesség az anyák
92 százalékában megvan; európai összevetésben Magyarország a második helyen áll a
44 százalékos szoptatási arán�nyal. A szoptatás maradéktalan teljesüléséhez a szakmai
tudás, a civil kezdeményezés és
együttműködés nagyban hoz-

zájárulhat - írta az államtitkár.
Bábiné Szottfried Gabriella kiemelte ebben a segítésben a civil szervezetek szerepét, amelyek helyi szinten sokat tesznek azért, hogy minden csecsemő az igényeihez mérten, kellő időben jusson anyatejhez, és
az édesanyák zavartalanul tudják szoptatni gyermeküket-, tájékoztatott az MTI.
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Elhunyt Kállay Gyula Búcsú Dunakeszi Díszpolgárától
Súlyos betegség után, augusztus 6-án 94 évesen elhunyt Kállay Gyula Dunakeszi Díszpolgára. A
város jeles személyisége több éven át önzetlen támogatásával segítette a település zenei életét
még színvonalasabbá tenni. Emellett anyagi támogatásával a rászoruló családok karácsonyát tette boldogabbá.

D

unakeszin
született
1925-ben. Fiatal éveiben a lovaglás szerelmese volt, már 17 évesen zsokéként futamokat nyert az
Alagi pályán. Később kitanulta
a műszerész szakmát, és megszerette a zenét. Szülei budapesti kávéházában, a Mátyás
téren rendszeresen gyakorolt
az akkori száztagú cigányzenekar s játékuk elvarázsolta.
Családot alapított, majd
1956 novemberében feleségével, s akkor hat éves Anna és
másfél éves Gyula gyermekeikkel elhagyták az országot. Kanadában telepedtek le,
előbb Quebecben, majd Torontóban éltek, ahol harmadik gyermekük, Viktor is megszületett. Amikor már lehetett, rendre hazalátogattak felkeresni dunakeszi barátaikat.
Sikeres vállalkozóként ment
nyugdíjba, s végül 2010-ben
hazaköltöztek. Két év múlva Annuska, szeretett felesége

65 évi házasság után elhunyt.
Gyula bácsi nem maradt magányos, a város iránti elkötelezettsége is munkált gondolataiban. Mivel a zenét változatlanul szerette, azt tapasztalta, hogy a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában régi, megkopott
zongorán gyakorolnak s tanulják a művészetet a tehetséges

növendékek. Így történt, hogy
egy Feurich versenyzongorát
vásárolt a tanintézménynek.
Ezt követően a VOKE József
Attila Művelődési Központ és
a Radnóti Miklós Gimnázium számára is vásárolt egy-egy
zongorát, majd a Bárdos Lajos
Általános Iskolának két pianínót, a Kőrösi Csoma Sándor

Ismét Vácon szerepelt
a zetelaki néptáncegyüttes
Július utolsó napján ismét fellépett Vácon a Zetelaki Ezüstfenyő Néptáncegyüttes. A székelyföldi hagyományőrzők minden nyáron 10 napos turnéra érkeznek az anyaországba, melynek rendszeres állomása Vác is.

J

úlius utolsó napján bemutatott előadásukban a táncok mellett népdalok és versek szintén szerepeltek. A főtéren a Naszály és Cindróka
Néptáncegyüttes serdülő korosztálya ugyancsak fellépett, akik közös produkciót is előadtak
a vendégekkel.
Az eseményen Fördős Attila polgármester köszöntőjében kiemelte: a néphagyomány, a népi
kultúra olyan érték, amelyből mindig meríthetünk, és hogy mennyire erős a Kárpát-medence
kultúrája, az abból is látszik, hogy Vácon most
erdélyi néptáncosokat üdvözölhetnek. Hozzátette: régi negatív jóslatokkal ellentétben a hagyományos magyar táncok reneszánszukat élik.
"Györffy István néprajzkutató a következőt
fogalmazta meg: a néptánc az utolsó óráit éli,
mert a fiatalok csak a nemzetközi tánccal foglalkoznak. Ezt 1939-ben mondta, 80 évvel ezelőtt,
és szerencsére nem volt igaza, hiszen a néptánc
újjászületett csonka országunkban és az egész
Kárpát-medencében, hála az ilyen lánglelkű fi-

ataloknak és mindazoknak, akik foglalkoznak
hagyományainkkal, foglalkoznak a múltunkkal" - fogalmazott a városvezető.
A zetelaki társulat helyi társfellépője idén
a Naszály és Cindróka Néptáncegyüttes volt,
akikkel közös produkciót is előadtak. Ónodi
Béla, a csoport vezetője köszöntőjében arról beszélt, hogy a mai fiatalok már sokkal inkább világpolgárként fognak felnőni, de a boldogulásukhoz elengedhetetlen, hogy megőrizzék magyarságukat – tette közzé a vac.hu.
„Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb a következő generációknak, hogy bárhová is vetődnek a világban, lehet, hogy már tényleg nem lesz
nekik fontos az országhatár, de az, hogy magyarul tudjanak beszélni, énekelni, mesélni a gyermekeiknek és álmodni, az egy nagyon-nagyon
fontos dolog. Az gondolom, hogy mi ehhez járulunk hozzá az elkövetkező években is” – emelte
ki Ónodi Béla.
A Zetelaki Ezüstfenyő Néptáncegyüttest egy
fiatal tagjuk mutatta be a közönségnek, kiemelve, hogy társulatuk nem csupán előadóként tevékenykedik, hanem már tizenöt éve aktívan
kutatják a székely népi kultúrát, legfontosabb
küldetésüknek ennek népszerűsítését tartják.

Általános Iskolának egy pianínót biztosított.
Egyéb módon is támogatta a fiatalok zenei nevelését és
ezirányú műveltségük gyarapítását. A rendkívül hasznos törekvése elismeréseként Dunakeszi Város Önkormányzata 2015ben Dunakeszi Városért kitüntető címben részesítette, majd
később átvehette a Dunakeszi
díszpolgára kitüntetést. Önzetlensége ezúttal is megnyilvánult:
az elismerés anyagi részét a művészeti iskolának adományozta.
Öt éve először s azóta minden
karácsony előtt egy millió forintot ajánlott fel, s ebből az összegből ötven többgyermekes család karácsonyát tette meghittebbé, boldogabbá. S mindettől ő is
boldog volt, mert adhatott szeretettel, bölcs derűvel. Betegsége
ágynak döntötte, kórházba került, s végül a maga bölcs derűjével elaludt. Végleg.
Katona M. István
A szerző felvétele
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Hirdetésfelvétel:
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a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó
nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

A lap megjelentetéséhez
hozzájárult a Nemzeti
Kulturális Alap

***
A közel 6000 lelket számláló, magyar ajkú
székelyek lakta Zetelaka a Székelyföld szívében,
Vác testvérvárosától, Székelyudvarhelytől mintegy 10 kilométerre fekszik csodálatos természeti
környezetben, ahogyan a főtéri eseményen is elhangzott, a családok jelentős része még ma is a
fa megmunkálásából él, és vidékükön találhatóak a legszebb székelykapuk.

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

Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679
HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!
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Három egykori
dunakeszi kajakos
a női vb csapatban

Lucz Dóra nyerte a szétlövést a vb-válogatón az
olimpiai és hatszoros világbajnok Csipes ellen.

L

ucz Dóra nyerte a szétlövést a női kajak egyes
200 méteren Csipes
Tamarával szemben
Szolnokon, így ő indul ebben
a számban az augusztus 21-25.
között Szegeden rendezendő
olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

A szétlövésről beszámoló
MTI megtudta a szövetségi kapitány Hüttner Csabától, hogy
bár a hátszeles pálya Lucznak
kedvezett, de a kis különbség ellenére meggyőző teljesítményt nyújtott.
Lucz 200 egyesben és 500
négyesben Európa-bajnok volt
két éve Plovdivban, emellett
két U23-as vb-aranya vagy 200
egyesben, de 500 egyesben is
volt már U23-as világbajnok.
Neki a K-1 200 lesz az egyetlen száma az augusztusi vb-n.

A Rióban 500 négyesben olimpiai bajnok, emellett hatszoros világbajnok Csipes Tamara
K-1 1000-en és K-4 500-on indul majd a vb-n, amire a mostani szétlövéssel véglegessé vált
a magyar csapat összetétele a
hazai vb-re.
Lucz Dórához hasonlóan testvére, Lucz Anna és
Hagymási Réka is Dunakeszin kezdett el kajakozni a Dunakeszi Kajak Clubban. Lucz Anna Kiss Blankával a K-2 200 méteren indul a szegedi világbajnokságon, míg a Hagymási Réka
Medveczki Erikával K-2 1000
méteren száll hajóban a világbajnoki címért és az olimpiai
kvalikáció kivívásáért.
A magyar válogatott tagja a
férfiak mezőnyében az örökifjú, háromszoros olimpiai bajnok, 41 éves gödi Kammerer
Zoltán, aki ezúttal a fiatal Gál
Péter Istvánnal az oldalán K-2
1000 méteren szeretne nyerni
és kivívni a tokiói olimpiai indulás jogát.

Csónakház-felújítás miatt
elmarad az idei Göd Kupa!
A GSE és a Dunai Vízisport Alapítvány két és fél évtizede hagyományosan augusztus utolsó hétvégéjén rendezi a Göd Kupát, a Dunakanyar egyik legnagyobb vízisporteseményét. A 25. versenynek 2018-ban adott otthont Alsógöd. A Gödi SE Kajak-Kenu
Szakosztálya már az elmúlt években is jelentős infrastruktúra-fejlesztéseket valósított meg, idén a csónakház felújítására kerül sor.
– A beruházás 2019 augusztusában olyan fázisához érkezik, hogy a területen nem lehetne
megoldani a több száz sportoló biztonságos versenyeztetését, a logisztikát, a vendégek és a szurkolók kiszolgálását. Ezért úgy döntött a szakosztályvezetés, hogy idén nem rendezzük meg az

eseményt, 2020-ban azonban minden bizon�nyal folytatjuk a nagyszerű hagyományokat, és
várjuk augusztus végén a kajak-kenu sport szerelmeseit – tájékoztatatta a Gödi Körképet Nagy
Árpád szakosztályvezető.

XXI. évfolyam 16. szám

VSD Sportválasztó
a Magyarság pályán
A tavaszi Sportmajálison is óriási érdeklődés övezte egyesületünket a Városi
Sportegyesület Dunakeszit, így ezen felbuzdulva arra gondoltuk, hogy a szülők
és gyerekesek kedvében járva, saját VSD Sportválasztót szervezünk a Magyarság pályán, augusztus 31-én délelőtt, 9:00-12.00-ig.

A

nyár utolsó hétvégéjére időzítjük a VSD
első saját Sportválasztó
rendezvényét, ezzel is kicsit előkészülve a tanévre, előkészítve a terepet a szülőknek, gyerekeknek,
óvodásoknak és iskolásoknak.
Pontosan tudjuk, hogy kemény
fejtörést tud okozni egy családban a megfelelő sportág kiválasztása, van, ahol a szülők
nyomdokaiba lépnek a csemeték és a szülők sportágát viszik
tovább, van, ahol teljesen másba fognak, mert más az érdeklődés tárgya és vannak olyan
gyerekek is, akiknek bizony
kell az a bizonyos „szikra”,
hogy megtalálja az ő saját „szerelemsportágát”. Az is célunk,
hogy ebben a nehéz feladatban
támogassuk a Dunakeszin élő
családokat és ne kelljen ezért
Budapestre utazni és ottani lehetőségek után kutatni.
Szeretnénk a napot minél
színvonalasabban
eltölteni,

így ízelítőként az egyes sportágak bemutatókkal is készülnek majd. Résztvevőink a VSD
kötelékeiben megtalálható 24
sportágat ismerhetik meg. A
sakktól a triatlonig, a kézilabdától a szinkronúszásig, vagy
akár a birkózástól a vívásig,
mindenféle sportot kipróbálhatnak majd a gyerekek. Lesz
röplabda és tollaslabda háló,
focikapu és tatami is, hogy a
harcos sportokba is betekintést
nyújthassunk. Minden sportágat élesben is ki lehet majd
próbálni, lehetőség lesz megfogni az eszközöket, sportszereket, és természetesen az
edzőkkel is össze lehet barátkozni. Készülünk akadálypá-

lyával, izgalmas feladatokkal,
a kisebbeknek lufis futással is.
Három korosztályban indítunk futóversenyt a gyerekeknek, ehhez majd természetesen
szükség lesz előzetes nevezésre
is (2009-2010, 2011-2013, 20142016), amelyet a www.varosise.
hu weboldalán lehet megtenni.
Az esemény külön érdekessége lesz, hogy a rendezvényen
mutatkozik majd be a Dunakesziek előtt két új sportágunk, a
futsal és a szinkronúszás. Nem
ismeretlen sportágak ezek itt
Dunakeszin, de szeptembertől
ők is a VSD kötelékeiben tevékenykednek már.
Mészáros-Schöffer
Zsuzsanna

RENAULT BÉKÉSI
bővítés miatt

munkatársakat keres:

fóti vagy gödöllői telephelyeire.

• Karosszéria műhelyvezető
• Karosszéria lakatos
• Értékesítési asszisztens
• Autószerelő
vagy autóvillamossági szerelő
Gyakorlat előny. Kiemelkedő bérezés.
Jelentkezni lehet önéletrajzzal bekesi.
szilvia@bekesi.hu e-mailcímen
vagy telefonon a +36-20-977-0310
Nargangné Békési Szilviánál.
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