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Összetartó erőnk a hit és a kultúra
Tuzson Bence: Ebben a pillanatban is nyolcszáz
iskolát épít vagy újít fel a kormány hazánkban

Az idén minden korábbinál
nagyobb támogatást tudott
biztosítani a magyar kormány a gyermekeknek és a
családoknak az iskolakezdéshez – fogalmazott a lapunknak adott interjúban
Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője. Mint mondta, az oktatással kapcsolatos kiadásokra
hazánk költségvetésében
ebben az évben már összességében 645 milliárd forinttal jut több, mint 2010-ben.
A politikus szerint Magyar-

Szeptemberben avatták fel a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumot

– Szeptember elején akár természetesnek is
tekinthetjük, hogy az iskolakezdésről beszéljünk, különösképp, ha arra gondolunk, hogy
a térségünkben ezen a téren is jelentős fejlesztések történtek az elmúlt időszakban. Az, hogy
Veresegyházon új épületben kezdhették meg a
tanévet a diákok, visszaigazolást jelenthet azzal kapcsolatban is, hogy helyi szinten is valóban komoly munka folyik?
– Már régóta úgy gondolom, hogy a jövőt építi az, aki iskolákat épít, ezért ezt a meggyőződésemet igyekszem nemcsak rendszeresen hangoztatni, de a munkámban is kidomborítani an-

nak érdekében, hogy az itt élő közösség hasznára fordíthassam. Vagyis a térség képviseletében mindent megteszek azért, hogy az ilyen
beruházásokhoz – mint a bölcsődék, óvodák,
iskolák, gimnáziumok, tornatermek, kulturális- és sportlétesítmények építésére és felújítására – minden esetben megtaláljuk a megfelelő forrásokat. Így például a Veresegyházi Katolikus Gimnázium új épületének megépítését a
kormány három és fél milliárd forinttal támogatta. Hiszek abban, hogy Magyarország akkor
válhat erőssé, ha a tudás – a lehető legszélesebb
körben – mindenkinek a birtokában van. Mert a

tudás az alap, de az összetartó erőt a hit és a kultúra jelenti, ezért ennek az iskolának nemcsak
az a feladata, hogy a tudást átadja, hanem egyszersmind az is, hogy képes legyen egy nemzet
összetartó erejét, a hitet és a kultúrát is erősíteni. A kormány célja az, hogy minden segítséget
megadjunk a gyermekeket nevelő családoknak,
ezért építünk és újítunk fel országszerte bölcsődéket, óvodákat, iskolákat. Ugyanis a kormányzati intézkedések előterébe kerültek ezek a célkitűzések a családvédelmi akcióterv intézkedéscsomagjával, az adókedvezményekkel, de akár a
családtámogatási rendszer kiszélesítésével is.

ország akkor válhat erőssé,
ha a tudás a lehető legszélesebb körben mindenkinek
a birtokában van, ezért is
tekinti jelentős eredménynek, hogy a veresegyházi
diákok új épületben kezdhették meg szeptembertől a tanévet. Hangsúlyozta azt is, hogy Csomád az
idén megkapta a Családbarát Önkormányzat díját, ami
szerinte visszaigazolást jelent arra is, hogy jó irányban és megfelelő ütemben
haladnak a megkezdett fejlesztések.

– Vannak visszajelzések azzal kapcsolatban,
hogy mennyire sikeresek, eredményesek ezek az
intézkedések?
– Igen, természetesen rendszeresen készültek
különféle felmérések és statisztikák, amelyekkel a munkánk eredményességét ellenőrizzük,
ezek pedig mind azt mutatják, hogy a demográfiai tendenciák pozitív irányba mozdultak el hazánkban. Magyarországon húszéves csúcson
van a házasságkötések száma és megnövekedett
a gyermekvállalási kedv is.
Folytatás a 2. oldalon

Felavatták Kornis Gyula szobrát
a váci piarista gimnázium előtt

Ha győztes, gyarapodó jövőt szeretnénk
építeni Magyarországnak, azt azzal kell kezdeni, hogy bemutatjuk
a diákoknak a magyarság történetének ilyen
szakaszait, nagy teljesítményeit. Ha büszke
magyarokat nevelünk,
a magyarság sorsa
felvirágzik – mondta Rétvári Bence,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának
(Emmi) parlamenti államtitkára szeptember 2-án, Vácon.

A

z államtitkár, aki a térség
KDNP-s országgyűlési képviselője, a váci Piarista Gimnázium és Kollégium tanévnyitó szentmiséje után, Kornis Gyula szobrának
átadó ünnepségén, a három évszázados intézmény előtt kifejtette: azért
állítanak szobrot Klebelsberg Kunó

kultuszminiszter váci születésű államtitkárának, mert szimbóluma annak, ami a keresztény hit és a nemzeti büszkeség. A parlamenti államtitkár beszélt arról, hogy Kornis Gyula
váci példakép, éppen ezért a váci és a
szobi járás fejlesztési tervét is róla nevezték el.

Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatója elmondta, hogy Kornis
Gyula gondolkodó és gondolkodtató korban született, amikor a klasszikus tudás, az idegen nyelvek és a kortárs gondolkodók ismerete, az új tudományokra való rácsodálkozás és a
közéletben való aktív részvétel is elvárás volt. Szerinte Kornis tudatában
volt annak, hogy a műveltség, a tanultság felelősséggel jár; akinek jut a
szellemi jóból és képes azt feldolgozni, alakítani és alkalmazni, annak kötelessége azt a köz javára kamatoztatni. Nem pusztán írásokkal, hanem tevékeny közéleti cselekedetekkel - fűzte hozzá Schmidt Mária.
Az ünnepi beszédek után Rétvári
Bence, Schmidt Mária, Fördős Attila
Vác polgármestere, Kálász Ákos, a Piarista Gimnázium és Kollégium igazgatója és Juha Richárd Munkácsy-díjas szobrászművész leplezte le – számolt be az MTI.
Kornis Gyula katolikus pap, piarista szerzetes, filozófus, egyetemi tanár,
kultúrpolitikus szobrát Varga Lajos
váci segédpüspök felszentelte fel. Az

Rétvári Bence államtitkár

alkotás Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány finanszírozásával valósult meg. A szobor felállításának
kivitelezése Vác Városának Önkormányzatával közösen történt.
Fotó: KesziPress
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Összetartó erőnk a hit és a kultúra
Folytatás a címlapról

Nagyrészt ezeknek a mutatóknak
köszönhető az is, hogy most szeptemberben nagyjából egymillió-kétszázezer gyermek kezdte meg a tanévet az általános- és középiskolákban. Az idén minden korábbinál
nagyobb támogatást tudtunk biztosítani a gyermekeknek és a családoknak az iskolakezdéshez, az oktatásra pedig összességében hatszáznegyvenötmilliárd forinttal jut
több ebben az évben, mint 2010ben. Nagy segítséget jelent a szülőknek az is, hogy az elsőtől a kilencedik évfolyamig ingyen kapják meg a
gyerekek a tankönyveket. A következő tanévtől válik majd teljessé ez
a rendszer, vagyis akkor már az ös�szes évfolyamban mindenki ingyen
kapja majd a könyveket.
– Sokat hallhattuk az elmúlt időszakban a családbarát ország megteremtését célzó kormányzati célkitűzésekről. A most említett intézkedések már ezek közé sorolhatók?
– Mindenképp, hiszen remek példákat tudunk ennek szemléltetésére említeni a térségünkből is. Hadd
emeljem ki Csomádot, hiszen a település az idén megkapta a Családbarát Önkormányzat díját, ami vis�szaigazolást jelent arra is, hogy jó
irányban és megfelelő ütemben ha-

ladnak a megkezdett fejlesztések.
Nagy örömmel tölt el, hogy ezt az
elismerést egy olyan közösség kaphatta meg, amelynek a családbaráttá formálásában magam is részt vehettem és támogathattam az ott elvégzett munkát, a beruházásokat és

a fejlesztéseket. S ugyancsak Csomád hétszázezer forintot meghaladó támogatást nyert el augusztusban a szociális tűzifa programban,
amelyre az ötezer lakosnál kisebb
települések pályázhattak. Ez pedig
jelzi azt, hogy az önkormányzattal

együttműködve igyekszünk felkarolni a rászorulókat is.
– Az országos intézkedések eredményei tehát ma már helyben, a kisebb közösségekben is érezhetőek?
– Minden visszajelzés azt igazolja,

hogy ilyen megközelítésben nagyon
pozitív a „mérlegünk”. Évről évre
növekszik például az ország költségvetésében a gyermekétkeztetésre
szánt összeg is, ami most már eléri
a nyolcvanhárommilliárd forintot.
Ennek minden kisgyermekes család
láthatja és tapasztalhatja az előnyeit,
itt helyben, Csomádon, Csömörön,
Dunakeszin, Erdőkertesen, Fóton,
Gödön és Veresegyházon egyaránt.
További újdonság, hogy ebben a tanévben megkezdődnek az ugyancsak
ingyenes, kéthetes külföldi nyelvtanfolyamok is, ez pedig országos
szinten nagyjából száznegyvenezer
diákot érint majd a kilencedik és a
tizenegyedik évfolyamon. Szinte az
egész országban folyamatban vannak a különféle oktatási intézményeket érintő beruházások, ami ös�szegezve azt jelenti, hogy ebben a
pillanatban is nyolcszáz iskolát épít
vagy újít fel a kormány hazánkban,
erre pedig kétszázhetvenmilliárd
forintot meghaladó összeg jut. Sok
gyermek pedig már most szeptemberben is átépített, kibővített vagy új
iskolában kezdhette meg a tanulmányait. Nagy öröm számomra, hogy
ezek közé sorolhatjuk a veresegyházi fiatalokat is.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

A váci önkormányzat ötödik alkalommal nyerte el a Családbarát munkahely címet

Sikeres a családvédelmi akcióterv

Tíz magyar családból kilenc érvényesíteni tudja a családi adókedvezmény valamely formáját mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Vácon azon a konferencián, melyet a városi önkormányzat rendezett „Családbarát intézkedések népszerűsítése a közszolgálatban” címmel. Rétvári Bence szerint sikeres a júliusban meghirdetett Családvédelmi Akcióterv is: két hónap alatt harminchat-ezren igényelték a négy támogatási forma valamelyikét.
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Fördős Attila, dr. Rétvári Bence, Deákné dr. Szarka Anita

skolakezdési támogatás, külön
szabadnapok Húsvét és Pünkösd
hétfő után, valamint rugalmas
munkakezdési idő. Három azok közül
a családosok érdekében hozott intézkedések közül, amelyekkel Vác város
önkormányzatának hivatala ötödször
nyerte el a Családbarát Munkahely címet. A város polgármestere azt mondja, döntéseik azért születtek, hogy
gyakorlati segítséget adjanak a hivatalban dolgozó családosoknak. Elismeréssel beszélt a hivatal tevékenységéről, a családok érdekében tett intézkedéseiről, melyek sikerét jól mutatja,
hogy idén immáron ötödik alkalommal nyerték el a Családbarát munkahely kitüntető címet.
Az intézkedések célja, hogy feloldjon olyan dilemmákat, mint a családban meglévő férfi és nő szerepvállalá-

sában lévő torzulásokat, és egy olyan
dilemmát is feloldjon, hogy karrier,
vagy család - mondta Vác polgármestere, Fördős Attila, aki hozzátette: az
elmúlt évek intézkedéseinek köszönhetően úgy fogalmazhatunk, hogy
család és karrier. Egy ilyen családbarát intézkedés jelentős terheket vesz
le a munkavállaló hölgyek, édesanyák
válláról. A városvezető úgy fogalmazott: amennyiben ez a családbarát
szemlélet a vállalkozói szférában, gazdasági környezetben is elterjed, akkor
a családbarát munkahely mellett egyre jobban kialakul a munkabarát családok világa is.
Fördős Attila befejezésül köszönetet mondott a nyertes pályázat valamennyi közreműködőjének, valamint
a konferencia védnökének, Rétvári
Bence miniszterhelyettesnek, aki elő-

adást is tartott a rendezvényen, melyen a térség polgármesterei és jegyzői
vettek részt.
Az Emmi parlamenti államtitkára szerint a váci polgármesteri hivatal
intézkedései jól rímelnek a kormány
családpolitikájára.
Örömtelinek nevezte, hogy a béremeléseknek köszönhetően családok
nagyobb összeget vehetnek igénybe
családi kedvezményt. A CSOK is népszerű, mely eddig 107 ezer családnak,
446 ezer embernek – köztük 260 ezer
gyermeknek - segített abban, hogy új
otthont teremtsenek. – Ennek az ös�szege 318 milliárd forint – mondta a
miniszterhelyettes, aki bejelentette,
hogy 51 ezer gyermeknek a megszületését vállalták a családok a CSOK
igénybevétele révén. – ÁFA visszatérítésre 61 milliárd forintot vettek igénybe a családok, a kedvezményes kamatozású hitelt 17 ezer család vett fel 169
milliárd forint értékben. Azt láthatjuk, hogy 10 saját célból épített új házból kilencet a CSOK segítségével építenek meg, és tíz új építésű lakásnál
mintegy négynél a CSOK-ot igénybe
veszik – húzta alá Rétvári Bence, az
EMMi parlamenti államtitkára.
Rétvári Bence szerint sikeres a júliusban meghirdetett családvédelmi
akcióterv is: két hónap alatt harminchatezren igényelték a négy támogatási
forma valamelyikét.

Deákné dr. Szarka Anita jegyző bejelentette, hogy Vác Város Önkormányzata idén immáron 5. alkalommal nyerte el az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt „Családbarát Munkahely” kitüntető címet. A
pályázat egyik fő eleme volt a családbarát szemlélet további elmélyítése.
Ezért a konferencia célja, hogy a térség
polgármestereivel, jegyzőivel megismertessék és bemutassák, illetve továbbadják azokat a jól bevált gyakorlatokat, amelyek hozzájárulnak a helyi
közszolgálatban dolgozó munkatársak megbecsüléséhez, közérzetéhez.
A családok védelme és jólétének
erősítése az állam, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a médiaszolgáltatók és a gazdasági élet szereplőinek feladata – mondta Deákné dr.
Szarka Anita. Vác jegyzője kiemelte: - E célok megvalósítására önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít.
A munkahelyen eltöltött idő érzelmi
kihatással van életünkre. A munka és
család kölcsönhatásban van egymással. Ahhoz, hogy a munkavállalói szerep mellett a házastársi, szülői, testvéri és baráti kapcsolatok is fenn tudjanak maradni, szükség van a munkaadói oldal támogató hozzáállására is.
Elmondta: a váci hivatalban foglalkoztatottak 71,45 százaléka nő, legtöbbjük több gyermekes édesanya. Az
önkormányzat évek óta támogatja a

családos dolgozókat. Az iskoláztatás
és munkaidő kedvezmény mellett az
országban egyedülálló kezdeményezés volt a Pünkösd kedd, mint fizetett
szabadnap majd később Húsvét utáni
keddel bővült a kedvezmények köre,
így a családok négy napot tölthettek
együtt. Évente három olyan családot
ajándékoznak meg wellness hétvégével, azok közül, akiknek ugyan van
gyermekük, de kiestek a kedvezményezettek köréből, mert már felnevelték őket. Mint elhangzott; a rugalmas
munkaszervezés a kisgyermekes szülőknek jelent későbbi munkakezdést.
A Családbarát munkahely címet ötször elnyerő váci önkormányzat tanszerek beszerzéséhez, táboroztatáshoz nyújtott támogatásokon túl színházbérlettel, ösztöndíj támogatással, karácsonyi ajándékcsomaggal,
drogprevenciós- és kibervédelmi előadások szervezésével is segíti a hivatalban dolgozókat.
A nagy érdeklődéssel kísért konferencia egyik célja volt – mint Deákné
dr. Szarka Anita fogalmazott - a családbarát gondolkodás népszerűsítése
az önkormányzatok körében, amely a
jó gyakorlatok megosztását, ötletelést
is jelent a térségi jegyzőkkel, polgármesterekkel, szakemberekkel.
Vetési Imre
Fotó: Sándor Lajos
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Vác: Vásárhelyi Tamás független
polgármesterjelöltként indul
Vásárhelyi Tamás a szeptember 3-án tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy független polgármesterjelöltként indul az őszi önkormányzati választáson, akivel együtt immár öt jelölt szállt ringbe a váci polgármesteri székért. A sikeres és jól ismert vállalkozó
választási programjának jelmondata: „Legyen Vác a Dunakanyar fővárosa”. Vele együtt
mutatkozott be Kiss József, aki a 9-es körzetben indul független képviselőjelöltként.
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Vác: Dr. Csereklye-Klapwijk
Krisztina a Mi Hazánk
polgármesterjelöltje
Bemutatkozott a Mi hazánk Mozgalom váci kampánystábja és a szervezet
október 13-án induló jelöltjei. A Duna-parti országzászlónál tartott augusztus 28-i sajtótájékoztatón a párt polgármesterjelöltje, dr. Csereklye-Klapwijk
Krisztina kiemelte: mind a 10 választókerületben indítanak jelöltet.

P
V

ásárhelyi Tamás bemutatkozásként elmondta: tősgyökeres váci, két
gyermekes édesapaként családjával a városban él, vállalkozása
Vácon működik. Mint elhangzott: a Vásárhelyi név jól cseng
a váciak körében, hiszen nagypapája, Vásárhelyi József közismert ember volt, aki iskolaigazgatóként, a deákvári városrészen
lakásépítések
szervezőjeként
maradandót alkotott. Nyomdokaiba lépve, Vásárhelyi Tamás
független polgármesterként szeretne nagyot alkotni, melyhez a
lakosság támogatását kéri.
A magát sikeres üzletembernek valló Vásárhelyi Tamás szerint a politikától semleges, menedzser típusú városvezetést kell
a testület élére megválasztani,
aminek munkájával egy jól prosperáló és élhető várost lehetne létrehozni. Jelmondata: „Legyen Vác a Dunakanyar fővárosa”. „Hangzatos? Talán igen…
…ezzel együtt viszont maximálisan hiszek is abban, hogy jár
szülővárosomnak az a fellendülés, amelyet területi adottságaink miatt régóta ki kellene tudnunk használni. Évek óta azon
dolgozom, hogy minden ember

Vásárhelyi Tamás és Kiss József
Vácon biztonságban élhessen,
és büszke lehessen gyönyörű városunkra” – fogalmazott Vásárhelyi Tamás, aki saját honlapján
is bemutatja eddigi életútját, vállalkozásait, a helyi közösség érdekében végzett tevékenységét.
Megjegyezte: több olyan település is van, amelyet korábban a
vállalkozások terén is sikeres polgármester vezet. Cége, a Duplex
Kft több mint száz családnak ad
munkát és nemrég a Börzsönyker
tulajdonosa is lett. 2004-ben ő
alapította Vác-Deákvár Sportegyesületet, amelyben nagyon
sokan sportolnak. Rendszeresen
támogatja a helyi iskolákat, óvodákat, és a kórházat. „A választók
segítségére van szükségem ahhoz, hogy a terveimet meg tudjam valósítani” – tette hozzá.
Terveit ismertetve hozzátette: polgármesterként egy erős,
szakemberekből álló háttércsapatot építene fel, amely segíti az
önkormányzat munkáját. Megválasztása esetén egy településfejlesztési terv készülne. A költségvetés átvizsgálása után szeretné visszaállítani a képviselői
költségkeretet, amely a választókörzetekben az apróbb hibák gyors kijavítására szolgálna.

Munkája során kiemelten fontosnak tartja a közbiztonságot,
az iskolák színvonalát.
Vállalkozóként azt képviseli,
hogy a helyi munkáknál a városi
mestereknek, cégeknek előnyt
kell biztosítani, „ne csak a befizetett adójuk legyen a fontos, hanem a támogatásuk, bevételeik
növelése is” – tette hozzá.
A sajtótájékoztatón kiderült:
a polgármester-jelölt nem gondolkodik abban, hogy minden
választókörzetben indítsanak őt
támogató jelöltet. A 9-esben viszont ott lesz Kiss József neve a
szavazólapon, ő Vásárhelyi Tamás mellett kampányol majd.
Kiss József elmondta: családjával a területen él, jól ismeri az
emberek problémáit. Sok az idős
ember, ezért rájuk nagyobb figyelmet kellene fordítani. Megoldásra várnak a parkolási gondok, a zöld területek rendbetétele is fontos számára. A KRESZpark közvilágításának kiépítése
halaszthatatlan feladat.
Vásárhelyi Tamás bejelentette: programját szórólapjairól ismerhetik majd meg a választók,
de tartanak lakossági fórumokat
is szerte a városban.

rogramjuk fő elemei a
környezetvédelem,
a
mu n k a hely teremté s ,
a családbarát gondolkodás,
a városfejlesztés, valamint a
közbiztonság-hangzott el. Fiatalos, lendületes csapatként
mutatta be stábját a sajtónak
Csereklye-Klapwijk Krisztina,
a Mi Hazánk Mozgalom váci
elnöke, a szervezet polgármesterjelöltje. Kiemelte: jelöltjeik a mai politikát jellemző acsarkodást kizárva, tettre
készen és lelkesen igyekeznek
majd a várost szolgálni. Csereklye Krisztina egyébként az
5-ös választókörzetben egyéniben is indul.
„… mind a tíz választási
körzetben tudunk felállítani
jelöltet. Az ajánlócédulák aláírása folyamatban van, de biztos vagyok benne, hogy minden választókerületben elérjük a megfelelő mennyiséget, és ezáltal prezentálni tudunk képviselőjelölteket. Mint
ahogy elmondtam, egy fiatalos csapat, egy nagyon lendületes, akaratos csapat, team áll
mögöttem.” – fogalmazott dr.
Csereklye-Klapwijk Krisztina
polgármesterjelölt.
A helyi szervezet alelnöke
Fényi Tibor lett, aki kiemelte:
nincsenek politikai ambíciói,
ezért jelöltként nem indul, de
a mozgalom szakmai támogatásában részt vesz – számolt
be az estv.hu. - Egy németországi cégnek a magyarországi
vállalatát vezetem, ahol nagyvállalati környezetben informatikai szolgálatatást adunk,
és ezen mivoltomban szeretném a Krisztinát támogatni a
későbbi munkájában, amen�nyiben bekerül a testületbe –

Dr. Csereklye-Klapwijk Krisztina (középen) és a képviselőjelöltek

mondta a Mi Hazánk Mozgalom váci alelnöke.
A kampányfőnök a váci Jobbikból kivált Gombik Viktor
lett, aki az 1-es választókörzetben méretteti meg magát
az október 13-i választáson.
Mint mondta, programjuknak
öt kiemelt pontja van, mely a
váci lakosok javaslatai alapján
állt össze.
- Az öt pillér között kiemelt
fontosságot kapott a családbarát gondolkodás, a munkahelyteremtés, városunk fejlesztése és a környezetvédelem, valamint a közbiztonság
rendbetétele, és egy pezsgőbb
városi élet megteremtése. Jelszavunk; Önökkel Önökért,
és ebben a hitvallásban fogjuk
képviselni a váci polgárokat –
jelentette ki Gombik Viktor.
A 4-es körzetben Sulyán
Gergő, négy gyermekes édesapa gyűjti majd a szavazatokat, aki bemutatkozásában arról beszélt, hogy jelenleg egy
iskolában, egy fejlesztő osztályban dolgozik, és főiskolán
is tanul, a jövőben ugyanis ze-

neterapeutaként is szeretne
tevékenykedni. Legfontosabb
célja a rendezett városi környezet kialakítása.
A 9-es választókerület jelöltje Székesi Marcell, aki arról beszélt, hogy helyi jelöltként kiemelten fontos számára
a természet-, környezet és állatvédelem, amelyet a korosztálya körében is népszerűsítene, de a Mi Hazánk Mozgalom
váci ifjúsági tagozatának elnökeként azon is dolgozik, hogy
megállítsák a fiatalok elvándorlását, és erősítsék bennük a
hazaszeretet.
A 2-es választókerület jelöltje Takács Dorina, a 3-asé
Dikácz Attila lesz, hangzott
el szerdán. A 6-osban Pál Gábor, a 7-esben Hegedűs János, a 8-asban Jónás Sándor,
a 10-esben pedig Kojnok Mercédesz gyűjti majd a voksokat, akik később mutatkoznak majd be a választópolgároknak, illetve az internetes
felületeken és a kitelepülések
alkalmával lehet majd megismerni őket.

Vác: öt polgármesterjelölt verseng a választók bizalmáért

Véglegessé vált Vácon is a helyhatósági választásokon indulók névsora és a sorrendet is kisorsolta a helyi választási bizottság, miután szeptember
9–én lezárult az ajánlások gyűjtésének határideje.

Ö

ten szállnak ringbe a váci
polgármesteri székért, a
Fidesz-KDNP, a várost két
cikluson át vezető Fördős Attilát indítja újra az október 13-i választáson. Az Összefogás Vácért ellenzéki tömörülés -, amely soraiban tudhat két civil szervezetet és a városban működő szinte valamennyi ellenzéki pártot – Matkovich Ilona
mögé sorakozott fel, aki az elmúlt
öt évben a SZAVAD színeiben önkormányzati képviselőként politizált. Mi Hazánk Mozgalom dr.
Csereklye-Klapwijk Krisztina polgármesterjelölttel vág neki az őszi
választásnak.
Csereklye Károly egykori alpolgármester és dr. Bóth János korábbi szocialista polgármester, valamint dr. Jakab Zoltán és a DK-ból a

közeli hetekben kilépett Krause István nevével fémjelzett Vác Városért Választási Egyesület a független
polgármesterjelöltként induló dr.
Néveri Istvánt támogatja.
Az ötödik polgármester aspiráns,
Vásárhelyi Tamás helyi vállalkozó,
aki függetlenként indul a választáson. Vácon tíz egyéni választókörzet
van, a Fidesz-KDNP minden körzetben indít képviselőjelöltet, sőt
Fördős Attila a 6. számú körzetben
képviselőjelöltként is megméretteti magát a szocialista Kiss Zsolt kihívójaként.
A Vác Városért Választási Egyesület is mind a tíz körzetben indít
képviselőjelöltet, miként a Mi Hazánk Mozgalom és az ellenzéki Ös�szefogás Vácért is. Az ötödik polgármesterjelölt, Vásárhelyi Tamás mel-

lett egy képviselőjelölt, Kiss József
indul független jelöltként a 9. számú körzetben. A valamelyik párthoz
vagy választási szövetséghez tartozó
negyven képviselőjelöltön kívül még
további négy független jelölt indul az
október 13-i voksoláson.

Dunakeszin két
polgármesterjelölt
indul a választáson
Dunakeszin a Fidesz-KDNP szövetség mind a 10 egyéni választókörzetben indít képviselőjelöltet, a
polgármesteri megbízatásért újra –
immár harmadszor – ringbe száll
Dióssi Csaba polgármester. A várost
2010 óta vezető Dióssi Csaba mellett a képviselők többsége újra elin-

dul a választáson, rajtuk kívül négy
új, ám ismert jelölt - Richvalski Viktor, Pethő Krisztián, Sipos Dávid, és
Nyiri Márton - is megméretteti magát. A kompenzációs listát Dióssi
Csaba polgármester vezeti, őt követi Erdész Zoltán, Csoma Attila,
Seltenreich József...
A másik polgármesterjelölt,
Gerner Péter, aki az ellenzéki pártok támogatásával indul a választáson. Az ellenzéki pártok – DK, Jobbik, LMP, a Momentum, az MSZP,
a PM, a MMM – mind a tíz egyéni körzetben indítanak képviselőjelöltet. A helyi választási bizottság
jegyzőkönyve szerint a kompenzációs listáját érdekes módon nem a
polgármesterjelölt, hanem Varga
Péter Zoltán, a Jobbik városi elnöke vezeti, aki jelenleg is tagja kép-

viselő-testületnek, a listán elnyert
mandátumának
köszönhetően.
Őt követi az MSZP-s Bilinszky Ferenc, Lukácsi Bálint és az ugyancsak
jobbikos Nagy Attila. A lista 12. helyén Gerner Péter neve olvasható.
Az október 13-i választáson a
pártok, szövetségek egyéni képviselőjelöltjein kívül kiívül négy független jelöltre voksolhatnak a választópolgárok Dunakeszin.

Gödön három
polgármesterjelölt van
Gödön a várost vezető kormánypárti, Fidesz-KDNP szövetség újra
Markó József polgármestert indítja a polgármesteri megbízatás elnyerésért. Markó József az egyéni vá-

lasztókörzetben képviselőjelöltként
is ringbe száll a mandátum elnyeréséért. A jelenlegi polgármesternek
két kihívója van: Balogh Csaba, akit
a Dk, Jobbik, LMP, Mindenki Magyarországa, Momentumn és a Párbeszéd támogat, míg Sipos Richárd,
a Mi Hazánk színeiben szeretné elnyerni a polgármesteri széket.

Sződön ismételhet
Hertel László
Sződön a községet jelenleg is vezető Hertel László polgármester egyedül indul a polgármester választáson, akinek nincs kihívója. A képviselőjelöltek is függetlenként mérettetik meg magukat október 13-án.
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Dunakeszi: újraindult
Szeptember végén birtokba veheti
a "Tiszta udvar, rendes ház" mozgalom
a forgalom a négysávos M2-est Nyiri Márton, a Rendezett Városért Tanácsadó Testület tagjának irányítá-

sával újjáéledt egy régi szép hagyomány Dunakeszin, melynek köszönhetően az ingatlantulajdonosok ismét pályázhatnak a “Tiszta udvar, rendes
ház” tábla elnyeréséért. Az első táblát Ujházi Anna, Munkácsy utcai lakos
vehette át Dióssi Csaba polgármestertől.

E

sztétikus homlokzat, rendezett kert, szelektív szemétgyűjtés,
szabályos
parkolás, és előírásszerű csapadékelvezetés – ezek kellenek
ahhoz, hogy valaki megkapja a
„Tiszta udvar, rendes ház” kitüntető címre feljogosító táblát. A közösség által nagyra becsült díjra jelentkezőknek fényképeken kell bemutatniuk ingatlanukat, melyet a Rendezett
Városért Tanácsadó Testület bí-

élni jó” – mondta Dióssi Csaba
az első tábla átadóján a Munkácsy utcában. A polgármester felidézte a régi időket, amikor az
ingatlantulajdonosok büszkék
voltak arra, hogy elnyerték a közösség egyik legnagyobb elismerését a „Tiszta udvar, rendes
ház” díjat.
– Nagyon örülünk a kezdeményezésnek, amely hozzájárul ahhoz, hogy a közterületekhez hasonlóan a magántulajdonban

elmondta, hogy a felhívásra hónapokkal ezelőtt jelentkezett, lefotózta kertjét, házát. Reményét
fejezte ki, hogy városszerte csatlakoznak az akcióhoz, aminek
köszönhetően még szebb környezetben élhetnek a dunakesziek.
Ujházi Anna elmondta, hogy
2015-ben költöztek Dunakeszire, melyet a folyamatos fejlesztés
jellemez. – Nagyon várjuk, hogy
a kibővített M2 autóutat mielőbb

A Strabag kivitelezésében épülő négysávos autóút pályájára már ráhajthatnak az autósok, illetve a gödi bekötőút munkáival is jól halad a Penta
és a HE-DO.

S

zeptember végén átadják
a forgalomnak a négysávosra bővített M2-es autóutat Budapest és Vác között –
derült ki abból a levélből, melyet a Nemzeti Infrastruktúra
Zrt. (NIF) Dunakeszi polgármestere, Dióssi Csaba tájékoztatására írt. Az M0-ást Váccal
összekötő útvonalon a Strabag
Építő Kft. és a Strabag AG konzorciuma 13,4 kilométernyi útszakaszt kibővít, a már meglevő 6,2 kilométernyi négysávos
szakaszt pedig felújítja.
A NIF és a Magyar Közút
Nzrt. támogatja a forgalom felengedését a pályára szeptember 30-tól, ami azt is jelenti,
hogy az M0-s és a Dunakeszi–
Fót csomópont között óránként legfeljebb 80 km/h sebességgel, onnantól Vác déli cso-

mópontjáig 110 km/h kilométeres sebességgel haladhatnak
majd az autósok, bár a sebességhatárt még további – a közlekedési hatóság, a rendőrség,
a katasztrófavédelem helyszíni
- felmérések alapján döntik el.
„A 2. számú főutat és az M2
gyorsforgalmi utat összekötő út
vállalkozási szerződéses megállapodás alapján a befejezési határidő 2019. december 2.,
azonban az előzetesen önökkel
egyeztetett módon – a PENTAHEDO Konzorcium műszaki
előrehaladását figyelembe véve
a 2113 jelű összekötő út forgalom számára történő megnyitása az M2 gyorsforgalmi út 2x2
sávos átadásával egyidőben,
azaz 2019. szeptember 30-án
megtörténhet” – olvasható a
Dióssi Csaba polgármesternek

írt levélben, aki a kedvező hírt
közösségi oldalán is megosztotta a dunakesziekkel. Ugyancsak 2019. szeptember 30-án
nyitják meg a forgalom számára a Dunakeszi Kossuth Lajos
utcánál a 21101 jelű Dunakeszi
oldali csomóponti ágat is.
Miközben a 2x2 forgalmi sávot már használatba vehetik az
autósok, további munkálatokra még számítani kell. A tervek szerint az elválasztó-terelő
elemeket október elején emelik majd be, a gödi csomópont
gyorsítósávjait november második feléig még építik, valamint az úttesten kívül is dolgoznak a kivitelezők, ezért kisebb terelés, sávlezárás továbbra is előfordulhat.
V. I.
Fotó: KesziPress

Falunapok Dunakanyar szerte

A váci lecsófesztivál kétségtelen sokakat vonzott, de más településeken
is ünnepeltek az emberek. Falunapot tartottak Ipolydamásdon, Sződön és
Vácdukán is.

A

z Ipoly mentén már a
tizenegyedik alkalommal rendeztek falunapot. A résztvevőket köszöntve
Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője elmondta: a
közösség ereje abban mutatkozik meg, ha az emberek megismerik egymást, közös fórumokon közös témákat találnak,
amiből aztán közös cselekvés
jöhet létre a falu fejlődése érdekében.
„Polgármester úrral közös munkánk eredményeképpen az elnyert 247 milliós kormányzati támogatásból jutott
közintézmények, járdák felújítására, az egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény fejlesztésére, külterületi utak és
épületek energetikai felújítására is. És akkor még nem beszéltünk a Szob és Ipolydamásd
között létesítendő kerékpárútról, amire polgármester úr 360
milliót nyert el egy pályázaton”
– emelte ki a képviselő.
„Mindez azt bizonyítja, hogy
Magyarországnak végre olyan
kormányzata van, amely talpra

Dióssi Csaba polgármester és Ujházi Anna
rál el. Mint megtudtuk a sokrétű feladatot ellátó bíráló testület
munkáját az önkormányzat támogatja.
- Mindannyiunk számára egy
régi, kedves hagyományt élesztett újjá, a „Tiszta udvar, rendes ház” városi mozgalommal
a Rendezett Városért Tanácsadó Testület. A kezdeményezés
„motorja’ Nyiri Márton tanár úr,
aki társaival együtt sokat dolgozik azért, hogy Dunakeszi egyre
szebb, virágos város legyen, ahol

lévő ingatlanok is igyekeznek
minél szebb arcukat megmutatni. Megragadom az alkalmat, és
arra biztatom Dunakeszi polgárait, hogy minél többen csatlakozzanak a kezdeményezéshez, szépítsük együtt lakókörnyezetünket – tette hozzá a polgármester, aki az első táblát kedves szavak kíséretében adta át
Ujházi Annának Munkácsy utcai otthonuk udvarán.
Az ingatlan szépségét bizonyító tábla boldog tulajdonosa

átadják, megépüljön a kerékpárút Budapest és Dunakeszi között,
mert mi - többek között - a város kiváló adottságai, a Duna és
Budapest közelsége, a Katonadomb vonzó üdesége miatt költöztünk ki a fővárosból – árulta
el Ujházi Anna, akitől azt is megtudhattuk, a díjnyertes házuk udvarát, kertjét folyamatosan rendben tartják, ami igazi nagy munkát havonta egyszer igényel.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

Idén is felkarolják a tehetségeket!
A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) 2019-ben is meghirdeti ösztöndíjprogramját. A „Duna-Dráva a Tehetségekért” elnevezésű program keretében a
vállalat közel 1000 szorgalmas és tehetséges fiatal életútját támogatta az
elmúlt években.

Nótár Mary nagy sikert aratott Sződön

állította a gazdaságot, s amely
fejleszteni , erősíteni akarja a
településeket. Köztük a kistelepüléseket, hogy az itt élők ne
rosszabb színvonalon, hanem a
városihoz közelítő színvonalon
élhessék mindennapjaikat.
Ha valaki gyakran jár az interneten, sűrűn olvashat CEU-s
és más liberális „gondolkodók”
tollából tanulmányokat arról,
hogy hogyan kell felszámolni
a falusi életmódot. Mi hiszünk
a falvakban, hiszünk abban,
hogy ez az életmód jobb, egészségesebb, minőségibb lesz a jövőben is! – hangsúlyozta Rét-

vári Bence. Sződön is jó hangulatban telt a falunap. Különböző vetélkedők mellett Nótár
Mary produkciója vonzotta a
legnagyobb közönséget és aratott osztatlan sikert.
Vácdukán futóverseny, gyerekeknek és haladóknak szóló akadálypálya, és gyermekműsorok színesítették a programot.
Szemmel látható volt az oldott hangulat, a jókedv – és
ami ritkaságszámba megy
újabban Európa más vidékein:
a BÉKE!
Báthory Gábor

A

„Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíjprogramra szeptember végéig várják
azoknak a váci, beremendi és Beremend
környéki általános- és középiskolás diákoknak a
jelentkezését, akik tehetségükkel, szorgalmukkal és kitartásukkal kitűnnek a tömegből. A hagyomány- és értékteremtő program keretein belül pénzügyi támogatásban részesülnek azok a

tanulók, akikben a fent említett tulajdonságok
megtalálhatóak.
Az elmúlt évek során, a Vácott tizenöt éve, míg
Beremenden tíz éve működő program keretében
a DDC eddig összesen 71 millió forint támogatást folyósított a nyertes pályázóknak a tehetségük továbbfejlesztése és a kitűzött céljaik elérése
érdekében. A kiemelkedő tehetségű fiatalok számára az ösztöndíj 10 hónapon keresztüli anyagi
támogatás, amely a 2019/2020-as tanévben általános iskolásoknak havi 8000, míg középiskolásoknak 10 000 forintos juttatást jelent.
A Duna-Dráva Cement Kft. Ifjúsági és Innovációs Alapítványa idén is várja a Beremendi
vagy a Váci Cementgyár vonzáskörzetében tanuló diákok jelentkezését!
A pályázatokat 2019. szeptember 27-ig lehet
benyújtani! További információt a Duna-Dráva
Cement Kft. honlapján olvashat: https://www.
duna-drava.hu/hu/tehetseg-osztondij
Tekintse meg a vállalat honlapján a korábbi évek ösztöndíjasaival készült interjúkat és az
összefoglaló kisfilmet.
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Orvos András nyolcvan
Album és köszöntés a festőművész
jeles születésnapja alkalmából

citroenvac.hu

Augusztus utolsó szombatján - Papp László műgyűjtő és az önkormányzat
meghívására - rokonok, barátok, ismerősök sokasága köszöntötte nyolcvanadik születésnapja alkalmából Orvos András festőművészt a Káptalan
utcai Modern Művészeti Gyűjtemény nagytermében.

A

Orvos András, Fördős Attila, Papp László

köszöntő eseményre az is
apropót adott, hogy "Orvos
András LXXX" címmel a
közelmúltban megjelent egy reprezentatív album az Arcus Kiadó gondozásában, a Dömény Csaba tervezte kiadvány létrejöttét a Nemzeti
Kulturális Alap is támogatta.
- Az évfordulós albumom, amit
az Arcus megpályázott, nem egy
bibliográfia, hanem pályafutásomnak egy olyan ízelítő összefoglalója, amibe a festményeimről rendelkezésre álló legjobb, nyomdakész
fotókból válogattunk úgy, hogy
azért a fontosabbnak ítélt munkák benne legyenek, megnyitó szövegekkel, tanulmányrészletekkel
kiegészítve. Folyamatosan dokumentálom a kiállításaimat, tehát
ez adta az alapot, a reprók javát jómagam készítettem, illetve Fekete István barátomnak köszönhetem a többit. Ami a szövegeket illeti, lényeges volt, hogy a nekem legkedvesebb szerzők szerepeljenek,
így Bojár Iván, Frank János, Mezei
Ottó, Vácról Maczkay Zsaklin és
Bárdosi József, mindannyian többször írtak a munkáimról - mondta a születésnap kapcsán megjelent
kiadványról Orvos András.
A születésnapi köszöntő esemény is nagy örömöt szerzett a festőművésznek, mint mondta, itt a
találkozási lehetőség volt a lényeg,
annál is inkább, mivel szavai szerint a mikroközösség nagyon fontos hátteret jelent neki - örült a személyesen jelenlévő vendégeknek,
élükön Fördős Attila polgármesterrel, s mint annak is, hogy szülővárosa, Békéscsaba polgármestere köszöntő levelet küldött neki az
alkalomra.
A kérdésre, hogy mit jelentenek az életében az évfordulók, Orvos András azt mondta: nem tulajdonít túl nagy jelentőséget az ilyen
naptári eseményeknek.
- Nem hiszek például abban a
fejlődésben, hogy egy művész elkezdi a pályáját, aztán fejlődik, hanem mindenkinek vannak bizonyos korszakai, vannak jobbak és
vannak kevésbé jelentősek. Nekem
a legfontosabb a '70-es évek időszaka volt, amit kiemelnék saját pályafutásomból, annak ellenére, hogy
akkoriban állandóan cikiztek,
sokszor kizsűriztek. Ám végtére
is csak egy jelentősebb idő elteltével derül ki, mi maradandó igazán,
egy alkotónak már az is nagy meg-

tiszteltetés, ha néhány műve fennmarad, kiállva az idő próbáját - fogalmazott a ma is folyamatosan alkotó művész.
A mindennapi alkotótevékenység kapcsán Orvos András kiemelte, mennyire fontos neki a rendszeresség.
- Elég korán kelek, ez azt jelenti, hogy úgy fél hat, hat körül már
fenn vagyok, ilyenkor szeretek olvasni, illetve mostanában különösen fontos elfoglaltságom a nyelvtanulás, így jobbára visszahoztam korábbi orosz nyelvtudásomat, szlovák származású vagyok,
tehát az őseim nyelvére kíváncsian a szlovákot is elkezdtem tanulni, elég gyorsan haladok, és ehhez
még jön az angol meg a francia,
ezeket régen már tanultam, bírtam
is valamennyire és most igyekszem
frissíteni a tudásomat, mindez elég
jó reggeli bemelegítés. Aztán fél
nyolckor reggelizünk a feleségemmel, fontosak nekünk a közös étkezéseink, hogy úgy mondjam, megadjuk a módját. Utána elmegyek a
műtermembe és két-három órát ott
dolgozom, ebédig, ami után már
otthon maradok, ugyanis szobalakó vagyok, van egy külön szobám
tele könyvekkel, van ott is festőállványom, ott vannak a számítógé-

peim, minden, ami az afféle nemes
hobbikhoz szükséges, amit sokan
mások értelmetlen hobbinak tartanak, mert manapság például az
olvasásról sokan így vélekednek.
Öt-hat óra felé vacsorázunk, aztán
még beszélgetünk, tévézünk, de én
már legkésőbb kilenc óra felé nyugovóra térek. Hát nagyjából így telik egy nap. Ezen kívül szeretünk
kirándulni, sétálni, nagyon szeretjük a várost, a Dunát, a Börzsönyt,
de fontos Budapest közelsége is,
ami a programokat illeti. Rendszeresen találkozunk a barátainkkal,
nekem személyesen Mayer Laci
és Babella Laci a legjobb barátaim, szorosan tartjuk a kapcsolatot,
az "Öreggel" sokszor viccelődünk
azon, hogy ő azt vallja, a fizikai
munka tar karban igazán, én meg
azt, hogy a szellemi, így igazán jól
kiegészítjük egymást, nagyon jókat tudnak beszélgetni - mondta az
örökifjú alkotó.
Jövőbeni tervei kapcsán nem
mondott konkrét elképzeléseket,
mint fogalmazott, soha nem afféle meghatározott életprogram szerint alkotott.
- Amikor megfestek egy-egy képet, és úgy érzem, hogy tényleg
kész van, onnantól kezdve nem
foglalkoztat tovább, azt vallom,
amit a filmrendező Bunuel vallott,
hogy a kész művek tűnjenek el, aztán majd előkerülnek úgyis, ha az a
rendeltetésük. Korábban úgy gondoltam, hogy 80 fölött már aligha fogok festeni, de hát azt nem lehetne kibírni. Nekem a festés napi
szükséglet, valahogy belülről vezérelt ez a dolog, hordom, sokáig fontolgatom magamban az ötleteket,
amiket aztán igyekszem megvalósítani, ez a lázas szellemi aktivitás
az éltető erőm - mondta zárszóként
Orvos András.
Ribáry Zoltán
Fotó: Cservenák Péter

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

Dunakeszi odateszi!

Hihetetlen, de az idei
a kilencedik év, hogy
városunkban megrendezésre kerül a méltán népszerű Dunakeszi Feszt – mondta Sipos Dávid, a Dunakeszi Programiroda
vezetője.

- Végre elérkezett a szeptember,
így három napon keresztül kisés nagy koncertekkel, bemutatókkal és kiállítókkal várjuk a
látogatókat. Idén újdonságként
a szombati napon Kormányablak busz, vasárnap pedig az
egészség jegyében Generali szűrőbusz érkezik a Dunakeszi
Fesztre, ahol lehetőségük lesz
különböző egészségügyi szűrővizsgálatokat elvégeztetni.
Keressék ún. selfie tükrünket is, amelynek segítségével a
rendezvényre látogatók megörökíthetik legjobb pillanataikat. Továbbá egy kis meglepetéssel is készülünk a Zöld Dunakeszi program és a környezettudatosság jegyében, érdemes lesz figyelni és nyomon
követni a Dunakeszi Programiroda Facebook oldalát a legfrissebb információkért.
Pénteken fő fellépőnk a fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendő Kowalsky
meg a Vega, szombaton egy kis

retroval érkezünk, a Neoton
Família táncoltatja meg a közönséget, vasárnap pedig
Boban Marković, a szerb trombitaművész zárja a nagykoncertek sorozatát.
Megtisztelő, hogy én lehetek
Dunakeszi legnagyobb rendez-

vényének, a három napos Dunakeszi Fesztnek a házigazdája. Biztos vagyok benne, hogy
Dunakeszi idén is odateszi! –
mondta optimistán Sipos Dávid, a Dunakeszi Programiroda vezetője.
Szabó Eszter
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Negyven csapat főzte a lecsót
Vác főterén
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
azonnali kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget
kínál az alábbi munkakörök betöltésére:

Szállítmányozási és hulladékgazdálkodási adminisztrátor

Feltételek:
- minimum középfokú végzettség
- számítógépes felhasználói ismeretek (Excel, Word)
- műszaki irányultságú képzettség vagy gyakorlat
- "B"kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
- Dunakeszi lakhely
- hasonló munkakörben betöltött gyakorlat
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
Érdeklődni Glasza Gábor városüzemeltetési vezetőnél (mobil: 30 261 6351)
Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail címre várjuk
a titkárságon.

Lakatos

Szeptember 7-én immáron tizenötik alkalommal rendezte meg a Váci lecsófesztivált a Pro Urbedíjas Vendégvárók Váci Egyesülete. A szomorkás, őszre forduló időjárás sem szegte a résztvevő
negyven csapat kedvét, melyek jó hangulatban főzték az ízletes lecsót a gyönyörű barokk főtéren. Az országos hírű rendezvényre a szűkebb régió települési mellett érkeztek csapatok a Hajdúságból, az anyaország és Erdély között elterülő Partiumból és Vác finnországi testvérvárosából, Järvenpää-ből is.

A

város főtere zsúfolásig megtelt „a legjobb lecsót készítő csapat” címéért versengőkkel,
no és a több száz lecsókedvelő közönséggel. Baráti társaságok, munkahelyi közösségék
mellett – mint minden évben – ezúttal is ott
voltak a helyi pártok képviselői is, akik élve a
kínálkozó lehetőséggel, saját készítésű lecsóval igyekeztek minél több támogató aláírást
gyűjteni az októberi önkormányzati választás
jegyében.
Vác polgármestere, Fördős Attila és a képviselői helyekért újra induló csapata külön bográccsal
fogadta a népes érdeklődőket. A nagy népszerűségnek
örvendő eseményt ezúttal is felkereste dr. Rétvári Bence, Vác
országgyűlési képviselője is.
A másik polgármester aspiráns, Matkovich Ilona is az őt támogató képviselőjelöltekkel együtt főzte a lecsót, akiket meglátogatott, Fekete-Győr András, a Momentum elnöke.
A jó hangulatú színes forgatagban a Dunakesziről érkezett óvónők standjánál találkoztunk Fónagy Istvánnal, a Vendégvárók
Váci Egyesület elnökével, aki elmondta, hogy az ország számos
régiójából érkeztek csapatok. – A váci közösségek mellett itt vannak az óvónők Dunakesziről, de érkeztek csapatok Vácrátótról,

a Hajdúságból, Partiumból, Győr-Moson-Sopron megyéből. Elfogadták meghívásunkat finn barátaink
Vác testvérvárosából, akik Järvenpääből látogattak el hozzánk, vannak, akik Szlovákiából jöttek, hogy részt vegyenek a határainkon túl is
jól ismert Váci lecsófesztiválon. Szemmel látható, hogy megtöltöttük Vác főtérét, öröm látni, hogy milyen sokan vannak itt, remek a hangulatban készülnek a különböző lecsók.
Fónagy Istvántól megtudhattuk, hogy a hagyományos lecsó – hagyma, paprika, paradicsom
- mellett sokan készítettek lecsó jellegű változatot
is, melyekben volt kolbász, nokedli, csirkemáj is. - Jól
érzékelhető, hogy ahány régió, annyi féle a lecsó is – tette hozzá.
Idén is díjazták a legjobb lecsót, és külön a legjobb lecsó jellegű ételt, a csapatok kupát és oklevelet vehettek át a Vendégvárók Váci Egyesülettől. – Nagyon sok támogatást kaptunk
- az önkormányzat mellett - a városban működő vállalkozásoktól, művészektől, akik különböző ajándékokat, festményeket, utazási utalványokat ajánlottak fel – mondta köszönettel a
hangjában Fónagy István, aki külön hangsúlyozta, hogy a lecsókóstolásból származó bevételt idén három rászoruló családnak ajánlották fel.
(Vetési)

A fóti katolikus kórus sikeres
vendégszereplése Angliában

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.: 27-640-278) 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

Megtisztelő meghívást kapott Angliából a Fóti Római Katolikus Templom Magnificat kórusa 2018
őszén. A Londontól mintegy 60 km-re levő Cuckfield városban 2019. június 13. és 23. között rendezett rangos zenei fesztivál záró napjára kérték fel a fóti egyházi kórust egy 40 perces előadásra.

A

z angol kisváros kórusa, a Cuckfield Cuckoo
korábban, 2017 decemberében vendégszerepelt a fóti
katolikus templomban, s már
akkor eldőlt, hogy a Magnificat
kórust is meghívják az általuk
szervezett zenei rendezvények
egyikére. Eleget téve a meghívásnak, a tizennyolc tagú fóti
kórus június 21-én érkezett repülővel Angliába és a fesztivál
helyszínének közelében, helyi
családok látták őket vendégül.
Az útiköltséget a kórustagok
maguk fizették. A vendégszereplésnek csak egy fájó pontja
volt, - mondták a kórus tagok.
Sebők Sándor atya, lelki vezetőjük nem tudta elkísérni őket
az angliai vendégszereplésre,

mert éppen június 22-én tartotta hálaadó aranymiséjét 50
éves papi szolgálata kapcsán a
Szeplőtelen Fogantatás templomában.
Milyen zenei művekkel készültek a koncertre? - kérdeztük a Magnificat kórus vezetőjét, Kúnné Kocsis Erzsébetet.
- Kórusunk az egyházi ünnepeken gyakran énekel régi
angol egyházi műveket, így
természetesen a koncert első
blokkjában Byrd, Tallis, és
Purcell darabokat adtunk elő,
majd ezt követően Liszt Ave
Maria és Kodály Ének Szent
István királyhoz című művét
énekeltük. Az utóbbi kórusművek az ottani, 1100 éves katolikus templomban nagyon éltek,

úgy éreztük, a közönség teljesen a hatása alá került. A kortárs walesi Karl Jenkinstől, az
Avatar és az Arany János Walesi bárdok megzenésítőjétől is
adtunk elő darabokat a hallgatóság örömére.
A koncert második blokkjában két magyar népdalfeldolgozás, Kodály: Túrót eszik
a cigány és a Daróczi-Bárdos
Mikóházi nagyharang hangzott el természetesen magyarul.
Jane Haughton, a Cuckfieldi
kórus vezetője korábban elkérte tőlünk Bartók: Erdő, erdő,
de magos és Kodály Esti dal
kottáját és szövegét. A koncert
méltó befejezéseként a két kórus közösen énekelte el ezeket

a csodás népdalfeldolgozásokat
szintén magyar nyelven.
- Hogy tetszett az elhangzott
koncert az angol közönségnek? – kérdeztük Mérei Sándort, a Magnificat kórus tagját
és szervezőjét:
Az előadást követően többen
könnyes szemmel jöttek hozzánk gratulálni. Látható volt, a
koncert mélyen megérintette a
lelküket.
Kúnné Kocsis Erzsébet hozzátette: Ő is úgy érezte, s szerinte a kórus minden tagja,
hogy ez a koncert egy kegyelmi állapotban ihletett együtt
éneklésről szólt, amely a közönséget is mélyen átélt. Valahogy azt érezték, s nem csak
a koncert után, hanem a kü-

lönböző beszélgetések során
is, hogy az angolok elbizonytalanodtak. Családon belül
is vita tárgya a Brexit, és nagyon félnek az európai kultúra eltűnésétől. A magyaroknak borzasztó negatív a sajtójuk, s ez a találkozás, ez a koncert egészen más benyomást
keltett bennük, úgy fogalmaztak, most ők kaptak egy kis eu-

rópai kultúrát a magyaroktól!
A Magyarország és Fót jó hírét
külföldön erősítő Magnificat
Kórus 2019. szeptember 14-én
18 órakor mutatja be az angliai
koncert műsorát az Ars Sacra
Fesztivál keretében a fóti katolikus templomban. A koncert
ingyenes, Mindenkit szeretettel várnak!
Windhager Károly

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

2019. szeptember 12.

7

Útjára indul a Vác Civitas
Hangversenybérlet
Már javában elkezdődtek a próbák a Vác CIvitas Hangversenybérletre, hiszen a nemrég Csokonai
díjal kitüntetett Vox Humana Énekkar már intenzíven tanulja az évadnyitó hangverseny műsorát.

E

zen a hangversenyen felhangzik majd Haydn Te Deuma, illetve a meglehetősen ritkán hallható Missa Cellensis. Haydn 1782-ben
komponált miséje az utolsó olyan mise,
melyet még londoni útjai előtt komponált, így hivatalosan nem tartozik bele a
“nagy” misék csoportjába, melyeken már
érezhetőek az Angliában megtapasztalt
élmények hatásai.
Ezzel a gondolattal rokon az évadzáró hangverseny műsorának felépítése is,
hiszen a Mozart-est műsorán a Jupiter
szimfónia szólal meg elsőként, mely Mozart 41. utolsó szimfóniája.
E mellett Mozart d-moll zongoraversenye hangzik el Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész tolmácsolásában.
“Mozart d-moll zongoraversenye egy
igazi remekmű, mely igen kedves nekem. Talán a legérdekesebb dolog egy általam sokat játszott és jól ismert darab
kapcsán az, hogy hogyan fog ez életre
kelni az adott körülmények között, hiszen két dolog adott: maga a versenymű, és a zongorám, melyeket jól ismerek. A Vác Civitas Szimfonikus Zene-

Bogányi Gergely

karral még nem dolgoztam együtt, így
kíváncsian várom, hogy hogyan fogjuk
tudni megtalálni a közös hangot a zenei
kifejezőeszközök segítségével” - mondta
Bogányi Gergely
A Vác Civitas Hangversenybérlet első
és utolsó koncertjének műsorát úgy állítottam össze, hogy egységes szerkezetbe,
keretbe foglalják a bérletet.
Ez a keret egyfelől maguk a zeneszerzők és az általuk képviselt korszak,
Haydn és Mozart, a bécsi klasszika legkiválóbbjai. Másfelől a Haydn mise (1782)
a Jupiter szimfónia (1788) és a d-moll
zongoraverseny (1785) mind ugyanabban az évtizedben, az 1790-es években
keletkeztek - mondta Sándor Bence karmester.
A Vác Civitas Hangversenybérletek
még szeptember 28-ig megvásárolhatók a Madách Imre Művelődési Központ
jegypénztárában és a Tourinform Irodában. Szeptember 28.-án az évadnyitó hangversennyel kezdetét veszi a jegyértékesítés, ahol külön külön tudnak jegyet váltani a 4 hangverseny bármelyikére.

Váci alkotók ipolysági
bemutatkozása
Augusztusban Ipolyság magyarországi testvérvárosának, Vácnak
tizenhárom képzőművésze mutatkozott be műveivel az ipolysági
Menora Saag Centrum Artis épületében. Az Átjáró 2019 elnevezésű
tárlat szeptember 2-ai ünnepélyes zárásán kiemelték, a kiállítás a
két város több évtizedes együttműködésének, az összefogásnak és
ismerkedésnek jeles példája volt.

M

int Fördős Attila, Vác
polgármestere az ünnepélyes
záráson
megjegyezte: a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok és a kulturális együtt gondolkodás jegyében állt össze a
tárlat. Az átjárhatóság a történelmi hagyományokra épül –
egészítette ki. “Az alkotásaikkal mindannyian a saját világukat mutatják meg, ösztönző gondolatot, látásmódot tükröznek az alkotások.”
Különböző műfajok és technikák jelentek meg a csoportos tárlaton. Németh Árpád

váci festőművész, a kiállítás
kurátora mutatta be az anyagot. Mint elmondta, a tizenhárom alkotó az utolsó években készített művekkel jelent
meg a zsinagóga kiállítóhelységében. “A képeken végig vonulnak a mai világ ellenmondásai, felszíni összetettsége,
realitás és rejtett gondolatiság
művészi törekvése jelenik meg
a falakon”- hangzott el a bemutatkozás során.
Štefan Gregor, Ipolyság polgármestere kifejtette: a két város kapcsolata a fiatalabb generációknál is folytatódik, a kul-

turális együttműködés mellett a sportéletbeli viszony erősödése is tapasztalható – írja a
felvidek.ma.
A kiállító művészek: Adorján Attila, Detkovics Anikó,
Fekete István, Kis Sándor Lajos DLA, Koltai-Dietrich Gábor, Lehotka László, Molnár
László József, Németh Árpád,
Németh Géza, Orvos András,
Óvári Lajos, Zalubel István,
Zubovics Györkös Erzsébet.
A tárlatot szeptember 6-ig
tekinthették meg az érdeklődők az ipolysági volt zsinagóga
épületében.
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Göd: egyensúlyban
a társasági és versenytenisz

Nagy sikerű amatőr felnőtt teniszversennyel nyitotta az őszi idényt a gödi Fenyves Tenisz és Sportpark, amely a társasági tenisz mellett szeptembertől jelentős hangsúlyt helyez az utánpótlás-nevelésre is, hiszen a város két általános iskolájában beindították a teniszoktatást a mindennapos testnevelés keretében.

A
RUBINT RÉKA:
Dunakeszi a szívem központja
Az augusztus végi kellemes kora estén több száz sportolni vágyó dunakeszi
hölgy és jó néhány férfi gyülekezett a Katonadomb buja zöld pázsitján, hogy a
Mozdulj Dunakeszi programsorozat idei nyárbúcsúztató rendezvényén a honi
alakreform sztáredzője, Rubint Réka vezetésével közel másfél órán át sportoljanak. Réka immár harmadik éve tartott edzést Dunakeszin, amely – mint lapunknak nyilatkozta – a szíve közepe, ahová mindig boldogan jön.
- Egy sportikon számára milyen érzés látni, hogy ilyen sokan követik, akik az Ön által
diktált tempóban is örömmel
végzik a gyakorlatokat? – kérdeztük Rubint Rékától mielőtt
útjára indította volna az alakreform edzést.
- Hatalmas megtiszteltetés. Elmondhatom, hogy az elmúlt 1015 évben elnyert minden szakmai díj ott sorakozik a polcomon,
de a legnagyobb elismerés mégis
ez. Az országot járva, telt házas
csarnokok, parkok mindig azt támasztják alá, hogy a mozgás öröme, a mozgás szabadsága ott van
az emberekben. Engem pedig hatalmas örömmel tölt el, hogy az
emberek időt szentelnek a mozgásra, hogy boldogabbá és elégedettebbé tegyék magukat.
- Mit tapasztal, egyre többen sportolnak, növekszik az
egészséges életmódot képviselők tábora?
- Igen. Én azt látom, hogy egyre többen sportolnak, ami köszönhető azoknak a fantasztikus és tudatos szülőknek, akik
időt, energiát nem sajnálva, elindulnak a gyermekükkel sportolni, és mutatják a mintát önmagukon keresztül is. De azt is örömmel látom, hogy szinte minden

korosztály képviselői közül egyre többen ismerik fel a rendszeres
sportolás jelentőségét.
- Ez a harmadik alkalom,
hogy a Mozdulj Dunakeszi
program keretében edzést tart
városunkban. Az országos tapasztalatok ismeretében, hogyan látja; milyen színvonalat
képvisel a sportoló Dunakeszi?
- Dunakeszi a szívemnek a középpontja! Nagyon megtisztelő,
hogy visszavárnak, és visszahívnak. Egyébként is pont szemben
lakunk, Szentendrén. Az én őszi
szezonomat itt nyitom meg, mivel általában a nyár utolsó edzését én vezetem, így azok is eljönnek, akik a szeptember 3-i, kedd
esti szezonnyitó edzésemen is ott
lesznek. Itt hangolódnak rá, mert
az nagyon kemény lesz!
- Eddigi sportpályafutása, edzői hitvallása, a sportolók sokaságával való találkozás örömétől ragyogó tekintette számomra arról árulkodik, hogy a mozgás, a sportolás fontosságának képviseletét
küldetésként éli meg!
- Nagyon jól látja! Imádom a
sportot, ez az életem! Boldog vagyok, hogy példámon keresztül másokkal is sikerül megkedveltetni a mozgást, a rendszeres

sportolát. Ma még nem volt edzésem, mert egy egész napos televíziós forgatásról jöttem, de alig
vártam már, hogy itt lehessek.
Egy csodálatos csapat, és egy fantasztikus hangulat vár rám.
- A Mozdulj Dunakeszi
program keretében több százan vannak, akik rendszeresen sportolnak, de mit tud tanácsolni a kezdő mozogni vágyóknak?
- Bárki elkezdheti, a tömeg ereje továbblendíti az embert a komfort zónáján. Azt szoktam mondani, mindenki annyit csináljon,
amennyi jól esik. Nem a mennyiség, a minőség számít.
- Mit ad Önnek egy-egy rendezvény, a rendszeres sportolás?
- Hatalmas energiát ad a sport,
a közönség, és ami még megfizethetetlen egy hatalmas szeretet hullámot. Minden egyes alkalommal megfiatalítja a lelkemet
és ez által a testem is fiatal marad. Ezért mindenkit arra bíztatok, hogy sportoljon, mozogjon,
hogy élvezhesse a testén legördülő boldogságverejték semmi mással össze nem hasonlítható sikerélményét.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

gödi Fenyves Tenisz és Sportpark elismertségét jól mutatja, hogy az öt éves
múlttal büszkélkedő klub által útjára
indított Dunakanyar Kupát Markó József polgármester nyitotta meg augusztus 31-én, aki a
húsz éves város egyik értékének nevezte a klub
tevékenységét. A kétnapos versenyen 33 páros
indult, akik négy kategóriában, öt pályán mérhették össze tudásukat.
- Nagyon boldog vagyok, hogy a kánikulai
hőség ellenére ilyen sokan neveztek a versenyre, ami azt is bizonyítja számunkra, hogy az
„amatőrök” körében rendkívül népszerű a tenisz. Sportparkunkban minden feltétel adott
ahhoz, hogy a versenyzők jól érezzék magukat,
színvonalas mérkőzéseket játszhassanak, és az
sem utolsó szempont, hogy ezzel is hírét viszik
az újraéledő gödi teniszéletnek – mondja bizakodóan Sümegi Miklós klubvezető, akivel vendéglátó egység teraszáról kísérjük figyelemmel
a mérkőzéseket.
Márpedig erre minden esélyük megvan, hiszen az öt remekül előkészített pályán teniszezhetnek a sportág szerelmesei. A remek adottságokkal rendelkező, szép természeti környezetben kialakított sportpark az egykori golfpálya, és a közkedvelt termálfürdő mellett várja a
sportolni vágyókat. A festői környezetben, magánvállalkozásból megalakult sportparkban a
téli szezonban két fedett pályán teniszezhetnek
a sportág kedvelői – tudtuk meg Sümegi Miklóstól, aki hozzátette: a középtávú tervekben
csarnok építése is szerepel.
A sportvezető szerint a társasági tenisznek
hódoló felnőttek mellett jól érzékelhető, hogy a
gödi gyerekek és szüleik körében is egyre népszerűbbek a klub szolgáltatásai. – Az előbb említett vonzó környezet és a klub igényes szolgáltatásain túl az is bátorít bennünket a nagy ívű
tervek kitűzésében, hogy alig kétszáz méterre
épül fel Göd legújabb általános iskolája – húzta alá.
Sümegi Miklós kiemelte: - Minden túlzás
nélkül mondom, hogy klub vezetősége idén
nagyot mert álmodni, és az eddigi jellemzően
társasági tenisz mellett, a versenysport kiépítése felé tettünk határozott lépéseket. A Magyar
Tenisz Szövetséggel, a Dunakeszi Tankerület
Központtal, a városi önkormányzattal és Göd
két általános iskolájával együttműködve szeptembertől elindítjuk az iskolatenisz-programot
is. A mindennapos testnevelési órák keretében
az egyesület edzői tartják majd az első osztályosok számára a foglalkozásokat. Nyíltan vállalt célunk – miközben a gyerekekkel megismertetjük a tenisz alapjait -, hogy szélesítsük a

város teniszutánpótlás-bázisát. A jelenlegi több
mint hatvan fős kezdő gyereklétszám, kétszáz
fölöttire emelkedik az új tanévtől. Ezek a lépések mutatják, hogy a versenysport felé is szeretnénk nyitni, saját nevelésű játékosokkal - ismerteti terveiket a klubvezető, aki azt is hangsúlyozta, hogy ezek a tervek nem mehetnek a
már meglévő társasági tenisz rovására. Gödön
ugyanis nagy hagyományai vannak a klasszikus klubéletnek és a szabadidős tenisznek, s
ezen a jövőben sem halványulhat el.
A klubnak az OB II-ben szereplő férfi csapata
is van, amely az idén jutott fel a másodosztályba. Céljuk a biztos bennmaradás, néhány éven
belül pedig az élvonalba kerülés.
A Fenyves Tenisz és Sportpark szakmai elismerését bizonyítja, hogy a Manager Open
egyik állomásának megrendezését is elnyerték. Az országos sorozat utolsó előtti versenyét
szeptember 21-én, Gödön rendezik.

Látványos bemutatók az első VSD Sportválasztón
Pest megye egyik legnagyobb sportegyesülete, a VS Dunakeszi augusztus utolsó napján rendezte meg első alkalommal a nagyszabású Sportválasztót a Magyarság sportpályán, melyen több százan vettek részt. A korábbi idők
nagyszerű labdarúgó mérkőzéseinek helyszíneként szolgáló sportpályát ezen a nyári hétvégén a VSD szakosztályai vették birtokba, hogy sportágukat bemutassák az érdeklődő fiataloknak és szüleiknek.

- A VSD első alkalommal szervezte meg
a Sportválasztót, melyet a korábbi esztendőkben a Városi Sportigazgatóság rendezett
a Dunakeszin élő fiatalok számára – mondta érdeklődésünkre a programok egyik
szervezője, Kundlya Zsófia, aki hozzátette,
hogy az önkormányzat támogatását ezúttal
is élvezte a rendezvény.
- Az augusztus végi időpontot tudatosan
választottuk, hiszen néhány óra és megkezdődik az óvodákban, iskolákban az új tanév. Ilyenkor mindenki azon gondolkodik,
hová menjen sportolni, hogy fér bele az órarendjébe, a szülők mit tudnak bevállalni. A

Sportválasztó megszervezésével a gyerekek
és a szülők döntését szeretnénk megkön�nyíteni, és bemutatni a VSD kínálta kiváló
sportolási lehetőségeket. Tizenhat szakosztályunk van, rengeteg élménnyel gazdagodhatnak már azok is, akik eljönnek és kipróbálják magukat egy-egy sportágban, melyek
sikeres képviselőivel is találkozhatnak.
A népszerű tanárnőtől, a VSD
Cheerleaders szakosztály vezetőjétől megtudhattuk, hogy a nagy meleg ellenére is közel háromszázan vettek részt a Sportválasztón, melynek eredményeként – többek között – azt remélik, hogy ilyen arányban bővül az egyesület tagsága a közeli jövőben.
- Márpedig erre nagyon jó esélyünk van,
mert pl. szeptembertől futsal és szinkronúszó szakosztállyal bővült a VSD kínálata.

Méltán mondják, hogy Dunakeszi a sportok
városa, hiszen egyesületünk szinte minden
sportág hódolói számára biztosítja a rendszeres, a versenyszerű sportolás lehetőségét. Mindemellett Dunakeszi iskoláiban a
mindennapos testnevelés tanrendjébe hét
sportág oktatását is megszervezte az önkormányzat és a Tankerület szakosztályainkkal együttműködve – sorolta Kundlya Zsófia, aki elmondta, hogy a sportolni vágyó fiatalok a Magyarság sporttelepen lévő irodában vagy az egyesület honlapján megjelölt
formában jelentkezhetnek, de az óvodákban és az iskolákban is, ahol tartanak foglalkozásokat.
A nagy időket megélt labdarúgópálya
– melyen egykoron olyan kiválóságok játszottak Dunakeszi sikereiért, mint Sza-

badi Lajos, Koós Laci, Leboniczky Imre,
Détári Lajos, hogy csak néhányukat említsük – színes kavalkádjában egymás mellett sorakozott a sakkozók, vívók, focisták,
asztaliteniszezők, a kézilabda, korfballosok,
cheerleaderses lányok sátra, a zöldgyepen a
jövő reménységei rúgták a labdát…
A küzdősportokat bemutató sátor előtt elhelyezett szőnyegen fiatal „harcosok” mér-

(Vetési)
Fotó: Bea István (Gödi Körkép)
ték össze erejüket, tudásokat, akik látványos bemutatóját egy világbajnok, Lukács
Péter irányította, aki két mérkőzés között
örömmel nyilatkozott a sportágról és a VSD
Sportválasztóról: - A bemutatótól azt reméljük, hogy sikerül a fiatalok érdeklődését
felkelteni a küzdősportágak iránt, melyek
rendkívül sokat adhatnak annak, aki szeretne közösségbe tartozni. Önfegyelmet, erőt,
magabiztosságot ad, aminek köszönhetően
az életben könnyebben meg tudjuk találni
a helyünket. Kitartásra nevel – mondta határozottan Lukács Péter, aki tavasszal nyert
világbajnokságot. A sportember elmondta,
a kempo szakágban 20-25 fiatal sportol, de
többi szakágban – birkózó, ökölvívás, thai
boksz, brazil jiu-jitsu, stb. – mintegy százan
eddzenek rendszeresen, akik közé várják a
fiatalokat.
Márpedig látva a látványos, jó hangulatú
bemutatókat, biztosak lehetünk benne, hamarosan újabb fiatalok kopogtatnak a VSD
ajtaján, hogy ők is az egyesületben szeretnének sportolni.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu

