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A lakosság összefogott
az árral szemben

Június első napjaiban a Duna vízszintje folyamatosan emelkedett a Dunakanyarban. A magas vízállás miatt valamennyi településen életbe léptették a legmagasabb, harmad fokú árvízvédelmi készültséget. A helyi védelmi bizottságok mindenhol segítőkre találtak a településeken élő polgárokban. Sőt nem egy településre – mint pl. Sződligetre
– szomszédos és távolabbi városokból érkeztek önkéntes segítők.
(Folytatás a 6. oldalon)

A Duna Sződligetnél elárasztotta a 2. sz. főutat

Fotó: KesziPress

2010. június 16.
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A Family Center és a Tesco
Vác megnyitó ünnepsége
Június 25-én, pénteken nytija meg kapuit a váci Family Center szakáruház és TESCO hipermarket, mely
során különböző kedvezményekben, nyitási akciókban részesülhetnek a kedves vásárlók.
A pénteki nap folyamán az üzletek egyéni programjaik, ajándékaik mellett egy lufihajtogató
bohóc kedveskedik a látogatóknak, este pedig a TESCO szervezésében tűzijáték megtartására kerül sor.
Ezt követően szombaton, azaz
június 26-án délelőtt 10 órától
kezdődően, körülbelül este 20:00ig egész napos programok fogadják a vendégeket, ahol a Family
Center üzleteivel – Fressnapf,
Dm, Deichmann, KIK – közösen
pontgyűjtő vetélkedőben vehet
részt a nagyérdemű közönség. A
megnyitó ünnepségen olyan helyi fellépők, egyesületek színesítik a repertoárt, mint a Váci If-

júsági Fúvószenekar, a Maskara
Társulat, a váci Bolero Tánccsoport Egyesület, a Váci Mazsorett
Csoport, a veresegyházi Medveotthon, a Welldance Sporttánc
Egyesület, a Kutyaduma Központ, a Gold Dance Tánciskola, a
Váci Fitt-Fut Kempo Egyesület, a
Miami latin táncbemutató, valamint a Talentum Táncművészeti Iskola váci tagozata. Akik kisgyermekkel érkeznek, azoknak is
felüdülést jelenthet e nap, ugyanis a családi nap keretén belül arcfestés, ugrálóvár és gyermek sarok kötheti le a kicsiket, míg a kikapcsolódásra vágyó fiatalok és
nagyok lábtengóban, kosárlabda (street ball) büntető dobás-
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Pető Tibor a Fidesz,
Fördős Attila a KDNP
polgármester-jelöltje Vácon
Június elején sajtótájékoztató keretében Bábiné Szottfried Gabriella a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, Sződliget polgármestere bejelentette: a párt váci csoportja egyhangúlag Pető Tibor elnököt javasolja polgármesternek az önkormányzati választásokon. Ezt azonban még az országos szervezetnek is
jóvá kell hagynia.

ban, óriás memory és egyéb logikai játékokban, valamint kvíz
showban próbálhatják ki magukat. A nap sztárvendégeként pedig Roy és Ádám, illetve Bartók
Eszter kellemes zenéje szórakoztat bennünket!
Akik szombaton sajnálatos módon mégsem tudnának csatlakozni az áruház megnyitó ünnepségéhez, azoknak a gyermek programok egy része vasárnap is rendelkezésre áll. Az áruház pontos címe: 2600 Vác, Deres u. 2. (a
Szent László útra merőlegesen)
Kellemes szórakozást kíván Mindenkinek a beruházó
Magnum Hungaria Epsilon Kft.,
valamint a Real Management
Üzemeltető Kft.!
(x)

A Kereszténydemokrata Néppárt helyi szervezete másnap reagálásként közölte: az ő jelöltjük
Fördős Attila a jobboldali Összefogás frakció vezetője. Erről dr.
Áfra Tamás a párt helyi csoportjának vezetője beszélt.
– Pető Tibor a hét elején felkeresett és jelezte pártja döntését.
Tudomásul vettem, de mondtam
neki, hogy nekünk már régen van
jelöltünk Fördős Attila személyében. Nyilvánvaló, hogy csak
egyetlen személyt állíthatunk az
őszi választásokra polgármesternek, hiszen a Fidesz és a KDNP
országos elnöksége most erősítette meg szövetségét – mondta
Dr. Áfra Tamás hozzátette: tárgyalásokat szeretnének kezdeni
a Fidesz helyi vezetőségével, és
igyekeznek egyességre jutni.
Fördős Attila elmondta: megtiszteltetésnek érzi, hogy őt jelöli a párt.

Fördős Attila

Pető Tibor

– Egyetlen közös célunk van:
legyőzni dr. Bóth János polgármestert. Őt pedig csak összefogással lehet elmozdítani, ezért a
cél a közös jobboldal felállítása –
mondta.
A KDNP vezetője, dr. Áfra Tamás szerint a tárgyalásoktól függ,
hogy támogatják-e majd Pető Ti-

bort, de ő jobbnak tartaná Fördős
Attilát jelöltnek, hiszen mögötte több politikai múlt áll. Bábiné
Szottfried Gabriella megkeresésünkre elmondta: a tárgyalások
az ő kezdeményezésükre tovább
folytatódnak helyi szinten. Mint
mondta a Fidesz váci szervezete
az országos jelölési rendhez tartja magát.
Furucz Anita

„Magyar, magyaroknak
a magyar
munkavállalókért!
Támogassa a munkahelyteremtő vállalkozásokat!”

VÁSÁROLJON kötegben KEDVEZŐ ÁRON!
betonacél
átm. 8 mm 480,- Ft/6 fm-től, átm. 10 mm 714,- Ft/6 fm-től
átm. 12 mm 1.042,- Ft/6 fm-től

cement akció!

56 zsák/raklap szlovák: 2700,- Ft/q, váci: 2760,- Ft/q

Leier Zsalukő		
15x50x23
20x50x23
30x50x23
40x50x23

238,- Ft/db-tól
277,- Ft/db-tól
323,- Ft/db-tól
382,- Ft/db-tól

Leier Oszlopzsalu
25x25x23 282,- Ft/db-tól
30x30x23 334,- Ft/db-tól

melegen hengerelt vaslemez
4x1250x2500
6x1000x2000

200,- Ft/kg
200,- Ft/kg

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák
és a készlet erejéig érvényesek!
VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓINKAT SZÉLES
VÁLASZTÉKKAL, NAGY ÁRUKÉSZLETTEL
Budapest vonzáskörzetében hat telephelyen:
Fót, Galamb József u. 1.
PilisvörösvÁr, Ipari Park,
budakeszi, Kert u. 29.
Ipari Park (volt barackos területe)
Szent László u. 6.
Tel.: 23/451-280,
Tel.: 27/359-902 , Fax: 27/359-347
Tel./Fax: 26/363-900
451-307, 450-721
érd, Velencei út 18.
vecsés, Dózsa Gy. út 22.
szada, Dózsa Gy. út 151.
Tel.: 23/365-634, Fax: 23/369-929
Tel.: 29/355-501
Tel.: 28/503-111, Fax: 28/503-110

www.timarvasker.hu

Hirdetmény
A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány közhasznúsági jelentése: A gazdálkodás főbb adatai 2009 évben (ezer ft):
Az összes közhasznú tevékenység bevétele
- Pályázatból
- Szja 1% ból
Vállalkozási tevékenység bevétele
Közhasznú tevékenység költségei
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi eredmény

1605
175
878
0
1862
0
-257

A részletes közhasznúsági jelentés megtekinthető:
www.borzsony.org honlapon, vagy az alapítvány székhelyén.

Fűkaszálást,
fűnyírást,
bozótírtást
vállalok.
Telefon:
+36-30-22-49-350

2120 Dunakeszi, Fő út 31.
Telefon: 06 27 347 721
E-mail: nazarmed@gmail.com
www.nazarmed.hu
Az Ön szépségéért

Az Ön egészségéért

Bischoff Andrea kozmetikus, diplomás sminkes és tetováló.
Újdonság! STUDEX higiénikus,
fájdalommentes, biztonságos fülbelövés.

Dr. Mohamed Al-Badani:
Kardiológia - szívultrahang
Dr. Horváth Gabriella:
homeopatia-allergia, fejfájás,
szorongás kezelése, belgyógyászat
Dr. Simon Lívia:
foglalkozás egészségügy, üzemorvos
Király Ildikó: természetgyógyász,
fül akupunktőr.
Györgyi: Reiki Mester,
Test és Lélek Gyógyász
Kőrösi Kriszta: Gyógymasszőr,
gyógyító érintés.

Arckezelés férfiaknak! Océan For Men Stresszoldó
Kezelés az Algotherm férfiaknak kialakított termékeivel.
AKció! július 31-ig 10% kedvezménnyel!

Algotherm kozmetika, Long-Time Liner
profi smink garanciával.
Lávaköves meridián masszázs,
Szvitek Andrea: Formax esztétikai lézer, tartós
szőrtelenítés, esztétikai kezelések.
Fényterápiás kollagén szolárium. 3 személyes infra szauna.

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Egy nyugdíjas és egy kisebbségi szervezet Fördős Attilát javasolja polgármesternek

Vácon megkezdődött az önkormányzati
választás kampánya
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Meghívó

Vácon már megkezdődött az őszi önkormányzati képviselő és polgármester választás „elő kampánya”. A minap a Madách Imre Művelődési
Központban tartott sajtótájékoztatón Miskei Sándorné, a Jobboldali Összefogás frakció tagja mutatta be az újságíróknak Zsák Jánosnét, az
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület és Dr. Nádai Gyulát, a Magyar Cigányok Demokratikus Szövetségének elnökét, akik felkérték a váci
polgárokat, hogy a polgármester választáson Fördős Attilát támogassák szavazataikkal.
Zsák Jánosné és Dr. Nádai Gyula egyaránt kifejtette nyilatkozatában, hogy a KDNP Váci Szervezete által támogatott Fördős Attila –
aki keresztény-nemzeti értékrendje, szakmai felkészültsége, elméleti tudása és gyakorlati tapasztalata
alapján – alkalmas arra, hogy Vác
polgármestere legyen. Az MCDSZ
elnöke kérdésre válaszolva elmondta: a váci cigány vezetőkkel
is egyeztetett, akik az őszi választásokon a Jobboldali Összefogás
frakcióvezetőjének polgármesteri
jelölését támogatják.
Az ezredfordulón alakult keresztény-nemzeti elkötelezettségű
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület a polgári értékrend megjelenítését, a nyugdíjasok érdekvédelmét tekinti legfontosabb feladatának – mondta Zsák Jánosné. Céljaik elérése érdekében részt vesznek az Országos Idősügyi Tanács
munkájában is. Az elnök asszony
a korábbi esztendők munkáját értékelve leszögezte, hogy az elmúlt nyolc évben kevesebb támogatást kaptak a baloldali kormányoktól. Ennek okát abban látja,
hogy az Országos Idősügyi Tanácsban szinte egyedüliként vál-

lalták a polgári értékrend képviseletét. Zsák Jánosné bizakodóan
nyilatkozott a jövőt illetően: - Már
az első Orbán-kormány idején is
kiváló kapcsolatot alakítottunk ki
az akkori szociális miniszterrel,
Harrach Péter úrral. Azonos az
értékrendünk, ezért harmonikusabb együttműködésre számítok
– húzta alá. Zsák Jánosné nyilatkozata végén újfent megerősítette,
hogy az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Fördős Attilát támogatja az őszi polgármester vá-

energikus munkával segítse a váciak életkörülményeit, és igyekezzen azt az értékrendet megőrizni,
amire mindannyian vágyódunk –
hangsúlyozta az elnök asszony.
Dr. Nádai Gyula, az MCDSZ elnöke bejelentette, hogy egyeztetett
a váci cigány vezetőkkel, akik egyöntetűen Fördős Attila támogatása
mellett sorakoznak fel a polgármesteri választáson. Az elnöki tájékoztatón elhangzott, hogy a váci
cigányság is szeretne részt venni az őszi választásokon. Az aktív

Miskei Sándorné és Zsák Jánosné

lasztáson. Egyesületünk csak szépet és jót hallott a tapasztalt politikusról, akitől azt várjuk, hogy

közéleti szerepvállalás, a politika formálóival folytatott tartalmas
párbeszéd is hozzájárulhat a ci-

Dr. Nádai Gyula

gányság felemelkedéséhez, társadalmi integrációjához. Dr. Nádai
Gyula bejelentette, úgy érzékelik,
hogy kezdeményezésüket, közéleti szerepvállalásukat támogatja a
város jobboldali vezetése, amely
bizonyított az elmúlt időszakban
és képes arra, hogy az igazi rendszerváltást véghezvigye Vácon.
A Magyar Cigányok Demokratikus Szövetségének elnöke cigány
értelmiségiként úgy látja, hogy
Fördős Attila jó közgazdász, jó településfejlesztési menedzser, aki
már eddigi szakmai teljesítményével bizonyította rátermettségét, alkalmas a polgármesteri feladatok ellátására – mondta Dr. Nádai
Gyula.
Vetési Imre

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Tudósítások Dunakesziről

A jubiláló
Az összefogás nagyobb
volt, mint az áradás Harmonia Sacra kórus

A június elején levonuló dunai árhullám Dunakeszinél mintegy 40 centiméterrel maradt el a 2006-os
áradás szintjétől. De így is elárasztotta a víz a Duna sori ingatlanok bejáratait, a míves vaskorláttal védett Duna-parti kerékpárutat. Méteres víz áztatta a Rév kikötő pénztárát, a kompkikötőnél épülő üzlethelyiséget, a sétány kedvelt éttermének és kávézójának bejáratát, a római kori kőmaradványt…
A városi önkormányzat vezetői – élükön Kecskeméthy Géza
polgármesterrel – több alkalommal is a helyszínen konzultáltak
a közműszolgáltatók képviselőivel, Bauer Mártonnal, a Közüzemi- és Komplex Kft. szállításve-

zetőjével, Kovács László városi
rendőrkapitánnyal, Ambrus Ferenc polgárvédelmi ügyintézővel
a várható feladatokról. – A védekezéshez szükséges zsákot és homokot az önkormányzat biztosítja. Természetesen, ha a helyzet
megkívánja, akkor munkagépek
átcsoportosításával, az önzetlen segítők mozgósításával védjük meg a lakosság értékeit – jelentette ki június 4-én a polgármester.

Noha a hatalmas árhullám – a
dunai meder és a 2. számú főút
között – egészen a volt házgyárig
elöntötte a mezőgazdasági földeket, de szerencsére idén „csak”
a Duna sori ingatlanokat kellett
megvédeni az óráról órára emel-

kedő áradástól. Az önkormányzat és az ingatlantulajdonosok, az
önzetlen segítők példás összefogásának köszönhetően nagyobb
értékvesztés nélkül sikerült elhárítani a lakóingatlanokra leselkedő veszélyt.
A vízparton járva, megtudtuk,
érkeztek segítő kezek a város távolabbi területiről is. Töltötte és
hordta a homokzsákokat a körzet két önkormányzati képviselője, Asztalos Armand és Dr. Váczi

Árpád is, akikkel együtt építették
a védőgátat a „névtelen” segítők.
A védekezés irányításában résztvevő Erdész Zoltán alpolgármester kenuval ingázott a vízzel elzárt ingatlanok között, hogy „feltérképezze” a veszélyhelyzetet.
A dunai árhullám levonulása
után szerkesztősünknek nyilatkozó Kecskeméthy Gézától megtudtok, hogy több millióra tehető az árvízi védekezés költsége.
A polgármester beszámolt arról is, hogy az országot sújtó hatalmas árvizek okozta mérhetetlen károk és emberi szenvedések enyhítése érdekében a polgármesteri hivatal dolgozói közel
százezer forint értékben palackozott ivóvizet, Szalay Mihály vállalkozó pedig 100 kilogramm dunakeszi kenyeret adományozott a
Borsod megyei Edelénynek.
A város képviselő-testülete is erkölcsi kötelességének tartja, hogy
gyűjtést szervezzen az árvízkárosultak megsegítésére, melyet a
polgármester titkársága koordinálja. Az adományozókat kérik,
hogy a részletekről a 27-341-303as telefonszámom érdeklődjenek.
– Ha valaki „csak” néhány száz
forinttal is hozzájárul honfitársaink megsegítéséhez, már sokat tett
a nemzeti összefogás, a rászorulók
támogatása érdekében – fejezte ki
reményét a polgármester.
Vetési Imre

Egy szombati tanítási nap
különleges élménye
Már idejekorán kiderült, hogy
a Fazekas Mihály Általános Iskolában május 29-én, szombaton, tanítási nap lesz. Kátai Katalin tanárnő úgy gondolta, ezt
a napot nem feleltetéssel kellene tölteni, hanem lehetne vidámmá, emlékezetessé tenni. Nekifogott a szervező munkának, s ennek eredményeként gazdag programot sikerült összehozni. Több
mint húszféle lehetőség kínálkozott a diákoknak, hogy izgalmasan töltsék el a délelőttöt. Csak
ízelítőként említsük meg, hogy
volt elsősegélynyújtás bemutató, íjászat, mini horgászás, tenisz, rendőrségi, tűzoltó és mentős, valamint harcművészeti bemutató, ismerkedni lehetett technikai újdonságokkal és volt táncbemutató is.
Sok gyermeket vonzott egy különlegesség: a könyvtárban Barkó Tamás látássérült fiatalember

mutatta be, hogyan dolgozik számítógéppel, hogyan használja a
braille-írógépet, s elhozott könyveket is, amelyeket a már említett
írásmóddal olvasni tud.
Ezt követően egy asztalokkal,
székekkel berendezett s elsötétített szobában a tanulók kipróbál-

hatták, milyen lehet nem-látóként
élni. A tornateremben a Testnevelési Egyetem munkatársai sportág-ajánló felmérést végeztek a jelentkezőkkel, aminek eredményeként javasolhatták, ki-ki milyen
sportágban lehetne sikeres.
Katona M. István

Ünnepi koncert színhelye volt
június 13-án a dunakeszi Jézus
Szíve templom. A működésének
15. évfordulója alkalmából rendezett hangversenyen köszönthette a közönség a város elismert
énekkarát. Az együttes templomi
kórusként alakult meg Oláh Antal apátplébános támogatásával.
Életre hívója, s azóta is művészeti vezetője és karnagya, Szakáll
Lászlóné. Azt is elmondta a hangverseny bevezetőjében dr. Ládai Balázs, a kórus elnöke, hogy
számos egyházi ünnepi alkalommal szerepelnek, szentmiséken
rendszeresen végeznek szolgálatot s ezeken kívül eleddig 108
alkalommal léptek fel, például a
váci székesegyházban, a Szent
István Bazilikában, tizenöt alkalommal énekeltek már többek között a Szent Mihály templomban
és rendszeresek a városban adott
koncertek is. Két alkalommal Erdélyben mutatkoztak be, többek
között Székelykeresztúron és
Csíksomlyón. Közösségi célokra kilenc jótékonysági koncerten
több millió forinttal gyarapítottak különböző nemes célokat.
Sorolhatnánk még az énekkar sikereit, de szólni kell arról is, hogy a városban az önkor-

mányzat mellett egyházi méltóságok, oktatási és kulturális intézmények, egyéni vállalkozók
is támogatják művészi tevékenységüket. Működésükben meg-

röződött a kórus ünnepi hangversenyén előadott egyházi művek magas színvonalú hangzásában. Nagy sikerű koncertjük második részében meghívottként a

határozó szerepet tölt be karnagyuk. „Az ő kórusvezetői felfogása, az arány és mérték tiszteletben tartása. Jellemzője a zenei
hangsúlyok és zenei mondatok
világos összhangja, egyensúlya,
a kórusművek ívének plasztikus
megmutatása”, fogalmazott Szakáll Lászlóné munkásságáról a
kóruselnök.
Ez a művészi magatartás tük-

Magyar Örökség díjas Tungsram
Kodály Zoltán férfikar szerepelt,
majd Szádoczky Károly kanonok,
apát plébános zárszavával fejeződött be az ünnepi rendezvény,
melyen ismertették dr. Beer Miklós püspöknek, az Országos Magyar Cecília Egyesület elnökének
elismerő, köszöntő levelét is.
Katona M. István
A szerző felvétele

Első óvodakerti ünnepség
Az első óvodakerti ünnepségre szólt a meghívó az épülő Szent
Erzsébet Óvoda és Családsegítő
Központ udvarára. Szemnek már
tetszetős a látvány, a mozaikcserepekkel szépen díszített tornyú,
impozáns körvonalú épület sejtetni engedi, hogy majd a leendő,
mintegy százhúsz óvodás nem
mindennapi otthonra talál majd
ebben az intézményben.
Főként fiatal szülők kisgyermekeikkel érkeztek a hívó szóra. Ismerősök köszöntötték egymást, ismeretlenek barátkoztak
össze szinte pillanatok alatt. Ös�szeálltak a röplabda partnerek, a
picinyek félszegen próbálgatták
a mini csúszdát, a nagyobbak leültek a kézműveskedők asztalaihoz. Szóval zajlott az élet, folyt
a társalgás, bográcsban főtt a vacsora. Holott az udvar még homokos, rendezetlen, itt-ott építéshez szükséges anyagkupacok
emelkednek, mégis beköltözött
az ideiglenes kerítéssel övezett
térségbe az otthonosság, barátságosság érzése.
Tágas belső tereket mutatott a
szerkezetkész épületben Kecskeméti László építész, az egyházközség tagja. Elmondta, hol lesznek a foglalkoztatók, megmutatta
a leendő tornatermet, a könyvtárat, az irodahelyiségeket, mintha

már itt lennének a gyerekek. Szeretnék, ha nem csupán az elsődleges funkcióját töltené be az intézmény, bár erre égetően szükség van, hanem kívánatos lenne,
ha a fiatal családok központja, találkozóhelye is lenne, ahol például hétvégi közösségi programokat is rendezhetnének.
A rendezvényre belépőjegyet
árultak, téglajegyeket lehetett
vásárolni, s akik éltek ezzel a lehetőséggel, azok között értékes
ajándéktárgyakat sorsoltak ki. A
bevételt pedig az utolsó fillérig
az építkezésre fordítják.

Szabó József László plébános elmondta, hogy a még
szerkezetkész épület munkálatai
folytatódnak, s várhatósan októberre kulcsrakész állapotba kerül
az épület. S aztán, terveik szerint
jövő tavaszra meglesz a működési engedély és akkor az óvoda kinyithatja kapuit a kicsinyek előtt,
megvalósul egy régi szép és nemes álom. Addig pedig, az első
óvodakerti ünnepséget követi
majd a második, harmadik…
Katona M. István
A szerző felvétele
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Verseny
a természet
tudományokból
A TIT Kossuth Klub Egyesület a 2009-2010-es tanévre
is meghirdette az „Ember-Föld-Világegyetem” mottójú,
V. Kárpát-medencei komplett természettudományos csapatversenyt. A Bárdos Lajos Általános Iskolából immár
harmadik alkalommal indult el egy 7. osztályos, háromfős csapat, tudtuk meg Kirsch Ferenc Lászlóné felkészítő
tanártól. A négyfordulós elődöntő során a diákoknak interaktív honlapon kellett több száz kérdésre a helyes válaszokat megadni, melyek a biológia, csillagászat, fizika, földrajz, kémia, környezetvédelem, ökológia és tudománytörténet kérdésköreiből fogalmazódtak meg. A felkészüléshez biztos alapot adott a tanulóknak ezen tantárgyakat oktató pedagógusok színvonalas munkája.
Mindeközben 4 hónap alatt el kellett készíteni egy tudományos dolgozatot lehetőleg a Dunakeszi környékén
fellelhető geológiai, illetve természeti értékekről. A csapat a dunakeszi tőzeglápon végzett kutatómunkát. Megvizsgálták a lápi növényzetet és állatvilágot, talaj és vízmintát vettek. Dolgozatukban leírták e terület geológiai múltját, bemutatták a jelenlegi különleges életközösséget, és a megóvás fontosságát. Munkájukkal hozzájárultak annak igazolásához, hogy valóban ex lege védett
tőzegláp van Dunakeszi déli területén. Tudományos dolgozatuk a második legtöbb pontot érdemelte ki a természettudósokból álló zsűritől.
A döntőre 2010. május 22-én került sor, melyben 6 magyar és 9 határon túli iskola csapata versengett. Idén
ugyan nem sikerült helyezést elhozni a korábbi évek első
és negyedik helyeivel szemben, de nagy élmény volt a
tanulóknak ilyen rangos természettudományi versenyen
rész venni. Tudományos dolgozatukra felfigyelt a Civil
Rádió, ahol június 1-jén az Állati órák című, egyórás műsorban mesélhettek a dunakeszi láp „felfedezéséről”, és a
tanárnő a tehetséggondozásról.
K. M. I.
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EU támogatásból újult meg
öt utca Dunakeszin

Kedd délelőtt ünnepélyes keretek között jelentették be a dunakeszi Városházán, hogy 89 millió forintos uniós támogatásból elkészült öt földút aszfaltozása. A kulturált és biztonságos közlekedés megteremtése érdekében nagy előrelépést jelentő projektben, nem csak a környéken lakók
életminősége javul közvetlenül, hanem a környezetbarát szempontok is
érvényesülnek. A több mint 89 millió forintos projekt, az Európai Unió
támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulhatott meg.
Mint arról a februári lapszámunkban, a „Belterületi földutak
szilárd burkolattal történő ellátása”
című projekt nyitó rendezvényéről
beszámoltunk, Kecskeméthy Géza
polgármester bejelentette, hogy a
Közép-Magyarországi
Operatív
Program keretében a város alagi negyedében aszfalt burkolatot kap az
Eötvös, Kiss József, Csillag, Erkel,
Szent György utca. A beruházásnak köszönhetően „korszerű, kul-

turált, biztonságos közlekedést tudunk biztosítani az arra közlekedőknek. Az autósoknak- és kerékpárosoknak nem kell a jövőben kerülgetni a kátyúkat, esőben pedig
nem kell a sárban járniuk” – mondta a projekt indításakor .
A tegnap délelötti ünnepségen pedig már arról tájékoztathatta a meghívott vendégeket Erdész Zoltán alpolgármester, hogy a kivitelezésre
kiírt tender győztese, a gödi Penta

Erdész Zoltán (jobbról) és Bata Péter

Kft. befejezte az öt utca aszfaltozását. A politikus elismerően szólt a
Penta Kft. szakmai munkájáról, ám
azt is elmondta, hogy a néhol jelentkező hiányosságokat a lakosság és
az önkormányzat megelégedésre kijavította a kivitelező cég. A beruházást kísérő lakossági észrevételeket
ismertetve kiemelte; napjainkra már
olyan jelentős az aszfaltozott utcák
aránya , hogy leginkább – s ez érthető – földes utcában élő ingatlantulajdonosok kísérik érdeklődéssel
a városban megvalósuló útépítéseket. Erdész Zoltán bejelentette, hogy
az önkormányzat a jövőben is meg-

ragad minden kormányzati és uniós
pályázati lehetőséget, hogy Dunakeszi valamennyi belterületi földútját
szilárdburkolattal láthassa el.
Az alpolgármester köszönetet
mondott a projekt előkészítésében
és kivitelezésében résztvevőknek, a
hivatal munkatársainak, az önkormányzat vállalkozási-és közbeszerzési bizottságának.
Bata Péter, a Penta Kft. műszaki vezetője a beruházás kivitelezését elemezve elmondta, hogy az öt
utcában 1680 méter hosszúságban,
7300 m 2 aszfaltutat építettek.
Vetési Imre

Táncgála és kiállítás a gödi
Németh László Általános Iskolában
A felsőgödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény nagyszabású
kulturális programsorozattal búcsúztatta a tanévet: a művészeti tagozat éves zárása ugyanis - mely táncgálát és képzőművészeti kiállítást foglalt magába - az idén is többnapos rendezvénnyé bővült. A programok kapcsán Lukács Istvánnéval, az iskola igazgatójával beszélgettünk.
A 2009/2010-es tanévben 457 tanuló vett részt
művészeti képzésben az iskolánkban, összesen három művészeti ágban. Az év végi záróvizsgán a
gyerekek – hagyományosan - a nagyközönség előtt
mutathatták be tudásukat. Az idén május 31. és június 1-jén a néptánc – és kortárs táncgálával kezdődtek a vizsgák. A gálát – az elmúlt évhez hasonlóan
– a váci Madách Imre Művelődési Központban rendeztük meg, ahol a gyerekek mind két napon teltház előtt léptek fel. Az első nap a néptáncosok mutatkoztak be – összesen 90 diák, elsőtől nyolcadikig. Az „Édesanyám, ránk virradt már az a nap…
c.”összeállításban a legkülönfélébb táncok szerepeltek: a somogyi ugratóstól és a mezőföldi üvegestől
kezdve a kalocsai és moldvai táncokig. Kedden került sor a „Lélektánc” címet viselő kortárstánc gálára. Külön örömet jelentett, hogy a gyerekek – egy
európai uniós pályázatnak köszönhetően, mely forrást teremtett rendezvényszervezésre – új, gyönyörű fellépő ruhákban léphettek színpadra. A kortárs-tánc az egyik legnépszerűbb tanszakunk, ahová minden évben nagy a túljelentkezés, ugyanakkor

örömmel tapasztaljuk, hogy a néptánc is egyre kedveltebbé válik, annak ellenére, hogy a néptánc-oktatásnak korábban nem volt hagyománya Felsőgödön.
Mit lehet tudni a rendezvény harmadik napján
megnyílt képzőművészeti kiállításról?
A kiállítást Kovács Gabriella igazgatóhelyettes, a
program főszervezője nyitotta meg. A megnyitó egy
keleti hangulatú divatbemutatóval vette kezdetét,
ahol a diákok saját tervezésű „gésa ruhákat”, azaz
keleti motívumokkal díszített kimonókat vonultattak fel - igen nagy sikerrel. A képzőművészeti kiállításnak az idén nem volt tematikus szervezőeleme, mivel nem akartuk a gyerekek fantáziáját korlátok közé szorítani. Így az alkotások rendkívül sokszínű témát szólaltattak meg, számtalan különböző
műfajban. Láthattunk például mese-illusztrációból
előlépett tűzzománcokat és pasztellképeket, papírmasé-óriásbábokat, cserépállatkákat és textilműveket. A díszteremben kiállított alkotásokat egy héten
keresztül tekinthették meg a látogatók.
Maczkay Zsaklin
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Nagymaroson időben
felkészültek a védekezésre
séget a márianosztrai börtöntől
is. A védekezést Agócs Zoltán a
KÖVIZIG-től kivezényelt vízügyi szakember profi módon felügyelte. Ami pedig a számokat
illeti, Nagymaroson mintegy 115
ezer homokzsákot építettek be,
körülbelül 800 köbméter homo-

(Folytatás az 1. oldalról)
Június első napjaiban a Duna
közelében élő emberek – köztük a nagymarosiak is – izgatottan hallgatták az árvízi előrejelzéseket, hiszen fel kellett készülniük ingatlanjaik védelmé-

kot használtak fel, emellett sokféle árvízvédelmi eszközt is vásároltak. Összességében a védekezésre csaknem 11 millió forintot
használtak fel, fölösleges kiadás
nem volt – tudtuk meg Petrovics
László polgármestertől.
Fischer Erzsébet

re. A városvezetéssel karöltve a
védekezést időben megkezdték,
az előrejelzés alapján szisztematikusan kialakították a védvonalat, így sehol nem volt idegeskedés, kapkodás, ment tempósan
a munka, a lakosok szorgalmasan dolgoztak, de kaptak segít-

XII. évfolyam 12. szám

Sződligetet csak az
M2-esen lehetett
megközelíteni

Sződligeten Bábiné Szottfried
Gabriella polgármester június 4-én reggel elrendelte az első
fokú védekezést. Már aznap több
önkéntes dolgozott a települést
átszelő 2. számú főút mellett,
akik folyamatosan töltötték a homokzsákokat. A polgármester
asszony előző napi felhívásában
a lakosság segítségét kérte, hogy
a gátat mielőbb el tudják készíteni. A felhívásra nagyon sokan jelentkeztek, akik másnap, szombat kora reggeltől folyamatosan
töltötték a homokzsákokat. A település lakói egy emberként fogtak össze, hogy a dunai áradástól megmentsék Sződligetet. Az
árvízi védekezést a helyszínen
Bábiné Szottfried Gabriella polgármester, országgyűlési képviselő és dr. Paulikné dr. Törőcsik
Edit jegyző irányította. A polgármester asszonytól megtudtuk,

fáradhatatlanul dolgoztak. Rajtuk kívül a helyi közösség példaértékű összefogását emelte ki
Bábiné Szottfried Gabriella polgármester asszony szerkesztőségünknek adott nyilatkozatában,
aki rendkívül nagyra értékelte a
sződligetiek több napon át tartó
erőfeszítéseit.
Csányi Jánosné alpolgármester asszony is kivette részét védekezés szervezéséből. – A kritikus időszakban naponta 150160 önkéntes dolgozott éjjel-nappal a gáton – tájékoztatott. – Hatvanezer zsákba hétszázharminc
köbméter homokot töltöttünk. A
bajban jó volt érezni, hogy a távolabbi településeken élők is velünk vannak. Az újpesti sportoló fiatalok, százhalombattai vöröskeresztes aktivisták mellett
többen serénykedtek itt Gödről,
Sződről, de még Dunakesziről

hogy az árvízi védekezést a település polgárain kívül nagyerőkkel segítették a Váci Fegyház és
Börtönből érkezett elítéltek is,
akik a helyszínen töltötték a zsákokat.
A napról napra emelkedő víz miatt lezárták a Sződligeten átvezető
2. számú főutat. Napokon át csak
az M2-es felől lehetett megközelíteni a községet. A település peremén elhelyezkedő Viktor Speciális Otthon lakóit a Duna magas
vízállása elől kitelepítették. Őket
a sződligeti Általános Iskola tornatermében és aulájában szállá-

is jöttek, hogy segítsenek – hallhattuk az alpolgármester asszony
hálás szavait.
A Duna tetőzésekor a „várvédők” sokasága reménykedett abban, hogy a folyamatosan emelkedő víz nem éri el a verejtékes
munkával kiépített védőgát felső szintjét. – Sokan és sokat dolgoztunk – törölte le verejtékező
homlokát Nagy Attila villanyszerelő mester, aki sok sződligetihez
hasonlóan fizetetlen szabadságot vett ki, hogy segíthessen. – Jó
néhányan vagyunk, akik a vasút közelében lakunk. Bennünket

solták el. (E miatt a sződligeti diákok számára korábban köszöntött
be a nyári vakáció.) Az árhullám
közel méteres magasságban nyaldosta a Duna-parti üzleteket, melyek közül többet még a hatalmas
víz érkezése előtt kiürítettek a tulajdonosok.
A ligetes község polgárai egy
emberként fogtak össze, hogy
megvédjék ingatlanjaikat a dunai
árhullámtól. Éjjel-nappal a gáton
voltak az emberek. A településre
leselkedő természeti katasztrófa nagyságát jól jelzi, hogy más
településekről is érkeztek önkéntes segítők. Sződligeten – miként Vácott is – külön elismeréssel szóltak a váci fegyházból érkezett 40 elítélt munkájáról, akik

nem veszélyeztet az áradás, de
napok óta itt vagyunk, mert nem
hagyhatjuk magukra a Duna közelében élőket – mondta két homokzsák cipelése közben…
Bárkivel is beszéltem, mindenki azt mondta: „A bajban össze
kell fognunk, s mi sződligetiek
össze is fogtunk!”
A természettel vívott csatát szerencsére ők nyerték, mint
ahogy a Duna többi településein
is a védekezők kerekedtek felül.
A Dunakanyar települései már
túl vannak a legnehezebb időszakon, de a hétköznapokon se feledjük a „névtelen” segítők példaértékű önzetlenségét…

Vácon egy ingatlant
öntött el az áradás

Vácon néhány nap alatt elöntötte a levonuló árhullám a Duna-parti sétányokat, szünetelt a
dunai komp közlekedése is. Dr.
Bóth János polgármester, a városi védelmi bizottság elnöke és
Szikora Miklós városi főmérnök
a kritikus napokban több alkalommal is tartott sajtótájékozta-

pon keresztül homokzsákok és
betonelemek zárták el a Kőszentes hidat.
A Diadal téren végig homokzsákok védték az érkező árhullámtól a házakat. A DMRV munkatársai szivattyúzták a csatorna-hálózatból feltörő vizet…
Gépjárművel csak a kosdi és

tót, hogy az aktuális helyzetről,
az árvízi védekezés feladatairól
tájékoztassa a lakosságot. Az árvízi védekezésre szóló felhívásra
sokan fogtak lapátot és töltötték a
homokzsákokat, építették a Diadal téren és más – veszélyeztetett
területen – a védőgátat.
A városi vezetők több alkalommal is kifejezték köszönetüket az
önkéntesek helytállásáért, a Váci
Fegyház és Börtön segítségéért, ahol az elítéltek már a várható áradás kezdetén töltötték a homokzsákokat.
Az idei áradás elmaradt a
2006-os szinttől, de így is sok
kellemetlenséget okozott a Duna
magas vízállása. A védelmi bizottság döntése alapján több na-

a rádi leágazásnál lehetett kijutni, illetve megközelíteni a település belvárosi részét. A Kőszentes
híd közelében lévő csomópontból
ugyancsak tilos volt behajtani a
Köztársaság út irányába. A bejáratot eltorlaszolták. A helyszínen
forgalomirányító segítette az autósok közlekedését.
Szerencsére amilyen gyorsan emelkedett a Duna vízszintje, olyan intenzív volt az apadás
is. A váci védekezés eredményes
volt, sikerült elhárítani a városra leselkedő veszélyt. Az egy hétig tartó rendkívüli helyzet után
kezd visszatérni az élet a megszokott, nyugodt kerékvágásba.
Ezekben a napokban már a védekezést felváltotta a helyreállítás,

a fertőtlenítés és a kárrendezés.
Szombat hajnalban megnyitották
a Kőszentes hidat, feloldották a
2-es utat elzáró útzárt a gödöllői
elágazásnál, melyet a sződligeti
árvízhelyzet miatt rendeltek el.
A visszavonult árhullám után
a fertőzésveszély miatt komoly
fertőtlenítési munkát kell végezni. A védelmi bizottság felkérte
a lakosságot, hogy amíg nem végeznek a területek fertőtlenítésével, addig ne menjenek a parkokba, ne közlekedjenek az utakon, a
járdán és a kerékpárúton.
Dr. Bóth János köszönetet mondott az árvízi védekezésben közreműködők szakszerű és fegyelmezett munkájáért, az érintett lakosság együttműködéséért és türelméért.
Szikora Miklós városi főmérnök is eredményesnek értékelte
az árvízi védekezést. Szerencsére „csupán” egyetlen váci ingatlant öntött el az ár, melyet nem
tudtak megvédeni – nyilatkozta
a sajtónak. A főmérnök is köszönetet mondott a lakosságnak és a
védekezésben résztvevő vállalkozóknak a hatékony munkáért
és az együttműködésért, az önzetlen segítségért.

Az országot sújtó árvízkárosultak megsegítésére összefogtak
a váci diákok. Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola diákönkormányzatának elnöke, Simon Fruzsina felhívással fordult
a város iskoláihoz, hogy a tanulók fejenként 100 forinttal támogassák az árvízkárosultakat. Kérése több intézményben is meghallgatásra talált.
A Juhász Gyula Általános Iskola 78 ezer forintot, az Árpád Fejedelem Általános Iskola 30 ezer
430 forintot, a Radnóti Miklós
Általános Iskola 28 ezer 620 forintot, a Földváry Károly Általános Iskola 5 ezer 695 forintot, a
Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 52 ezer
910 forintot, a Bernáth Kálmán
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola 15 ezer forintot, a Selye János Humán Szakközépiskola 8 ezer 860 forintot,
a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola pedig 6 ezer
900 forintot gyűjtött össze. Az
összegyűlt közel 238 ezer forintot a felsőzsolcai, árvíz okozta
károk enyhítésére utalják át a településnek.
V. I.

Vetési Imre
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I. Váci Ünnepi Könyvhétvége
A Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesülései által, 1929 óta hagyományosan
megrendezett Ünnepi Könyvhét
a magyar kortárs irodalom legrangosabb seregszemléje, mely
szakmai programjaival, előadásaival a könyvkultúrát és a nyomtatott, anyanyelvi irodalmat hivatott népszerűsíteni. E szellemiségében és küldetésében világviszonylatban is egyedülálló
könyvünnep 2010 júniusában 81.
alkalommal került megrendezésre. Vác az idén első alkalommal
csatlakozott az országos irodalmi
fesztiválhoz.
Az I. Váci Ünnepi Könyvhétvége életre hívója Horváth Ferenc,
Vác Város Levéltárának igazgatója. A június első hétvégéjén
megrendezett könyvünnepnek

a váci Levéltár udvara adott otthont. A nem hivatásos könyvkiadók könyvszemléjén mintegy
25 kiállító vett részt –könyvtárak, levéltárak, múzeumok, egy-

mester köszöntőjében a nyomtatott könyv értékét és fontosságát hangsúlyozta; a „nyomtatott
betű” magában hordozza több
száz év, ránk hagyományozódott,

házak és egyéb kulturális szervezetek – a fővárosból, valamint
Bács-Kiskun, Nógrád és Pest
megyéből – így a váci rendezvény messze túlnőtt a város határain. A könyvhétvége díszvendége a testvérvárosi Ipolyság volt.
A testvérváros küldöttei azonban
az árvíz miatt, sajnálatos módon,
nem tudtak személyesen részt
venni a nagyszabású rendezvényen, így Solymosi Mártának, az
Ipolysági Városi Könyvtár igazgatójának beszédét is a házigazda olvasta fel.
Dr. Molnár Lajos alpolgár-

kulturális kincseit, ezért a hagyományos könyv – mondta - e rohanó, virtuálissá váló világban is eltörölhetetlen érték marad. Ezt bizonyítja e könyvünnep is, melyre
évről-évre mind többen látogatnak el a különböző generációk
tagjai, s melynek tradíciója – remélhetőleg – gyökeret ver városunkban is. A könyvszemlét dr.
Gyarmati György történész nyitotta meg. Beszédében az Ünnepi Könyvhét nyolc évtizedes, történelmi viszontagságokon átívelő
múltját, s a könyvfesztivál mindenkori jelenre gyakorolt hatását

tekintette át, majd végezetül – a
helytörténeti munkák értékmegőrző szerepéről és e művek születéséről beszélt.
A megnyitón egy újabb váci
örömhír is bejelentésre került, nevezetesen, hogy a Szép Magyar
Könyv idei díjazottjai között a
Vác, a Dunakanyar Szíve – Történelmi városkalauz helybelieknek
és világcsavargóknak c. kötet is
szerepel. A Szép Magyar Könyv
versenyét – ahol a magyar tipográfia legjobbjai mérettetnek meg
– immár 50 éve rendezik meg. Az
idén összesen 120 kiadványt neveztek be a különböző kategóriákba, melyekből 9 tagú szakmai
zsűri választotta ki a legnívósabbakat. A váci városkalauz, – melyet Dömény Csaba és Nagy Rita,
az Arcus Stúdió vezetője és munkatársa tervezett és tipografizált,
Horváth M. Ferenc szerkesztett,
és Vác Város Önkormányzata jelentetett meg – ismeretterjesztő
kategóriában nyert oklevelet. Az
oklevelet Dömény Csaba és Nagy
Rita az Ünnepi Könyvhét nyitónapján, a budapesti Aranytíz Kultúrházban vehette át Zentai Péter Lászlótól, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesüléseinek igazgatójától.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Cservenák Péter

Trianoni megemlékezés

klikkeljen ránk!

www.dunakanyarregio.hu
Bevezetett, népszerű közéleti újsághoz kulturált
fellépésű, számlaképes hirdetésszervezőket keresünk.
Érd.: +36-30/342-8042, +36-30/292-7150

Újraállított országzászló barkacsbolt
Felsőgödön
Verőce, Árpád út 49., Tel.: 06-27-350-087

Az első világháborút lezáró, kilencven éve megkötött békeszerződésre emlékeztek Felsőgödön,
az újraállított országzászlónál,
ahol Farkas Éva, a Magyar Nemzeti Front gödi elnöke mondott
beszédet. Hangsúlyozta, hogy a
párizsi békediktátum olyan igazságtalanságot foglal magába,
mely példátlan a világtörténelemben, és idézte az olasz miniszterelnök, Francesco Nitti által 1924
szeptemberében
mondottakat:
„Trianonban egy országot sem
tettek tönkre gonoszabbul, mint
Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős emberek lakják,

akik nem nyugosznak bele hazájuk rombolásába. A népek önrendelkezési jogára való hivatkozás
csak hazug formula... a leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel... Nincsen olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a
feltételeket, amelyeket Magyarországra kényszerítettek...” - A
szónok szerint ilyenkor minden
magyarban megfogalmazódik a
kérdés: Maradhat ez így? A válaszunk csak egy lehet: Nem! Nem!
Soha! Vesszen Trianon!
Farkas Éva elmondta, hogy a tavalyi év végén a Magyar Nemzeti Front Gödi Szervezete nevében
a polgármester úrhoz fordult azzal a kéréssel, hogy bontsák le a
bolsevista emlékmű maradványait, és helyébe állítsák vissza újból a felsőgödiek országzászlóját.

Markó József polgármester úr támogatta az ügyet, a képviselő-testület úgyszintén. A költségvetésből megszavazták az anyagi forrás alapjait, a többi adakozásból

gyűlt össze. Köszönetet mondott
mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal vagy munkájukkal segítettek, és itt lehetnek a trianoni
emlékmű előtt, a félárbocra eresztett országzászlóval, ami a hazaszeretet egyik megjelenési formája, a nemzeti gyász kifejezése mellett. Arról is beszélt, hogy a
váci járás első országzászlóját éppen Felsőgödön avatták föl, 1934.
március 15-én, de a kommunista diktatúra nem tűrhetett meg
egyetlen országzászlót, egyetlen
trianoni emlékművet sem, valamennyit ledöntetett.
A felsőgödi országzászló sem
kerülhette el sorsát. Befejezésül Deák Ferencet a haza bölcsét idézte: „Az vész el, amiről a
nemzet végleg lemond!”
A szerk.

Faáru, léc, szúnyogháló, szög, csavar, zár, pánt, vasalat.
Szerszám, szerszámnyél, élfólia, bútorfogantyú.

Ezen kívül: festékárú, hígító, ragasztó, gipsz…

Nyitva tartás: H-P.: 8-17-ig, Szo.: 8-13-ig.
Szeretettel várjuk üzletünkben!

AUTÓALKATRÉSZ
KERESKEDÉS
Minden, ami az autómhoz kell!
• Kenőanyagok
(Mobil, Castrol, Fina, Repsol,
. Szűrők (Alco, Techncar)
. Fékbetétek (Mintex, Textar)
. Gyertyák (NGK, Beru)

• Vezérműszíjak, görgők (Q, Lemfölder, SKF)
• Motor- és karosszéria alkatrészek
Dunakeszi, Szent István u. 9.
Nyitva: H-P.: 8-17, Szo.: 8-12 óráig
Telefon: (06-27) 344-175
Ugyanitt várja Önt

H & K Ingatlaniroda
Tel.: +36-70-324-0105 • +36-20-942-6179
www.origoingatlan.hu/hkingatlan • harcsa.j@gmail.com

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Áldott legyen
a Kárpát-Haza
Temploma!

Gyönyörű napsütötte délutánnal kezdődött az a különleges esemény, amelyre egy évet várt sok ezernyi
magyar, határon innen és határon túl. Megható és szívmelengető volt, ahogy kortól, nemtől és lakóhelytől függetlenül gyülekeztek százak, a meghatározó áldásos pillanatra várva.
Bethlen Farkas, Verőce polgármestere megálmodta, megépítette és létrehozta azt a zarándokhelyet, amely kápolna, és az imádság háza is egyben,

rás ellenére is. Ebben a cudar világban, mégiscsak
sikerült az emberek összefogásának, kitartásának és
a szeretet erejének köszönhetően létrehozni egy JÓ
létesítményt.
A vágtázó Csodaszarvas együttes léleksimogató
muzsikáját, valamint Óberfrank Pál tolmácsolásában, Dzsida Jenő: Psalmus Hungarikus című versét hallgatva nemigen lehetett érzéketlenül maradni a domboldalon állóknak, köztük jómagamnak
sem. Az emelkedett hangulatot tovább fokozta, a
kárpátaljai Credo együttes zenés előadása, melyben
Bodnár Éva felvidéki költő: Szülőföld című versének megzenésítését hallhattuk Dr. Tóth Csaba Attila közreműködésével.
Bethlen Farkas, beszédében megköszönte azt az áldozatot mindazoknak, akik eljöttek a Kárpát-Haza

a Kárpát-Haza temploma. Egy évvel ezelőtt lelkes
emberek sokasága hordta a téglát, ásott, munkálkodott a templom alapkőletételénél, mostanra a dombtetőn hivalkodás nélkül büszkélkedik az Isten háza.
2010. június 4-én, a Trianoni Békeszerződés,
ma már Nemzeti Összetartozás napján, sor került
a Kárpát-Haza Templomának avatójára, átadására, melyet egy színvonalas, színes gálaműsor kísért éjszakába nyúlóan. Megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze a Lósi völgyben, a sáros, esős időjá-

Templomához. Külön köszöntés illette a Duna Televíziót és nézőit, – akik lélekben és hitben együttműködtek e nemes cselekedettel, akik részt vettek a
munkálatokban, valamint a sok támadás ellenére sem
adták fel a reményt, és nem tagadták meg hitüket.
A polgármester úr szavait idézve:
„ Bár a magyarságunk és a hitünk az utóbbi pár
száz évben kissé megkopott, mégis mindezek ellenére a világ legfantasztikusabb nemzete a magyar!
Színes, szorgalmas, okos, leleményes és adakozó.
2009 Március 21-én, az alapkőletételnél még csak
a hitünk volt meg, ma itt ünnepeljük a Kárpát-Haza
Templomát, boldogsággal a szívünkben. Hiszem, ha
egy jó célért küzd az ember, a felsőrendező mellé áll
és mindenben segíti. Köszönöm Szűcs Endre és Tóth
Péter tervezését, a sokaság adakozását, Szabó András és családjának küzdelmét, kitartását”
Verőce polgármestere köszönetét nyilvánította ki
még a munkálatokban résztvevő embersokaságnak.
A színvonalas műsor hangulatához, jelenlétükkel

és előadásukkal hozzájárultak még:
A Váci Ifjúsági Fúvószenekar tagjai, művészeti
vezetőjükkel, Kápolnai Jenő karnaggyal, valamint
az Unicum Férfikar, illetőleg Verőce díszvendége:
Cselényi László, a Duna Televízió elnöke, Török
Máté a Mistral együttes énekmondója, s nem utolsósorban Maczkó Mária előadóművész és még sokan mások.
A templomban elhelyezett „pogány jelképek” miatt az egyházak visszaléptek a részvételtől, ám Márkus Gábor verőcei református lelkész, valamint Balázsi László a magyarországi Unitárius egyház lelkésze, főjegyzője, püspök helyettes, s nem utolsósorban Csuka Tamás nyugalmazott református
tábori püspök illették igaz szavakkal és békés hangvétellel a Kárpát-Haza Templomát.
Mostantól bárki imádkozhat felekezettől és hovatartozástól függetlenül a Kárpát-Haza Templomának oltáránál, Verőcén.
Frenyó Krisztina

Esélynap két helyszínen:
szakmai programokkal,
civil utcával
és vándorkiállítással
Az Esélyegyenlőségi Világnaphoz kapcsolódóan Vácott 10. alkalommal került megrendezésre a
Regionális Esélyegyenlőségi Nap,
június 4-én, a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének és további
fogyatékosügyi szervezeteknek a
szervezésében. Az egykor Mikesy
György gyógypedagógus kezdeményezésére létrejött szakmai
nap a fogyatékossággal élők élethelyzeteire és az elfogadás fontosságára igyekszik felhívni a többségi társadalom figyelmét.
A rendezvényt, melynek a váci
Madách Imre Művelődési Központ adott otthont, Sinkovicz
László, Pest megye közgyűlésének alelnöke nyitotta meg. A
megnyitó után került sor a Vác
Város Önkormányzat által alapított Fogyatékossággal Élő Váci
Emberekért díj átadására. A városi elismerés egyéni díjazottja
az idén Szikora Gyula, a Váci Reménység Egyesület edzője lett,
aki több mint egy évtizede foglalkozik fogyatékossággal élő sportolókkal, de az ő nevéhez fűződik
a tavaly márciusban első alkalommal megrendezett, értelmileg

akadályozottak mezei, nemzetközi futóversenyének szervezése
is. A kitüntetést közösségi kategóriában a Kölcsey utcai Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye
nyerte el, mely 1987 óta foglalkozik kiemelkedő szakmai színvonalon a súlyosan sérült és autista
váci gyermekek fejlesztésévelnevelésével. A díjat az intézmény
igazgatója, Gyimesi Ildikó vette át Dr. Bóth János polgármestertől, a Váci Fogyatékosügyi Tanács elnökétől.
A művelődési központban zajló szakmai és kulturális programokkal egyidejűleg a váci Március 15. téren is kezdetét vette
az Esélynap a Pest Megyei Esélyek Háza, valamint a működtető Naszály-Galga Nonprofit Kft.,
szervezésében. A szabadtéri fesztiválon a fogyatékossággal élők
mellett további hátrányos helyzetű célcsoportok is középpontba
kerültek e napon. A program részeként nyílt meg a hat nagyváros után Vácra látogató 80 négyzetméteres esélyegyenlőségi vándorkiállítás, ahol a művészi fotókból összeállított installációk
meghökkentő és szellemes stílus-

ban foglaltak állást az uralkodó
sztereotípiákkal szemben. A rendezvény „gerincét” a civil utca
alkotta, melyen 19 Pest megyei
partnerszervezet mutatkozott be,
a fogyatékosügyi és gyermekvédelmi szervezetektől kezdve az
oktatásügyi intézményekig és a
környezetvédelemben tevékenykedő civilekig. A Vöröskereszt
Váci Szervezetének munkatársai
egész napos, ingyenes szűrővizsgálatokat tartottak. A nap folyamán különböző esélyegyenlőségi
versenyek, játékok és élőkönyvtár várta a látogatókat, de a gyerekek részt vehettek kézművesfoglalkozásokon, valamint a Váci
Rendőrkapitányság által tartott
közlekedésbiztonsági vetélkedőn, tűzoltósági bemutatón és a
MÉG Színház előadásán is.
Maczkay Zsaklin

Aktuális és korábbi lapszámainkat megtekintheti a
www.dunakanyarregio.hu
online hírportálon.
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Nincs helye már
önsajnálatnak,
sebtépésnek

A hagyományokhoz híven június 5-én, délelőtt a
zebegényi Trianon emlékműnél ismét emlékeztek a
90 évvel ezelőtt történtekre – a határon innen és határon túlról érkezettek –, amikor Trianoni Szerződés aláírása után Magyarország elvesztette területének 72 százalékát és eredeti népességének 84 százalékát. A megjelenteket – köztük az egyházi méltóságokat, v. Pálmai Béla, a Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány elnöke köszöntötte, aki kiemelte:
talán elsőként az országban Zebegény volt az a
hely, ahol a Trianonra való emlékezéseket elkezdték. Az egyházi köszöntőt Kapás László kanonok,
zebegényi plébános mondta, majd Sinkó Vilmosné

Az emlékezésen közreműködtek többek közt
Kiss László trombitaművész, ifj. Polgár László, a
Szokolyai férfikórus és a zebegényi 832. Számú Havas Boldogasszony Cserkészcsapat.
Fischer Erzsébet

A trianoni békediktátumra emlékeztető
szobrot avattak Sződligeten

itt elhaladók álljanak meg néhány
percre, és gondolkodjanak el a történteken. Trianonról a mai napig
nincs elegendő információ, pedig
nagyon fontos, hogy a múltunkkal
tisztában legyünk. Szeretnénk,
hogy legyen egy hely Sződligeten
is, ahol a szülők, a nagyszülők elmondhatják gyermekeik-

nek mindazt, ami a történelemkönyvekből kimaradt” - osztotta
meg gondolatait Markóczy Sándor. „Múltunkból a jövőnkért, ez
a mottónk. Az a nemzet, amelyik
nincs tisztában a múltjával, annak
nincs jövője sem. Szó sincs arról,
hogy újra Nagy-Magyarországot
rajzoljunk, azt szeretnénk, hogy
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négylakásos társasház
építésére alkalmas

építési
telkek

eladók

Tel.: +36-30-9467-702

mindenki tisztában legyen azzal,
hogy mi történt 1920. június 4-én.
Az egész nemzetet trauma érte,
ideje lenne emlék- és munkaszüneti nappá nyilvánítani június
4-ét” – mondta Millin Tamás.
A sződligeti Trianon-emlékműn egy, a Nagy-Magyarország
határvonalait ábrázoló gravíro-

zott emléklapot helyeztek el, a jelenlegi csonka Magyarország határvonalaival, valamint a Duna, a
Tisza folyóknak és a Balatonnak
a megjelenítésével. Az emléktábla alatt többek között az 1920–
2010. felirat olvasható.
BCSI - V. I.

Gyere te is a börzsönyi madarász táborba!

dunakeszin
a tóvárosban

SZ

***
A kezdeményezésnek két helyi
lakos, Markóczy Sándor és Millin
Tamás állt az élén. Az egy méter
magas mészkő szobor magánemberek adakozásából készült el.
Tamás egy szerencsés véletlen folytán találkozott össze az
ugyancsak helyi Markóczy Sándorral, és közös munkába kezdtek. „Nekem ötleteim vannak,
Sándornak meg hatalmas energiája, lelkesedése, ha ő egyszer belekezd valamibe, akkor azt véghez is viszi” – mondta Millin Tamás.
A június 5-én felavatott emlékművet sokan munkával, sokan pénzzel támogatták. „Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet
a trianoni eseményekre, hogy az

KE

Bábiné Szottfried Gabriella emlékezette a hallgatóságot,
hogy az új Országgyűlés kormánypárti többsége az elsők között terjesztette azt a törvényjavaslatot, melyet 2010. június
4-én elfogadtatott a magyar parlamentben. – Június 4-e ezen túl
mindig a nemzeti összetartozás
napja – mondta a kerület országgyűlési képviselője.
A jólészi Zagiba Tibor arról
szólt, hogy felvidéki magyarként
nagyon is tudják, mi az a Trianon. "A mai napig érezzük annak
minden negatívumát" fogalmazott, majd hozzátette, szeretnék,
ha a határon innen és úl a magyarok mindig összetartoznának.
Magyar a magyart szeresse, és ne
legyen egymásnak ellensége.
A rendezvényen a Goj Motoros Egyesület is képviseltette magát, az ünnepség pedig Tumbász
Márton zenekarának muzsikájával folytatódott, majd az emlékmű
megkoszorúzásával ért véget.

revidiálnunk kell Trianon szemléletünket, nincs helye már önsajnálatnak, sebtépésnek, nincs helye erdélyi romantikának. Tisztelettel jelentem, hogy Váradon maholnap nem lesz dal, Kassa és Pozsony sorsára jut, úgyhogy teljesen
másról szól a valóság, mint amiről
mi beszélünk. Ezért kövessük az
Orbán kormányt, kövessük a nemzeti együttműködés programját,
szedjük össze magunkat, fogjuk
meg az eke szarvát, és ami menthető, még mentsük,
még sok minden menthető.” Végül prof. dr. Raffay
Ernő történész a közelmúltban a határon túli magyarokkal történt élményeit mondta el, befejezésül
dr. Zétényi Zsolt, Nemzeti Jogvédő Alapítvány elnöke mondta el gondolatait.
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Közadakozásból készült Trianoni emlékművet avattak június 5-én Sződligeten. A települést átszelő 2-es számú főút mellett örökmementóként álló köztéri alkotást idős és ifjú Szeidl
János készítette. A Trianoni békediktátum 90. évfordulójára készült emlékhely avatásán
a község határon túli testvértelepülései, a felvidéki Jólesz és
az erdélyi Csíkszentdomokos is
képviseltette magát. A rendezvényen Bábiné Szottfried Gabriella polgármester, országgyűlési képviselő mellett a két vendég
település vezetői is megemlékeztek a Trianoni békediktátumról. A megemlékező ünnepségen a népzenét játszó zenekarok
mellett Pitti Katalin operaénekes is fellépett.

polgármester üdvözölte a megjelenteket.
Szót kaptak Felvidék, Kárpátalja, Erdély-Partium,
Bácska-Bánát, Drávaköz, Muravidék és Őrvidék
képviselői, majd ökumenikus istentisztelet keretében imádkoztak a jelenlévők a magyar nemzetért,
a magyar nemzet fennmaradásáért. A megszólalók egyebek mellett üdvözölték a kettős állampolgárságról hozott törvényt, s az országgyűlésnek azt
a döntését, hogy ezt a napot a Nemzeti Összefogás
Napjának hirdette ki. A magyar emigránsok leveleit Láng Péterné, a Hegyvidéki Trianon Társaság elnöke olvasta fel.
Megtisztelte jelenlétével az emlékezést Tőkés
László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, európai parlamenti képviselő, aki
elismerését fejezte ki egyebek közt v. Pálmai Bélának és munkatársainak, a zarándokhelyen való
emlékezésért. Majd így fogalmazott: „Gyökeresen

Idén is várjuk a 11-14 éves iskolásokat a bajdázói réten.
Programok: madárgyűrűzés, botanika, erdészet, geológia,
hidroökológia, rovarászat, hegyi túra és sok játék.
Első turnus (BOTT) július 11-13.
info: Tarján Ambrus, 06-20-2555974.
Második turnus (BTT) július 31- augusztus 12.
info: Fritz János, 06-30-4766866
Jelentkezés június 30-ig beküldött jelentkezési lappal.
Részletek: http://borzsony.org/tabor.html

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Kaszás Géza negyedik lett a Nemzeti Vágtán

„Jövőre meg akarom nyerni
ezt a versenyt!”

A mondás szerint, aki egyszer megtanult kerékpározni, azt soha többet nem felejti el. Kaszás Géza színművészre úgy tűnik ez a megállapítás a lovaglással kapcsolatban is megállja a helyét. Nem kevesebb, mint nyolc év kihagyást követően hagyta magát rábeszélni, hogy induljon a Nemzeti Vágta sztárfutamában, és
lovával, Gesztenyével végül a negyedik helyen végeztek. Holott mindössze két hétig gyakoroltak együtt.
– Elnézve a Nemzeti Vágtán nyújtott teljesítményét, rögtön az jutott az eszembe, egy héten vajon
hányszor ül lovon…
– Meg fog lepődni, de megközelítőleg nyolc évet
hagytam ki, ami az olyan lovaglást illeti, amit a
Nemzeti Vágtán láthatott tőlem. A lovagló tudásom
elsősorban a lovasíjászatból ered, igaz, az teljesen
más felkészülést, tudást igényel, hisz ott csak testtel irányítjuk a lovat. Mindössze két hetem volt arra,
hogy tisztességesen felkészüljek a versenyre, így
ennél jobb eredményt nem is várhattam volna magamtól és négylábú társamtól.

– Ilyen hendikeppel hogyan volt bátorsága elindulni? Vagy nem lehetett nemet mondani a szervezőknek?
– Geszti Péter úgy két és fél héttel a rendezvény
előtt hívott fel, és kért, induljak el a sztárok futamán. Jól esett a hívás, de gondolkodási időt kértem.
Kimentem Alagra, hogy kipróbáljam magam ebben a műfajban is. Jót lovagoltam, de amikor vis�szaértem a lóval, kiderült, elveszítettem a kulcscsomómat. Megfogadtam, ha megtaláljuk ezen a hatalmas pályán, azt jelnek tekintem, és elindulok a Vág-

Major József idén is vitte a Fétis-futást, Kokóék addig a gödi
gyepen teljesítettek

X. Fétis Crossfutás
és Hagyományőrző Nap
A három napos Gödi Fesztivál keretében jubileumi, tizedek alkalommal került megrendezésre a Fétis
Crossfutás, mely az elmúlt esztendőkben hagyományőrző és más sportprogramokkal együtt került a
Duna-parti város naptárába. A 14 kilométeres futást Major József nyerte, az olimpikonok labdarúgócsapatában Kovács István, Noszály Sándor és Virág Lajos is pályára lépett.
Jubileumához érkezett a gödi
Fétis Crossfutás; a tizedik alkalommal kiírt erdei futóversenyen, az Alsó-gödi sportpályán
és annak környékén minden korosztály rajthoz állhatott. A program az ovis 200 méterrel kezdődött, majd 2, 5 és 14 kilométer
szerepelt a kínálatban. A fő versenyszámot a hosszútáv jelentette, melyet az előző évekhez hasonlóan, ezúttal is a győri Major József többszörös hosszú távú
triatlonista magyar bajnok, hawaii világbajnoki résztvevő, az
idei rövidtávú duatlon ob győztese nyert meg. A nőknél Novák
Eszter abszolútban 2 és 5 km-en
is győzni tudott. A kísérőrendezvények között tánc, kézművesfoglalkozás, lovas harci bemutató, népzenei összeállítás és más
sportágak is szerepeltek.
A gyermek-focit a váciak nyerték az FTC és az UTE kiscsapatai
előtt; a felnőttek küzdelmeiben
az olimpikonok ezúttal bronzzal
zártak, a kupát a helyi gödiek vitték egy fővárosi gárda előtt.
– Közel 400 futó, 120 felnőtt-, 150 gyermek labdarúgó, 72
strandröplabdás, a családtagokkal közel 2000 résztvevője volt

a X. Fétis Crossfutás és Hagyományőrző Napnak. A Fétis részéről munkatársaimmal mintegy
hetvenen vettünk részt a szervezésben, lebonyolításban. A gyermekmeccseken olyan, nagynevű
klubok vettek részt, mint a Ferencváros, a Vác, az UTE vagy a
Vasas. A hagyományőrző színpadi produkciókban másfél százan
vettek részt, a Búzaszem Iskola szervezésében népzenei műsor
került színpadra – mondta Székely-Horváth Rita szervező.
– Örömmel jöttek hívásomra az
olimpikonok, Kokó, Noszály Sanyi teniszező, Virág Lajos birkó-

zó és társaik. A 12 labdarúgócsapat között volt egy francia is, Göd
testvérvárosából,
Marignaneból. A Belépés Családostul „Családi csavargás” ügyességi feladatait közel 30 család apraja-nagyja
teljesítette – tette hozzá Wagner
László szervező.
A X. Fétis Crossfutás abszolút
győztesei: Major József, Szunyog
Erika (14 km), Hegedűs Ádám
és Novák Eszter (5 km), Szirmai
Zoltán és Novák Eszter (2 km),
Balogh Búcsú és Fekete Gyöngyvér (óvodás, 200 méter).
Bővebb információk: http://
www.fetis.hu/crossfutas/

tán. Nos, alig telt el pár perc,
az egyik lovász mosolyogva
hozta a kulcsaimat, így nem
volt más lehetőségem, mint
vállalni a megmérettetést.
Sosem felejtem, hogy men�nyit segített a felkészülésben
Karaszek Sándor, Velner Lajos és leánya Andi.
– Talán az egyik legfontosabb egy ilyen versennyel
kapcsolatban a legmegfelelőbb ló kiválasztása. Hamar
megtalálta a partnerét?
– Igen, ugyanis amikor Mogyoródon megpillantottam
Gesztenyét, Kelemen András,
Mogyoródi Sándor huszár lovát, valami azonnal azt súgta belülről, ő a hozzám
illő „paripa”. Hatalmas termetű, ketten 750 kilót
nyomunk, és az már az első alkalommal látszott,
hogy hihetetlenül stabil állat.
– Két hét alatt miként tudott felkészülni a versenyre, összeszokni a lovával?
– Nagyon komolyan vettem a felkészülést, nem
volt nap, amikor ne „kínoztuk volna egymást”
Gesztenyével. Az első tíz nap alatt olyan izomlázam volt, hogy néha azt hittem, nem tudok a ló hátáról leszállni. Mindig tudtam, hogy egy lovas számá-

ra az a legnagyobb kihívás, miként tud összeszokni a lovával, ám nekem hihetetlen szerencsém volt.
Gesztenye hátán ülve, vágtatva különböző terepeken egyszer sem volt félelemérzetem. Igazi négylábú társra leltem benne. Ő egy csodaló, akivel bárhova és bármeddig el lehet menni, sosem fog cserbenhagyni. Nem véletlen, hogy a versenyt követően is
meglátogattam már.
– Ahogy hallgatom, egyre erősebb a meggyőződésem, nem bánja, hogy elindult a Vágtán…
– Egyáltalán nem, sőt! Noha eddig sosem indultam ilyen versenyen, meg kell szokni még a hangulatát is, megfogott a varázsa. Nagyon élveztem a
sebességet, és elégedett voltam a negyedik hellyel
és Gesztenye teljesítményével. Mivel a győztes Pintér Tibor és jómagam is férfiasabb alkattal rendelkezünk, bebizonyítottuk, hogy ebben a sportágban
a súlyosabb egyéniségeknek is van keresnivalójuk.
Most már tudom, milyen egy ilyen futam, és eldöntöttem, jövőre megnyerem a versenyt.
- molnár Fotó: RTL Klub/Tamás Péter

Pályázati felhívás
meghosszabbítása!
A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt kétfordulós pályázatot
hirdet a Vác központi telephely irodaház bővítés magasépítési
kivitelezésére. Várja azoknak a gyakorlattal, kivitelezési
eszközparkkal és magasépítési szakemberekkel rendelkező,
tőkeerős kivitelező társaságoknak az előzetes jelentkezését,
amelyek a munka végzésére alkalmasnak minősítik magukat.
A Pályázóval szembeni elvárásokat és a magasépítési munka
előzetes ismertetőjét a „Pályázati ismertető” tartalmazza, mely
ingyenesen hozzáférhető. A bvo@dmrvzrt.hu e-mail címen, vagy
postai úton történő bejelentkezés alapján az megküldésre kerül,
vagy személyesen a DMRV Zrt. 2600 Vác, Kodály Z. u. 3. szám
alatt munkanapokon 9-12 óra között a fszt. 8-as szobában
átvehető 2010. május 14-től, 2010. június 21-ig.
A pályázati jelentkezés beadási helye:
2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3. fszt. 8.
A pályázati jelentkezés postázási címe:
2601. Vác, Pf. 96.
A pályázati jelentkezés beadási határideje:
2010. június 21. 14 óra
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Megkezdődött a XIX. labdarúgó-világbajnokság Dél-Afrikában

Ó, az a mesebeli Afrika…

A sokak által gyűlölt vuvuzelák „döngicsélésétől kísérve június 11-én megkezdődött az első, Afrikában
rendezendő labdarúgó-világbajnokság. A Johannesburgban tartott ünnepi megnyitón nem véletlenül
fogalmazott úgy Sepp Blatter, a FIFA elnöke, hogy: „egy álom vált valóra”.
Fantasztikus megnyitóval kezdődött meg Dél-Afrikában a
XIX. labdarúgó-világbajnokság.
A sosem hallgató vuvuzelák zajában Dél-Afrika egy törzsi tánc
kíséretében kivonult a pályára,
a johannesburgi stadion kis híján felrobbant. Pedig még nem is
volt telt ház, ugyanis a városban
keletkező hatalmas dugók miatt
szinte lehetetlen volt közlekedni,
így sokan csak a megnyitó ünnepség vége felé foglalhatták el
helyeiket.
Sajnálhatják, mert a negyven
perces megnyitón több mint ezerötszázan működtek közre, köztük
egy táncos fellépéssel Desmond
Tutu, Nobel Béke-díjas egyházi
vezető, a Grammy-díjas énekes,
R. Kelly pedig előadta a „Győzelem jele” (Sign of a Victory) című
dalt. A show részeként felvonultatták mind a 32 résztvevő csapat zászlaját, amelyeket a kilenc
rendező város nevénél helyeztek
el. Volt élőkép, mely Afrikát mutatta, óriás focilabda, és megan�nyi színes ruhába öltözött táncos.
Végül pedig megérkeztek a vadászgépek is a légtérbe.
Egy ember, egy igaz legenda
azonban hiányzott a nézőtérről.
Nelson Mandela.
A 91 éves békeharcos egy tragédia miatt hagyta ki a megnyitót: 13 éves dédunokája csütörtökön, a foci-vb-t megelőző segélykoncertet követően egy baleset
következtében meghalt. Mande-

la videó üzenetben, a kivetítőkön át köszöntötte a szurkolókat.
Sepp Blatter, a FIFA elnöke köszöntőjében elmondta: „egy álom
vált valóra, s bár Nelson Mandela
nem lehet most itt a stadionban,
lélekben ő is jelen van.” Majd
Blatter hivatalosan is bejelentette
a dél-afrikaiak és talán az egész
világ által nagyon várt mondatot.

„Ezennel hivatalosan is megnyitom a 2010-es labdarúgó-világbajnokságot Dél-Afrikában!” –
közölte könnyes szemmel a FIFA
elnöke.
A világbajnokságot a szokásjog
alapján a házigazdák válogatottja
játszotta Mexikóval, és az 1:1-es
döntetlen egyben azt is jelentette,
hogy az afrikai csapatok továbbra is veretlenek, ha ők játsszák az
első meccset. Az azóta eltelt időben születtek már meglepetések,
a vb-labdáját egyfolytában szidó
kapusok közül páran már hihetetlen potyagólokat kaptak, és az
előre kikiáltott esélyesek – pél-

dául Németország vagy Argentína – megnyerték bemutatkozó találkozójukat. Sőt, a mesebeli Afrika első győzelme is megszületett Ghána révén.
És mindeközben fáradhatatlanul szólt a vuvuzela…
Ám hogy meddig szólhat, arról ma már megoszlanak a vélemények. Ugyanis több televíziós
társaság és a szurkolók panasza
miatt a helyi szervezőbizottság
már nem zárja ki teljesen, hogy
megtiltják a vuvuzelák használatát a dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság stadionjaiban.
„Ha okot látunk rá, akkor betiltjuk – fogalmazott Danny
Jordaan, a szervezők vezetője. –
Mindig is azt mondtuk, hogy ha a
játéktéren landolnak, akkor lépni
fogunk.”
A tv-csatornákat persze nem ez
aggasztja, hanem a műanyag fúvós hangszer, illetve használói
által csapott zaj, amely igencsak
zavaró a közvetítések során. A
karhosszúságú, trombitához hasonlatos eszköz zulu nyelvű elnevezése is az egyetlen ezzel végezhető tevékenységre utal, a
vuvuzela jelentése ugyanis „zajt
csapni”.
A vb tehát elkezdődött, eddig zajos sikerrel… kövesse a
világ legnépszerűbb játékának
napi összefoglalóját a www.
dunakanyarregio.hu/focivb

online hírportálon.

- molnár -
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Ismét a négy közé szeretne jutni a Vác női kézilabdacsapata

Erősödött és szépült
a gárda

A mostani idényhez hasonlóan, amikor bronzérmes lett a csapat, jövőre ismét a legjobb négy közé szeretne jutni az NB I-ben a Vác női kézilabdacsapata. Ehhez már most, pár héttel a bajnokság vége után lerakta az alapokat a vezetőség: egyben tartotta a bronzérmes gárdát, sőt, válogatott játékossal erősítette
meg. Kétévi légióskodást követően a Duna-parti kisvárosba igazolt Tápai Szabina.
Németh András klubigazgató
– aki egyben vezetőedző is – az
alapszakaszt a második helyen
záró, végül harmadik – és ezzel
története első bajnoki érmét szerző – immár többszörösen boldog
embernek vallhatja magát. Egyrészt a sikeres bajnoki szezont
követően sikerült együtt tartani
az alakulatot, és még erősíteni is
tudtak, így a célkitűzés nem változott: a nemzetközi élmezőny
szintjéhez való felzárkózás, a bajnokságban az első négy hely valamelyikének megszerzése, és az
utánpótlás fejlesztése lesz a következő években.
„Nagyon elégedett lennék, ha
az idén kivívott helyünket a következő szezonban meg tudnánk
őrizni. Nem lesz egyszerű dolgunk, de azért dolgozunk, hogy
elérjük céljainkat” – tudtuk meg
Németh Andrástól, aki elárulta,
a bajnoki hajrá mellett immár fél
éve a jövőn dolgoztak a váci klub
elöljárói. – „Különböző embereket különböző posztokra igazoltunk, akik a bajnoki nyitányra
azonos célokért fognak mindent
megtenni a pályán. Nagy erősítést jelent majd csapatunknak a
két éves dániai és franciaországi
kitérő után hazatérő Tápai Sza-

bina, valamint Fülöp Andrea és
a 16 éves Gróz Kitti, aki 17 éves
kora ellenére az NB I/B nyugati
csoportjában a góllövőlista hetedik helyezettje volt.”

Tápai Szabina

Sajnos távozók is lesznek: elment a klubtól Farkas Veronika
és Bagócsi Barbara. Ugyanakkor
a vezetőség is erősödött, miután
mostantól a csapat új marketingvezetői teendőit a volt válogatott játékos, az osztrák Hypótól hazatérő
Kirsner Erika látja el. Szántó András klubelnök jelezte: a költségvetés – mivel az együttes indulhat az
EHF Kupában - 100 millióról 120130 millió forintra emelkedik, és a

csapat a jövőben Syma-Váci NKSE
néven szerepel.
„Baráti beszélgetés alkalmával vetette fel számomra Németh
András, hogyha haza akarok igazolni, szívesen látna Vácon. Miután már nagyon egyedül éreztem magam külföldön, boldogan mondtam igent, hisz a szívem hazahúzott. Irányítóként és
átlövőként is számít rám a mester, és én igyekszem a maximumot kihozni magamból, és bízom
abban, hogy Németh András kihozza belőlem azt, ami még bennem van” – árulta el Tápai Szabina, akinek érkeztével nemcsak
jelentősen erősödött a Vác, hanem a szépség terén is hatalmasat léptek előre.
A csapat két felkészülési tornán játszik a bajnoki rajt előtt: augusztus 14-én és 15-én Győrben
vendégszerepel, ahol a házigazda mellett a Hypo NÖ – Németh
András korábbi osztrák klubcsapata – és a Bajnokok Ligája – második román Oltchim Valcea lesz
az ellenfél. Egy héttel később Vác
a rendező, és fellép a Ferencváros, a bajnoki ezüstérmes Debrecen és a KEK-győztes montenegrói Buducsnoszt Podgorica.
- molnár -

Tutanhamon fantasztikus hajrával
nyerte az Alagi Díjat
Gyönyörű időjárás fogadta a
nyolc indulót. Már a bemutatáskor érződött a feszült érdeklődés
a lovak és a nyeregben ülő zsokék iránt. A szakírók egyöntetű
véleményét osztották a profi fogadók is, hogy az Alagi Díj idei
favoritja a horvát tulajdonban
lévő, Tutanhamon. Ezt a nyertesnek tűnő tippet erősítette, hogy a
nyeregben az egyik legjobb zsoké, J. Línek ült. A tréner is egészen kiváló, aki nem más, mint a

közelmúlt legendás zsokéja, Kovács Sándor, aki idomárként is
fantasztikus pályát futott be fiatal kora ellenére.
Tutanhamon nagy riválisaként,
a Szojka istálló lovát, Emperor’s
Stride-ot emlegették legtöbben. Mások a Telivér Farmból,
Stewartot tekintették az egyik lehetséges befutónak, hiszen őt a
remek képességű, kiváló Németh
Sándor lovagolta…
Már a start is izgalmas volt, hi-

Dióssi Csaba gratulál Tutanhamon
tulajdonosának,
a horvát Mladen Spontara-nak

Az Alagi Díj a magyar galopp
egyik legrangosabb versenye,
melynek idei futamát június 5-én
délután rendezték a budapesti
Kincsem parkban. Élénk érdeklődés övezte a három éves mének
küzdelmét, amely sokak szerint a
Derby felvezetője is.
Idén ünnepli Alag községgé válásának 100. évfordulóját, amely
jelentősen emeli a győztes trófea erkölcsi értékét. A galopp jeles eseményére többen ellátogattak Dunakesziről is, hogy testközelből drukkoljanak az egykori
Alag nevét Európa-szerte híressé formáló honi lósport mai kiválóságainak.

A boldog győztes csapat a díjátadó Dióssi Csaba alpolgármester
és Kovács László önkormányzati képviselő társaságában

szen két ló is elcserélte a kijelölt
helyet. Némi „bíztatás” után valamennyi versenyparipa rajtra
készen állt, s a start elsőre sikerült. A háromévesek óriási küzdelmet vívtak, még tíz méterrel a cél előtt is nyitott volt a befutók sorrendje. Az utolsó métereken valósággal megnyúlt
Tutanhamon, melynek köszönhetően megnyerte a 2010. évi Alagi
Díjat. Óriási verseny volt, melyet végül célfotóval nyert meg
Tutanhamon Emperor’s Stride
előtt J. Havlikkal a nyergében.
A győztes M&S Racing Team istálló másik lova, Unico ért haza
harmadikként Bakossal.
A 2,4 millió forint összdíjazású verseny győztesének, idomárjának, és zsokéjának külön
díjat ajánlott fel Kecskeméthy
Géza, Dunakeszi Város polgármestere. Az értékes ajándékokat
Dióssi Csaba alpolgármester, országgyűlési képviselő és Kovács
László önkormányzati képviselő adta át a nézők vastapsa közepette.
Az izgalmakban bővelkedő
verseny díjátadása után lapunknak nyilatkozó Dióssi Csaba elismeréssel beszélt a futam színvonaláról, az alagi sportembereket övező közmegbecsülésről.

Fotó: Juszel Béla
Célfotó döntötte el a parádés versenyt

Örömét fejezte ki, hogy a magyar állam megőrizte e csodálatos zöld környezetet a lóversenyzés számára. Kecskeméthy Géza
polgármesterrel egyetemben bizakodással tekint az Európa-hírű
alagi pálya jövője felé. Mindketten nagyrabecsülésüket nyilvánították ki a régmúltban és napjainkban sikert sikerre halmozó
alagi zsokék és trénerek teljesítménye előtt.
Akik rendíthetetlenül bíznak

abban, hogy Alag újra a magyar
lóversenyzés kitüntetett helye
lesz, azok e reményt éltető különleges jelnek tartják, hogy Dunakeszi idén ünnepli Alag községgé válásának 100. évfordulóját, s ebben az esztendőben érkezett vissza a magyar lósport dicsőséges évszázadának emlékeit
hűen őrző tréningtelepre a világhírű csodaló, Overdose…
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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