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2010 és 2013 között csaknem 24,5 milliárd 
forintból fejlődhettek a Dunakanyar régió te-
lepülései. A mögöttünk lévő támogatási idő-
szakban egyaránt jutott pénz árvízvédelem-
re, oktatásra, közútfejlesztésekre, vállala-
ti beruházásokra, és az energiahatékonyság 
fokozására – nyilatkozta lapunk megkeresé-
sére Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabi-
netiroda kormányzati kommunikációért fele-
lős államtitkára, a Pest megyei 5. számú, Du-
nakeszi központú választókerület országgyű-
lési képviselője.

Folytatás a 4. oldalon

Harrach Péter: 2018-ig elkészül a főváros és Vác közötti M2-es út 2x2 sávossá bővítése

JÓL TELJESÍTETT A DUNAKANYAR 
AZ UNIÓS FORRÁSOK LEHÍVÁSÁBAN



A múlt heti tájékoztatón 
Fördős Attila bejelen-
tette, hogy a mélyga-
rázs megvásárlásának 
egyik legfontosabb elő-

feltétele a szakértői vélemény elkészí-
tése. A feladat elvégzésére meghívá-
sos pályázaton választja ki a nyertes 
szakértőt az önkormányzat. Mint el-
hangzott; a pályázat tartalmi össze-
állítása már folyamatban van, amely-
nek teljesítési költsége, ha nem éri 
el a 8 milliós közbeszerzési értékha-
tárt, akkor az viszonylag hamar el-
készülhet. A polgármester hangsú-
lyozta; a szakértői vélemény mond-
ja majd ki azt az összeget, mely alap-
ján az önkormányzat ajánlatot tesz 
a mélygarázs megvételére. Eredmé-
nyes tárgyalás esetén is bizonyta-
lan, hogy mikor kerülhet sor a mély-
garázs fizikai átvételére, amire ha-
tással lehet a vételár nettó összege, 
és az ÁFA megfizetését biztosító át-
meneti hitel felvételével járó pro-

cedúra – emelte ki Fördős Attila.  
A polgármester beszámolt arról a 
szakmai egyeztetésről is, melyet Tasó 
László közlekedéspolitikai állam-
titkár hívott össze a Kosdi úti kör-
forgalmi csomópont kivitelezésé-
ben érintett cégek képviselői számá-
ra, akik között megállapodás szüle-
tett arról, hogy a későbbiekben meg-
valósuló beruházás használatbavételi 
engedélyének kiadását nem kötik az 
összes közmű kiváltásához. Fördős 
Attila szerint a döntés jelentősen fel-
gyorsíthatja a beruházás megvalósí-
tását. - Ráadásul így jóval kevesebbe 
is kerülhet a kivitelezés – húzta alá a 
városvezető. 

Bejelentésre került, hogy 2016. jú-
nius 14-én adják át az Idősek Ottho-
na és Klubja Rádi úti felújított rész-
legét, melynek köszönhetően tovább 
bővül az intézmény befogadó képes-
sége. A felújítás révén tíz új férőhely-
lyel bővült a tetőtér, amivel párhu-
zamosan az ebédlők, folyosók mel-

lett megújultak a földszinti és eme-
leti lakószobák is. A munkák során 
megvalósult az ablakok teljes cseréje, 
kétágyas szobák kialakítása, festés, 
szigetelés, gipszkartonozás és csú-

szásmentesítés. A fejlesztés 16 mil-
lió forintba került, amiben öt millió a 
karbantartók által hozzáadott érték. 
- Külön értéke ennek a beruházás-
nak, hogy a szociális otthon alapít-
ványának, ill. annak támogatási ösz-
szegéből gazdálkodták ki a költsége-
ket, aminek köszönhetően nem kel-
lett pluszforráshoz juttatni az intéz-
ményt.  

A Nemzetfejlesztési Minisztérium 
idén is Kerékpárosbarát Település 
címmel ismerte el a várost, mellyel 
összhangban a polgármester beje-
lentette, hogy aktív turisztikai infra-
struktúra fejlesztését szolgáló pályá-
zatban is szerepel a város. A képvise-
lő-testület támogatta, hogy a Magyar 
Kajak- Kenu Szövetség egy új evezős 
házat alakítson ki a Duna-parton, 
melyhez a város biztosítja az ingat-
lant a Horváth Mihály utcánál. Szin-
tén egy VEKOP pályázat segít majd a 
bölcsődei férőhelyek bővítésében, il-
letve új bölcsőde építésében.

- Olyan fejlesztési pályázaton kí-
vánunk részt venni, amelynek a fel-
ső határértéke 400 millió forint, a mi 
beruházási értékünk 340 millió. Jó 
eséllyel pályázunk. A megvalósítás 
helyszíne Deákvár, az Öreg Deákvár, 
Domb utca és a Bauer utca sarkán 
meglévő, ma vízfogónak ismert terü-
lete lenne – ismertette Fördős Attila 
polgármester, aki elmondta, hogy a 
fejlesztéssel azokat a szülőket kíván-
ják segíteni, akik a szülés után minél 
hamarabb szeretnének munkát vál-
lalni. Vácon jelenleg 36 kisgyerek vár 
arra, hogy bölcsődébe mehessen. 

Mint elhangzott; a városatyák úgy 
határoztak, hogy az uszodát ingyen 
használhatják a táborozó gyerekek. 
Emellett hozzájárultak a Váci Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ által 
szervezett tábor költségeihez 150.000 
forinttal. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Polgármesteri tájékoztató a képviselő-testület 
legfontosabb aktuális döntéseiről
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Újraavatott emléktáblák, 
koszorúk az emlékműveknél

Tapintható-láthatatlan 
térplasztika mutatja be Vác főterét

A Váci Piarista Gimnázium felújított emléktábláinak avatásával és megszen-
telésével kezdődött Vácott a hősök napja megemlékezése május 29-én va-
sárnap délelőtt, aztán délután koszorúzásra várták a szervezők a polgá-
rokat a főtéri I. világháborús-, majd a Posta parkban lévő II. világháborús 
emlékműhöz.

Magyarország huszonegyedik tér makettje került felavatásra Vácon. A bronz-
ból készült alkotás Vác főterét mutatja be, a vakok és gyengén látóknak is, 
hiszen Braille írással is fel vannak tűntetve az épületek nevei és rövid törté-
netük. A Tapintható-Láthatatlan névre keresztelt program keretében a Rotary 
Club Vác adományozta a városnak a műalkotást, melyet a főtéren, a Fehérek 
temploma előtt helyeztek el.

- A temetésekhez, kegyele-
ti megemlékezésekhez minde-
nekelőtt a gyász, a fájdalom, a 
búcsúzás érzése társul, de az 
eltávozottak előtti tisztelet-
adás is fontos. Ezeken az alkal-
makon a legtávolabbi rokonok, 
ismerősök is igyekeznek részt 
venni. Hálával tartozunk hőse-
inknek, hogy képletesen szólva 
évről évre összegyűjtik a kö-
zösséget. Ezzel nagyon jót tesz-
nek velünk, mert nagy szükség 
van a közös emlékezésre. Ez a 
lényege ennek a főhajtásra szó-
lító eseménynek, a hősök em-
léknapjának - mondta köszön-
tőjében Futó Béla igazgató a 
Váci Piarista Gimnázium meg-
emlékezésén.

Fördős Attila polgármester 
elöljáróban kiemelte: ránéz-
ve a két emléktáblára megdöb-
bentő, hogy csak a piarista is-
kolából mennyi áldozata volt a 
két múlt századi világégésnek. 
- Csak a nagy háborúnak csak-

nem hétszázezer magyar áldo-
zata volt, a második világhá-
borúval együtt ez a szám jó-
val meghaladja az egymilli-
ót. Iszonytató veszteség ez az 
egész nemzetnek, különösen, 
ha a meg nem született gyer-
mekek számába is megpróbá-
lunk belegondolni - mondta a 
városvezető, hozzátéve, hogy 
még mindig előkerülnek újabb 
és újabb adatok, tehát koránt-
sem fejeződött be a veszteségek 
számbavétele.

Orosz Tamás piarista öregdi-
ák is megemlékezett a gimná-
zium világháborús áldozatai-
ról, mint fogalmazott, az utó-
dok kötelessége, hogy ápol-
ják a hősök emlékét, tiszteletet 
adva  önfeláldozásukért, amit 
az egyik emléktábla ezzel a 
mondattal foglal össze: "Szent 
Hazánk! Megfizettük mind, 
mivel csak tartozánk".

A megemlékezésen egyé-

ni előadással közreműkö-
dött Berkes Péter (duda), 
Dauner Péter (hegedű) és 
Borsay Ágota, aki elszaval-
ta Ady Endre: Emlékezés egy 
nyár-éjszakára című versét. 
Az esemény zárása-
ként Beer Miklós megyés-
püspök megáldotta az új-
raállított emléktáblákat. 
A hősök emléknapján dél-
után koszorúzó megemléke-
zést tartottak - a Váci Város-
védők és Városszépítők Egye-

sülete szervezésében - előbb 
a főtéren épp egy éve újraállí-
tott I. világháborús emlékmű-
nél, majd a Posta parkban lévő 
II. világháborús mementónál 
- előbbi helyszínen Cservenák 
Péter egyesületi elnök, az utób-
binál Moys Csaba, a városi vi-
lágháborús alapítvány vezetője 
mondott emlékbeszédet. 

Ribáry Zoltán

Az átadó ünnepségen Posta Bo-
tond, a szervezet soros elnö-
ke mondott beszédet. Kiemel-
te: céljuk az volt, hogy segítsék 
a vakokat és gyengén látókat, 

hogy ők is megismerhessék Vác főterét, hogy 
információkhoz jussanak. 

- Egy évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy vala-
mi olyasmit próbáljunk alkotni erre a csodá-
latos barokk főtérre, ami későbbre is megma-
rad, hírét viszi a városnak és a Rotary szelle-
miségének. A térplasztikát nem csak megál-
modtuk, hanem meg is valósítottuk. Kapó-
ra jött, hogy közben a város Hild János-díjat 
kapott, amelyet megjelenítettünk mi is a tér-
plasztikán, hiszen erre is büszkék lehetünk – 
mondta.

Nagy Gyula, a Tapintható-Láthatatlan 
Program vezetője is köszönetet mondott a 
megvalósításért és kiemelte, hogy a kezdemé-
nyezés jól illeszkedik a Rotarynak abba a tö-
rekvésébe, ami a cselekvő humanizmust állít-
ja középpontba.

Az ünnepségen oklevéllel mondtak köszö-
netet mindazoknak, akik részt vettek a meg-
valósításban, akár anyagi támogatással, akár 
munkájukkal. Paul Harris-ről, a Rotary In-
ternational alapítójáról elnevezett díjat vehe-
tett át két, a projektben meghatározó személy: 
Mindszenti-Varga Endre építész, a program 
tervezője és koordinátora, valamint Csapó At-
tila, aki a makett mintájául szolgáló 3D-s mű-
anyag vázat nyomtatta. Elismerést vehetett 
még át Posta Botond is, aki elnökként a meg-
valósítást véghezvitte.

A térplasztikát Fördős Attila, Vác polgár-
mestere leplezte le, aki megköszönte az ado-
mányozó Rotary Club helyi szervezetének az 

új látványosságot és kiemelte: ez is egy lépés 
afelé, hogy a város minél jobban megfeleljen 
a nemrég elnyert Befogadó Magyar Település 
díj elvárásainak. 

Kép és szöveg: Furucz Anita

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének májusi tanácskozásán hozott jelentős, a település polgárait leginkább érintő döntésekről tartott saj-
tótájékoztatót Fördős Attila polgármester. A városvezető ismertette a mélygarázshoz, a Kosdi úti körforgalmi csomóponthoz kapcsolódó aktuális in-
formációkat és azt a 400 millió forintos pályázati lehetőséget is, amely jó esélyt kínálhat a bölcsődei férőhelyek bővítésére. 

Fördős Attila: indulunk 
a bölcsődei férőhelyek 

bővítését támogató pályázaton

Fördős Attila és Posta Botond
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Szepessy Tamás, a Dunakeszi Járműjavító igazgatója

Tuzson Bence, Szepessy Tamás és Dióssi Csaba megkoszorúzta 
a gyár első igazgatója, Lányi Ferenc szobrát

Múlt és jelen 

Az egykori és jelen-
legi dolgozók, mér-
nökök és szakmun-
kások családtagja-

ikkal együtt nem csak ruhá-
zatukban, de lelkükben is ün-
neplőbe öltözve hallgatták az 
üzem főbejáratánál a MÁV 
Magyarság Férfikar színvona-
las műsorát az ünnepi megem-
lékezés nyitányaként.   

A nagy múltú gyár jelenle-
gi igazgatója, Szepessy Tamás 
örömét fejezte ki, hogy a je-
les eseményt sokan tisztelték 
meg jelenlétükkel, érdeklődé-
sükkel, amely ékes bizonyíté-
ka, hogy az üzem milyen ki-
tüntetett szerepet töltött be 
megnyitása, 1926. május 23-a 
óta több ezer munkavállaló és 
családtagjai életében. Üzem és 
egy kis város jött létre, mely-
lyel együtt a Köröndön meg-
épültek a ma is építészeti re-
mekműként ismert lakások, a 
művelődésnek és a sportolás-
nak otthont adó kultúrház, a 
Magyarság sportpálya. Széles 
körű összefogás eredménye-
ként kitárta ajtaját az újonnan 
épült gyártelepi templom is. A 
gyárban végzett kiváló szak-
mai munkához hasonló nívós 
közösségi élet jellemezte a jár-
műjavítósok életét. Sok-sok ki-
váló vezető és munkatárs dol-
gozott a gyár előre menetelé-
ért, fejlődéséért, akik közül 
Szepessy Tamás, a Főműhely 
első igazgatója, Lányi Ferenc 
szakmai és emberi nagyságát 
külön méltatta. 

Büszke vagyok arra, hogy 
egy ilyen gyárat és közösséget 
irányíthatok. Legfontosabb 
célunk az, hogy a Dunakeszi 
Járműjavító Magyarország ve-
zető nemzeti jármű gyártójává 
váljon. Erre minden lehetősé-
günk megvan. Ma a gyár va-
lamennyi dolgozója biztos le-
het abban, hogy a Dunake-
szi Járműjavítóban hosszú tá-
von lesz munkája, de nemcsak 
nekik, hanem gyermekeiknek, 
unokáiknak is. Ezért fejleszt-
jük a lehetőségeinket, bővít-
jük a termelési képességünket. 
Ma már a vasúti kocsik gyár-

tása és javítása mellett képe-
sek vagyunk villamost, metrót 
vagy akár HÉV kocsit is sze-
relni, vagy építeni is – mond-
ta Szepessy Tamás.

Az ügyvezető igazgató kö-
szönetet mondott dr. Tuzson 
Bence államtitkárnak, aki 
munkája során rendkívül fon-
tosnak tartja a gyár támogatá-
sát. Mindent megtett, és meg-
tesz annak érdekében, hogy a 
Dunakeszi Járműjavító minél 
meghatározóbb szerephez jus-
son a kötöttpályás közlekedés-
ben, s minél több hazai és kül-
földi megrendeléssel rendel-
kezzen.   

A mai nap az ünneplésé – 
folytatta az igazgató. Bejelen-
tette, hogy a 90. születésnapot 
nem méltathatnák szebben, 
mint egy olyan kiállítással, 
melyben emlékeznek a múltra, 
megmutatják a jelent, és felvá-
zolják a következő éveket. A 
színvonalas tárlat az üzem fő-
bejáratánál, az egykori mun-
kaügyi osztály helyiségeiben 
tekinthető meg, melyre szere-
tettel várják az egykori dolgo-
zók mellett a város polgárait is. 
A kiállításon kívül egy könyv-
ben is beszámolnak az utókor-
nak az elmúlt évtizedek szor-
gos hétköznapjairól, az üzem 
kiváló mérnökeiről, szakmun-
kásairól. Az ügyvezető igaz-
gató név szerint fejezte ki kö-
szönetét a könyv létrejöttében 
és a kiállítás megszervezésé-
ben kiemelkedő szerepet vál-
laló Gaál Andreának, Juhász 
Róbertnek, Együd Lászlónak, 

Kósa Tibornak, és Csoma At-
tilának, a könyv szerkesztőjé-
nek, a József Attila Művelődési 
Központ igazgatójának.

A gyár igazgatója ünnepi 
beszédét azzal zárta, hogy kö-
szönetet mondott Dióssi Csa-
ba polgármesternek, és városi 
önkormányzat képviselő-tes-
tületének a rendezvény sikeres 
lebonyolításához nyújtott tá-
mogatásért. 

Kevés olyan város van, 
amely elmondhatja magáról, 
hogy ikonjai vannak. Duna-
keszi e városok közé tartozik 
– kezdte ünnepi köszöntőjét 
dr. Tuzson Bence. Az állam-
titkár szerint a Járműjavító ki-
lencven éve a település ikonja, 
amely nélkül Dunakeszi való-
színűleg más lenne. – Minden 
erre a gyárra épült 1926-ban. 
Épült itt iskola, szállás a mun-
kásoknak, otthon a családok-
nak. Egy új gyár, egy új lakó- 
és közösségi centrum épült ki 
az akkori Dunakeszin. Ez a te-
lepülés az óta együtt lélegzik a 
gyárral, együtt dobban a szíve 
– mondta elismerően a város 

országgyűlési képviselője, aki 
szerint a kiemelkedőt alkotó 
üzem nélkül nem csak Duna-
keszi, de az ország is máskép-
pen élné az életét. 

A politikus azt sem hallgatta 
el ünnepi megemlékezésében, 
hogy a Dunakeszi Járműjavító-
nak voltak nehezebb és voltak 
jobb, erősebb korszakai is, de 
mindig az emberek százainak 
adott munkát. - A magyar ipar 
mindig úgy tekinthetett erre a 
gyárra, amire büszke lehet. S 
erre ma is büszkék kell, hogy 
legyünk, hiszen most is embe-
rek százainak ad munkát. Re-
méljük, a következő időszak-
ban ez a létszám tovább tud nö-
vekedni, melyre és az üzem jö-
vőjére nagyon nagy hangsúlyt 
szeretnék helyezni - jelentette 
ki a Miniszterelnöki Kabinet-
iroda kormányzati kommuni-
kációért felelős államtitkára. 

Tuzson Bence bejelentette, 
hogy az Irinyi-programban 
a kormány kiemelten kezeli 

a járműgyártást, s azon belül 
kötöttpályás járműgyártást. – 
Mi azt szeretnénk, hogy a du-
nakeszi üzem komoly gyár-
rá fejlődjön, s ez a gyár legyen 
a magyarországi és az euró-
pai kötöttpályás járműgyár-
tás központja – húzta alá az 
ünnepi szónok, aki kiemelte: 
a gyár vezetése, és a kormány 
mindent megtett annak érde-
kében, hogy minél több gyár-
tó kapacitás Dunakeszire ke-
rülhessen. 

Szakmailag ma már ez a 
gyár a metrótól kezdve, a vil-
lamoson át a vasúti személyko-
csi gyártásáig mindenre felké-
szült. A magyarországi igények 
kiszolgálása mellett szeretnénk 
a határainkon túlról is minél 
több munkák ide hozni, amire 
képes a gyár egyedül vagy va-
lakivel együttműködve – han-
goztatta az államtitkár, aki be-
fejezésül azt kívánta az ünnep-
lőknek, hogy a gyárban ne csak 
munkájuk legyen, hanem te-
kintsék életük személyes részé-
nek, amely képes generációkon 
át eltartani családokat. 

Az ünnepi köszöntők után 
megemlékeztek a nemrég el-
hunyt Lánczos Péterről, aki 
Kalmár Jánossal és Kardos 
Tiborral közösen tervezte a 
nagy sikerű KALÁKA forgó-
vázat, melyből 1957-től két év-
tizeden át mintegy négyezer 
készült. Korszerűsített vál-
tozataiból napjainkban kö-
zel ezer darab közlekedik a 
MÁV kocsijaiban. Lánczos Pé-
ter, a Gépipar kiváló dolgozó-
ja, Kiváló Vasutas, a Közbiz-
tonsági Érem Arany fokozata 
kétszeres, a Haza Szolgálatá-
ért Bronz fokozata, a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Kis-
keresztjének kitüntettje. 2015-
ben Mikó-díjjal tüntették ki. 
A Dunakeszi Járműjavító elis-
merése jeléül Posztmusz-díjjal 
tüntette ki a kiváló mérnö-
köt. Az elismerést a család ne-
vében Lánczos Eszter vette át 
Szepessy Tamástól, aki kedves 
szavakkal köszönte meg édes-
apja kitüntetését. 

Az ünnepség folytatásaként 
az üzem mellett lévő, a gyár 
első igazgatójáról elnevezett 
parkban Szepessy Tamás, Tu-
zson Bence, és Dióssi Csaba 
polgármester megkoszorúzta 
Lányi Ferenc szobrát. 

A megható, pillanatokat kö-
vetően az ünneplők megtekin-
tették a jubileumi kiállítást, 
majd következett az üzemlá-
togatás, ismerkedés az új vil-
lamosokkal és a modern vas-
úti személykocsikkal. Az ün-
neplők népes táborát a Duna-
keszi Koncertfúvósok vezette 
fel, melynek tagjai egész úton 
– a főbejárattól a Magyarság 
Sporttelepig - ritmusos, köz-
ismert számok igényes tolmá-
csolásával tették még emléke-
zetesebbé a gyárlátogatást.  

Az ünnepi díszbe öltözött 
sporttelepen felállított színpa-
don Dióssi Csaba polgármester 
köszöntötte a jeles évfordulót 
ünneplő gyár dolgozóit, a csa-
ládi nap valamennyi résztvevő-
jét. – Ez a sporttelep is az 1926-
ban megnyíló üzem dolgozói-
nak köszönhető – mondta a vá-
rosvezető, aki kiemelte, hogy a 
gyár jóvoltából nagyon magas 
műszaki kultúra honosult meg 
az egykori mezőgazdasági te-
lepülésen a múlt század elején. 
A Járműjavító Dunakeszi leg-
nagyobb munkáltatója lett és 
maradt évtizedeken át, amely 
rendkívül sokat tett a település 
fejlődése, az üzem dolgozóinak 
szociális, kulturális- és sporto-
lási igényeinek kielégítése érde-
kében. Dunakeszi mindig, min-
den helyzetben számíthatott a 
Járműjavítóra – mondta a pol-
gármester. Dióssi Csaba ünnepi 
köszöntőjében kifejtette; abban, 
hogy Dunakeszi 1977-ben vá-
rosi címet kaphatott -, és az óta 
is fejlődik - nagyon nagy szere-

pük van az üzem dolgozóinak. 
Számos létesítmény köszönhető 
a gyárnak, melyben mindig na-
gyon jó kollektíva dolgozott, ki-
váló művészeti csoportjai vol-
tak, jó közösségi életet alakítot-
tak ki a városban. - Idén ünne-
peljük a Magyarság Férfikar 90. 
évfordulóját, e mellet ugyan-
csak idén 40 éves a Nyugdíjas 
Kirándulók Klubja, mely közel 
ötszáz fős tagságával meghatá-
rozó közösségé nőtte ki magát 
Dunakeszin. A város mindig 
hálával gondol azokra a dolgo-
zókra, akik Dunakeszi fejlődé-
séért cselekedtek. Meggyőző-
désem, hogy a városnak bőven 
van viszonozni valója, melyet 
e jeles ünnep alkalmából azzal 
szeretnénk emlékezetessé ten-
ni, hogy valamennyi dolgozó-
nak egy jubileumi pólót aján-
dékozunk – jelentette be Dióssi 
Csaba polgármester, aki befeje-
zésül a város nevében köszöne-
tet mondott a gyár valameny-
nyi igazgatójának, akik mindig 
tettre készek voltak Dunakeszi 
érdekében.

Az ünnepi köszöntő után 
levetítették Kovácsné Dobay 
Márta filmjét, amely jeles sze-
mélyiségek visszaemlékezé-
sein keresztül mutatja be az 
üzem rendkívül gazdag múlt-
ját. Majd következett a művé-
szeti csoportok műsora, sport-
bemutatók, főzőverseny, és a jó 
hangulatú beszélgetések, me-
lyek  mind-mind hozzájárul-
tak, hogy maradandó élmény-
ként ünnepelhették a Dunake-
szi Járműjavító fennállásának 
90. évfordulóját, amely remé-
nyeik szerint az elmúlt évti-
zedekhez hasonló kiemelke-
dő szerepet tölt be a jövőben is 
Dunakeszi életében.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Kilencven éves a Dunakeszi Járműjavító
Tuzson Bence államtitkár: A gyár hazánk ikonikus értéke  
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A honi vasúti személykocsi gyártás- és javítás egykori fellegvára, az évtizedeken át több ezer embernek munkát biztosító Dunakeszi Járműjavító má-
jus 21-én ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját, amely napjainkban újra biztató jövő előtt áll. Tuzson Bence államtitkár ünnepi beszédében olyan 
ikonikus értéknek nevezte a gyárat, amelyből hazánkban kevés van. A kormány segítségével a kötöttpályás járműgyártás hazai és európai központjá-
vá szeretnék fejleszteni a magyar állam tulajdonában lévő üzemet – jelentette ki a város országgyűlési képviselője.



Molnár Gyula, Kunhalmi Ágnes, dr. Bóth János váci elnök

Tuzson Bence államtitkár

Történelmi vetélkedő 
Kárpátalján váci résztvevőkkel

Elnökválasztásra készül az MSZP

A Feszty-körkép Alapítvány a 2016-os esztendőt a festőművész születésé-
nek 160., illetve a Feszty-körkép elkészültének 120. évfordulója méltó meg-
ünneplésének szenteli, és többek között középiskolás diákoknak szóló ve-
télkedővel egybekötött programokat rendez - "Hazatérés" címmel - több ha-
táron túli helyszínen, különböző időpontokban.

Tisztújító kongresszusra készül az MSZP, melynek két ismert politikusa, 
Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő, és az elnöki tisztségre aspiráló 
Molnár Gyula a közeli napokban sajtótájékoztatón és pártfórum nyilatkozott 
az ország aktuális helyzetéről, és a legnagyobb baloldali ellenzéki párt előtt 
álló feladatokról. 

Az első "Hazaté-
rés" programnak 
az erdélyi Kolozs-
vár adott helyet, a 

második helyszín a kárpátal-
jai Beregszász lesz június első 
hétvégéjén, aztán a Felvidé-
ken rendezik majd a harma-
dik találkozót.

Az esemény kapcsán tar-
tott szerdai városházi sajtó-
tájékoztatón Ökrös Mariann, 
a szervező alapítvány elnö-
ke bejelentette: a kárpátaljai 
programon a helyi csapatok 
és egy erdélyi csoport mellett 
Magyarországot Vác képvise-
li, több középiskolából verbu-
válódott tizenkét tagú diák-
delegációval - utazásuk költ-
ségét a társszervező Rákóczi 
Szövetség biztosítja.

Elhangzott: azért esett a 
választás épp Vácra, mert vá-
rosunk élen jár a határon túli, 
így a kárpátaljai magyarság-
gal való kapcsolatok ápolá-
sában, s az önkormányzat 
rendszeresen küld adomá-
nyokat Kárpátaljára – írja a 
vac.hu.

Fördős Attila polgármester 
kiemelte: nagyon fontos, hogy 
a határokon túli magyarokkal 
való kapcsolattartást minél 
többen szívügyüknek tekint-
sék, szavai szerint ezt a célt 

nagyszerűen elősegíti a "Ha-
zatérés" programsorozat is.

Mokánszky Zoltán sportért 
és kultúráért felelős alpolgár-
mester azt hangsúlyozta: min-
den lehetőséget meg kell ra-
gadni, hogy a fiatal korosztá-
lyok tagjai rendszeresen talál-
kozhassanak határon túl élő 
magyar kortársaikkal, mint 
fogalmazott, az ilyen kölcsö-
nös vendégeskedések törté-
nelmi ismereteiket is gazda-
gíthatják-árnyalhatják.

A kárpátaljai program so-
rán a résztvevő diákok ter-
mészetesen a Vereckei-hágó-
hoz is ellátogatnak, ahol rá-
adásul szemtanúi lehetnek 
egy nagy érdeklődéssel várt 

rekordkísérletnek, ugyanis 
Mónus József íjász világbaj-
nok igyekszik átrepíteni nyíl-
vesszőjét a völgy két pontja 
között, nagyjából 600 méte-
res távolságban. 

A városunkat képviselő di-
ákcsoport a Váci Szakképzé-
si Centrum Boronkay György 
Műszaki Szakközépiskolája 
és Gimnáziuma, a Váci Ma-
dách Imre Gimnázium, a 
Táncsics Mihály Mezőgaz-
dasági Szakképző Iskola, az 
I. Géza király Közgazdasági 
Szakközépiskola és a Selye Já-
nos Humán és Zeneművésze-
ti Szakközépiskola diákjaiból 
verbuválódott – adta hírül a 
város honlapja.

Kunhalmi Ágnes az oktatás állami köz-
pontosítását bírálta, melynek követ-
keztében véleményük szerint nem 

csak anyagilag lehetetlenülnek el még jobban 
a hazai intézmények, hanem a szakképzés át-
szervezésével a megszerezhető naprakész tu-
dás is tovább sekélyesedik. A KLIK működé-
sén keresztül mutatta be, hogy az „állam rossz 
gazda”, mellyel szemben „a tőkeerős önkor-
mányzatok megoldották az iskolák felújítását 
és üzemeltetését.” 

Molnár Gyula az MSZP – egyik - országos 
elnök-jelöltje a pártfórum is ismertette elnöki 
programját, amely a 2018-as sorsdöntő válasz-
tás megnyerését szolgálja – mondta az egykori 
polgármester. „Egyszerre hiszünk Deák Ferenc 
nyitottságában, Göncz Árpád emberségében 
és Horn Gyula pragmatizmusában” – foglalta 
össze az emberek számára vonzó alternatívát 
kínáló program legfontosabb üzenetét Molnár 
Gyula.  (Vetési)

Fotó: KesziPress
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JÓL TELJESÍTETT A DUNAKANYAR 
AZ UNIÓS FORRÁSOK LEHÍVÁSÁBAN

Az elmúlt uniós 
programozási idő-
szak második felé-
ben Dunakesziről, 

Fótról, Gödről, Kismarosról, 
Nagymarosról, Szentendré-
ről, Sződligetről, Vácról, Ve-
rőcéről és Zebegényből össze-
sen 735 projekt támogatására 
irányuló pályázat érkezett be, 
amelyek közül 469 pályázat 
részesült támogatásban, közel 
24,5 milliárd forint összér-
tékben. Az említett pályáza-
tokat közel fele-fele arányban 
nyújtották be a helyi vállala-
tok, illetve nonprofit szerve-
zetek, intézmények (önkor-
mányzatok és alapítványok). 

A kormányzati kommuni-
kációért felelős államtitkár el-
mondta: az összesített adatok 
alapján e települések közül a 
legtöbb forrás Szentendrére ér-
kezett, ahol több mint 9,7 mil-
liárd forint értékben 127 be-
ruházás valósulhatott meg. 
Szentendrét Dunakeszi köve-
ti közel 4,8 milliárdos forrás-
felhasználásával, amely összeg 

129 pályázat sikerességét segít-
hette. Az uniós pénzek Duna-
kanyar-béli bronzérmese pedig 
Vác: a településen 4,4 milliárd 
forintot meghaladó értékben 
89 sikeres beruházás született.

A legnagyobb összköltsé-
gű projektek egy, a térség min-
dennapjait érintő igényre re-
agálnak: nevezetesen az árvi-
zek elleni hatékony védekezést 
segítik. 2010 és 2013 között kö-
zel 1,5 milliárd forintból ki-
épülhetett a nagymarosi ár-
vízvédelmi vonal, Szentendrén 
1,3 milliárdból megvalósult 
az árvízvédelmi védmű meg-
erősítése és átalakítása, és kö-
zel 375 millió forintból fejlőd-
hetett Sződliget árvízvédelme. 
Az említett településeken to-
vábbi közel 2 milliárd forintot 
fordítottak közútfejlesztésekre. 
Mindezek mellett említést ér-
demel a váci Jávorszky Ödön 
kórház közel 459 millió forin-
tos eszközbeszerzés-támogatá-
sa, amely egyúttal bizonyítja a 
magyar kormány elkötelezett-
ségét az egészségügy fejleszté-
sében.

Az itt élők hétköznapjait 

érintő, szintén jelentős intéz-
kedéseknek minősülnek az el-
múlt támogatási időszak táv-
hőfejlesztései, továbbá szenny-
víz-kezeléssel és ivóvíz-ellátás-
sal összefüggő projektjei, ame-
lyek azon túl, hogy javítják az 
emberek komfortérzetét, köze-
lebb visznek bennünket az uni-
ós kötelezettségünk teljesítésé-
hez. A régió településein több 
mint 5 milliárd forint értékben 
valósulhattak meg közműfej-
lesztések 2010 és 2013 között – 
emelte ki Tuzson Bence.

Hozzátette: az oktatási-ne-
velési intézményekben vég-
hezvitt beruházások szám-
arányából és volumenéből is 
egyértelműen arra következ-
tethetünk, hogy a régió tele-
pülései a fejlődés, a jövő mel-
lett tették le a voksukat. A 
mögöttünk lévő időszakban 
ugyanis több mint 2 milliárd 
forintból valósulhattak meg 
óvodai és bölcsődei férőhely-
bővítések, az oktatás színvo-
nalának növelése érdekében 
pedig továbbképzések szer-
vezésére, eszközbeszerzésre 
pályáztak sikeresen az intéz-

ményfenntartó helyi önkor-
mányzatok. 

Középületek – önkormány-
zati épületek, orvosi ren-
delők, oktatási-nevelési in-
tézmények stb. – energeti-
kai korszerűsítésére 1,8 mil-
liárdot meghaladó összegben 
nyertek pályázatokat a fenn-
tartók. A támogatásokból re-
alizálódó, energiahatékony-
ságot növelő intézkedéseknek 
köszönhetően gyarapodhat-
nak a fenntartók rezsi-meg-
takarításai, e pénzforrásokat 
pedig az általuk nyújtott szol-
gáltatások színvonalának nö-
velésére, településfejlesztésre 
fordíthatják.

Mint ahogyan azt már em-
lítettük, az előző európai uni-
ós támogatási időszakot a ré-
gió vállalkozásai is sikerként 
könyvelhetik el, hiszen a nyer-
tes projekteknek kicsivel több 
mint 50 százaléka innen ke-
rült ki. A 2,3 milliárd forint 
pályázati összeget a vállalko-
zások jellemzően eszközbe-
szerzésre, kapacitásnövelésre, 
telephelyfejlesztésre- és bőví-
tésre fordították.   

A Dunakanyar régió 2010 
és 2013 között megvalósult 
beruházásai egyértelműen 
arra utalnak, hogy ezek a te-
lepülések tudatosan a jövőbe 
fektetik be a pénzüket, bizto-
sítva ezzel a megfelelő körül-
ményeket a magas színvona-
lú oktatási-nevelési munká-
hoz, elősegítve a helyi gaz-
daság fellendülését, választ 
adva az emberek minden-
napjait érintő fontos kérdé-

sekre – mutatott rá Tuzson 
Bence.

Az országgyűlési képviselő 
hangot adott abbéli bizalmá-
nak, hogy térség támogatható 
kezdeményezései illeszkednek 
majd a 2014–2020-as uniós fej-
lesztési időszak operatív prog-
ramjainak céljaihoz, és jó gya-
korlatként az ország más részei 
számára is mintául szolgálhat-
nak.

A szerk.

Folytatás a címlapról

A "Hazatérés" program 
hozzájárul a nemzet 
összetartozásának erősítéséhez

Vasúti kedvezmény a dolgozói bérlet mellé!
Az érvényes dolgozói vasúti bérlettel rendelkezők számára bármely egyéb viszonylatra szóló 33%-os kedvezményű 
menetjegy vásárlásának lehetőségét biztosítja a MÁV-START belföldi hálózatán. (A GySEV vonalain tehát az akció nem 
érvényes!) A kedvezmény 2016. június 1-től szeptember 30-ig vehető igénybe.

A 33%-os kedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a kedvezményes jegy érvénytartamának első napján Ön rendelkezik 
még érvényes, tetszőleges viszonylatra szóló, saját névre (igazolvány számra) kiállított dolgozói vasúti bérlettel. A jegyen 
a bérlet száma feltüntetésre kerül.  A kedvezményt másodosztályra lehet igénybe venni, első osztályon való utazáskor a 
kocsiosztály-különbözetet meg kell fizetni. Feláras vonatra a felárat meg kell váltani. Gyorsvonati pótjegyköteles vonaton 
történő utazáshoz önálló gyorsvonati pótjegyet kell váltani-, tájékoztatja utasait a MÁV-START Zrt. 

A kedvezmény 2016. június 1-től szeptember 30-ig vehető igénybe.
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KÖZÉRDEKŰ 
FELHÍVÁS!

Ezúton is értesítjük Tisztelt 
Látogatóinkat, hogy a VOKE 

József Attila Művelődési Központ 
a tervezett belső felújítási 

munkálatok miatt 
2016. június 16-tól bezár.

A munkálatok során a művelődési 
központ teljes belső környezete 

megújul, a klubteremnél lévő szárny 
emeletráépítést, a központi rész pedig 

hozzáépítést kap.
A munkák befejezése az épület központi 

részén szeptember 30-ára várható. Ennek 
a területnek a közönség előtti megnyitása 

az újbóli berendezés után október 
közepére várható. A klubszárny átadását 

novemberre ígéri a kivitelező, ennek a 
szárnynak a közönség számára történő 
átadása így november végére várható.

A művelődési központ irodája a 
munkálatok alatt a DunArt Galériába 

(Fő út 110.) költözik.
A munkálatok során is működő 

elérhetőségeink:
telefon: 30/618-6833

email: info.vokejamk@gmail.com
honlap: www.vokejamk.hu

Híreinket kövesse honlapunkon.
Mindenkinek kellemes nyarat kívánnak!

 – a József Attila Művelődési Központ 
dolgozói.

Környezetvédelmi 
beruházás a DDC-nél

Közel 7 milliárd forintos környezetvédelmi beruházásba kezd a Duna-Dráva 
Cement Kft., amelynek célja a porkibocsátás minimális szintre csökkenté-
se. A modernizáció hozzájárul az üzembiztonság növekedéséhez, ezáltal a 
továbbra is fenntartható cementgyártáshoz, illetve a következő évtizedekre 
is biztosítja, hogy megbízható és stabil munkáltatóként legyen jelen a tér-
ségben a cementgyár.

A Duna-Dráva Ce-
ment Kft. több 
mint fél évszázada 
meghatározó gaz-

dasági szereplője Vác és von-
záskörzetének, a térség egyik 
legnagyobb munkáltatója. 
Filozófiájuk egyik legfonto-
sabb pillére a fenntartható-
ság, ezt szolgálják vállalati 
gyakorlataik – mint például 
a mértéktartó gazdálkodás 
az energiával és a természet 
ásványkincseivel, vagy a sze-
lektív hulladékgyűjtés – és 
társadalmi felelősségvállalá-
si programjaik is. 2016-ban 
újabb mérföldkőhöz érke-
zett a Váci Cementgyár, hi-
szen a tulajdonosi háttér ma-
ximális bizalmára alapozva 
komplex modernizációs fo-
lyamatba kezd a vállalat. A 
környezetvédelmi beruhá-
zás már a 2020-as emisszi-
ós előírásokat is bőven meg-

haladó, még inkább környe-
zetbarát cementgyártást tesz 
majd lehetővé. A 2016 nya-
rán induló, várhatóan 2018 
áprilisáig tartó műszaki fej-
lesztéssel és a még korsze-
rűbb technológiai megoldá-
sok alkalmazásával újabb lé-
pést tesz a fenntarthatóság 
irányába a DDC.

A beruházás során lecse-
rélik a cementgyári kemen-
ceszűrő berendezését, ezáltal 
még alacsonyabbak lesznek a 
kibocsátási értékek, továbbá 
csökkeni fog a szén-petrol-
koksz tüzelőanyagok haszná-
lata, helyette növekedni fog a 
felhasznált környezetkímé-
lő, teljes mértékben ellenőr-
zött és biztonságos, helyet-
tesítő tüzelőanyagok aránya. 
„Alapelvünk, hogy tevékeny-
ségünket korszerű technoló-
giával, ugyanakkor a fenn-
tarthatóság és a környezet-

védelem figyelembevételé-
vel végezzük, lehetőségeink-
hez mérten a legmagasabb 
technikai megoldásokat al-
kalmazva a cementgyártás-
ban. Tulajdonosaink támo-
gatásával olyan környezetvé-
delmi fejlesztést hajtunk vég-
re Váci Gyárunkban, amely-
nek eredményeként a mainál 
is korszerűbb körülmények 
között folytathatjuk majd 
gyártási tevékenységünket, 
szem előtt tartva mindenek-
előtt környezetünk megóvá-
sát. Hasonló modernizációs 
beruházást hajtottunk vég-
re Beremendi Cementgyá-
runkban 2008-ban, amely je-
lentős, nagyságrendileg 90%-
os csökkenést eredményezett 
porkibocsátásunkban. A váci 
környezetvédelmi fejlesztés 
célja, hogy hasonlóan ala-
csony, minimális kibocsátás-
sal működhessünk, megerő-
sítve ezzel a DDC Váci Gyá-
rának térségben betöltött sze-
repét, további évtizedekre is 
stabil munkahelyet biztosít-
va az itt élőknek.” – mondta 
el Szarkándi János, a DDC el-
nök-vezérigazgatója.

További információ a beru-
házásról a DDC honlapján: 

http://www.duna-drava.
hu/hu/kornyezetvedelmi-
beruhazas-vac

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama:

határozatlan idejű közszolgálati jog-
viszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2120 Dunakeszi, 
Fő út 25. 
Ellátandó feladatok:
Önkormányzati ügyfélszolgálati fel-

adatok hatályos jogszabály szerinti el-
látása. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök:

Önkormányzati feladatokhoz tar-
tozó ügyfélszolgálati feladatok ellátá-
sa, jellemzően adóügyi, építéshatósá-
gi, szociális területen. Főbb feladatok: 
beérkező ügyfelek kiszolgálása, tanács-
adás, egyszerűbb ügyekben döntésho-
zatal, együttműködés a szakmai terü-
lettel. A munkakör teljes egészében az 
ügyfélfogadást foglalja magába. 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapí-

tására és a juttatásokra a "Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint a(z) 2/2015. 
sz. Jegyzői utasítás (Egységes Köz-
szolgálati Szabályzat) rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés, Közszolgá-

lati, adóügyi, építéshatósági, szociális 

területhez kapcsolódó szakirányú kö-
zépiskolai, vagy felsőfokú végzettség., 

• Gyakorlott szintű MS Office (iro-
dai alkalmazások), 

• Ügyfélközpontúság 
• Döntésképesség, pontosság, ter-

helhetőség 
• Kitűnő problémamegoldó képes-

ség, megbízhatóság, önállóság 
A pályázat elbírálásánál előnyt je-

lent:
• Ügyfelek kezelésében szerzett - 

Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
• Hasonló munkakörökben szerzett 

- Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz 
• Végzettséget igazoló okiratok má-

solata 
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati 

anyagot az eljárásban résztvevők meg-
ismerhetik 

A munkakör betölthetőségének 
időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. 
szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. július 8. 

A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Laczkó Szilvia 
nyújt, a 06-27-542-800/127 mellékes  
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának mód-
ja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Duna-
keszi Polgármesteri Hivatal címére tör-
ténő megküldésével (2120 Dunakeszi, 

Fő út 25. ). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban szerep-
lő azonosító számot: K-XVI-1021/2016 
, valamint a munkakör megnevezését: 
Ügyfélszolgálati szakügyintéző. 

vagy
• Személyesen: Hoffer Ottóné 
- Iktató iroda, Pest megye, 
2120 Dunakeszi, Fő út 25. . 
A pályázati eljárás, a pályázat elbí-

rálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok közül a 

nyertes pályázatot az osztályvezető 
a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
egyetértésével választja ki. A döntés-
ről a pályázókat az elbírálást követően 
a kiíró értesíti. A pályázat kiírója pá-
lyázat eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2016. július 29. 

A pályázati kiírás további közzété-
telének helye, ideje: 

• www.dunakeszi.hu 
- 2016. május 25.
• Telekeszi TV - 2016. május 25.
A munkáltatóval kapcsolatos 

egyéb lényeges információ: 
Jelen pályázatban kiírt munkakör-

re 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-

pontja: 2016. május 25. 
A pályázati kiírás közzétevője a 

Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). 
A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az NKI részére megküldött adato-
kat tartalmazza, így annak tartalmáért 
a pályázatot kiíró szerv felel. 

A cél a porkibocsátás minimalizálása

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal  a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló"  
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati szakügyintéző munkakör betöltésére. 

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 
Telefon: 30/64 50 616 • 30/49 88 629 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

citroenvac.hu
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„Két születésnapom van!”
Második fúvószenekari 

fesztivál Dunakeszin
Már gyerekkorától kezdve operaénekes akart lenni, muzsikus családban 
született, édesapja is énekes volt. Mint mondta, abban a tudatban nőtt fel, 
hogy operaénekes lesz. Az lett, nem is akármilyen. A Magyar Állami Opera-
ház örökös tagjaként mindent elénekelt, amit el szeretett volna színpadon 
énekelni. Nemrég ünnepelte 70. születésnapját, és Berkes János a Dunaka-
nyar Régiónak adott interjújában elárulta, egy anyakönyvi tévedés miatt ün-
neplik a születésnapját május 20-án, mert ő eredetileg 24-én látta meg a 
napvilágot.

A múlt évi nagy sikerű kezdeményezés után május 28-án második alkalom-
mal rendezte meg a VOKE József Attila Művelődési Központ a Pest Megyei 
Fúvószenekari Fesztivált. 

 – Azért valljuk be őszintén, nagyon ritka, 
hogy valaki két napon is jogosan ünnepli a 
saját születésnapját…

– Látja, nekem még ez is megadatott. Má-
jus 24-én láttam meg a napvilágot Szentesen, 
de az anyakönyvi kivonatban valami félre-
hallás miatt május 20-a került bele. Négy 
nappal öregbítettek már ekkor… És hogy 
miért nem javítattam ki a jó dátumra? Nos, 
túl sok papírmunkával járt volna, így a hiva-
talos születésnapom május 20-a maradt.

– Vannak olyan emberek, akiknek szinte 
már a pólyában eldől a sorsuk. Ön mikor 
érezte először, hogy mindenképpen a zene, 
az éneklés fogja betölteni az életét?

– Az éneklés szeretete töretlen bennem, 
mindig is az volt, ez van számomra meg-
írva. Ez olyan biztos érzetet adott nekem, 
hogy emellett nyugodtan éltem minden-
napjaim, tanultam, sportoltam. De mi le-
hetett volna a sorsom, ha egyszer muzsikus 
családban születettem, édesapám is énekes 
volt.

– Egy ilyen családi háttér tényleg megha-
tározó és fontos egy fiatal életében. A pá-
lyán történt első lépéseknél is ilyen maga-
biztos volt?

– A Zeneakadémiára első próbálkozá-
somra felvettek. A Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskolát 1971-ben végeztem Réti Jó-
zsef és Révhegyi Ferencné tanítványaként, 
majd a Magyar Állami Operaház szerződ-
tetett énekesként. Lenszkij szerepében de-
bütáltam Csajkovszkij Anyegin című ope-
rájában. Előtte nyáron Kacsóh Pongrác Já-
nos vitéz című daljátékában játszottam a fő-
szerepet a Margitszigeten, a szerepet négy 
nap alatt kellett megtanulnom. Megérte, hi-
szen a darabot nagyszerű szereposztásban 
játszottuk, a mostoha például Gobbi Hilda 
volt.

– A zeneértő közönség szerencséjére az 
operett sem áll távol Öntől…

– Tényleg szeretem az operetteket is, a 
Gül Baba című darabban például Gábor di-
ákként láthatott a közönség, a címszerepet 
Bessenyei Ferenc, Gül Baba lányát Lehoczky 
Zsuzsa alakította. Kálmán Imre Mont-
martre-i ibolya című operettjében mások 
mellett Oszvald Marika mellett léptem szín-
padra. Számos esetben lépek fel mai is ope-
rett összeállításokkal, a legtöbbször a szin-
tén Gödön élő Kállai Bori művésznővel. 
Emellett magyar nótát is szívesen énekelek.

– Énekhangját nemcsak a határainkon 
belül szeretik, beutazta szinte az egész vi-
lágot. Hol érezte magát a legjobban?

– Nemcsak szeretnek az emberek, hanem 
el is ismerik a művészetemet. A Nemzet-
közi Toti dal Monte Énekversenyen 1976-
ban első díjat kaptam, míg a Belga Televízió 
Opera és Énekversenyén pedig a nemzet-
közi zsűri különdíját nyertem el 1979-ben. 
Itthon 2007-ben megkaptam az Érdemes 
művész kitüntetést és a Melis György-dí-
jat, valamint a magánénekesek által alapí-
tott Optimus-díjat. Egy évre rá örökös tag 
lettem a Halhatatlanok Társulatában, míg 
2011-ben megkaptam az Állami Operaház 
örökös tagja címet. 1981 és 1984 között a 
bécsi Raimund Theater magánénekese vol-
tam, de rengeteget turnéztam, többek kö-
zött Japánban, Ausztráliában, Indonéziá-
ban, Dél-Amerikában. Érdekes, hogy a szo-
cialista múltunk ide vagy oda, nekem sosem 
adatott meg, hogy fellépjek a nagy Szovjet-
unióban. Amikor nemrég ez nyilvánosság-
ra került, azonnal meghívtak egy oroszor-
szági turnéra, amiből idén valóság is lett, és 
többek között Vlagyivosztokban és Novo-
szibirszkben is színpadra állhattam.

– Tudom, kissé banális a kérdés, de volt 
vagy van szerepálma?

– Nincs, ugyanis amit el akartam éne-
kelni, azt a sors megadta számomra. Ked-
ves szerepeim között található Lenszkij 
az Anyeginből, Cavaradossi a Toscából, 
Almaviva A sevillai borbélyból, Alfréd A 
denevérből és Rodolfo a Bohéméletből. Sok 
oratóriumot is énekeltem, egyik legnagyobb 
élményem volt Kodály Psalmus Hungari-
cus című műve, amelynél csodálatosabb ke-
vés darab van a magyar zeneirodalomban. 
Sosem fogom elfelejteni, amikor 2010-ben 
Tosca előadással ünnepelhettem operaházi 
tagságom negyvenedik évfordulóját.

– Nem érzi furcsának, hogy éppen most 
van pályafutása első olyan szezonja, hogy 
nem lép színpadra anyaszínházában, az 
Operaházban?

– Nem tudok tenni ellene, egyszerűen 
nem tudok bejutni az Operaház igazgató-
jához. Az sokkal jobban fáj, hogy még egy 
születésnapi gálára sem kaptam lehetőséget. 
De mindegy, nem siránkozom, hanem te-
szem a dolgom, csinálom, amihez értek. Já-
rom az országot, és a fellépéseimen túl szá-
mos jótékonysági programban is részt vál-
lalok.

-molnár-

A meghívásnak ele-
get téve a Duna-
keszi Koncertfú-
vósok mellett fel-

lépett a Budafoki Fúvósegy-
let, a Bicskei Huszárzenekar, 
valamint a Szegedről érkezett 
Fricsay Ferenc Városi Fúvós-
zenekar. A Dunakeszi Város 
Önkormányzata, a Nemzeti 
Kulturális Alap, a művelődé-
si központ, valamint a Duna-
keszi Koncertfúvósok támo-
gatásával megrendezett zenei 
esemény délelőttjén az együt-
tesek a város négy frekventált 
helyszínén térzenével „tobo-
rozták” a közönséget a Lányi 
Ferenc parkban délután sorra 
kerülő bemutatóra. 

A közönséget és a zeneka-
rokat előbb Csoma Attila, a 
művelődési központ igazga-
tója köszöntötte, majd Bocsák 
István Károlyné önkormány-
zati képviselő szólt arról, 
hogy a zenekarok tagjai ze-
neiskolai növendékekből, va-
lamint hangszeren jól játszó 
felnőttekből verbuválódtak. 
Az együttesekről tudni való, 
hogy fontos szerepet tölte-
nek be településeik zenei éle-
tében, sőt, a régióikban, vagy 
éppen országos hírnévnek 
örvendve határainkon túl is 
szerepeltek már. Ezt követő-
en bemutatta a zenekarokat. 

Elsőként a dunakesziek ját-
szottak Tóth Ferenc karnagy 
vezetésével. A több mint 
negyven éves együttes a vá-
ros kulturális életének fon-
tos tényezője, gazdag és vál-
tozatos repertoárjából ösz-
szeállított műsorait számta-
lan alkalommal hallgathatta 
a közönség. Németországtól 

Kínáig több országban tur-
néztak, 2011-ben többek kö-
zött Kiemelt Aranydiplo-
ma minősítésben részesültek 
egy évvel később pedig meg-
kapták a Dunakeszi Városért 
Plakettet. Műsorukat szóra-
koztató zenei számokból ál-
lították össze, az Óz a cso-
dák csodája című film egyik 
betétdalát Tóth-Cseri Marica 
énekelte.     

A budafoki zenekar 1990-
ben alakultak meg. Fő felada-
tuknak tartják a fúvószenei 
hagyományok újraélesztését. 
Ebbéli tevékenységük elis-
meréseként 2010-ben minő-
sítő hangversenyen Kiemelt 
Aranydiplomát értek el. Az 
Arató László karnagy ál-
tal vezényelt koncertjük mű-
sorában meghallgathattuk 
többek között a nagy múltú 
amerikai katonakarmester, 
John Philip Sousa 1889-ben 
komponált The Washington 
Post March című szerzemé-
nyét, melyet keletkezése óta 
a világon szinte minden ka-

tonazenekar a műsorára tűz.
A 2009-ben alakult bics-

kei együttes a velük egyesü-
leti formában működő Má-
lyi Mazsorett csoporttal több 
országban fellépett már. Zeke 
Zoltán karmesterrel az élen 
számos alkalommal szere-
peltek a régióban s készül-
nek nyári spanyolországi tur-
néjukra. Műsoruk sokszínű-
ségéről annyit, hogy Loren-
zo Bocci: Gospel John című 
szerzeménye mellett még a 
közönséget is megénekeltet-
ték a közismert Honvéd ban-
da szól a Stefánián kezdetű 
vidám katonaindulóval.      

A nagy múltú katonakar-
mester, Fricsay Richárd fia, 
Ferenc, a nemzetközileg is-
mert karnagy emlékére ala-
kult meg 2000-ben a szege-
di zenekar, mely hamaro-
san a város kulturális életé-
nek meghatározó színfoltja 
lett. Repertoárjuk a klasszi-
kus fúvószenei darabok mel-
lett könnyű.- és komolyze-
nei átiratokat is tartalmaz. 

Mindebből ízelítőt kaptunk 
koncertjükön, melynek során 
Gyimóthy Zoltán karmester 
többek között Hidas Frigyes 
repülő indulóját és Ellington 
Caravan című örökzöldjét is 
vezényelte. 

A fesztivál zárásaként egy-
egy pattogó ritmusú induló-
val illusztrálták, hogy a fú-
vószenekarok hagyományos 
küldetése a menetzene, me-
lyet ezúttal a „civilek” is ka-
tonás ritmusban szólaltattak 
meg.

Katona M. István
A szerző felvételei

Töretlen a zene és az éneklés iránti 
szeretete a 70 éves Berkes Jánosnak

Webbertől a Honvéd bandáig

EGY  DOBOZNYI  SEGÍTSÉG
Dunakeszi Város Önkormányzata az 2016/2017-es tanévre is meghirdeti az iskolakezdési adománydoboz akcióját. 

Az iskolakezdés jelentős kiadásokkal jár, és ez sok családban okoz problémát. Szabó József, Dunakeszi Város Önkormányzatának 
társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoka 2014-ben kezdeményezte, hogy a karácsonyi ajándékdoboz-akció mintájára 

segítse a város a rászoruló gyermekeket egy iskolakezdő-csomaggal is. 
Így mindenki közel egyforma esélyekkel indulhat a tanévben.

Az önkormányzat kéri a város lakosságát, hogy vegyen részt az adománygyűjtő-akcióban. Legfőképpen iskolatáskát, 
tornazsákot, írószereket, füzeteket és egyéb, iskolakezdéshez szükséges tanszereket várnak 

a Humán Szolgáltató Központ munkatársai.
Az adományokat augusztus 5-ig fogadják a Polgármesteri Hivatalban működő Programirodában, 

vagy augusztus 19-ig a Humán Szolgáltató Központban.
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ÚTJÁRA INDULT AZ ÁLOMHAJÓ
Gyereknap 2016

Bár az idei Gyereknap nyitánya tíz órára volt hirdetve, de a már korábban érkező családok gyermekei 
elsőként a meglepetésnek szánt Álomhajót „rohanták meg”. Ez nem véletlen, hiszen már messziről 
látható volt a 28 méter hosszú, 7 méter magas, tarka színeivel is hívogató barátságos fregatt.

A meglepetésnek szánt 
építmény az Önkor-
mányzat és a Játék-
nap Kft. összefogásá-

val készült el s igazi sztárja volt a 
gyermeknapi kavalkádnak. Emel-
lett persze számos egyéb lehető-
ség kínálkozott azért, hogy a csa-
ládok jól érezhessék magukat. Az 
önkormányzati sátornál Dióssi 
Csaba polgármester és a képvise-
lő testület számos tagja léggöm-
bökkel és palacsintával „kínálta” 
meg az érkezőket, akik aztán szin-

te „habzsolták” az ingyenes játé-
kokat, de sűrű sorok kígyóztak a 
fizetős vidámparki játékoknál is.

Kipróbálhatták a régi koro-
kat idéző, leginkább fából ké-
szült ügyességi játékokat, és akik 
legalább két „próbát” teljesítet-
tek, Dunakeszi Hercegnője, illet-
ve Dunakeszi Bajnoka pólót ölt-
hettek magukra. A Duna-parton 
a vállalkozó kedvűek ízelítőt ve-
hettek a sárkányhajózás roman-
tikus világából egy, a folyón meg-

tett kör erejéig. Az érdeklődők fel-
kereshették a Diófa Nagycsaládo-
sok Egyesülete, az Angol Nyelvi 
Játszóház, valamint a Baba-Mama 
klub sátrait is.      

Ételben, italban, vattacukor-
ban, fagylaltban ugyanúgy, mint 
a nagyszínpadi műsorokban is 
bőséges volt a kínálat. A vendég-
ként fellépő szegedi Fricsay Fe-
renc Városi Fúvószenekar nyitot-
ta meg a műsorfolyamot. Ügyesen 
„ropták” a táncot a Fazekas Mi-
hály Német Nyelvoktató Nemze-

tiségi Általános Iskola másodikos 
néptáncosai. Mint mindig, most is 
sikert aratott az EtvieDanse tánc-
együttes, a Csiribiri pompon csa-
pat s a Dunagyöngye néptánc-
együttes. A Bujutsi-Kai Kenshin-
Ryu nevű karate formáció a Távol-
keleti harcművészetből nyújtott 
ízelítőt, majd, a modern táncokat 
népszerűsítő No comment Group, 
a Move & Dance hip-hop csoport, 
valamint a Kreadance táncegyüt-
tes szórakoztatta a közönséget. 

Az „örökzöld” mesének számí-
tó Dzsungel könyve kissé moder-
nizált, szórakoztató adaptáció-
ját mutatta be „Maugli a dzsungel 
fia” címmel a Görbetükör Színi 
társulat. Végezetül Gryllus Vilmos 
Kossuth-díjas előadóművész gye-
rekdalok előadásával adott szín-
vonalas koncertet.

Még a Gyereknap kezde-
tén került sor a sok éve népsze-
rű Decatlon futóversenyre, me-
lyen ez alkalommal is összességé-
ben több százan álltak rajthoz az 

ovis, alsó-valamint felső tagoza-
tos illetve felnőtt kategóriákban 
300 métertől az öt kilométeres tá-
vig bezárólag. Az első három he-
lyezettek díjátadására a nap folya-
mán került sor a nagyszínpadon. S 
ugyancsak itt sorsolták ki annak a 
hagyományos játéknak a díjazott-
jait, akik cégek értékes felajánlá-
sait nyerhették meg. 

Az időjárás egész nap kegyes 
volt a több ezer család számá-
ra, akik eljöttek a Katonadomb-

ra, hogy gyermekeiknek örömteli, 
szép napjuk legyen. Estére aztán 
elnéptelenedett az Álomhajó is, de 
készen áll arra, hogy a hétközna-
pokban is a gyerekek számára bé-
késen „úszkáljon” a vidámság ten-
gerén.

Katona M. István
A szerző felvételei

www.dunakanyarregio.hu
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Elkészült a veretlen csodakanca, Kincsem szobra

Kézilabda: Középmezőnyben végzett a váci női és férfi csapat

Június 10-én kezdetét veszi az őrület – Franciaországban elindul az első, 
24 csapat részvételét számláló labdarúgó Európa-bajnokság. Vajon sike-
rül megvédeni a spanyoloknak a címet? Meddig sikerül eljutni a magyar 
válogatottnak? Kövesd figyelemmel Te is a 2016-os foci EB eseményeit a 
Dunakeszi Szurkolói Központban!

Június 21-én lesz 140 éve, hogy Kincsem, a veretlen csodakanca először futott versenyt, mégpedig a berlini Criteriumban, ahol három ellenfelét négy 
hosszal veri. 1876-ban ezzel a győzelemmel indult el Blaskovich Ernő lovának briliáns veretlenségi sorozata, amely 54 versenyen nem talált legyőző-
re, akit a legendás angol tréner, Hesp Róbert a gödi homokos talajon készített fel a versenyekre. 

Az élvonalbeli női kézilabda bajnokság 7. helyéről döntő páros mérkőzés 
első, hazai találkozóján az Ipress Center-Vác két góllal legyőzte a Siófo-
kot, majd a szombati Balaton-parti visszavágón is jobbnak bizonyult az 
Ottó Katalin-Németh András páros által irányított együttes, amely ugyan-
csak két góllal - így 62-58-as összesítéssel – megnyerte a párharcot.

A tizenötödik lab-
darúgó Európa-
bajnokságot jú-
nius 10. és júli-

us 10. között rendezik meg, 
ezúttal tíz francia városban. 
A 2016-os EB nem csupán 
azért különleges, mert ez 
lesz az első, melyen 24 csa-
pat vehet részt, hanem mert 
a csapatok között ott van a 
magyar válogatott is - 1974, 
azaz 40 év kihagyás után 
először.

Dunakeszi Városa is csat-
lakozik Magyarország szur-
kolói központjaihoz, tehát 
június 10. és július 10. kö-
zött élő, szabadtéri közve-

títésekkel vár minden ér-
deklődőt a Főtéren – írja az 
Önkormányzat honlapja, a 
www.dunakeszi.hu.

S hogy mi lesz még?
A magyar válogatott mér-

kőzéseit a hazai labdarú-
gás ikonikus alakjainak élő 
kommentárjai teszik még 
izgalmasabbá – a város-
ba látogat Lisztes Krisztián, 
Máté Csaba és Várhidi Péter.

A Főtérre felállított sörsá-
torban vendéglátás is üze-
mel, ráadásul a belépők kö-
zött értékes nyereményeket 
is kisorsolunk! A jelképes 
belépő ára 100 százalékban 
lefogyasztható.

Ráadásul, a meccsek kö-
zött sem áll meg az élet, 
ugyanis a szabad napokon 
és a meccsek előtt összesen 
több mint tizenöt klasszi-
kus magyar filmet és me-
sét vetítünk le, megidézve a 
szabadtéri mozik és az idil-
li nyári esték hangulatát – 
részletes program hamaro-
san!

Nézzük közösen a meccse-
ket, csatlakozz Te is a Du-
nakeszi Szurkolói Központ-
hoz, szurkoljunk együtt a 
magyar válogatottnak! – ol-
vasható a www.dunakeszi.
hu-n.

Kincsem és Hesp Róbert neve 
eggyé forrt Göddel, amely 
már évek óta azon fáradozik, 

hogy méltó emléket állítson a tele-
pülés nevét világszerte ismertté tevő 
csodakancának, és egykori istállóját 
a környezetével együtt kulturált álla-
potúvá alakítsa. 

Simon Tamás alpolgármester kö-
zösségi oldalán a legújabb eredmé-
nyekről és a további tervekről adott 
tájékoztatást. A minap megjelent 
nyilatkozatból kiderül, bizonyára so-
kak számára vált ismertté, hogy a vi-
lághírű csodakanca Kincsem szobra 
a volt Kincsem istálló ingatlan előtti 
területen elhelyezésre került. A szo-
bor láttán sokan fejtették ki vélemé-
nyüket, elégedettségüket, de voltak, 
akik az istálló és környezete felújí-
tását is szorgalmazták, melyekre re-

agálva a város alpolgármestere kifej-
tette, hogy Gödnek régóta fájó pontja 
a Kincsem Istálló és környezete mél-
tatlan állapota. Simon Tamás az ol-
vasók elé tárta, hogy már a korábbi 
önkormányzati ciklusokban is szor-
galmazták a képviselő-testületek, 
hogy az egykori istálló környezeté-
ben állítsanak szobrot Kincsemnek, 
ám az elképzelés érdemi megvalósí-
tására csak az elmúlt években nyílt 
lehetőség. 

„Egy Kincsem szobor felállítására 
2012-ben a Nemzeti Kulturális Alap 
pályázatán mintegy 5 millió forin-
tot nyertünk, melyet Önkormány-
zatunk további 10 millió forinttal 
kiegészített. A szobor elkészítésére 
Tóth Béla művész úr, a hazai lovas 
szobrászat egyik legkiemelkedőbb 
alakja kapott megbízást a várostól. 

Néhány hónappal később pedig Ön-
kormányzatunk pályázatot nyújtott 
be a Norvég Alaphoz a Kincsem Is-
tálló felújítására, kiállító- és közössé-
gi térként történő újjáépítésére. Saj-

nos az elbírálás elhúzódott, így az 
eredményhirdetésre csak ez év ápri-
lisában került sor. Ugyanakkor a pá-
lyázott összeg megítélésre került. Az 
elnyert 141.700.000.- forintból (plusz 

11 millió forint önrész) a tervek sze-
rint 2017. április 30-ig teljesen meg-
újul az épület és az épület udvara. A 
felújítás keretében az istálló előtt ve-
zető földút megszűnik, azt egybe-
vonjuk az istálló udvarával. Iván Ko-
vács László szobra át fog kerülni a 
Petőfi térre, egy hozzá méltó környe-
zet ottani kialakítása után.

Sajnos a Kulturális Alap pályáza-
ti feltételei miatt a Kincsem szobrot 
2016 májusában a művész által meg-
jelölt helyére fel kellett állítani, így a 
Kincsem szobor felállítását nem lehe-
tett a felújítási munkákkal összehan-
golni. E miatt a szobrot külön védő-
kerítéssel és kamerás védelemmel lát-
juk el a felújítási projekt befejezéséig.” 
– írja Simon Tamás alpolgármester a 
kialakult helyzet ismertetéseként.

(Vetési)

A férfi kézilabda élvona-
lában vasárnap este a vá-
rosi sportcsarnokban a Ta-
tabánya elleni találkozóval 
zárta a bajnokságot a Váci 
KSE, amely a vendégekkel 

szemben öt góllal maradt 
alul, ám az eredmény már 
nem számított a helyezések 
szempontjából.

A Váci KSE a nemzeti baj-
nokság első vonalában el-

ért 6. helyével a városi férfi 
kézilabdázás eddigi legjobb 
eredményét érte el, melyre 
méltán lehetnek büszkék a 
játékosok mellett a szakmai 
stáb tagjai. 


