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Sokan nevezik a derű püspökének, aki 
kedves, jó humorú ember, ám őszin-
te, nyílt véleményét mindig lelkiisme-
rete mondatja vele. Dr. Beer Miklós 
közkedvelt főpap, aki Ferenc pápához 
hasonlóan fontosnak tartja hangsú-
lyozni a szolidaritást, az elesettek fel-
karolását, a keresztény Európa gyö-
kereinek megerősítését. A Váci Egy-
házmegyét tizenhárom éve püspök-
ként irányító egykori „kispapot” 1966 
nyarán szentelték fel, aki június 19-
én tartotta aranymiséjét a zsúfolásig 
megtelt váci DOM-ban. 

Folytatás a 2. oldalon

Dr. Beer Miklós: Ez az én utam 
Interjú a váci megyéspüspökkel, aki ötven éve 

szolgálja a katolikus egyházat, a hívek százezreit
- Rendkívül gazdag életútja nem akármilyen kihívással indult, hiszen 
1966-ban, 23 évesen a papi szolgálatot választotta életcéljaként. Mi 
motiválta önt?

- Azt biztosan tudom, nem provokálni akartam a sorsomat. Utólag 
döbbentem rá, hogy nem lesz ez könnyű. Bátor tett volt. Akkor bennem 
ez magától értetődő meggyőződés volt, hogy ez az én utam. Nagyszerű 
emberek vettek körül, akikre felnéztem, akikre hasonlítani szerettem 
volna. Sokat adott a családom, édesanyám, nagymamám imája, a papok, 
akikkel kapcsolatom volt, az első áldozásom a Bakáts téren, Vilmos atya 
hatása… Aztán Zebegényben Vajda atya, itt Vácon pedig a Pálos Frici 
atya. Nem minden gyerek életében magától értetődő, hogy milyen hiteles 
papokkal találkozik. Az olvasmányaim, a gondolataim is ebbe az irány-
ba vittek. Az kétségtelen, hogy itt a váci gimnáziumban kilógtam a sor-
ból. Negyedikig hittanra jártam, emiatt nem léptem be a KISZ-be. Min-
dig figyelmeztettek, hogy nem lesz ennek jó vége,  gondok lehetnek a to-
vábbtanulással...

- Abban a társadalmi környezetben talán ez „természetes” is volt, hi-
szen ki gondolta, hogy negyedszázad múltán a rendszerváltás előtt áll 
hazánk.

- Akkor még biztos, hogy nem sokan hittek ebben. Ez a tény is vilá-
gossá tette számomra, jóval többet kell teljesítenem ahhoz, hogy elfogad-
janak. Törekedtem rá, hogy jól tanuljak, és az is inspirált, hogy özvegy 
anyámnak ne okozzak többlet terhet a tandíjjal. Jeles vagy kitűnő volt a 
bizonyítványom. Osztálytársaimmal a mai napig rendkívül jó kapcsola-
tot ápolunk, szeretjük egymást. Ha visszagondolok erre az időre bizto-
san sokan furcsállották, hogy papnak készülök, de egyes tanáraim egy-
egy bátorító tekintettel éreztették, hogy mellettem vannak, drukkolnak 
nekem.

ŐSBEMUTATÓVAL NYITOTT 
a V4 Fesztivál és Színházi Találkozó 
Június 28. és július 3. között szervezik meg a V4 Fesztivál és Színházi Találkozót Vácon, ezúttal öt ország részvételével. A közel egy hét alatt hat szín-
darabot és nyolc koncertet láthat a közönség.

Íjgyártó István, a Külgazda-
sági és Külügyminisztéri-
um kulturális és tudomá-

nyos diplomáciáért felelős ál-
lamtitkár, a fesztiválvédnöke 
a nyitó sajtótájékoztatón arról 
beszélt, hogy szívesen támo-
gatják a rendezvényt, hiszen 
szellemisége azonos a tárcáé-
val. 

- Vác már negyedik éve re-
mek otthont ad ennek a ren-
dezvénynek, különleges hét 
vár a résztvevőkre, melyhez jó 
szórakozást kívánok és bízom 
benne, hogy jövőre is támoga-
tói lehetünk ennek a program-
nak – mondta.

Harrach Péter országgyűlé-
si képviselő kiemelte: a rendez-
vény a politika és a külpolitika 
találkozása is egyben.

- Aktuális ez a találkozó, 

azért, mert a V4-ek Európá-
nak azt a régióját képviselik, 
amely reményt jelent a görbe 
utakon járó Európa számára – 
mondta.

A város polgármestere, 
Fördős Attila beszédében ki-
emelte: a város 2010-ben a kül-
kapcsolatok és a kultúra irá-
nyába nyitott.

- A két szlovák testvérváros 
mellett, egy cseh és egy lengyel 
településsel is gyarapodott ba-
rátaink száma.  A város szín-
háza bebizonyította létjogo-
sultságát az elmúlt évek alatt. 
Ebben az évben a testvérváro-
sok delegációi is részt vesznek 
a rendezvényen - mondta.

Kis Domonkos Márk, a Váci 
Dunakanyar Színház igazga-
tója köszönetet mondott a tá-
mogatóknak, és felsorolta, idén 

kik vesznek részt a rendezvé-
nyen.

- Ezúttal a Csehországból a 
zlíni, Lengyelországból a radomi 
színház, Szlovákiából a Kassai 
Állami Színház, különleges ven-
dégként Ukrajnából pedig a lvivi 
Academic Voskisennia utca-
színház mutatkozik be egy-egy 
darabbal, míg a házigazdáknak 
két előadását láthatja a közön-
ség – mondta. Ebben az évben 
kísérőprogramként filmvetíté-
sek is leszek, valamint közösen 
emlékeznek meg a résztvevők az 
1956-os forradalom 60. évfordu-
lójáról.

A sajtótájékoztató után ke-
rült sor Pozsgai Zsolt: Királyta-
lálkozó című darabjának ősbe-
mutatójára, képünkön. 

Furucz Anita
Fotó: Cservenák Péter



Fördős Attila és Turai János is beszédet mondott
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Főhajtás a holokauszt áldozatai előtt
A Vácról és a kistérségből hetvenkét évvel ezelőtt haláltáborokba hurcolt zsidó emberek, a fasizmus minden áldozata előtt tisztelegve méltóságteljes 
megemlékezést tartottak június 28-án az Óberlander téri regionális holokauszt oktatási és kutató központban.

Fördős Attila polgármester be-
szédében hangsúlyozta: gyenge 
az az állam, amelyik nem tudja 
megvédeni a kisebbségeit, sza-

vai szerint a jelen korban is rendkívül 
fontos politikai, társadalmi és egyéni fe-
lelősség a kisebbségek melletti kiállás. 

- Nekünk, keresztényeknek a gyengék 
mellé kell állnunk, le kell lepleznünk a 
kirekesztő eszméket, ellent kell monda-
nunk azoknak, és nem szabad teret en-
gednünk a kardcsörtető erőseknek - 
mondta a városvezető.

Turai János, a Váci Zsidó Hitközség el-
nöke rávilágított: a magyar zsidóság soha 
nem különült el a többségi nemzettől, és 
amíg megadatott, nagyban hozzájárult 
az ország fejlődéséhez, szavai szerint ez 
helyi szinten, így Vácott is így volt.

- Vácon erős zsidó hitközség létezett, 
két zsinagógát is fenntartottak eleink, és 
a közösséghez tartozó kereskedők, iparo-
sok jelentősen segítették a város fejlődé-
sét. Aztán ez a helyzet fokozatosan meg-

változott, egyre inkább korlátozták az iz-
raelita vallásúak jogait. Majd elkövetke-
zett a legszörnyűbb időszak, amikor a 
közigazgatás minden szinten szemreb-
benés nélkül végrehajtotta a zsidótörvé-
nyek előírásait. Így itt is létrehoztak get-
tót, ahol nagyjából kétezer embert külö-

nítettek el, majd a közvetlen térségből ide 
hurcoltakkal együtt csaknem hétszáz fő-
vel nőtt a létszám. 1944. június 28-án pa-
rancs érkezett a kiürítésre, másnap pe-
dig már el is vitték a bevagonírozottakat 
a monori megyei gyűjtőtelepre, ahonnan 
később a haláltáborokba vitt az útjuk, és 

csak nagyon kevesen tértek haza. A vá-
ros és közvetlen környéke zsidóságának 
több mint kilencven százaléka elpusztult 
- emlékeztetett a hitközségi elnök.

Hozzátette még: bár ma már csak 
szórványban élnek zsidók a térségben, a 
rendszerváltozás után mégis elkezdődött 
egyfajta megújulás, újjászerveződött a 
Váci Zsidó Hitközség, sikerült vissza-
vásárolniuk és felújítaniuk a zsinagógát, 
létrehozták a Duna-Ipoly-Galga Regi-
onális Holokauszt Oktató-Kutató Köz-
pontot.

- Mindezért köszönettel tartozunk a 
magyar államnak, a váci és a környékbe-
li önkormányzatoknak, segítségük nél-
kül nem tudnánk betölteni a holokauszt-
kutatást és az ismeretterjesztést közép-
pontba állító küldetésünket - zárta sza-
vait Turai János.

Ohad Kaynar, Izrael magyarorszá-
gi nagykövetének helyettese figyelmez-
tetett: nem lehet cáfolni, hogy a gonosz-
ságra való hajlam bárkit rossz útra vihet, 

de nem törvényszerű bűnössé válni, min-
denkinek megvan a döntési lehetősége 
jó és rossz között, ezt a felelősséget senki 
nem háríthatja el magától.

- Amíg az emberek különféle mássá-
gok miatt gyűlölködnek, a holokauszt 
megismétlődése valós veszély, tehát 
mindannyiunk felelőssége, hogy az egy-
más iránti szeretet, az elfogadás és meg-
becsülés eszméjét terjesszük - hangsú-
lyozta a diplomata.

Galik Gábor, a Miniszterelnökség fő-
osztályvezetője úgy fogalmazott, hogy az 
emlékezés tanúságtétel, a jövő érdekében 
végzett cselekedet.

- Úgy kell formálni az emlékezetkultú-
rát, hogy soha ne feledjünk, mindig mél-
tón megemlékezzünk a különböző dikta-
túrák áldozatairól, példaképnek állítsuk 
a mártírokat és az embermentő hősöket 
- mondta a tisztviselő. 

Ribáry Zoltán
Fotó: A szerző 

- Püspök úr! Azt mondta: ez az 
én utam. De ennek már ötven éve, 
az eltelt fél évszázad alatt mi volt 
a legnagyobb kihívás és a legna-
gyobb élmény az ön számára?

- A legnagyobb kihívás az volt, 
hogy felkészült legyek. Elvégeztem 
a teológiát, a doktorátust is meg-
szereztem. Ez tényleg nagy kihívás 
volt. Pár év múlva azt a lehetőséget 
kaptam, hogy az Esztergomi Főis-
kolán filozófiát taníthattam, mely 
szintén jelentős próbatétel volt. A 
napi lelkipásztori feladatok mellet 
készültem a másnapi tanításra. Ne-
héz volt. Sok mindenről le kellett 
mondani, hogy képezzem, fejlesz-
szem magam. A legnagyobb örö-
möm, amikor ott lehettem a gye-
rekek, az emberek között! Jézus-
nak van egy gyönyörű mondása a 
tanítványainak: „Ti, akik követ-
tetek engem, százannyit kaptok!". 
Ezt a mai napig mindig elmondom 
a papoknak, hogy Jézus ezt ko-
molyan gondolta, százannyit ka-
punk! Most fölvillan előttem, ami-
kor hat év után Márianosztráról el-
jöttem - még egész fiatal voltam -, 
az utolsó miséről már mindenki el-
ment, a gyerekek is. Én ott marad-
tam egyedül, nagyon fájt, hogy ott 
kell hagynom őket. Beültem a Tra-
bantomba, és a falu szélén ott állt 
az összes gyerek összefogódzkod-
va és elállták az utat. Ezt sosem fe-
lejtem el! Így búcsúztak el tőlem! 
(Könnybe lábad a szeme, hosszú 
perceknek tűnő csend ereszkedik 
közénk)… Aztán jöttek a gyönyörű 
pilismaróti évek, majd a cserkész-
táborok. Leírhatatlan az az öröm, 
hogy a szülők rám bízzák a gyere-
keiket. Ott lehetek velük az erdei 
táborban, alszik a tábor, és én vi-
gyázok rájuk. Az aranymisén ren-
geteg barátom, püspök és pap ba-
rátaim, tanítványaim, sok-sok száz 
ember itt volt. Sokszor átéltem, 
hogy ennyi szeretetet kapok vissza! 

- Ennyit ad az embereknek!
- Csodálatos!

- Az aranymisén az önt köszön-

tő Dunakeszi polgármestere azt 
mondta: szerethető püspök. 

- Nagyon kedves volt az ő kö-
szöntése is. Megható volt az egyik 
tanítványom beszéde is, aki mon-
dandója végén elsírta magát. A 
többiekhez hasonlóan nagyon sze-
retett. 

- Ez is mutatja, hogy egy pap, 
egy főpap személyisége milyen ha-
tással van környezetére. Különö-
sen izgalmas a kérdés a XXI. szá-
zadban, az internet világában, 
amikor naponta szembesülünk 
újabb és újabb kihívásokkal. Ön 
ezt hogyan éli meg? 

- Érzem, hogy odafigyelnek a 
szavaimra, reflektálnak, hiszen 
nem csak templomokban, hanem 
televíziós, rádiós műsorokban, új-
ságokban is szerepelek. Kapom a 
visszajelzéseket, és ezek mindig 
megerősítenek. Engedni kell az 
embereknek, hogy belém kapasz-
kodjanak, hogy jöjjenek a gond-
jaikkal. Úgy kell jelen lenni a mai 
társadalmi viszonyokban, hogy az 
kapaszkodót jelentsen és iránymu-
tató legyen. A Szentlélek ajándé-
kai között tartjuk nyilván a tudást, 
a megértést, a megvilágosodást. 
Egy teljesen új társadalmi problé-
mát kell, hogy az ember világosan 
lásson!

- Vannak, akik a derű püspö-
kének nevezik önt, aki ugyanak-
kor meghallja az elesettek hang-
ját, rendkívül nyitott és mindig 
hangsúlyozza a szolidaritás fon-
tosságát.

- Tényleg így érzem és ebben 
Ferenc pápa megnyilatkozásai is 
megerősítenek. Eddig is így gon-
doltam; az Úristen, amit nekem ad, 
azért adja és bízza rám, hogy má-
sokon segítsek. Tehát kapok, hogy 
adhassak! Ezért nagyon hálás va-
gyok azoknak, akik adnak, hogy 
másokon én tudjak segíteni. Az 
együttérzés nagyon fontos eleme 
az életemnek, a gondolkodásom-
nak és egyáltalán, hogy meghall-
juk a kérő szót, a jajkiáltást. Jézus 
erre ad nekünk példát, vagy ahogy 
Ferenc pápa mondja; az irgalmas-

ság lelkületét próbáljuk magunké-
vá tenni.

- Véleményét mindig őszintén 
kimondja, felemeli szavát az el-
esettekért, az üldözöttekért, ami-
ért nem egyszer baloldali püspök-
nek nevezik önt. Hogyan éli meg 
ezeket a negatív megjegyzéseket? 

- Nagyon tudnak fájni! Fura egy 
helyzet az internetes és Facebook-
os világ! Egy kor, de ugyanakkor 
egy kór jelensége is az elektroni-
kus kommunikációs világunknak, 
hogy a kommentek arctalanok, és 
milyen mélyre juthatnak embe-
rek a durvaságban, a trágárságban! 
Azt hiszik, hogy arctalanul bárki-
be belerúghatnak.  Zebegényben is 
volt egy aranymisém és a polgár-
mester asszony Arany János Epi-
lógus c. versét olvasta fel „... s be-
vert sárral/Nem pöröltem,/Félre-
álltam, letöröltem..."  Kedves ver-
sem, mert én is így gondolkodom, 
de ennek ellenére, bánt! De érzem, 
hogy nem adhatom fel, nem sza-
bad megalkudni. Ebben is megerő-
sít Ferenc pápa, őt is nagyon sokan 

bántják. Jézus ugyanígy kimond-
ta, őt is bántották, keresztre feszí-
tették. Attól vagyunk Jézus köve-
tői, hogy az ő lelkületével próbál-
juk kimondani a helyeset, a jót.

- Ön szerint válságban van Eu-
rópa?

- Igen. Egy villámlátogatá-
son voltam Vác testvérvárosában, 
Donaueschingenben, ahol felújí-
tották a Duna-forrás emlékmű-
vét. Gyönyörű ünnepség volt! Elő-
ző nap volt a Brexit, amivel kap-
csolatban a korábbi polgármester, 
nagyon kedves barátom azt mon-
da, hogy a Duna innen ered: a Fe-
kete erdőtől megy a Fekete tenge-
rig, s összeköt tíz országot, tíz né-
pet. Mi ne szétszakadni akarjunk, 
hanem közös gyökereinket össze-
kötődni. Az Európai Unió pont a 
keresztény gyökereit tagadja meg. 
A Brexit egy hatalmas jelzés, hogy 
így nem lehet tovább csinálni. Az 
európai kereszténység nagy kihí-
vása, hogy találjunk vissza a gyö-
kereinkhez, legyen bátorságunk 
megújulni, megtisztulni. Vetkőz-

zük le a ránk rakódott sallangokat. 
Ne legyünk kozmetikázott keresz-
tények, azt az eső lemossa. Merjük 
magunkat vállalni eredeti krisztu-
si gyökerekkel, és hiteles krisztus-
követő lelkülettel. Európának ez 
egy nagy kihívása, hogy megtisz-
tuljunk, és ennek azért szép jele-
it látjuk. Nagyon sok olyan csalá-
dot ismerek, akik nem mennek a 
divat után, nem az anyagiakat haj-
szolják, inkább örülnek a gyereke-
iknek, összekapaszkodnak, szeré-
nyebben élnek, segítenek egymá-
son.

- Sokak szerint a sok sebből vér-
ző Európában a migráns áradat 
magával hozhatja a valláshábo-
rút is.  

- Én nem így látom. Előttem 
mindig az a kép van, amikor az a 
sok szerencsétlen afrikai menekült 
élete kockáztatásával, csónakkal 
jön Európába, az nem folytat val-
lásháborút. Ezek szánni való, sze-
rencsétlen emberek, akik életben 
akarnak maradni. Persze, bizonyá-
ra vannak köztük megszállott, fa-
natikus emberek, de ilyenek min-
denhol vannak, még a focidrukke-
rek között is. A reformáció után öt-
száz évvel jutottunk el a protestán-
sokkal való egymásra találáshoz. A 
muszlimoknak még nem volt ide-
jük arra, hogy a fundamentalis-
ta gondolkodásból kinőjenek. Re-
mélem, hogy mi keresztények már 
ebből kigyógyultunk, mi már nem 
akarunk mindenáron téríteni. Én 
erről az oldalról nézem; nekünk 
kellene segíteni az ideérkezőknek, 
hogy valódi vallási gyökereik se-
gítségével megtisztulhassanak. 
Nem ismerjük még igazán őket, de 
közöttük is sok nagyszerű szeretet-
megnyilvánulás van. A szegények 
iránti szolidaritás náluk is ott kell, 
hogy legyen. Ezeket a közös gyöke-
reket kellene megtalálni. Egymást 
kellene segítenünk és nem egymás 
ellen harcolnunk. A kérdés mindig 
az, hogy Jézus ma mit tenne? Azt 
hiszem, a válasz elég világos. Böjte 
Csaba szokta mondani, hogy ha lát 
egy koszos, szutykos gyereket, nem 
azt kérdezi, hogy honnan jöttél, 

hanem azt, hogy ettél-e már?! Le-
gyünk nagylelkűek, ne feltételez-
zük a legrosszabbat! Nem szabad 
előítéletek rabságában lenni. Jézus 
azt mondja:”Én vagyok az út, az 
igazság, és az élet." A mostani út-
vesztőben fel kell fedezni a helyes 
irányt, észre kell venni az Északi 
sarkcsillagot. Merjünk előre nézni. 

- Az aranymise egy jeles litur-
gikus esemény volt, amely az ön 
rendkívül gazdag és nagy ívű papi 
szolgálatának kiemelkedő mér-
földkövét jelezte. Kérem, ne te-
kintse udvariatlannak a kérdést: 
mit adott önnek az aranymise? 

- Amit én adtam valaha az em-
bereknek, azt a Jóisten általam, raj-
tam keresztül adta. Hogy tudom én 
azt megköszönni a Jóistennek, hogy 
ennyire megbízott bennem, és meg-
tartott? Akárhányszor voltam kriti-
kus helyzetben mindig megsegített. 
Mindig is akartam írni egy köny-
vet, melynek címe: A hála teológi-
ája. „Aranyos” élményként próbá-
lom számba venni, hogy mi min-
dent kaptam, és ezt megköszönjem. 
A napokban idéztem Sík Sándor Te 
Deum című gyönyörű verséből: …
Hogy mindig jutott két garasom 
adni,/és magamnak nem kellett ké-
regetnem,/hála legyen… Hogy akik 
szerettek, szépen szerettek,/ és hogy 
nem kellett nem szépen szeretnem,/
hála legyen... Valami ilyesmi van 
most bennem. Ha visszagondolok 
a váci püspöki szolgálatomra, soha 
nem gondoltam volna, hogy vala-
ha ilyen feladatot kapok. Az Úris-
ten nem kímél meg a gyötrődés-
től, de mindig mosolyogva vezet a 
megoldás felé. Én csak egy eszköze 
voltam. Háromszázötven település 
gondjával foglalkozom, melybe be-
lecsöppentem, és lám megoldom. 
Szent Pál azt mondta: "Ne félj, elég 
neked az én kegyelmem, az erő a 
gyöngeségben fog megnyilvánulni." 
Az ember próbálja elhinni, hogy az 
Úristen komolyan vesz és munka-
társául választ. De valahogy mégis-
csak erről van szó...!

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Dr. Beer Miklós: Ez az én utam 
Folytatás a címlapról
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MAGYARORSZÁG JÖVŐJÉRŐL 
csak a magyar emberek dönthetnek 

Az INESA megnyitotta európai 
kereskedelmi központját Dunakeszin  

Interjú Tuzson Bencével, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati 
kommunikációért felelős államtitkárával, országgyűlési képviselővel

A leendő ultramodern 
technológiájú ösz-
szeszerelő- és gyár-
tóüzem teljes Euró-

pát látja majd el ipari és lakossági 
felhasználású LED világítóeszkö-
zökkel. Az egymillió eurós törzs-
tőkével alapított vállalat székhe-
lyét a kínai partner gondos mér-
legelés után jelölte ki Magyaror-
szágon, ahol ezzel a térségben je-
lentősen hozzájárul a munkaerő 
foglalkoztatáshoz. 

Az INESA európai kereske-
delmi központjának létreho-
zásáról és vegyesvállalat for-
mában történő magyarorszá-
gi jelenlétéről nemrég hoz-
tak döntést Kínában. Hosszas 
mérlegelés után nyerte el Magyar-
ország az elsőséget, a folyama-

tot felgyorsította Szijjártó Péter  
külügyi és külgazdasági mi-
niszter Kínában tett látogatá-
sa, amelynek során találkozott 
az INESA igazgatójával, Zhuang 
Shen An úrral.

A most felavatott 16.000 m2 te-
rületű épületkomplexumban az 
európai értékesítés kezdi meg mű-
ködését és emellett logisztikai és 
raktározási feladatokat is ellátnak.

Az épületben kapnak helyet az 
irodák a bemutatótermekkel, és 
az év második felében ugyaneb-
ben az épületben megindul a ter-
mékgyártás, amelynek terítési te-
rülete mindenek elött Európa or-
szágai lesznek. 

Olyan különleges tulajdonságú 
lakossági fényforrásokat is elő-
állítanak majd itt, amelyek telje-

sen megszüntetik az eddig léte-
ző LED jellemzők eltéréseit a fo-
gyasztók számára évtizedek alatt 
megszokott és elfogadott hagyo-
mányos villanykörték tulajdon-
ságaitól.

Az INESA Europa Kft. fő ter-
mékköre a LED (fénykibocsátó 
dióda) működtetésű fényforrá-
sok. Nemcsak Dunakeszin, ha-
nem az ország más régióiban is 
tervbe vették további gyártókapa-
citások létrehozását. 

Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti 
frakcióvezetője az avatóünnepsé-
gen hangsúlyozta: az ilyen befek-
tetések segítik azt, hogy a magyar 
gazdaság ki tudja venni a részét a 
technológiai fejlődésből. Minden 
ilyen beruházás egy kis lépés ezen 
az úton - tette hozzá a politikus. 

Gecse István, a társaság ügyve-
zetője az MTI-nek elmondta: az 
INESA Kft. 70 százalékban a kí-
nai társaság, 30 százalékban pedig 
egy magyar magánszemély tulaj-
donában van. Egyelőre 17 ember-
nek adnak munkát, ám a jövő év-
ben a gyártás beindításával 50-60 
dolgozó felvételével számolnak - 
mondta az ügyvezető.

Csuang Sen-an, az INESA ve-
zérigazgatója ismertette, hogy a 
sanghaji központú cég 50 telep-
hellyel és 17 gyártóegységgel ren-
delkezik világszerte.

Az elmúlt év végén döntöttek 
arról, hogy Dunakeszire telepí-
tik közép-európai gyártóközpon-
túkat - mondta el a vezérigazgató.

Dióssi Csaba, Dunakeszi pol-
gármestere reményét fejezte ki, 

hogy a ma még csak 17 fővel mű-
ködő logisztikai komplexumban, 
az év végére beinduló gyártás-
nak köszönhetően a tervek sze-

rint további hatvan embernek kí-
nál munkát a kínai-magyar vál-
lalkozás. 

Fotó: Dunakeszi Post

- Az Alkotmánybíróság 2016. 
június 21-én két határozatot ho-
zott, amelyekben nem adott helyt 
a kormány által a betelepítési 
kvótáról kezdeményezett népsza-
vazás ellen benyújtott indítvá-
nyoknak. Mit jelent ez pontosan?

- Ez azt jelenti, hogy lesz nép-
szavazás, lezárult a népszavazás 
kiírásának jogorvoslati szakasza, 
tehát elhárult az akadály a nép-
szavazás elől, amelyet a kormány 
a kényszerbetelepítés ellen kezde-
ményezett. Mint ahogyan az so-
kak számára ismeretes a beván-
dorláspárti ellenzék már a parla-
mentben, majd a választási szer-
veknél, végezetül a Kúrián és az 
Alkotmánybíróságon is meg pró-
bálta megakadályozni a népszava-
zást, de ez hála Istennek, nem si-
került nekik. Az AB mostani dön-
tésétől számított 15 napon belül 
Áder János köztársasági elnök ki-
hirdetheti a népszavazás időpont-
ját, amely szeptemberben vagy 
októberben várható. A kormány 
pedig megkezdheti a felkészülést 
a népszavazásra. Arra fogjuk kér-
ni az embereket, hogy mondjanak 
nemet a kényszerbetelepítésre.

- Sokan megszólaltak az elmúlt 
időszakban a kvótareferendummal 
kapcsolatban. Az ellenzék jellem-
zően támadta a népszavazási kez-

deményezést. Valójában mekko-
ra a jelentősége ennek a népszava-
zásnak?

- Óriási. És ez a kijelentés egyál-
talán nem túlzó, hiszen – gondol-
junk csak bele – az emberek a saját 
életükről, a saját jövőjükről, a sa-
ját biztonságukról döntenek ősz-
szel. A magyar embereknek egy-
értelmű, határozott népszavazá-
si eredménnyel kell megüzenniük 
Brüsszelnek, hogy kizárólag ránk 
tartozik az, hogy kivel szeretnénk 
egy országban élni. Kizárólag mi 
hozhatunk döntést arról, hogy 
szeretnénk-e menekülttábort a 
településeinken vagy azon hatá-
rában, illetve, hogy szeretnénk-e 
olyan veszélyhelyzetnek kiten-
ni magunkat, családunkat, gyer-
mekeinket, amelyeket a környező 
országokban – sőt, már itthon is 
– tapasztalhattunk. Ezt a kérdést 
nem szabad olyan formán elbaga-
tellizálni, ahogyan a baloldali po-
litikusok teszik! Mindenkinek 
meg kell értenie, hogy Magyaror-
szág jövőjéről csak a magyar em-
berek dönthetnek. Itt szuvereni-
tási kérdésről van szó, arról, hogy 
az embereknek joguk van kifejte-
ni álláspontjukat az őket érintő 
kérdésekben. Magyarország sem-
milyen megállapodást nem írt alá 
Brüsszellel arról, hogy lemondana 
szuverenitási jogáról.  

- Az Európai Unió felől milyen 
javaslatok érkeznek eddig a mig-
rációs válság enyhítésére?

- Jellemzően életképtelen, il-
letve nem „életszagú” javaslatok. 
Mintha a brüsszeli intézmények 
inkább a válság mélyítését szeret-
nék elősegíteni, mintsem a meg-
oldását. Az eddigi lépéseik azt bi-
zonyítják, hogy ők a bevándor-
lók betelepítésében, a terhek nö-
velésében és elosztásában érdekel-
tek. Mi ennek pont az ellenkezőjét 
gondoljuk: nem akarunk beván-
dorlókat se beengedni, se betele-
píteni és nem növelni és eloszta-
ni, hanem csökkenteni kell a ter-
heket. A magyar kormány állás-
pontja az, hogy véget kell vetni a 

meghívásokra épülő bevándorlá-
si politikának, mert eddig is túl 
sok bajt okozott Európának, és a 
továbbiakban még nagyobb ba-
jok származhatnak belőle. Az eu-
rópai migrációs politikának szük-
sége van egy újratervezésre. 

- Mi lenne a helyes megoldás? 
Hogyan kezelhető ez a helyzet?

- Jelenleg arra sem tud senki 
pontos választ adni, hogy az el-
múlt egy évben összesen hány il-
legális bevándorló érkezett Euró-
pába. A különböző európai ható-
ságok 1,5–2,5 millió közötti ta-
valy érkezett migránsról beszél-
nek és idén már 220 ezer migráns 
érkezett, a migrációs nyomás pe-
dig nemhogy csökkent volna, ha-

nem egyre intenzívebb – több tíz-
milliós utánpótlása van Afrika fe-
lől a migránsáradatnak. Ez az ál-
lapot előbb-utóbb teljesen tartha-
tatlanná fog válni. Meg kell védeni 
tehát a határainkat, és nem szabad 
beengedni a gazdasági bevándor-
lókat Európába. A védelemre szo-
rulókat pedig lehetőség szerint a 
lakóhelyükhöz legközelebb kell 
elhelyezni.

- Az imént milliós nagyságren-
dű migránsjelenlétről és több tíz-
milliós utánpótlásról beszélt. Hi-
hetetlen számok ezek! Mit érde-
mes tudni a hazai statisztikák-
ról?

- Úgy gondolom, sokak számá-
ra a hazai statisztikák is eléggé ré-
misztőek, vagy legalábbis elgon-
dolkodtatók. Csak ebben a hónap-
ban naponta átlagosan 125 illegá-
lis bevándorlót fogtak el. A befe-
lé irányuló illegális határátlépések 
száma Magyarország külső schen-
geni határain csak az idén megha-
ladta a 16 ezret, ebből a szerb-ma-
gyar határszakaszon több mint 
15  800 ilyen eset történt. A mai 
napig közel 20 900 menedékkérel-
met regisztráltak.

- Az európai vezetők némelyi-
ke azzal magyarázza a magyar 
döntéseket, intézkedéseket, hogy 

mi nem vagyunk eléggé szolidá-
risak…

- Nézze, a migránsok uniós tag-
országok közötti kvótaalapú el-
osztásának rendszere, enyhén 
szólva, elég furcsán viszonyul a 
szolidaritás elvéhez. Felmerül-
het itt a kérdés, hogy csak az ille-
gális bevándorlókhoz kell-e szoli-
dárisnak lennünk? Mi a helyzet az 
európai – köztük a magyar – em-
berek iránti felelősséggel, a tagor-
szágok egymás iránti szolidari-
tásával, vagy Brüsszel más uniós 
országokkal szembeni szolidaritá-
sával?  A brüsszeli vezetők elsza-
kadtak a valóságtól, elszakadtak a 
saját választóiktól, ezért a 2016-os 
népszavazással üzenetet kell kül-
denünk Brüsszelnek, hogy ők is 
megértsék: senki nem hatalmaz-
ta fel őket arra, hogy bevándor-
lókkal telepítsék be és ezzel mind-
örökre megváltoztassák Európát 
és Magyarországot. A britek sem 
voltak elégedettek azzal a politi-
kával és védelemmel, amit ebben a 
helyzetben az Európai Unió nyújt. 
A brit EU-tagságról tartott nép-
szavazáson győzött a kilépést pár-
toló tábor. Tiszteletben kell tarta-
ni a britek döntését, mert minden 
nemzetnek joga van ahhoz, hogy a 
saját sorsáról ő maga döntsön.

A szerk.

Ha nem vetünk véget a meghívásokra épülő bevándorlási politikának, annak súlyos következményei lehetnek nemcsak Magyarországon, hanem egész 
Európában – mondta lapunk kérdésére válaszolva Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú, Dunakeszi központú választókerület országgyűlési képvise-
lője. A képviselőt a migrációs helyzetről, az Alkotmánybíróság döntéséről, és a közelgő őszi népszavazásról kérdeztük.

A dunakeszi székhelyű INESA Europa Kft. megnyitotta 16.000 négyzetméteres európai LED központját, amelyen hivatalosan részt vett a kínai-magyar 
vegyesvállalat külföldi tulajdonosának képviseletében Zhuang Shen An vezérigazgató és magyar oldalról Kósa Lajos, a FIDESZ parlamenti frakció ve-
zetője, aki ünnepélyesen átadta a komplexumot.
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Bartos Sándor polgármester méltatta a rendőrség és a város jó kapcsolatát 
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Új épületbe költözött a Fóti Rendőrőrs!
A korábbi, erre a célra bérelt a Károlyi István Gyermekközpont bejáratánál található épület, egészségtelen kö-
rülményei miatt keresett új helyszínt a Dunakeszi Rendőrkapitányság a Fóti Őrs számára. Igen alkalmasnak 
tűnt a városban a tervezett termelői piac kiszolgáló helyisége céljából nemrégen épített szép és minden te-
kintetben megfelelő, a Vörösmarty és a Czuczor Gergely utca találkozásánál lévő, üresen álló ház. Sikerült az 
egyeztetés, az épületet Fót Város Önkormányzata bérbe adta a Kapitányságnak. A Fóti Őrs be is költözött, be-
rendezkedett, s június 21-én megtörtént a hivatalos átadás is ünnepélyes keretek között.

Az eseményem jelen volt Tu-
zson Bence, körzetünk or-
szággyűlési képviselője, a Mi-
niszterelnöki Kabinetiroda 

kormányzati kommunikációért felelős 
államtitkára, dr. Mihály István dandár-
tábornok, Pest megye rendőrfőkapitá-
nya, Beluzsárné Belicza Andrea r. száza-
dos, a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság sajtószóvivője, s természetesen Tóth 
Csaba ezredes, a Dunakeszi Rendőrka-
pitányság vezetője, valamint Bartos Sán-
dor, Fót város polgármestere.

Elsőként Bartos Sándor méltatta a vá-
ros és a rendőrőrs jó kapcsolatát, a köl-
csönös együttműködést, a javuló közbiz-
tonságot. Kifejezte reményét, hogy az új, 
jobb és korszerűbb feltételektől a rendőr-
ség lakosság szempontjából fontos továb-
bi közérzett javító lépéseit várja.

Tuzson Bence országgyűlési képvise-
lőnk kiemelte a rendőrség országosan 

is meghatározó szerepét. Nem titkolta, 
hogy a jelenlegi nemzetközi környezet-
ben, Magyarország akaratától függet-
lenül, ki vagyunk téve a migrációs hul-
lámnak, mely elsősorban délről ostro-
molja még mindig a határainkat. Ebben 
a rendkívüli helyzetben különösen fon-
tos szerepe van a magyar lakosság köz-
biztonságának és közérzetének biztosí-
tásában a rendőreinknek. Azt is meg-
említette, hogy Fót, mint a kísérő nélkü-
li migráns fiatalok befogadó állomása, 
különösen veszélyeztetett, s a rendőr-
ség szerepe ezért is felértékelődik a vá-
rosban. 

Dr. Mihály István rendőr főkapitány 
reményét fejezete ki, hogy mind az új 
épület, mind a személyi állomány meg-
nyugtató módon szolgál Fóton a jövő-
ben is, a lakosság megelégedésére.

A szalagátvágást, a jelképes kulcsát-
adást követően belülről is megszemlél-
ték az épületet a vendégekkel együtt, 
ahol már Novák Gábor Zsolt r. alezredes, 
őrsparancsnok mutatta meg, melyik he-
lyiségben milyen feladatokat végeznek.

Kép és szöveg: 
Windhager Károly
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Dióssi Csaba polgármester: 
Dunakeszi mindig is 

tisztelettel volt az idősek iránt
Ketten vehették át 
a Gödi Polgárok 

Egészségéért Díjat

AZ EGÉSZSÉGÜGY LEGNAGYOBB ÜNNEPE 
– SEMMELWEIS-NAP A KÓRHÁZBAN

Az idei évben is színes program várta az Idősek Otthonának lakóit a hagyo-
mányos nyárköszöntő juniálison a Kincsem közben, ahol Szabóné Ónodi Va-
léria megnyitó szavai után a város polgármestere köszöntötte a szépkorú 
dunakeszieket. 

Az idei évben is a Semmelweis napon gyűltek össze Göd egészségügyé-
ben dolgozók, hogy számot vessenek az elmúlt időszak eredményeivel, s 
ezen ünnepi alkalom adott lehetőséget arra is, hogy a város önkormány-
zata nevében átadják a Gödi Polgárok Egészségéért Díjat.

20016. június 28-án, 14 órakor került megrendezésre a Jávorszky Ödön Kórház éttermében a Semmelweis-nap. Az anyák megmentőjének, Semmel-
weis Ignác nevéhez fűződő ünnepségen, a köszönetnyilvánítás mellett, elismerésekben részesítették az egészségügyi dolgozókat.

– Ha visszaemlékeznek arra, 
milyen volt a világ gyermek-
korukban, s akkor, ami-
kor középkorúak volt, illet-
ve napjainkban, akkor lát-
hatják, milyen sokat fejlődött 
– fogalmazott köszöntőjében 
Dióssi Csaba. A város polgár-
mestere szerint minden gene-
rációnak tudnia kell, hogy az 
a fejlődés, melynek köszön-
hetően jobban és kényelme-
sebben élhetünk, az előttünk 
járó generáció munkájának 
köszönhető. Mint fogalma-
zott, a társadalom civilizáci-
ós fokának egyik mércéje ép-
pen az, hogyan foglalkozik 
az idős emberekkel, mennyi-
re ismeri el és tiszteli a mun-
kájukat. Dunakeszi mindig is 
tisztelettel volt az itt élő idő-
sek iránt, fontosnak tartva, 
hogy békésen tölthessék min-
dennapjaikat. Ehhez az Idő-
sek Otthonában nagy segít-
séget nyújtanak az itt dolgo-
zó kollégák – mondta elisme-
réssel a hangjában. 

A város polgármestere nem 
érkezett üres kézzel erre a je-
les napra, hiszen egy nagy-
képernyős televíziót hozott 
ajándékba, melyet a társal-
gó falára szerelnek majd fel. 
Mint Dióssi Csaba fogalma-
zott, az idős emberek életé-
ben is fontos szerepet játszik 
a televíziózás. - De különö-

sen napjainkban fontos min-
den generáció számára – tette 
hozzá nagy örömmel -, hiszen 
ez előtt szurkolunk a magyar 
válogatottnak, amely utoljára 
akkor ért el ilyen kiemelkedő 
sikereket, mikor önök voltak 
fiatalok – mondta a városve-
zető, aki végezetül jó egészsé-
get kívánt az otthon minden 
lakójának. 

Ez a juniális nagyszerű él-
mény ez itt élő idős emberek 
számára, melyre a korábbi 
évekhez hasonlóan érdekes, 
és színes programmal készül-
tünk – nyilatkozta lapunk-
nak Szabóné Ónodi Valéria. 
A Humán Szolgáltató Köz-
pont önkormányzati biztosa 
szerint ez az esemény is szí-
nesíti az intézményben élők 
mindennapjait. Az Otthon-
nak jelenleg 46 idős lakója 

van, s annak érdekében, hogy 
minél színvonalasabb és ké-
nyelmesebb körülmények kö-
zött élhessék életüket, a város 
önkormányzata rendszere-
sen kiegészíti a központi fi-
nanszírozást. Emellett a köz-
művelődési program kereté-
ben külön támogatja az in-
tézmény olyan programjait, 
mint a nyárköszöntő juniális. 
S bár Dunakeszin az országos 
átlaghoz viszonyítva több fia-
tal él, sokan távoli vagy közeli 
településekről költöztek ide, 
akiket gyakran követik az 
idősebb szülők és nagyszülők 
is, ezért fontos, hogy meg-
felelő módon tudjunk róluk 
gondoskodni – hangsúlyozta 
Szabóné Ónodi Valéria.

B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

Semmelweis Ignác kor-
szakalkotó felfedezése a 
meg nem alkuvó mun-
kásságának eredmé-

nye, s az egészségügyben dol-
gozókat ma is az elkötelezett-
ségük tartja a pályán – fogal-
mazott ünnepi köszöntőjében 
Markó József. A város polgár-
mestere hangsúlyozta, hogy 
Gödön évek óta stabil gárdával 
valósul meg a lakosság magas 
színvonalú egészségügyi ellá-
tása. S bár a terület alapvető-
en a központi költségvetésből 
finanszírozott, a település szű-
kös anyagi lehetőségei miatt 
viszonylag kevés többletforrást 
tud biztosítani. Markó József 
szerint ebben változást jelent-
het, hogy minden valószínűség 
szerint a Samsung újból meg-
indítja a termelést a gödi gyár-
ban, ahol információk szerint 
korszerű gépjármű akkumu-
látorokat fognak majd gyárta-
ni. A város polgármestere úgy 
látja, a településen jól műkö-
dik az egészségügyi rendszer, 
kifogás és panasz nem érke-
zik rá. A városban élők száma 
az utóbbi években folyamato-
san nő, ezért indokolt az ellá-

tás bővítése, így első lépésként 
egy új fogorvosi körzet kialakí-
tása már folyamatban is van. S 
hogy a város vezetése mennyi-
re fontosnak tekinti az egész-
ségügy fejlesztését, mi sem jelzi 
jobban, mint hogy Simon Ta-
más, a város új alpolgármeste-
rének egyik feladata éppen en-
nek a területnek az irányítása 
és felügyelete lett. 

A Gödi Polgárok Egészsé-
géért Díjat az idei évben Új-
vári Józsefné asszisztens és dr. 
Pruzsinszkiné dr. Szabó Ibolya 

körzeti gyermekorvos vehet-
te át a város polgármesterétől 
és Lenkei Györgytől, a Szociális 
Bizottság elnökétől. 

A Duna-parti Nyaralóhá-
zakban rendezett városi ün-
nepségen jelen volt dr. Pintér 
György alpolgármester és dr. 
Szinay József címzetes főjegy-
ző is. A Semmelweis napi ün-
nepség az egészségügyi dolgo-
zók tiszteletére adott állófoga-
dással zárult.

B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

Sámoly György főigaz-
gató beszédében ki-
emelte, hogy köszöni 
minden munkatársá-

nak az egész éves munkát, és 
méltatta az egészségügyi dol-
gozók kitartását, munkabírá-
sát, elhivatottságát. Az idei év 
ünnepi beszédét Kárpáti Zol-
tán ápolási igazgató mond-
ta. Előadásának legfontosabb 
üzenete az az „újkori szemlé-
let”, amely az egymásra való 
odafigyelést, az őszinte visz-
szajelzések kifejezését helye-
zi középpontba. Kiemelte a 
szakmai sikerek egymással 
való megismertetésének, elis-
merésének fontosságát, csak-
úgy, mint az egymás közöt-
ti humánus viselkedést és 
magatartást. Idén a Vác Vá-
ros Egészségügyéért-díjat, dr. 
Manninger Péter, az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke adta át Nyáriné Bene-
dek Erika körzeti nővérnek. 

A dr. Ruzsicska Béla emlé-
kére kiírt tudományos pályá-
zatért járó plakettet és pénz-
jutalmat, a díjat alapító család 
képviseletében Inczédy György 
adta át dr. Bakancsos Editnek, 
a Központi Aneszteziológiai és 
Intenzív Terápiás osztály szak-
orvos-jelöltjének. A Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara helyi szervezete által 
alapított dicsérő oklevelet Ré-
vai Adrienn, a Traumatológiai 
osztály ápolója vehette át a ma-
gas szakmai színvonalú mun-
kája elismeréseként. 

A kórház osztályainak javas-
latai alapján, igazgatói dicsé-
retben részesültek: 

Dr. Székely Gabriella 
(Reumatológia-ov.főorvos), 
dr. Borkó Attila (Traumato-
lógia-főorvos), Govnikné Gál 

Erzsébet (Igazgatóság-titkár-
nő), Fockterné Szabó Edit (Se-
bészet – adminisztrátor), Csa-
bai Gézáné (Belgyógyászat-
adminisztrátor), Illésyné Haj-
szán Anna (Tüdőgondo-
zó- vez.assz.), Tóth Tibor (Kp.
Műtő-műtőssegéd), Mezeiné 

Sztrehovszki Ágnes (Trauma-
tológia- ápoló), Király Zoltán-
né (Gasztroenterológia-ápoló), 
Mózes Jánosné (Újszülött-
c s e c s e m ő - g y e r m e k o . -
gyermekápoló), Erőss Diána 
(Pszichiátria- szociálpedagó-
gus) 

2016. július elsejei hatállyal 
a Sürgősségi Betegellátó osz-
tály szakorvosa, dr. Tóth Ka-
talin adjunktusi kinevezésben, 
míg a Gasztroenterológiai osz-
tályon végzett több éves szak-
mai munkája alapján dr. Rádics 
Zoltán adjunktus, főorvosi ki-
nevezésben részesült.

Az ünnepség folytatásaként, 
a 2016. első félévben jubileu-
mot elérő munkatársakat kö-
szöntötték.

25 éves jubileumot elérők: 
Plank Lászlóné (Tüdőgondo-

zó- assziszens), Szekeres Eleo-
nóra (Képalkotó diagnoszti-
ka-asszisztens), Huszák Gábor-
né (Neurológiai szakendelő-
asszisztens), Szamosvölgyi Csil-
la (Dietetika-dietetikus), Ernst 
Mikó Rita (Újszülött-gyermek-
ápoló), Kolosné Krupa Haj-
nalka (Ápolási osztály-segéd-

ápoló), Kollár László (Üze-
meltetési osztály-vízvezeték-
szerelő), Csankó Mária (SBO-
adminisztrátor), Köröskényi 
Beáta (Kardiológiai osztály-
ápoló), Szádoczki Katalin 
(Gasztroenterológiai osztály-
adminisztrátor)

30 éves jubileumot elérők:
Hajdukné Galanics Zita 

(SBO-adminisztrátor), Hébelné 
Borók Mónika (Szülészet-
Nőg yóg yászat-sza kápoló), 
Stiegmann-né Dávid Gyöngy-
vér (Képalkotó diagnosztika-
szakasszisztens), Pécsi Anikó 
(Betegfelvételi iroda-ügyviteli 
alkalmazott), 

40 éves jubileumot elérők: 
Nagyné Mezei Valéria (Pszi-

chiátria-ápoló), Simák Zoltán-
né (Traumatológia-ápoló)

Tari Adrienn

Semmelweis nap tiszteletére
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Futball EB lázban izzott Dunakeszi! 

Óriási népszerűségnek örvend a város főterén felállított Foci EB terasz, melyen a magyar csapat vala-
mennyi mérkőzésén öt-hatszáz lelkes dunakeszi polgár szurkolt Gera Zoliék sikeréért. Hosszú évtize-
dek óta nem tapasztalt érdeklődés kísérte válogatottunk európai színre lépését, melyhez hasonló lel-
kesedéssel és kreativitással készült a drukkerek apraja-nagyja. 

Nemzeti színeink-
ben pompázó ki-
csik és nagyok, ti-
nik és nagyszülők, 

egy emberként buzdították a 
Franciaországban játszó csa-
patunkat. Az együttes briliáns 
szereplése mindenkit magával 
ragadott, valamennyi mérkő-
zésen zúgott a: Ria, Ria Hun-
gária! Az EB Terasz megvalósí-
tását „kiötlő” Dunakeszi Prog-

ramiroda remek kiegészítő 
programokat szervezett, még 
arról is gondoskodott, hogy a 
magyar csapat mérkőzéseit a 
helyszínen olyan kiválóságok 
kommentálják, mint az egyko-
ri nagyszerű válogatott labda-
rúgó, Lisztes Krisztián, az FTC 
másodedzője, Máté Csaba, és 
a korábbi szövetségi kapitány, 
Várhídi Péter. 

Akik a dunakeszi EB tera-

szon szurkoltak a magyar nem-
zeti tizenegy sikeréért, azok 
minden bizonnyal egy élet-
re szóló felejthetetlen közös-
ségi élménnyel lettek gazda-
gabbak. Csodálatos együtt töl-
tött órákkal ajándékozott meg 
mindannyiunkat a legjobb 16 
közé bejutott magyar labdarú-
gó válogatott, és az EB Teraszt 
működtető szakmai közösség. 
Köszönet mindenért!

Noha Dzsudzsák Balázsék 
menetelése véget ért, ám a fő-
téri Foci EB Terasz továbbra is 
élő közvetítésekkel várja a kö-
zönséget egészen a július 10-i 
döntőig. A mérkőzések közöt-
ti szabadnapokon mindenki 
ingyen élvezheti a kertmozik 
hangulatát, hiszen nagy sikerű 
klasszikus magyar filmeket és 
meséket vetítenek. A hatalmas 
sátorban ugráló várral várják a 
legkisebbeket. 

A szervezők a programiroda.
dk@gmail.com címre július 9-ig 
várják a Dunakeszi Foci EB Te-
raszon készült szurkolói fotókat, 
melyeket július 10-én, a döntő 
előtt sorsolnak ki. A nyeremény-
játék szerencsés nyertese a válo-
gatott játékosai által aláírt mezt 
és labdát viheti haza!

De addig is látogassák a Du-
nakeszi Foci EB Teraszt, és él-
vezzék együtt a labdarúgás 
szépségeit, küzdelmeit, legye-
nek részesei a Foci EB varázs-
latos pillanatainak! 

(Vetési)
Fotó: Vörös István

Beszámoló a Syrius-
Mini koncertről

Nagy várakozás előzte meg a Gödi Jazz Napok első estjét a Belga Sörház 
kerthelyiségében: a gödiek már 7. éve elkényeztetett helyzetben vannak, 
évente legalább egyszer élő előadásban hallhatnak Syrius muzsikát, me-
lyet kezdetben a Zappa-Syrius Emlékzenekar tolmácsolt, tavaly és idén 
pedig az ifjú jazz-muzsikusokból álló Syrius Legacy. 

Megint itt volt Ráduly Misi is, aki 
sajnos továbbra sem vehető rá, 
hogy néhány számba beszálljon 
hegedűvel vagy fuvolával, de így is 

nagy büszkeséggel tölt el bennünket személyes 
jelenléte. Azért voltak olyanok is, akik először 
hallották e zenekart, először hallottak élőben 
Syrius darabokat, de mindenki számára nagy 
élményt jelentett a több mint egyórás koncert. 
Többen is kiemelték Benkó Ákos dob- és ének-

tudását, különösnek értékelték, hogy mindezt 
együtt produkálja magas szinten! Egyre jobban 
magukénak érzik ezek a szimpatikus, tehetséges 
zenészek azt a muzsikát, melynek megismerésén 
keresztül sokan lettünk a jazz-rock, a jazz hívei 
az 1970-es évektől kezdve.

Török Ádámot  idén megint régi zenésztársa-
ival hívtam meg: basszusozott Nagy Pista, bil-
lentyűzött Papp Gyula, énekelt-fuvolázott Tö-
rök Ádám, sajnos egészségi állapota nem en-
gedte Németh Tamás”Nemecsek” játékát, így az 
ifjú Tóth Dénes dobolt. Szokatlan módon mind 
a négyen ültek és csak zenéltek, igazi kamará-
zás folyt, új színeket lehetett fölfedezni, új meg-
fogalmazása hangzott el a régi daraboknak, töb-
ben is elragadtatva hallgatták a megújult elő-
adást. A Mini koncertre telt ház lett, maradandó 
élményben volt része minden ide látogatónak!

Kiemelt támogatók: NEA ,  NKA ,  Göd Város 
Önkormányzata

              Wagner László

Tömegével drukkoltak együtt a szurkolói teraszon a magyar csapatért 

ÁLLÁS
Értékesítő kollégát keresünk 

bővülő csapatunkba, 
hosszútávra! Jelentkezés 
fényképes önéletrajzzal: 
ertekesitovac@gmail.com
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Péternek remekül sikerült 
az idei magyar bajnokság, 
melyen 85 kilós testsúllyal 
a legmagasabb kategóriá-

ban (110 plusz) indult, melyben jobb 
kézzel megszerezte a magyar bajno-
ki címet. 

- Az idei Európa bajnokság is na-
gyon jól sikerült. 

- Jól szerepeltem az EB-n, melyet 
május 25-29. között Bukarestben 
rendeztek.  Az erős mezőnyben bal-
lal 4., míg jobb kézzel a 3. helyet sze-
reztem meg. Párom a jobb kezes ka-
tegóriában harmadik lett. Így büsz-
kén mondhatjuk, hogy két bronz-
éremmel gazdagodott a családunk.

- Örömmel látom, hogy a család 
új taggal bővült.

- Tavaly december 18-án megszü-
letett Amélia lányunk, a mi nagy 
boldogságunkra. Párom egyébként 
2014 decemberében költözött Ma-
gyarországra, és itt igazolt le a ma-
gyar klubba. Ő már korábban Lit-
vániában jobbal 2., ballal a 3. he-

lyet szerezte meg, Azerbajdzsán-
ban jobb kézzel ugyancsak 3. a he-
lyet hozta el. 

- További tervek?
- Szeptemberben lesz Szófiá-

ban a világbajnokság, októberben 
Magyarországon rendeznek ran-
gos nemzetközi versenyt, sőt 2017 
szeptemberében hazánkban lesz a 
világbajnokság, ezekre a versenyek-
re szeretnék felkészülni és eredmé-
nyesen szerepelni. 

- További sikert és boldogságot kí-
vánunk a családnak!  

Szöveg, fotó: 
Solymosi László

A 2015-2016-os bajnokság ne-
hezen indult – meséli az 
edző. - Ismeretségi köröm-
ből hívott játékosok és juni-

orok összefogásának eredménye, hogy 
a csapat egyre jobban szerepelt. Kiala-
kult a tízes mag és a kisegítők köre. A fi-
atalok közül Varga, Bedő, Juhos emelke-
dett ki. A bajnokságban a csapatom 13 
győzelem, 3 vereséggel a második he-
lyen végzett, mi lőttük a legtöbb (570) 
gólt, és mi kaptuk a legkevesebbet (362). 
Birkás Anikó ismét kiemelkedett és a 
159 góljával a megyei góllövőlistán a 
második helyet vívta ki, őt követi Juhos 
71, Illés 70 góllal. A rájátszásban Verőce 
ellen az első mérkőzésen szerzett 13 gó-
los előny elégnek bizonyult és nyugodt 
játékkal a visszavágón bebiztosítottuk 
a továbbjutást. Az elődöntőben Salgó-
tarján csapatát kaptuk, itthon hét gó-
los előnyre tettünk szert, ami a vissza-
vágón elégnek bizonyult és továbbjutot-
tunk. Az NB II-be jutásért Csömör csa-
patával mérkőztünk és 24-19 arányban 
győztünk, így hét év után ismét NB II-
es női csapata lett a Kinizsinek.

- Kik voltak a segítők a sikerhez ve-
zető úton?

- Köszönetet kell mondanom 

Semsei Ferenc technikai vezetőnek és 
Mogyorósi Mihálynak, akik ott vol-
tak végig a csapat mellett, s munkájuk 
is hozzájárult a nagy sikerhez. A csa-
pat tagjai: Semsei Mercédesz, Farkas 
Fruzsina, Bosnyák Lili (kapusok), Bir-
kás Anikó, Juhos Leila, Illés Barbara, 
Balázsovits Mónika, Balázsovits Zsa-
nett, Varga Adrien, Bedő Tamara, La-
kati Sára, Wiesner Dóra, Hrahovina 
Virág, Selmeczi Katalin, Dézsi Tün-
de, Bónis Zsófia, Bedő Tamara, Sípos 
Fanni.

- Tervek az NB II-ben?
- A felkészülés augusztus elején 

kezdődik, heti három edzéssel. Erő-
sítünk a váci, gödi junior csapatból, 
többek közt visszajön az együtteshez 
Szenes Bettina.  Szeretném, ha a csa-
pat dobogó közelben végezne. 

- Sok sikert a csapatnak az NB II-
ben!                 

Solymosi László
Fotó: Semsei Ferenc

SZKANDER: 
Kovács Péter és párja 

EB bronzérmesek

Dunakeszin felvirágzóban 
a női kézilabda

A dunakeszi Kovács Péter 2004-ben kezdte szkanderes 
sportpályafutását, eddig négy világbajnokságon, öt Euró-
pa-bajnokságon szerepelt. Párja Caroline Thommen is már 
eddig három világbajnokságon és három Európa-bajnok-
ságon vett részt.

Dunakeszin a női kézilabda élet 1945-ben kezdődött el a Vasutasnál és 1947-ig működött. Kis szü-
net után 1963-1984 között a Kinizsi csapata szerepelt a járási, megyei bajnokságban. Ismét szünet 
és 1996—ban, húsz éve „életre kelt„ a női csapat, mely a megyei bajnokságban szerepelt. A 2008-
2009-es évben az NB II-ben játszottak, de a kiesés után ismét a megyei bajnokságban szerepeltek. 
A felnőtt csapat 2016-ban feljutott az NB II-be, Nyári József edző vezetésével.


