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Folytatás a 2. oldalon

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter: Magyarország erősödik
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter évértékelőt tartott Dunakeszin a város országgyűlési képviselője, Tuzson Bence, kormányzati kommunikáci-
óért felelős államtitkár felkérésére, aki beszédében a Pest megyei 5. számú választókerület településeinek 2016. évi kormányzati támogatásának je-
lentőségét hangsúlyozta. A nagy érdeklődéssel kísért fórum kezdetén Dióssi Csaba polgármester köszönetet mondott a két politikusnak a város fejlő-
déséhez nyújtott értékes támogatásukért. 

A Járműjavítóban hegesztik a bécsi 
és az Innsbruck-i villamosokat

A Dunakeszi Járműjavító Kft. működése stabil, megfelelő mennyiségű munkája van, teljes az üzemben dolgozók foglalkoztatottsága – nyilatkozta la-
punknak Szepessy Tamás ügyvezető igazgató, aki beszámolt arról is, hogy elkezdődtek a bécsi és Innsbruck-i villamosok alváz és tető hegesztési mun-
kálatai, melyet a dunakeszi üzem korábbi tulajdonosa, a Bombardier projektje keretében végeznek.  

– Ebben a munkában az új-
donság az, hogy rozsdamen-
tes acélhegesztési technoló-
giát alkalmazunk. Emiatt 
felújítottuk, átalakítottuk a 
2D-s hegesztő robotunkat, 
melynek a beüzemelése je-
lenleg is tart. Február 9-én 
sikeresen elvégeztük a pro-
totípus hegesztését, melynek 
eredményeként megnyílik az 
út előttünk, hogy a sorozat-
gyártásban is részt vegyünk 
– jelentette ki érdeklődé-
sünkre a Dunakeszi Jármű-

javító Kft. ügyvezető igazga-
tója. 

Szepessy Tamás elmond-
ta, hogy a projekt több mint 
száz villamos alváz, oldalváz 
és tető hegesztési munkáját 
jelenti a dunakeszi üzem dol-
gozói számára.  

- Ez a feladat azt a kedve-
ző folyamatot is elindította, 
hogy bővítenünk kell a szak-
mai létszámot. Aki Dunake-
szin és környékén közleke-
dik, az láthatja, hogy óriás-
plakátokon hirdetjük szak-

emberek felvételét, hi-
szen az ő munkájuk 
nélkülözhetetlen lesz a 
következő projektben 
– hallhattuk az ügyve-
zető igazgatótól

 Az üzem kapacitá-
sának jelen-
tős hánya-
dát képe-
zi a MÁV 
Zrt. meg-
rende lé -
seként a 
v a s ú t i 

kocsik úgynevezett 
fővizsgáztatása. 

– Ez a korábbi-
aknál jóval ma-
gasabb, nívósabb 
szakmai munkát 
jelent, hiszen kor-

szerű kocsik, 
korszerű át-

alakítását is 
tartalmaz-
za a meg-
r e n d e -
lés – tet-
te hozzá 

Szepessy Tamás, aki kér-
désünkre - a korábban saj-
tónyilvánosságot kapott 
- egyiptomi projektről el-
mondta: 

- Továbbra is élő a Kai-
ró és Alexandria közötti hat 
szerelvényes kocsi tender.  A 
projektre a Stadler és az ő tu-
lajdonában lévő mozdonyt 
szállító vállalkozás, illetve a 
Ganz Motor Kft., amely je-
lentős egyiptomi múlttal 
rendelkezik  a forgóváz gyár-
tás kapcsán, valamint a sze-

mélykocsi gyártásra a Du-
nakeszi Járműjavító Kft. állt 
össze – tájékoztatott az ügy-
vezető igazgató, aki a fo-
lyamatban lévő tenderek-
kel kapcsolatban megjegyez-
te; komoly, több lépcsős sza-
kaszon átjutva nyerhetik el a 
munkákat. Szepessy Tamás 
szerint az üzem 2018-ban 
állhat rá a jelentős fejlődéssel 
társuló pályára. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Varga Mihály előadásá-
ban kiemelt hangsúllyal 
beszélt a négy éve folya-
matosan növekvő ma-

gyar gazdaság eredményeiről, aki-
től a fórum után kért interjút szer-
kesztőségünk. A nemzetgazdasá-
gi minisztertől elsőként azt kér-
deztük; 

- Milyen eredménnyel zárta a 
2016-os esztendőt az ország? 

- Azt fogalmaztuk meg az év vé-
gén, hogy soha rosszabb évünk ne 
legyen, mint amilyen a 2016-os 
volt. Ugyanis tavaly is nőtt a mun-
kahelyek száma Magyarországon, a 
bérek és reálkeresetek növekedtek, 
az infláció nem okozott problé-
mát, hiszen évek óta azt tapasztal-
juk, hogy nincs infláció.  Ez megte-
remtette a lehetőségét annak, hogy 
az emberek többet tudjanak vásá-
rolni, többet tudjanak fogyaszta-
ni, a nyugdíjak reálértéke emelked-
jen, és emellett még egy picit félre 
is tudjanak tenni. Mi ezt látjuk a 
számokon, a megtakarítások is na-
gyon komoly mértékben emelked-
tek. A magyar lakosságnak több 
mint 1500 milliárd forintja van ál-
lampapírban, és az a jó jel, hogy 
úgy tűnik ez a folyamat 2017-ben is 
folytatódik. 

- Mit lehet remélni a 2017-es év-
től, ha figyelembe vesszük, hogy 
tavaly mind a három nagy nem-
zetközi hitelminősítő Magyaror-
szágot újra felminősítette a befek-
tetésre ajánlott kategóriába. Mi-
lyen hatással lehet ez a magyar 
gazdaságra? Mi várható?

-  A kormány ezt úgy fogalmaz-
ta meg, hogy egy kicsit mindenki 
előrébb tudjon lépni, egy kicsit job-
ban tudjon boldogulni, mint az elő-
ző évben. 2017-ben is az a cél, hogy 
azt a gazdasági növekedést, azt a ja-
vuló, fejlődő helyzetet, amit elő tud-
tunk állítani, azt idén is folytatni 
tudjuk.  Nagyon bízom benne, hogy 
a világgazdasági körülmények sem 
változnak úgy a rovásunkra, hogy 
ez a helyzet gyökeresen megváltoz-
zon. Magyarország növekedési pá-
lyán van. A GDP stabilan növek-
szik, és az államadósság is csökken, 
miközben tartósan 3 százalék alatt 
marad a költségvetési hiány. Közös 
erőfeszítéseink eredményként a re-
álbérek 2016-ban több mint 7 száza-
lékkal nőttek. 2017-ben 5 százalék-
ponttal mérséklődtek a munkáltatói 
adók, és 9 százalékra csökkent a tár-
sasági adó. Azt látjuk, hogy a mun-
kanélküliek száma jelentősen csök-
ken, ami az elmúlt hónapokban is 

folytatódott. A foglalkoztatás bő-
vült, a rendszerváltás óta soha nem 
dolgoztak annyian, mint ma. Kül-
földön és hazai környezetben mű-
ködő vállalataink újabb és újabb be-

ruházásokat jelentettek be az elmúlt 
hetekben. Jó okunk van feltételezni, 
hogy ez 2017-ben a gazdasági nö-
vekedést fogja erősíteni. Amit még 
érzékelni kell, hogy 2017 közepéig 

a magyar kormány az összes olyan 
uniós pályázatot kiírja, amit ebben 
a ciklusban kívánunk meghirdetni. 

Miniszteri évértékelő Dunakeszin
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Ez azt jelenti, hogy akinek 
fejlesztési, beruházási elkép-
zelése van, az most álljon 
rajtra készen a startvonal-
hoz, mert a következő hóna-
pokban ezeknek a pályáza-
toknak a kiírásával a pályá-
zati források is megnyílnak. 
Ezért mondjuk mi azt, hogy 
ebben az évben az előző év-
hez képest is egy jelentősebb 
növekedés várható.  Azzal 
számolunk, hogy ez akár a 4 
százalékot is meghaladhatja.

- Pest megye Budapest-
tel olyan fejlett régiót alkot, 
ami miatt sok esetben a me-
gyei vállalkozások nem in-
dulhatnak az uniós pályá-
zatokon. A kormány ezt ho-
gyan tudja kompenzálni? 

- Az elmúlt években meg-
állapodtunk a Pest megyei 
választókerületi vezetőkkel 
és képviselőkkel arról, hogy 
egy külön alapot hozunk lét-
re annak a kompenzálására, 
mivel ők a Közép-magyaror-
szági régióban nem tudnak 
olyan nagyságrendű pályá-
zatokat lehívni, mint az or-
szág más régiójában műkö-
dő vállalkozások. Ez azt je-
lenti, hogy évente 16 milli-
árd forint plusztámogatást 
ad a magyar kormány arra, 
hogy Közép-Magyarorszá-

gon is megvalósulhassanak a 
fejlesztések. Öt éven keresz-
tül összességében 80 milli-
árd forintnyi plusztámoga-
tás érkezik a megyébe kieső 
vagy nem létező uniós for-
rások helyett. Ez Pest me-
gye minden régióját el tudja 
érni. Az a célunk, hogy oda-
jusson a forrás, ahol a legna-
gyobb szükség van rá, ahol a 
legjobban tudja segíteni az 
ott élőket. 

- Miniszter úr az előadá-
sában és most is azt hangsú-
lyozta, hogy Magyarország 
folyamatosan erősödik. Ez 
azt is jelentheti, hogy ha-
zánk jó eséllyel pályázhat 
a 2024-es budapesti olim-
pia megrendezésére? Nem-
zetgazdasági miniszterként 
milyen esélyt lát erre?

- Jó esélyt látok! Magyar-
ország fel tudott sorakozni a 
startvonalhoz. Egy olyan pá-
lyázatot tudtunk benyújta-
ni, amely az első tesztek, az 
első meghallgatások alapján 
elnyerte nagyon sokak szim-
pátiáját. Magyarország nem 
egy olyan grandiózus olim-
pia megrendezésében érde-
kelt, mint amilyen Peking-
ben vagy Atlantában volt. 
Mi olyat szeretnénk, amely 
valóban a közösségi részvé-
telre épül, egy takarékos, de 
a szükséges létesítmények-

kel rendelkező olimpiát je-
lent és arra törekszik, hogy 
ezek a létesítmények minél 
nagyobb mértékben haszno-
suljanak az olimpia megren-
dezése után. Nagyon bízom 
benne, hogy a főváros és az 
ország támogatja a budapesti 
olimpia megvalósulását. Ab-
ban is nagyon bízom, hogy 
szeptemberben, amikor a 
Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság dönt, akkor majd ők 
is támogatják pályázatunkat.

- A magyar gazdaság el-
bírná a rendezéssel járó ter-
heket? 

- Véleményem szerint, 
igen. Voltak nálunk kedve-
zőtlenebb helyzetben lévő 
országok, mint pl. Görögor-
szág, amely neki futott en-
nek. Én azt hiszem, hogy 
Magyarországon rendelke-
zünk már azzal a sportme-
nedzseri, szervezői, rende-
zői kapacitással és tudás-
sal, amely képessé tesz ben-
nünket egy ilyen rendezvény 
megszervezésére. Ennek jó 
tesztje lesz a 2017-es úszó- és 
vízilabda világbajnokság. Ha 
ott minden simán megy, ak-
kor én azt tudom mondani, 
hogy 2024-től sem kell meg-
ijedni. Szóval, Hajrá Ma-
gyarország!

Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina

Miniszteri évértékelő 
Dunakeszin

Vácra látogatott 
az argentin nagykövet

Tuzson Bence: 
2017 az infrastruktúra-

fejlesztés éve lesz
A Dunakeszi központú választókerület több mint 

5 milliárd forint fejlesztési támogatást kapott 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt a vendége Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselő évértékelő fórumának február 9-én. A miniszter elő-
adása előtt a Dunakeszi központú választókerület képviselője összegezte 
a régió 2016-os év legfontosabb gazdasági beruházásait, a tavalyi év sike-
res kormányzati támogatásait és a 2017-re várható fejlesztéseket.

Kiemelte, hogy a magyar 
gazdaság 2016. évi tel-
jesítményének, a kedve-

ző decemberi államháztartási 
adatoknak köszönhetően ösz-
szesen mintegy 600 milliárd fo-
rint értékű költségvetési átcso-
portosításról döntött az Orbán 
kormány. Kórházak, az oktatás, 
és nyugdíjasok kiemelt támoga-
tása mellett többletforrás jutha-
tott civilek feladatait támogató, 
valamint sport- és egyházi célú 
fejlesztésekre is, melyek fő ked-
vezményezettjei a családok és 
gyermekek lesznek.

Tuzson Bence bejelentet-
te, hogy az általa képviselt Pest 
megyei 5. számú választókör-
zet több mint 5 milliárd forin-
tos kormányzati támogatásban 
részesült, melynek eredménye-
ként hiánypótló sport- és egy-
házi célú beruházások valósul-
hatnak meg. 2,8 milliárd forint 
egyházi célú támogatásnak kö-
szönhetően iskola- és óvoda-
beruházások valósulnak meg 
egyenként 5-600 millió forintos 
állami finanszírozással.

Veresegyház a református ál-
talános iskola bővítéséhez és új 
tornacsarnok megépítéséhez, 
valamint egy új katolikus gim-
názium felépítéséhez összesen 1 
milliárd forintot kap. 

Fóton megépülhet a régen várt 
új katolikus óvoda 500 millió fo-
rint támogatással, és további 350 
millió forintot kap a fóti katoli-
kus templom felújítása is.

Csömör a református temp-
lomuk építésének második üte-
mére 195 millió támogatást 
kap, melynek festett kazetták-
kal való díszítésével a reformá-
tus szakralitás páratlan öröksé-
gét kívánják megjeleníteni. 

Dunakeszin a Szent István is-

kola új, 24 tantermes oktatási in-
tézmény és sportcsarnok felépí-
tésével az üresen maradó közel 
120 éves régi iskolaépület újul 
meg 500 millió forint kiegészí-
tő állami támogatással. A Kato-
likus Egyházzal közös beruhá-
zás meghaladja majd az 1 Mrd 
forintot. Az egyházi támogatá-
si keretből az új görögkatolikus 
templom mellé parókia fog 
épülni 60 millió forintos támo-
gatással, mely a közösség min-
dennapjait és az ökumenikus 
urnatemetővel kapcsolatos helyi 
ügyintézést könnyíti meg.

Ugyancsak Dunakeszin, a 
Magyarság sportpályára rég-
óta tervezett sportközpont ré-
szeként egy futsal csarnok is 
megépül, amely így még több 
sportágnak tud helyet biztosí-
tani. A sportközpont 670 mil-
lió forint TAO-finanszírozásból 
és a most biztosított 900 milliós 
kormányzati támogatásból va-
lósul meg. Megépülésével példá-
ul újra feléleszthető lesz Duna-
keszin a nagy hagyományokkal 
rendelkező torna, helyet kaphat 
a vívás, de végre méltó körülmé-
nyek között fog tudni edzeni az 
oly népszerű és sikeres Városi 
SE minden korosztálya. 

Hasonlóan magas, 780 mil-
lió forint támogatásban részesül 
a kajak-kenu sportot támoga-
tó nyíltvízi edzőközpont épü-
let-beruházása is, az ahhoz tar-
tozó kiegészítő létesítmények-
kel együtt Dunakeszin. A léte-
sítmény a jövőben edzőtáborok-
nak adhat majd helyet, illetve 
dunai vízitúrázók igényét is ki-
elégítheti a megépülő szállás-
helyeknek és közösségi helyisé-
geknek köszönhetően a Duna-
parton. Ugyancsak ebből a két-
milliárdot jóval meghaladó ösz-

szegből jut 560 millió forint a 
Dunakeszin megépülő 20x10x5 
méteres szabadtéri meden-
ce fejlesztésére, fedett műug-
ró toronnyal, öltözőkkel együtt. 
A sportlétesítmény a verseny-
sport – műugrás, úszás, vízilab-
da utánpótlás centrum műkö-
dése – mellett a pihenni, kikap-
csolódni vágyó felnőttek és fia-
talok számára is nyitott lesz. 

Tuzson Bence a lakosság, a 
felnövekvő generáció 21. szá-
zadi igényeit kielégítő oktatási, 
egyházi, és sportcélú fejleszté-
sek támogatása mellett még két 
nagy beruházásra hívta fel a kö-
zönség figyelmét. 

Gödön a Samsung SDI leg-
újabb fejlesztési és termékbő-
vítést szolgáló beruházása 600 
új munkahelyet eredményez, 
amely beruházási értéket fi-
gyelembe véve tavaly a 3. leg-
nagyobb volt Magyarországon. 
Idén tavasszal megkezdődik az 
M2 Budapest - Vác déli csomó-
pont közötti szakaszának 19,6 
km hosszan történő átépítése, 
2x2 sávossá bővítése, új csomó-
pont épül Sződligetnél és Duna-
keszi északi részénél. A nagy je-
lentőségű fejlesztéssel párhuza-
mosan megkezdődik az M2-es 
gyorsforgalmi utat és a 2. számú 
főutat összekötő út építése Göd 
és Dunakeszi között. 

Ezek a beruházások mind vá-
laszul szolgálnak a régóta felme-
rült igényekre, ezért egyeztetek 
rendszeresen a települések, egy-
házak vezetőivel, és teszem ezt a 
jövőben is, hogy a választókerü-
letben élők és dolgozók munka-
helyi- és életkörülményeit javít-
suk – mondta bejezésül Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő. 

V. I.
Fotó: Ligeti Edina

Vác kulturális nevezetes-
ségeinek, művészeti ér-
tékeinek – köztük a vi-
lághírű MADI gyűjte-

mény -, színházi életének ismerteté-
se mellett a város külkapcsolatainak 
a bemutatása volt a fő témája annak 
a találkozónak, melyen Fördős Atti-
la, Vác polgármestere vendégül lát-
ta Maximiliano Gregorio Cernadas 
személyében Argentína magyaror-
szági nagykövetét. 

A beszélgetés helyszíne a város-
házi Testvérvárosi terem volt, amely 
hűen tükrözi azt a rendkívül szé-
les körű és hosszú évek óta fennálló 
testvérvárosi kapcsolatot, amit Vác 
több mint tíz ország városával ápol, 
melynek további bővítésére nyi-
tott az önkormányzat hangoztatta a 
polgármester. 

Fördős Attila kedves szavakkal kö-
szöntötte az argentin diplomácia bu-
dapesti vezetőjét, akinek személyes 
látogatása kiváló lehetőséget teremt 
Vác külkapcsolatainak bővítésére. 
Argentína kiemelkedő kulturális és 
sporteredményeinek méltatása mel-
lett elismeréssel beszélt a Dél-ameri-
kai ország nyitottságáról, amely egy-
koron befogadta a történelmi okok 
miatt új hazát kereső magyarokat.  

A városvezető Maximiliano 
Gregorio Cernadas figyelmébe 
ajánlotta Vác kulturális, művészeti 
értékeit, a MADI gyűjtemény mel-
lett a Pannónia Ház gazdag kíná-

latát, az európai hírű vasgyűjte-
ményt, Gádor István modern kerá-
miáit. Vác vonzerejének nevezte az 
építészeti alkotásokat, a világhírű 
múmia kiállítást, Jóláthy Attila mű-
vészetét, az ország határon is sike-
rekkel bemutatkozó Váci Dunaka-
nyar Színház előadásit. Reményét 
fejezte ki, hogy a nagyköveti rang-
ra emelt képviseletnek köszönhető-
en sikerül tartalmas együttműkö-
dést kialakítani az argentin kultu-
rális és művészeti élet képviselőivel.

Maximiliano Gregorio Cernadas 
magyarul mondott köszönetet a 
kedves fogadtatásért, a magyar em-
berek vendégszeretetéért.  – El va-
gyok ragadtatva az önök országá-
tól, és népétől – hangzott az elisme-
rés, melyet azzal egészített ki, hogy 
az Argentínában élő több százezer 
magyar második otthonra talált a 
távoli országban.

Elmondta, hogy ő maga is elkez-
dett magyarul tanulni, hogy buda-
pesti munkájának sikerességét és az 
otthonosság érzését saját maga és 
családja számára ezzel is elősegítse 
a kiküldetés alatt. Úgy fogalmazott, 
hogy számára az argentínai magya-
rok élete példaértékű, hiszen egy-
szerre két fészekben, két hazában - 
Magyarországon és Argentínában - 
is otthon érzik magukat.

Mint fogalmazott a váci látoga-
tás újabb kaput nyit az argentin-ma-
gyar kapcsolatokban, melyekben 
rendkívül sok a közös szál. – A ma-
gyar emberek lelke nagyon közel áll 
az argentin emberekéhez – mondta 
Maximiliano Gregorio Cernada, aki 
Tompa Mihály Gólyához című ver-
séből idézve fejezte ki, hogy Magyar-
országra második hazájaként tekint: 
„Neked két hazát adott a végzeted...”

 Vetési Imre

A polgármester (tőle balra) a jegyző asszonnyal 
és az alpolgármesterrel fogadta Argentína nagykövetét
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Fontos mérföldkő lehet 
a reformáció kezdetének 

500. évfordulója

Házasság hete 2017 

NGM: a kormány rendezi a szentendrei 
uszoda és szabadidőközpont adósságát

Középiskolások figyelem: 
ismét itt a Zöld Alternatíva Vetélkedő!

A reformáció kezdetének 500. évfordulója kapcsán az egyházújítás jelen-
tőségéről, a jubileumhoz kapcsolódó eseményekről, a keresztén-keresz-
tény felekezetek előtt álló kihívásokról kérdeztük Csuka Tamás püspököt, 
a Vác Alsóvárosi Református Missziói Egyházközség lelkészét.

 „Veled kiteljesedve!” mottóval hatodik alkalommal vette kezdetét Duna-
keszin az országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva a Házasság hete 
február 19-ig tartó programja. Az ünnepélyes megnyitóra február 12-én 
került sor a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.

A gazdasági kabinet döntött arról, hogy idén 2,9 milliárd forintnyi közpon-
ti költségvetési támogatást biztosít Szentendrének, így csökkentve az ön-
kormányzatnak a Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközponttal kapcso-
latos terheit - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium február 8-án az 
MTI-vel.

Most újra itt a lehetőség, hogy Vác vállalkozó kedvű, a kihívásoktól vissza 
nem rettenő középiskolásai összemérjék tudásukat és kreativitásukat a 
környezetvédelmi vetélkedőn. 

- A reformáció kezdetének öt-
száz éves jubileuma kapcsán 
első és legfontosabb érzésem 
a hálaadás, hiszen köszönet-
tel tartozunk azért, hogy Lu-
ther Márton megfogalmazta 
és kifüggesztette tételeit. Ez-
zel összefüggésben azt szo-
kás mondani, hogy ez hitújí-
tási törekvés volt, noha a re-
formáció szó jelentése is mu-
tatja: valójában visszaalakítá-
si szándékról beszélhetünk. 
Arról, hogy vissza kell tér-
ni az eredeti forráshoz, az ős-
egyház eszményéhez, a bib-
liai alapokhoz. Épp ezért azt 
mondom, hogy a reformáció-
val létrejött felekezetek is két-
ezer éves múltúak. Tehát egy 
egyház van, de ez a közösség 
nagyon sokszínű, ugyanúgy, 
mint egy mezei virágcsokor - 
fogalmazott a püspök-lelkész.

- Kérem, ejtsen szót a ke-
resztén-keresztény felekeze-
tek, a kereszténység előtt álló 
kihívásokról is!

- Ha ülünk a babérokon, az 
megcsontosodáshoz vezethet, 
és sajnos a keresztén-keresz-
tény egyházak esetében na-
gyon fenyegető ez a veszély. 
Kétségtelen, hogy van olyan 
világvallás, amellyel szemben 
kicsit megfáradt a keresztény-

ség, elsősorban az iszlámra 
gondolhatunk ezzel kapcso-
latban. Háttérbe szorulásunk, 
hátrálásunk fő oka, hogy so-
kan csak névleg hívők, vallá-
sosak, úgymond csupán f lör-
tölnek a vallással, el-eljárnak 
ugyan nekik tetsző előadá-
sokra, esetleg egy-egy isten-
tiszteletre, szentmisére is, de 
nem lépnek tovább. A legtöbb 
gyülekezetben azt láthatjuk, 
hogy csak néhányan vállal-
nak szolgálatot a közösségért. 
Pedig valójában az a küldetés, 
hogy minden hívő igehirde-
tő is legyen egyben, az általá-
nos papságra szóló meghívás 
szellemében. És hadd hozzak 
szóba még egy óriási gondot, 
nevezetesen a bibliai alapér-
tékeket, például az egy férfi 
és egy nő kapcsolatán alapu-
ló házasságot megkérdőjelező 
liberalizmus szellemiségének 
térhódítását, létkérdés, hogy 
gátat vessünk ennek.

- A mostani jeles jubileum 
bizonyára kiemelkedő lehe-
tőséget kínál a missziós kül-
detés erősítésére. Kérem, 
emelje ki a legfontosabb ter-
vezett programokat az egy-
házkerület, az egyházmegye 
vonatkozásában!

- Mondhatjuk, hogy min-
den egyházközségben lesz-
nek a jubileumhoz kapcsoló-
dó események, jelesül előadá-
sok, kiállítások, koncertek. Itt 
Vácott kiemelkedő program a 
reformációról szóló előadás-
sorozat, amelynek - az öku-
menizmus szellemében - a  
Váci Püspökség egyházme-
gyei kulturális központja, a 
Credo-ház ad helyet minden 
hónap második szerdáján. 
Terveink szerint megjelen-
nénk a Váci Világi Vigalom-
ban is egy protestáns sátorral. 

A színházzal egyeztetjük an-
nak lehetőségét, hogy az ősz-
szel kezdődő új évadban mű-
sorra tűzzenek egy-két, a re-
formációval kapcsolatos da-
rabot, bőven van válogatási 
lehetőség a drámairodalom-
ban. A művelődési központ-
ban szeretnénk megvalósíta-
ni egy konferenciát: a színpa-
don egy asztalhoz ülnének a 
különböző felekezetek képvi-
selői, és reményeink szerint a 
közönség bevonásával kiala-
kulhatna egy széles körű be-
szélgetés. 

- Ne feledkezzünk el az 
építkezésekről sem, gondolok 
itt elsősorban a Hősök temp-
lomára.

- A tervezetthez képest 
kicsit csúszott az építke-
zés megvalósítása, sőt, még 
most is tartanak a kisebb bel-
ső munkálatok. Ezzel együtt 
nagy örömünkre a múlt év 
vége óta már birtokba vehet-
tük a Hősök templomát. A hi-
vatalos felszentelés a jubileu-
mi év egyik kiemelkedő ese-
ménye lesz.

Ribáry Zoltán

Bevezetőben Bocsák Ist-
ván Károlyné önkor-
mányzati képviselő, csa-

ládügyi főtanácsnok köszön-
tötte a megjelenteket, köztük 
Tuzson Bence kormányzati 
kommunikációért felelős ál-
lamtitkárt, Dunakeszi ország-
gyűlési képviselőjét, aki csa-
ládjával érkezett. Jelen volt a 
vendégek között az Önkor-
mányzat nevében Szabó József 
képviselő, társadalmi kapcso-
latokért felelős tanácsnok és fe-
lesége, Szabóné Ónodi Valéria, 
a DÓSZK intézményvezetője.

A Dunakeszi Andante Ka-
marazenekar Farkas Pál, a 
Farkas Ferenc Művészeti Is-
kola igazgatója vezényletével 
Ottorino Respighi XVI. Száza-
di olasz tánc című művét adta 
elő. Ezt követően Babják An-
namária színművésznő Juhász 
Ferenc A Mindenség szerelme 
című költeményének részletét 
tolmácsolta.

A Házasság hete rendez-
vénysorozatot megnyitó be-
szédében Tuzson Bence olyan 
ókori filozófiai irányzatokat 
említett, melyek a nő és férfi 
egységéről értekeznek. – Erről 
szól a házasság és erről szól a 
társadalom és az ország és er-
ről szól a nemzet is – mondta. 

– Európa szerte nincs egyet-
len ország sem, ahol nőne a né-
pesség, ahol a gyerekek száma 
elérné azt a kritikus számot, 

ami a társadalom fenntartásá-
hoz szükséges. Magyarorszá-
gon ez a ráta 1,44 százalék, ami 
nagyon alacsony, minimum 
2,1 százalék lenne a szüksé-
ges mérték. 2010-ben 1,2-ről 
indultunk, ahhoz képest ez 
már dinamikus növekedés, de 
még mindig nagyon kevés. Ha 
ez így megy tovább, akkor mi 
magyarok nem leszünk többen 
néhány évtized múlva, mint 
hét millióan.

A továbbiakban egyebek 
mellett elmondta, hogy a múlt 
év tizenegy hónapja alatt 48920 
házasság köttetett, ami 11 szá-
zalékkal több, mint az előző 
évben. Ha ez a pozitív trend to-
vább folytatódik, reményt ad 
arra, hogy egyre több gyermek 
fog születni és a születendő 
gyerekekből pedig a jövő Ma-
gyarországa, a jövő magyarsá-
ga lesz.

Következett a novellapályá-
zat eredményhirdetése. A zsű-
ri – elnöke Kozsánné Tóth Ma-
rianna magyartanár, valamint 
Babják Annamária és Bocsák 
István Károlyné volt.

    Különdíjat kapott Berecz 
Éva, Nagy Krisztina. Harma-
dik lett Juhász Terézia, máso-
dik Katona M. István, első he-
lyen végzett dr. Gyombolainé 
Kindler Edit és Csongor And-
rea. Utóbbi írását férje, Me-
zei Ádám olvasta fel. Vala-
mennyi pályamű a közeljö-

vőben olvasható lesz a www.
dunakanyarregio.hu vala-
mint a www.dunakeszipost.
hu felületein. Az Önkormány-
zat a jövő évi Házasság Hetére 
egy korábbi rajzpályázat műve-
iből valamint a novellapályázat 
írásaiból önálló kötetet jelentet 
majd meg. 

Befejezésül a kamarazene-
kar Vivaldi és Mozart műveket 
adott elő, klarinétszólót Sza-
bó Ede játszott. Február 19-ig 
minden nap egy-egy rendez-
vénnyel teszik teljessé a Házas-
ság Hetét.

Megkérdeztük a Gyombolai 
házaspárt, számukra mit jelent 
a házasság.

– A szeretet ezer arcát, amit 
az ember minden nap megél. A 
hűségen belül a kitartást, gyen-
gédséget, udvariasságot, tapin-
tatot, ha szükséges, áldozatvál-
lalást. Mi így élünk együtt 38 
éve”, fogalmazott Kindler Edit. 
Férje, Dr. Gyombolai Márton 
mindehhez hozzátette:      

– Nagyon fontos számunk-
ra, hogy nem egyszerűen egy 
létforma, amibe belecsöppen-
tünk. A személyiségünk ál-
landóan alakul, hogy mindig 
jobb legyen a kapcsolatunk és 
igaz ez fordítva is Azt gondo-
lom, hogy nincs is jobb iskola 
a nehéz szeretet megtanulásá-
ra, mint a házasság.

K. M. I.
A szerző felvétele

A közlemény szerint 
Szentendre a száz-
százalékos tulajdo-
nában lévő gazdasá-

gi társaságán keresztül építtet-
te és üzemelteti az uszoda-sza-
badidőközpontot. Ehhez 2006-
ban mintegy 2,9 milliárd forint 

összegű lízingszerződést kötött, 
amelyre az önkormányzat kész-
fizető kezességet vállalt.

Mivel a 2011 és 2014 között 
lezajlott adósságkonszolidáció 
csak az államadósságba is be-
leszámító helyi önkormányzati 
adósságelemekre terjedt ki, en-

nek az adósságnak a törlesztése 
a gazdasági társaságot és köz-
vetve a várost továbbra is ter-
helte.

A most meghozott döntéssel 
Szentendre évente 300 millió 
forint adósságtörlesztési kötele-
zettségtől szabadul meg - írták.

A verseny a cement-
gyárak csúcstech-
nológiáját és a 
fenntartható gaz-

dálkodásban vállalt szerepü-
ket mutatja be izgalmas, el-
gondolkodtató feladatok se-
gítségével. A résztvevők be-
tekinthetnek a cementgyár 
hightech környezetvédel-
mi beruházásának kulisszái 
mögé, a legjobban teljesítő 
csapatok pedig értékes nyere-
ményt vihetnek haza. 

A verseny első szakaszában 
egy, a DDC környezetvédel-
mi fejlesztésével kapcsolatos 
kérdőívet kell kitölteni és egy 
kreatív csapat videót forgatni; 
majd a legjobbak a döntőbe 
kerülve, szórakoztató, kihí-
vásokkal teli vetélkedőn mér-
hetik össze tudásukat és rá-
termettségüket a Váci Gyár-
ban. 

A játékra váci, 9-12. évfo-
lyamos középiskolák ötfős 
csapatai jelentkezhetnek, ne-

vezni a DDC honlapján le-
het 2017. február 17 - márci-
us 1. között. További infor-
máció: duna-drava.hu/zold-
alternativa
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Vállalkozásom a weben
Kisvállalatokat kutatott az Invitel 

Nyitottak a digitalizáció felé a magyar kisvállalatok: többségüknek már van valamilyen 
saját online oldala és korszerű eszközöket is használnak a termékeik, szolgáltatása-
ik népszerűsítésére – derült ki az Invitel kisvállalati online kutatásából. A „Vállalkozá-
som a weben” felmérésben főként arra keresték a választ, hogy a hazai kisvállalatok 
használják-e az internetet vállalkozásuk népszerűsítésére, és ha igen, hogyan teszik 
ezt. Az Invitel kisvállalati csoportja 1500 döntéshozót kérdezett meg. 

Az Invitel „Vállalkozá-
som a weben” kutatásá-
ban több mint 1500 ha-

zai kisvállalatot kérdezett meg az 
internet-használati szokásairól. 
A válaszadók jelentős része (60%) 
1-4 fős kisvállalatokból került ki, 
32%-uk pedig 5-50 közötti mun-
kavállalóval rendelkezik. 

A legfontosabb: 
a vállalkozás jó híre 

A kutatásból kiderült, hogy a 
megvizsgált vállalkozások több-
sége továbbra is a személyes kap-
csolaton keresztül terjedő jó hír-
névben bízik, miközben 17%-uk 
egyáltalán nem használ hirdeté-
si eszközöket. 

Amennyiben mégis hirdetés-
re szánják magukat, egyre job-
ban terjed az internet, mint rek-
lámfelület: a legnépszerűbbek 
a közösségi média felületek, az 
e-mailes hírlevelek és az online 
hírlevelek. Televíziós vagy rádi-
ós hirdetésekre csupán a válasz-
adók 3%-a költ. 

Weboldallal 
vagy anélkül? 

Asztalt foglalna kedvenc ét-
termébe vagy ajánlatot kérne 
cége irodai berendezésére? Eset-
leg szerelőt, vagy mesterembert 
hívna? Legyen szó bármilyen 
kérdésről vagy információszer-
zésről, többségünk elsőként az 
interneten keresi a választ. Egy 
jól elkészített weboldal nem csak 
a tájékozódást segíti, de akár 
meggyőzhet bennünket a vál-

lalkozás hatékonyságáról is. Ezt 
a hazai kisvállalatok is tudják: 
a válaszadók többségének már 
van céges weboldala. 

Növekvő digitális igények 
A kutatásban résztvevők 

majdnem fele aktívan jelen van a 
közösségi médiában: túlnyomó 
többségüknek van például sa-
ját Facebook oldala. A YouTube, 
Linkedin és Instagram felüle-
tek egyelőre még nem terjedtek 
el. A cégformák közül az egyé-
ni vállalkozásoknál a legalacso-
nyabb a korszerű marketing esz-
közök aránya. A cégméret eseté-
ben hasonlóak az adatok: kisebb 
cégek ritkábban építenek az on-
line kommunikációra.

A kisvállalatok többsége ma 
még a digitális innováció kezde-
ti fázisában áll: a megkérdezet-
teknek jelentős része saját web-
oldal elkészítésén gondolkozik 
vagy a jelenlegi korszerűsíté-
sén. De több válaszadónál is fel-
merült az igény nagyobb digitá-
lis innovációra, például mobil-
alkalmazásra vagy webshop be-
vezetésére, amelyek jóval több 
idő- és energia-befektetést igé-
nyelnek, mint egy átlagos webol-
dal vagy Facebook felület.Nagymúltú Társaság keres munkatársakat 

a következő pozíciókba:
• minősített hegesztő

• lemezlakatos
• alvázlakatos

• szerelő Iakatos
• vizvezeték szerelő

• villanyszerelő

• melegburkoló (igelitező) 
• tűzvédelmi 

ügyintéző

Elvárások:
• szakirányú végzettség 

• együttműködési képesség 
pontosság, precizitás

Előny:
• több éves szakmai tapasztalat
• vasúti járműjavítás területen 

szerzett tapasztalat

Munkavégzes helye: 
Dunakeszi

Jelentkezés:
 magyar nyelvű önéletrajzát bérigény 

megjelölésével kérem 
az alábbi e-mail cimre küldje:  

toborzas@djj.hu cimre, vagy regisztráljon 
az allas.djj.hu oldalon, elektronikus 
hozzáféres hiányában fényképes 

önéletrajzát, jelentkezését leadhatja 
személyesen is a Dunakeszi, Állomás 
sétány 19. sz. alatti főbejáratunknál.

A Strabag nyerte az M2-es 
gyorsforgalmi úttá fejlesztésére 

kiírt közbeszerzést
A Strabag Építő Kft. és a Strabag AG-
ből álló STR+S-M2 Konzorcium nyerte 
az M2-es Budapest-Vác déli csomópont 
közötti szakaszának gyorsforgalmi úttá 
fejlesztésére kiírt nyílt közbeszerzési el-
járást, a kivitelezés nettó értéke 32,975 
milliárd forint - közölte a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. az MTI-vel.

A kivitelezés, az előkészítő munkála-
tokkal, várhatóan áprilisban kezdő-
dik és 2019-ben fejeződik be. A beru-
házás európai uniós és magyar forrás 

felhasználásával a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában va-
lósul meg.

A fejlesztést követően Budapest és Vác között 
végig óránként 110 kilométerrel lehet majd halad-
ni. Továbbá teher mentesül az átmenő forgalom 
alól a 2. számú főút mentén található települések 
közül például Dunakeszi, Göd, Sződliget és Vác.

A közel 20 kilométeres szakaszból 13,4 kilomé-
ter hosszan 2X1 sávos. A fejlesztés során 2X2 sá-
vossá épül át az autóút, középen elválasztó sávval, 
a meglévő pályaszerkezet megerősítésével.

A beruházás révén egyebek mellett két új cso-
mópontot is kialakítanak Dunakeszi északi ré-
szén és Sződligetnél.

Fűtéskorszerűsítés történt 
a Váci Dunakanyar Színházban

Új kazánok biztosítják a fűtést a Váci Dunakanyar Színházban. A fejlesztés 
nagyon időszerű volt, hiszen a korábbi berendezés elavult, sőt már bal-
esetveszélyessé vált. A beruházás nyolcmillió forintba került, hangzott el 
a sajtótájékoztatón.

- A színház alapításakor első lépésben komoly 
társadalmi munka eredményeként ismét foga-
dóképessé vált a korábban hosszú évekig nem 
használt épület. Azután évről évre újabb és újabb 
fejlesztések valósultak meg: korszerűbbé váltak, 
bővültek az öltözők, megújultak a mosdók, aka-
dálymentesítés is megvalósult - sorolta az elmúlt 
időszak fejlesztéseit a helyszínen tartott sajtótá-
jékoztatón Fördős Attila polgármester.

Hozzátette: további rövid távú terv, hogy még 
az idén megoldhassa az intézmény a nézőtér 
klimatizálását, illetve jusson forrás a színpad-
technika korszerűsítésére is.

 - Ami a színház költségvetési finanszírozást 
illeti, úgy tűnik, hogy a tavalyi 25 millió forint-
tal szemben az idén tíz millióval több forrást biz-
tosíthat az önkormányzat erre a célra. Ez azért is 
fontos, mert mielőbb szeretnénk elérni, hogy az 
intézmény kiemelt státuszt kapjon, és ezzel álla-
mi hozzájárulásra is jogosultságot szerezzen, en-
nek pedig lényeges feltétele a kellő összegű helyi 
támogatás. Végső soron az a cél, hogy egy kisebb 

létszámú állandó társulattal rendelkező színhá-
zunk legyen - emelte ki Fördős Attila.

Megemlítette még, hogy főleg kezdetben so-
kan megkérdőjelezték a színház létjogosultsá-
gát, de szavai szerint a nézőszám alakulása, a te-
átrum egyre ismertebbé válása visszaigazolja az 
alapítói várakozásokat.

Furucz Anita

FELHÍVÁS
 

A Magyar-Izraeli Baráti Kör tagfelvételt  hirdet 
tagságának bővítése céljából.

Várjuk jelentkezését minden magyar állampolgárnak,  
aki szeretne megismerkedni Izrael országával,  

a Szent Földdel, az izraeli kultúrával, zenei világgal 
és gasztronómiával, az Izraeli Kulturális Intézet 

segítségével. 
Magyar-Izraeli Baráti Kör 2600 Vác,Pf. 281
 Jelentkezni lehet az alábbi e-mail címen: 

vzsh@invitel.hu 



A győztes dunakeszi csapat tagjai és felkészítő tanáruk

Dolhai Attila, Érdi-Krausz Zsuzsa, Benkő Gyula, és Sturcz András

A megyei értéktárban szerepel a váci DOM is
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KözéletI újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.
kiadó-főszerkesztő: 

Vetési Imre
szerkesztőség: 

2133 sződliget, Pf. 5. 
tel./Fax: 06-27/353-520, 
Mobil: +36-30/342-8032 

www.dunakanyarregio.hu 

e-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

tördelés: 
BB tanpress Bt.

nyomda:  
DélKelet-Press Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

HirdetésFelvétel:
a szerkesztőségben: 
a 06-27/353-520 és a 
+36-30/342-8032-es 

telefonszámokon. 

e-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  
a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-

változtatása nélkül – szerkesztett formában 
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem 

küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a 
szerző felel.  A hirdetések valódiságát a kiadó 

nem vizsgálja, tartalmáért  
felelősséget nem vállal!

     

Kis történészek nagy sikere Adni jó 
A dunakeszi Széchenyi iskola Kis történészek csapata remek teljesít-
ményt nyújtva megnyerte a Pest Megye Önkormányzata által meghirde-
tett Nemzeti Értéktár vetélkedő dunakeszi középdöntőjét, melyet február 
11-én rendeztek a helyi Kőrösi iskolában. Második helyen a bagi Vegyes 
négyes jutott be a megyei döntőbe. 

Gödi szervezésként indult, azonban mára már egyfajta kistérségi ösz-
szefogássá kezd alakulni az a kezdeményezés, ami Érdi-Krausz Zsuzsa 
gyógytestnevelő fejében fogalmazódott meg. Operett rajongóként azt ta-
lálta ki, hogy idős embereknek segít eljutni az Operettszínházba és ezzel 
fog nekik örömet okozni. Az ötlet megvalósításához megkereste a 2016 
nyarán alakult Művészek az Idősekért Alapítványt (MIDAL), amelyet az 
alapító Benkő Ibolya, és az elnök Benkő Gyula, valamint Dolhai Attila és 
Sturcz András művészek, egyben kuratóriumi tagok működtetnek. 

A nemzeti értékek 
és hungaricumok 
megőrzésére és gon-
dozására Pest Me-

gye Önkormányzata nagy 
hangsúlyt fektet, ezért megis-
mertetésük és népszerűsítésük 
céljából vetélkedőt szervezett 
Pest megyei, illetve budapesti 
általános iskolai felső tagoza-
tos, valamint középiskolás di-
ákok számára. 

A Pest megyei általános is-
kolás csapatok közül össze-
sen huszonnégy jutott be a há-
rom középdöntőbe, ahol nyol-
cas csoportokban mérkőztek 
meg egymással. Törökbálint 
és Cegléd után, itt nálunk, Du-
nakeszin versengenek egymás-
sal a fiatalok – mondta a har-
madik középdöntő zsűri elnö-
ke, Seltenreich József. – A ver-
seny célja, hogy a három éve 
megalakult Pest Megyei Érték-
tárban összegyűjtött értékeket 
minél szélesebb körben megis-
merjék, hiszen nagyon sok ér-
ték van, amit sokszor a helyi 
közösség sem ismer. A helyi 
értékek feltárása és megisme-
rése közös érdekünk – mondta 
a Pest Megyei Értéktár Bizott-
ság tagja, aki elismeréssel be-
szélt a verseny színvonaláról. 

A fiataloknak át kell adnunk 
a stafétabotot, elő kell segíteni, 
hogy megismerjék a helyi érté-
keket – szőtte tovább a gondo-
latot Fehér Zsolt, a Pest Megyei 
Értéktár Bizottság tagja, aki 
részt vett a zsűri munkájában.

 – A megyében közel 150 ér-
ték van, de szerencsére folya-
matosan bővül a körük, me-
lyek turisztikai vonzereje kezd 
felértékelődni. Mindjobban 
megismeri őket a nagyközön-
ség is, hiszen nemcsak a megye 
határon, de az országhatáron 
túl is, például tavaly Erdély-
ben is bemutattuk őket – tud-
tuk meg Fehér Zsolttól, aki el-
mondta, hogy a megyei érték-
tárban nyolc kategóriát hatá-
roztak meg, melyben – többek 
között - helye van az épített 
környezetnek, a kulturált tele-
pülésnek, sportnak, az Alföl-
di keringő galambnak, a duna-
keszi Késő-római kikötőerőd-
nek, a dunakeszi repülőtérnek, 
a gödi Kincsem telepnek. 

Csoma Attila helytörténész 
értékeléséből kiderült, hogy 
jól felkészült csapatok ver-
sengtek a két továbbjutó he-
lyért, ám az is érzékelhető 
volt, hogy mindenki a szű-
kebb pátriájának értékeit is-
merte jobban. 

- De ez természetes. Jól se-
gítette a csapatok felkészülé-
sét az a kiadvány, melyet Pest 
Megye Önkormányzata adott 
ki, bemutatva a megyei érté-
keket. Közel ötven csapatból 
nyolc jutott be a középdöntő-
be, melyben igen széles volt a 
feladatok skálája. A mai nap is 
fényesen bizonyítja, hogy na-
gyon sok olyan érték van Pest 
megyében, melyeket ismer-
nünk kell. De közülük nem 
kevés a helyi közösségek szá-
mára „természetes, hétközna-
pi,” naponta elmennek mellet-
tük, míg egy távolabbi telepü-
lés polgára rájuk csodálkozik. 
Ezért is nagyszerű ez a vetélke-
dő, mert a fiatalok rendkívül 
fogékonyak az új iránt, megis-
merik értékeinket, közös kin-
cseinket – mondta a zsűri har-
madik tagja, a helyi József At-
tila Művelődési Központ igaz-
gatója.

Az egyes középdöntőkből 
a két legjobb eredményt el-
érő csapat jutott tovább a me-
gyei döntőbe. A dunakeszi kö-
zépdöntőből a helyi Széchenyi 
Iskola Kis történészek csapa-
ta – Cseszkó Anna, Kecskeméti 
Fanni, Csőke Bence, Szita Mar-
tin - elsőként jutott be a me-
gyei fináléba. 

– Nagy öröm számunkra a 
győzelem! Régóta készültünk 
a versenyre, sok-sok órát töl-
tünk el közösen. A döntőbe 
jutás nagyon nagy eredmény, 
és örülünk annak, hogy sike-
rünkkel öregbíthetjük isko-
lánk hírnevét is – mondta tár-
sai nevében is a profin nyilat-
kozó Kecskeméti Fanni. 

Sokat készültünk a verseny-
re, de aminek nagyon örül-
tem, hogy amikor kiosztottuk 
a megyei értékeket, szinte egy-
mással is vetélkedtek a gye-
rekek, hogy ki melyikből ké-
szüljön fel. Nagy örömmel ta-
nultak, kíváncsi érdeklődés-
sel ismerkedtek a megyében 
található értékekkel – mond-
ta Bodnár Zsuzsanna, a győz-
tes csapatot felkészítő történe-
lem tanár.

 – A vetélkedő jó lehetőséget 
és esélyt kínál nemcsak a gye-
rekek, de a felnőttek számára 
is, hogy megismerjük Duna-

keszi és Pest megye rendkívül 
gazdag értéktárát. Örülnénk, 
ha minél nagyobb hírverést 
kapna a verseny és értékeink 
kincsestára – hallhattuk Bod-
nár Zsuzsanna megszívlelen-
dő gondolatát, aki a négy „Kis 
történésszel” intenzíven ké-
szül a Pest megyei döntőre, 
ahol ugyancsak győzni szeret-
nének. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Dunakeszi középdöntő 
végeredménye:

1. Kis történészek 
 (Dunakeszi) 104 pont
2. Vegyes négyes 
 (Bag) 94 pont
3. Helytörténészek 
 (Vác) 93 pont
4. Betyárok 
 (Dunakeszi) 88 pont
5. Hévízgyörki értékőrzők
  (Hévízgyörk) 87 pont
6. Hihetetlen négyes 
 (Tahitótfalu) 86 pont
7. Péceli Szemerések 
 (Pécel) 65 pont
8. Rikando 
 (Pomáz) 59 pont

A MIDAL alapítvány 
céljaként azt fogal-
mazta meg, hogy 
a magyar kultúrát 

igyekeznek eljuttatni azokhoz 
a rászoruló idős emberekhez, 
akiknek anyagi körülménye-
ik miatt annak finanszírozá-
sa nehézségbe ütközik. A két 
nagyszerű gondolat gyorsan 
találkozott és pillanatok alatt 
nagyon sok támogatót nyert 
meg az ügynek. Kialakult egy 
lelkes kis csapat, akik külön-
böző sport és kulturális prog-
ramokat szerveztek és szer-
veznek, hogy ezeken gyűjtse-
nek hozzájárulásokat, amiket 
a megvalósításra fordítanak. 
Létrehoztak egy informáci-
ós facebook oldalt, „Gödiek 
az Idősekért” címmel, ami-
nek mottója az, hogy „Mert 
adni jó” És ki ne adakoz-
na örömmel az idősek szá-
mára? Ráadásul úgy, ha köz-
ben spinningelhet, tornázhat, 
vagy imádnivaló gyermekek 
tánc-, ének-, vagy dráma elő-
adását élvezheti? Nos, a hely-
zet az, hogy sokan vannak a 
segíteni akarók, aminek ered-

ményeképpen 33 idős ember 
már biztosan ott tapsol majd 
az április 9-i Marica grófnő 
előadáson. 

Szép történet, mondhat-
nánk, de még nincs vége. 
Zsuzsa felvette a kapcsolatot 

váci, dunakeszi és kismarosi 
hasonlóan lelkes szervezők-
kel és már közösen terve-
zik a következő, őszi színhá-
zi programot. És sikerülni fog 
az is? Minden bizonnyal, hisz 
megtanultuk: „Mert adni jó”

Dunakeszi győzelem a megyei középdöntőben Követőkre talál a gödi példa?

MUNKALEHETŐSÉG
 

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. felvesz 
közterületi feladatok ellátására segédmunkásokat.
Előjegyzésbe veszünk továbbá a  rendkívüli 
időjárásból eredő akadályok elhárítására, alkalmi 
munkák végzésére közterületi segédmunkásokat. 
 

Kezdés: azonnal / megbeszélés szerint
Fizetés: bruttó 1000,-Ft/óra

 

Jelentkezésüket várjuk 
a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail címre, 
levélben: 2122 Dunakeszi, Pf.:2. postafiókunkra 
illetve személyesen a szállítási irodánkban: 
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1. Irodaépület 
Telefon: +36 27/ 341 789/ szállítás

ÁLLÁS
Szakképzett, gyakorlattal 

rendelkező varrónőt 
keresek varrodámba.

Cím:
Vác, Kristóf udvar, 

Hungária ház 
Tel.: 06-27-304-679
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Télbúcsúztató Farsangfarka Fesztivál 
Szentendrén február 24. és 26. között

Dunakeszi farsangolások

A Szentendrei Kulturális Központ tájékoztatása szerint hagyományteremtő szándékkal, első alkalom-
mal rendezi meg a karnevált február utolsó hétvégéjén. A Fő téren izgalmas kültéri dekorációval, tűz-
kosarakkal, hőgombákkal, hangulatosan terített asztalokkal teremtenek majd otthonos melegséget, 
és gasztronómiai vásár is várja a látogatókat.

A télbúcsúztató és tavaszváró hangulat alapozta meg 
évszázadokon át a farsangot. Ez az érzés megmaradt 
napjaink februári mulatságain részt vevőkben, csak 
éppen az évszakváltozások megszokott rendje kezd 
felborulni. De ez persze nem zavarja a vidáman szóra-
kozó, táncoló, jelmezeket is öltő ifjakat, idősebbeket.

A háromnapos fesztiválon 
számtalan kulturális prog-
rammal, télbúcsúztató ut-
cabállal, maszkos-jelme-

zes fáklyás felvonulással, tűzzsonglőr-
produkcióval, vidám forgataggal űzik 
el majd a hideg napokat.

Szombat délelőtt álarckészítő kéz-
műves foglalkozás lesz a gyerekeknek 
a Városi Vendégházban, déltől pedig 
a Fő téren a Benidotti Quartet zenél. 
Délután 1 órától maskarás szentendrei 
óvodások farsangoló mondókákkal, 
énekekkel, csörömpölő zenebona kí-
séretében vonulnak fel, majd a Minta-
pinty zenekar ad koncertet. A délután 
folyamán vásári komédiások érkeznek, 
a Fővárosi Nagycirkusz művészei pe-
dig színes bűvészshow-val lépnek fel.

Szentendre olasz testvérvárosából, 
Gubbióból érkezik egy különleges pro-
dukciót bemutató zászlóforgató cso-
port, a Sbandieratori di Gubbio, majd 
az Altiszti Akadémia Katonazeneka-
ra gyepshow-val szórakoztatja a néző-
ket. Délután 6 órakor maskarás, fák-
lyás felvonulás indul, amely alatt kü-

lönleges tűzzsonglőr-produkció szóra-
koztatja az álarcos felvonulókat. Este 
a Sunny Dance Band Wolf Katival ad 
koncertet a Fő téren. A nap folyamán 
a tarka farsangi kavalkádban mutatvá-
nyosok, álarcosok és a velencei karne-
vál hangulatát idéző jelmezes-maszkos 
alakok bukkannak fel mindenütt.

Vasárnap a programok délben kez-
dődnek: fellép a Valami Swing, a 
Strings of the Streets, a Welldance SE, 
a Csipkefa Népzenei és Improvizáci-
ós Klub, koncertet ad az Off line Band, 
majd a Ferences Gimnázium diákjai 
zenélnek. Délután 17 órától a Gipsy 
Jazz Band lép fel, majd Mákó Kata és 
dobosai következnek. A karnevált a 
Balkán Fanatik zárja-, olvasható az 
MTI hírei közt.

A dunakeszi farsango-
lásoknak is gazdag 
hagyománya van. A 
húszas évektől a Fő 

úti Kultúrházban rendezték 
meg a bálokat. A vidám mu-
latságokon ifjaktól az idősekig 
mindenki kedvére ropta a tán-
cot változatos maskarákban és 
nem maradt íncsiklandó éte-
lek, hangulatfokozó italok nél-
kül egyetlen vendég sem.

Manapság a hagyományok 
megőrzése mellett változott a 
bálok tartalma. Jótékonysági 
célokkal vonzzák a szórakoz-
ni vágyókat elsősorban a tan-
intézményekbe, melyek kö-
zül szép emlékekkel térhetett 
haza a Bárdos Lajos és a Faze-
kas Mihály Német Nyelvokta-
tó Nemzetiségi Általános Isko-
la, valamint a Radnóti Miklós 
Gimnázium rendezvényeiről a 
közönség. Farsangoltak a város 
óvodáiban, valamint a Szent 
István és a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskolákban is. 

A Dunakeszi Nyugdíjas Ki-
ránduló Klub rendkívül si-
keres és sokáig emlékezetes 
„Táncos mulatságot” rende-
zett, melyre február 15-én a 
VOKE József Attila Művelő-
dési Központ színházteremé-
ben került sor. Bizonyságot ad-
tak a résztvevők arról, hogy a 
jókedv, a tánc nincs életkor-
hoz kötve. Ahogy tapasztaltuk, 
a klub közel négyszáz fős tag-

ságának több mint a fele eljött 
ezen a délutánon szórakozni. 

Látványosságban, változatos 
programokban nem volt hi-
ány. Az ünnepélyes Palotást az 
erre vállalkozó klubtagok mu-
tatták be. A közönséget Zupka 
Sándor a klub vezetője kö-
szöntötte, majd bevonult Far-
sang Hercege és Hercegnője. 
Őket Swanner Márton és fele-
sége, Éva személyesítette meg. 
Engedélyt adtak a bál megnyi-
tására s ezt követően kezdetét 
vette a színes, változatos mű-
sor, melyben többek között a 
tánckar, a Szakáll Lászlóné ve-
zette énekkar és Karinthy Fri-
gyes Szeretem az állatot című 
humoreszkjével Toldy Miklós-
né szórakoztatta a közönsé-
get. A műsor csúcspontja a fer-
geteges kánkán volt. A színpa-
don táncok, szavalatok, vidám 
jelenetek követték egymás s 
mindennek végeztével elkez-
dődött a tánc. A „talpalávalót” 
a STEREO együttes szolgál-
tatta a korosztályhoz igazodó 
retro- és házibuli zenével, va-
lamint DJ-Gabika közreműkö-
désével.

Estébe hajló időpontban, 
a vacsora után következett a 
várva várt látványosság: a jel-
mezesek bevonulása és zsűri-
zése. Aztán folytatódott a tánc, 
és állt a bál „hajnalhasadtáig”.

Katona M. István 
A szerző felvétele



Tősér Tibor: A siker egyik titka, 
hogy Gödön nincs győzelmi kényszer

Szurkolóink ismét kitettek magukért, ők lettek 
a Magyar Kupa Final Fourjának a legjobb tábora

Nagymaros lesz a házigazdája a futófesztiválnak 
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Balog Judit Szenes Bettina

Németh Lilla

Remekül szerepel a gödi női 
kézilabda csapat Dunakeszi Kinizsi: 

klubtörténeti bronzérem

I. Dunakanyar Félmaraton

A női kézilabda NBI/B Keleti csoportjának 14. fordulójában rendkívül küz-
delmes, sok izgalmat hozó rangadón a vendéglátó Göd 27-26-ra (11-13) 
győzött a PC TRADE Szeged KKSE ellen. A találkozó előtt két pont előnye 
volt a hazaiakkal szemben a tabella 2. helyén álló Tisza-parti együttesnek, 
míg a gödi alakulat ugyancsak két ponttal gyűjtött többet, mint az őt ül-
döző Eszterházy KFSC.  

Ismét bizonyította a Dunakeszi Kinizsi, akár a legjobbakkal is képes fel-
venni a versenyt. Biczi Gábor csapata ugyanis két NB I-es csapat, a Berety-
tyóújfalu és a Bőny testén keresztül bejutott a Magyar Kupa négyes dön-
tőjébe. Ott aztán hazánk legjobb csapatával, a sokszoros magyar bajnok 
és kupagyőztes Győri ETO gárdájával találkoztak az elődöntőben. Noha  
a Kinizsi remekül helyt állt, végül a győriek simán nyertek (7-0), így végül  
a klub legnagyobb sikerét elérve, végül a bronzérmet vehették át Temesiék.

A vendég együttes a Kele-
ti csoport egyik bajnok-
aspiránsaként lépett fel 
a találkozó kezdetén, s 

már az első percben tesztelte a gödi 
hálóőrt, az ukrán válogatott Balog 
Juditot, aki kettős játékengedély-
lyel az NBI-es IPRESS Center-Vác 
együttesében is bizonyítja tehetsé-
gét. A hatalmas érdeklődéssel kísért 
találkozón hétméteresből Bárány 
révén a Tisza-parti együttes szer-
zett vezetést.  

Mindkét együttes nagy elánnal 
vetette magát a küzdelembe, gyors, 
lüktető volt a játék, de a 10. percig 
mindössze hat gól született (3-3). 
Ezekben a percekben, a hazai csa-
patban Balog volt a főszereplő, aki 
előbb – a szegediek emberhátrány-
ban vészkapus játékkal kísérletez-
tek, ami balul sült el, mert – a saját 
kapuja előteréből talált be az üre-
sen tátongó vendégkapuba, majd 
kivédte Bárány hetesét. De köz-
ben a gödi hölgykoszorú korelnö-
ke, Gyetván Krisztina két remekbe 
szabott góljának tapsolhatott a ha-
zai publikum. Az első félidő dere-
kán úgy tűnt, hogy el tud lépni el-
lenfelétől a Göd, mert három volt az 
előnye, ám Szepesi Ivett gólja csök-
kentette a hazaiak előnyét, akik a 
közönség bíztatását élvezve lanka-
datlanul rohamozták a Tisza-par-
tiak kapuját. Paróczy Sára révén új-
ból három volt a hazai előny, amire 
ismét érkezett a vendégcsapat vála-
sza, ám alig egy perc elteltével, a 21. 
minutumban Németh Lilla gyönyö-
rű bombagóljával ismét helyreállt a 

„rend”, a háromgólos gödi vezetés 
(10:7). Az előny birtokában a hazai 
együttes megtorpant, amit a vendé-
gek remekül kihasználtak, hiszen a 
félidő harmadik harmadában hat-
szor is bevették a gödi kaput, míg 
Tősér Tibor lányai mindössze egy-
szer voltak eredményesek. Ebben az 
időszakban sok volt az eladott lab-
da, kapkodó volt a gödiek játéka, így 
13-11-es szegedi vezetéssel vonultak 
pihenőre a csapatok.

A második félidő még több izgal-
mat hozott a mindkét együttest szép 
számban buzdító szurkolótáborok-
nak. Felváltva estek a gólok, a gödi és 
a szegedi csapatban egyaránt voltak 
kimagasló teljesítményt nyújtó já-
tékosok, akik góljaikkal, teljesítmé-
nyükkel repítették csapatukat. A ha-
zai oldalon Németh Lilla káprázatos 
gólokkal, Szenes Bettina, Gyetván 
Krisztina okos játékával, Balog bra-
vúrjaival, Hansághy Beatrix remek 
helyzet kihasználásaival tűnt ki. A 
találkozó végére a jobban elfáradó 
Szegedből Bárány Krisztina és Kuti 
Szandra játéka emelkedett ki, de ők 
sem tudták ellensúlyozni, hogy az 57. 
percben 27-24-re vezessenek a gödi 
lányok, pedig a véghajrában Bárány 
háromszor is betalált. A találkozó 
utolsó percei rendkívül sok izgalmat 
hoztak mindkét oldalon, Göd hetest 
hibázott, a vendégek kétszer is beta-
láltak, de a hazai közönség csapatát 
vastapssal ünnepelve kiszurkolta az 
egy gólos gödi győzelmet (27-26).

A rangadó után Tősér Tibor, a 
hazai csapat edzője így értékelte já-

tékosai teljesítményét: „Gratulálok 
a lányoknak! Küzdelmes mérkőzé-
sen sikerült két vállra fektetniük a 
bajnokaspiráns a PC TRADE Sze-
ged KKSE-t, melyet több egyko-
ri NB I-s és volt válogatott játékos 
is erősít. Lányaink küzdőszelleme 
dicséretes volt, megérdemelt a bra-
vúros győzelmük. Nagy értéknek 
tartom, hogy 2-3 gólos hátrányból 
is tudtunk fordítani, amihez meg-
volt a fizikai és lelkierejük. Reme-
kül szállt be a játékba Németh Lil-

la, aki nagyon sokat tudott hozzá-
tenni a csapat teljesítményéhez. Az 
együttes négy-öt húzóembere – Ba-
log, Gyetván, Szenes, Hansághy, 
Bató Lili – nagyszerűen játszott, de 
mégis azt mondom, hogy ez a csapat 
sikere. Eredményességünkhöz az is 
hozzájárul, hogy nekünk nincs nye-
rési kényszerünk, mi nem akarunk 
feljutni, hiszen mi az utánpótlás-ne-
velésre koncentrálunk.”

Az eleje nehezebben indult, de 
szerencsére sikerült felvennünk a 
játék ritmusát. A második félidő-
ben támadójátékunk felnőtt a védő-
munkánkhoz, amely az egész mér-
kőzés alatt jó volt – mondta Németh 
Lilla, az együttes egyik legjobbja, 
aki több látványos gólt is lőtt. – Na-
gyon jó érzés volt hallani a közön-
ség bíztatását, tapsát. Ez igazán jó 
mérkőzésem volt! Örülök, hogy tel-
jesítményemmel hozzájárulhattam 
csapatunk győzelméhez – mondta 
boldogan a fiatal tehetség. 

Vetési Imre
Fotó: Váci NKSE

A szurkolókon ezúttal 
sem múlt semmi, hi-
szen ezúttal is hatal-
mas létszámban kí-

sérték el a Kinizsit a csapat törté-
nelmének eddigi legnagyobb ki-
hívására, a veszprémi csarnok-
ban rendezett Magyar Kupa Final 
Fourjára.

„Amikor a meccs előtt kinéz-
tünk a lelátóra, libabőrösek let-
tünk, hiszen százötven-kétszáz 
szurkolónk fergeteges hangulatot 
varázsolt a csarnokba. Már ekkor 
tudtuk, ha kell, meghalunk a pá-
lyán, de egy ilyen tábor előtt nem 
maradhatunk szégyenben” – je-
lentette ki a találkozó előtt a Ki-
nizsi legjobbja, Bita László.

Nos, a válogatottba ismét meg-
hívott játékos és társai valóban 
mindent megtettek, ami csak tő-
lük telt, ám az első tíz perc után 
már nem volt kérdéses, hogy ki 
jut be a fináléba: az ETO hatal-

mas nyomás alá helyezte a Du-
nakeszit, és a félidő felénél már 
öt góllal vezetett. Noha a Kinizsi 
a hátralévő időben méltó ellenfe-
le volt a győrieknek, sajnos a hely-
zeteiket nem tudták gólra válta-
ni Temesiék, így az utolsó pilla-
natban is betaláló ETO végül 7-0-
ra nyert, így a címvédő jutott be 
a fináléba – ott a Haladást verte 
5-4-re, így ismét kupagyőztes lett 
– míg a Kinizsi klubtörténelmet 
írva bronzérmet szerzett a Ma-
gyar Kupában.

„Maximálisan kihajtottuk ma-
gunkat, és a mérkőzés nagy részé-
ben sikerült megvalósítanunk az 
elképzeléseinket. Az első tíz perc-
ben kijött a különbség a két csa-
pat között, ám számunkra már az 
is ajándék volt, hogy NB II-es csa-
patként eljutottunk idáig” – érté-
kelt a találkozó végén Bita László.

A Kinizsi játékosait hatalmas 
ünneplésben részesítette a szur-

kolótábora, és a Kinizsi drukkerei 
sportszerűségből is jelesre vizs-
gáztak, amikor a találkozó után a 
győrieket is megünnepelték, és le-
pacsiztak velük.

„Az egyik szemem sír, a má-
sik nevet. Jó mérkőzést vívtunk, 
a Kinizsi bizonyította, hogy itt a 
helye, ám az elődöntőben érvé-
nyesült a papírforma. Azt kívá-
nom, hogy jövőre ismét találkoz-
zunk a Final Fourban” – nyilat-
kozta a meccset követően a győri-
ek válogatott kapusa, Tóth Gyula,  
aki éveket védett Dunakeszin, 
mielőtt a sokszoros bajnokhoz 
igazolt.

Egy szó, mint száz, a Kinizsi re-
mekül helyt állt, és ha így játszik 
majd a bajnoki hajrában, bizony 
nagy esélye lesz a következő sze-
zonban nemcsak a kupában ösz-
szefutni az első osztály legjobb-
jaival.

M. L. 

Nagymaroson és a kör-
nyéken sokan hódol-
nak a futás örömeinek 
és ennek hatására két 

futóverseny is meghirdetésre került, 
amely a városból indul. 

Elsőként a I. Dunakanyar 
Félmaraton kerül megrendezés-
re április 2-án, amelyet a zebegényi 
Markus Hohnstadt szervez.

Bővebb információk itt olvasható-

ak: http://www.nagymaros.hu/aktu
alitasok/5331-2017-02-07-13-16-01:

 A futó eseményre igen gyorsan 
telnek a regisztrálások, és már több 
mint 900 nevezőt tudhat magáénak 
az első Dunakanyar Félmaraton.

A másik eseményen, a Hegyes-te-
tő futáson a magaslat kap nagyobb 
figyelmet a távolsággal szemben (450 
méteres szintemelkedő, 6,5 km-es 
táv), azaz vertikálisan erősebb a ren-

dezvény. Ebben az esetben kisebb a 
létszámot várnak a szervezők május 
27-én Nagymarosra.

Mindkét eseménynek Nagymaros 
ad otthont, bízva abban, hogy a sport-
turizmus már tavasszal megcélozza a 
Dunakanyart.

Az I. Dunakanyar Félmaraton 
rendezvény linkje: 
http://panoramafutas.hu/1-duna-
kanyar-felmaraton/


