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Folytatás a 3. oldalon

A csodakanca szobra és környezete Göd büszkesége

Megújult a veretlen 
Kincsem versenyistállója 
Közösségi, kulturális tér-
ként éled újjá Gödön a le-
gendás magyar versenyló, 
Kincsem egykori istállója. 
A helyi védettség alatt álló 
épület az utóbbi évtizedek-
ben kihasználatlanul állt, 
majd az elmúlt egy évben 
a Pest megyei település az 
"EGT Finanszírozási Me-
chanizmus 2009–2014 Kul-
turális és természeti örök-
ség megőrzése, megújítá-
sa" program támogatásá-
val felújíthatta az ingatlant.

A Budapest–Vác vasút-
vonal elkészültét meg-
előzően lóváltó állomás 
és csárda működött az 
épületben, amely a XIX. 

század második felében már istálló-
ként szolgált. Valódi hírnevét Kin-
csemnek köszönheti a hely, hiszen pá-
lyafutása legszebb éveiben itt volt a vi-
lághírű csodakanca otthona.

A nagyszabású beruházásnak kö-
szönhetően egy kulturális és közössé-
gi funkciókat nyújtó komplexum jött 
létre, amely egyike lehet a térség tu-
risztikai vonzerejét megalapozó léte-
sítményeknek.

A felújított épületben kialakítanak 
egy, a csodakanca pályafutását bemu-
tató emlékhelyet, egy kulturális isme-
reteket közvetítő állandó és idősza-
ki kiállításoknak otthont adó kiállí-
tótermet, illetve egy, a hagyományos 

helyi mesterségeket bemutató termet, 
valamint helyet kap benne egy, a ke-
rékpáros turizmust kiszolgáló bringa-
pont, és egy kávézó is.

 A méltó módon újjászületett ingat-
lan felújítása során rekonstruálták az 
eredeti homlokzatot, valamint kiala-
kítottak egy előadásokra, vetítésekre, 
zenei és táncprogramokra alkalmas, 
többcélú termet is. A látogatókat két, 
akadálymentes vizesblokk szolgálja, 
a térburkolattal ellátott nagy, négy-
szögletes udvar pedig szabadtéri szín-
padként is funkcionálhat.

A mintegy 250 éves épület multi-
funkcionális kialakítása megfelel a je-
lenkor elvárásainak. Az egykori ver-
senyistálló így alkalmassá vált a leg-
különbözőbb közösségi rendezvények 
befogadására.
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Markó József polgármester és Tuzson Bence államtitkár avatta fel a felújított istállót 

Szabolcs Attila (jobbról), a Magyar Országgyűlés 
Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke 

és Szabó István, a közgyűlés elnöke adta át 
a díjat Zagiba Tibornak (középen).

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

A csodakanca szobra 
és környezete Göd büszkesége

Megújult a veretlen 
Kincsem versenyistállója 

Idén is együtt ünnepeltek 
a Pest megyei rendőrök 

és tűzoltók

"Felújítása után a Kincsem-
istálló várhatóan kedvelt cél-
pontja lesz a bel- és a külföldi 
turizmusnak. A Duna, a Buda-
pest–Szob kerékpárút és a 2-es 
főút szomszédságában találha-
tó létesítménybe a vendégek ér-
kezhetnek gyalog, kerékpárral, 
autóval, vagy akár vízi turista-
ként is. A méltó módon meg-
újult helyszín megérdemel-
ten válik ismét a magyar lovas 
kultúra fontos emlékhelyévé" 
– mondta Markó József, a vá-
ros polgármestere, aki az ava-
tó ünnepségen megnyitó be-
szédében méltatta Kincsem és 
a hely várostörténeti jelentő-
ségét, a csodakancáról készült 
szobor és az újjáépített, közös-
ségi és kulturális funkciókat 
ellátó egykori istálló turiszti-
kai vonzerejét. 

Tuzson Bence, a Miniszterel-
nöki Kabinetiroda kormány-
zati kommunikációért felelős 

államtitkára avató beszédében 
kiemelte, hogy Kincsem a ko-
rabeli Göd, és Alag életében je-
lentős innovatív szerepet töl-
tött be, hatással volt a két tele-
pülés fejlődésére. „Kevés olyan 
fontos esemény volt Göd éle-
tében, mint amilyen 1875-ben 
történt. Ugyanis ebben az év-
ben lett a gödi istálló lakója 
Kincsem, a világhírű verseny-
ló. Ilyen lehetett talán még Má-
tyás király látogatása, aki  a váci 
országgyűlésre igyekezvén, né-
pes kíséretével megpihent a te-
lepülésen, vagy hasonlóan fon-
tos lehet az 1846-os esztendő, 
amikor az első magyar vasút-
vonal Gödön áthaladva épült 
ki” – utalt a település jeles ese-
ményeire a város országgyű-
lési képviselője. Tuzson Bence 
a csodakanca kivételes képes-
ségeiről így beszélt: „Kincsem 
nem csak a magyar lovassport 
ikonja, nemzetközi nagykövete 
volt, hanem szimbóluma egy-
ben a magyar lovas tradíciók-

nak és a folytonos megújulásra 
való nemzeti hajlamunknak, 
mely kettősségnek köszönhe-
tően megmaradtunk, és gyara-
podunk a Kárpát-medencében. 
Kincsem minden idők legered-
ményesebb magyar verseny-
lova volt: 54 hazai és nemzet-
közi versenyen indult, és mind 
az 54-szer győzött. Nem csak, 
hogy veretlen volt, de verhetet-
len is – mondta róla tulajdono-
sa, Blaskovich Ernő.”

A kormány fontosnak tart-
ja a magyar lóversenyzés, a lo-
vas kultúra értékeinek ápolá-
sát, az ágazat minőségi fejlődé-
sének elősegítését, feltételrend-
szerének biztosítását - húzta 
alá a város országgyűlési kép-
viselője, aki példaként említet-
te az évekkel ezelőtt elindított 
Kincsem Nemzeti Lovas Prog-
ramot, amelynek eredménye-
ként nemrég készült el a szil-
vásváradi ménesgazdaságban 
egy új lovarda 1,9 milliárd fo-
rint hazai forrásból. Emellett a 
kormány csaknem 2,5 milliárd 
forintból felújította a Nemzeti 
Lovardát is.

Az ünnepi beszédeket köve-
tően Tuzson Bence és Markó 
József felavatta a közel 150 mil-
lió forint költséggel felújított 
Kincsem istállót és újjáépített 
környezetét.

A polgármester az épület jel-
képes kulcsát Szabó Imréné-
nek (címlapon), a József Atti-
la Művelődési Ház igazgatójá-
nak adta át, aki munkatársai-
val együtt megtölti tartalom-
mal az épületet. Az igazgató 
asszony ismertette terveiket, 
melyek arról szólnak, hogy a 
város büszkeségét minél több 
gödi ember és a legendás hírű 
Kincsemre és számos történet-
tel átszőtt istállóra kíváncsi tu-
rista számára "kihagyhatatlan" 
kultúrkinccsé formálják.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Folytatás a címlapról

Fegyverropogástól, szirénázó mentő- és tűzoltóautó hangjától volt hangos 
április 29-én a dunakeszi Katonadomb, ahová kivonult a TEK is. A tűzoltók 
feszítővágóval szabadították ki a karambolozott személygépkocsi súlyosan 
sérült vezetőjét, akik a helyszínre érkező mentőkkel és rendőrökkel össze-
hangoltan küzdöttek a sérült megmentéséért…

Szerencsére ezúttal „csak” profin kivitelezett 
mentési akció tanúi lehet az a több ezer em-
ber, akik megtekintették a Pest megyei rendőr- 

és katasztrófavédelmi nap egyik leglátványosabb be-
mutatóját, melynek idén is Dunakeszi adott otthont.

Dr. Mihály István dandártábornok, Pest megye 
rendőrfőkapitánya beszédében kiemelte; „Szolgá-
lunk a nap 24 órájában, minden körülmények kö-
zött, és védelmezzük nemcsak a rendet, hanem az 
utóbbi időszakban Magyarország határait is.” A me-
gye főrendőre szerint munkatársai a legnagyobb hi-
vatástudattal teljesítik esküjükben vállalt kötelessé-
güket. Köszönetet mondott a családoknak, amelyek 
munkatársai számára biztosítják a nyugodt „hátor-
szágot”. Elismeréssel szólt a társszervekkel, az önkor-
mányzatokkal, a polgármesterekkel kialakított szak-
szerű és korrekt együttműködésért. Befejezésül kü-
lön köszönetet mondott Dunakeszi Város Önkor-
mányzatának a szervezésben kifejtett támogatásért. 

Branyiczky Márk tűzoltó ezredes, a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója többek 
között arról beszélt, hogy: „A tűzoltók számára Szent 
Flórián a tűzoltó munka lényegét testesíti meg; az áll-
hatatosságot, a becsületet, a tisztességet, embertár-
sunk megsegítését”. 

Erdész Zoltán, Dunakeszi alpolgármestere köszön-
tőjében szeretettel gratulált a kitüntetetteknek, s örö-
mét fejezte ki, hogy idén is a város adhat otthont Pest 
megye két jelentős rendvédelmi szervezetének. Mint 
fogalmazott a városi önkormányzat és a lakosság 
rendkívül elégedett a Dunakeszi Városi Rendőrka-

pitányság munkájával. „Büszkék vagyunk arra, hogy 
városunkban ünnepelnek, és ismét Dunakeszi adhat 
otthont e jeles eseménynek

A rendvédelmi szervek dolgozóit köszöntő dr. Tu-
zson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kor-
mányzati kommunikációért felelős államtitkár sze-
rint; „Magyarországon a biztonság nemzeti érték”.  
Majd később így folytatta: „A rendőrök és a tűzol-
tók, akkor végzik jól a munkájukat, ha az emberek 
biztonságban érzik magukat. A biztonságot önöknek 
köszönhetjük, amiért a magyar kormánynak, a ma-
gyar embereknek hálásnak kell lenniük”. A térség or-
szággyűlési képviselője bejelentette, hogy a kormány 
2019-ig 50 százalékkal növeli a rendvédelmi dolgo-
zók illetményét. 

Az ünnepi beszédek után kezdetét vette a látvá-
nyos, izgalmakban bővelkedő bemutatók sora, me-
lyek között volt közlekedési baleseti mentési akció, 
baleset-megelőzési stand, KRESZ totó, bűnmegelő-
zési technikai bemutató, látványos motoros show, 
füstsátor, tűzoltó emelőkosaras jármű bevetése, ka-
tasztrófavédelmi sátor, a gyerekeknek rajzverseny- és 
még számos játék, TEK-es sátor, sportbemutatók, ze-
nés programok, a rendőrkapitányságok által szerve-
zett főzőverseny… és számos érdekesség, ami garan-
tálta az önfeledt kikapcsolódást, és azt, hogy az ér-
deklődők sokasága betekintést nyerhetett a rendvé-
delmi szervek hétköznapinak egyáltalán nem nevez-
hető tevékenységébe.

(Vetési)
Fotó: KesziPress 

Zagiba Tibor Pro Cultura 
Hungarica díjat vett át

Állami kitüntető díj átadásával kezdődött az áp-
rilisi közgyűlés. Zagiba Tibor a 70-es évek vége 
felé hallott egy előadást a váci „Siketnémák In-

tézetéről”, Cházár András életútjáról. Akkor kezdett el 
érdeklődni Cházár András iránt. 1990 májusában kí-
váncsiságból utazott el Vácra, hogy lakóhelyének híres 
szülöttjéről és az intézményről információkat szerez-
zen. Ekkor kapott meghívást a névfelvételi ünnepségre, 
amit 1990. május 2-re tervezett az iskola. Azóta kapcso-
lata a váci gyógypedagógiai intézménnyel folyamatos.

1995-ben Zagiba Tibor, Cházár András születésé-
nek 250. évfordulója alkalmából, megemlékezést szer-
vezett. Ebből az alkalomból kétnyelvű, szlovák – ma-
gyar, emléktáblát avattak Cházár András szülőháza fa-
lán. Később az épület templommá alakult, mely átalakí-
tásban és kivitelezésben Zagiba Tiboré volt a főszerep. 
A felszentelésen, 1997-ben részt vett Keszthelyi Ferenc 
váci püspök és Eduard Kojnok rozsnyói püspök. 2007-
ben megalakult a Cházár András Jólészi Polgári Társu-
lás, melynek elnöke a mai napig Zagiba Tibor. A társu-
lás célja Cházár András emlékének megőrzése és a váci 
iskolával való együttműködés ápolása. Az egyesületnek 
felvidéki és anyaországi/váci tagjai is vannak.

Azóta emlékszobát avattak Cházár András szülőhá-

zába és felállították Cházár András első köztéri szobrát 
a szülőház előtt. 2016-ban Zagiba Tibor kezdeménye-
zésére egy régészeti feltárás kezdődött el, melynek célja 
megtalálni, Cházár András úgynevezett „Grulya várá-
nak” és kriptájának maradványait.

Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke Pro 
Cultura Hungarica Emlékplakett díjra terjesztette fel 
Zagiba Tibort. Balog Zoltán miniszter pozitívan bírálta 
el a felterjesztést, így Zagiba Tibor részére Pro Cultura 
Hungarica díjat adományozott.
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 Ballagás 2017
„A reménység csillogó fényei”

Szerződés nyolc várossal 

Hétvégén "Májusi tánc" a Skanzenben

Dunakeszi közéletének minden évben egyik kiemelkedő eseménye a Rad-
nóti Miklós Gimnázium végzős diákjainak ballagási ünnepsége. A virágdísz-
be „öltözött” Alma Materbe érkezett szülők, rokonok, barátok és jó ismerő-
sök sokasága nézte végig, miként búcsúznak a fiatalok az éveken át máso-
dik otthonukká vált intézménytől.

Balatonfüred kezdeményezésére nyolc város kötött együttműködési meg-
állapodást a kulturális, turisztikai kapcsolatok erősítése érdekében. Az új 
partner Győr.

A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség hagyománnyá vált éves rendezvényé-
nek idén a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum ad otthont. Vasárnap több 
száz táncos, néptánc-bemutatók, mesék, koncertek várják az érdeklődőket, ez-
zel a programmal is köszöntve az idén ötven éves Skanzent.

Az előző esti fáklyás 
ballagás kötetlen vi-
dámsága után má-
jus 5-én a pátosz-

tól sem mentes ünnepi hangu-
lat lett úrrá a három osztály di-
ákjain. Miután a búcsúzó 104 
diák felsorakozott a teltházas 
aula színpadán, a Himnusz el-
hangzása, majd a zászlók bevo-
nulása után Nyiri István igaz-
gatóhelyettes mondta el ünne-
pi beszédét.        

Bevezetőben emlékeztetett 
arra, hogy ötven éve balla-
gott el az első végzős osztály. 
„Célunk azóta sem változott: 
az emberiség által megismert 
tudás, a felhalmozott infor-
máció továbbadása, az egye-
temes emberi kultúra értéke-
inek közvetítése a következő 
generációnak.”

A szülőkhöz szólva így fo-
galmazott: „Legfontosabb kin-
csüket adták át nekünk, abban 
a tudatban, hogy itt a legma-
gasabb tudást szerezhetik meg 
gyermekeik, elsajátíthatják 
azokat a képességeket, ame-
lyekre szükségük van életük 
következő szakaszában. Mi ta-
nárok… megmutattuk azokat 
az utakat, amelyek végén, ta-
nulmányaik befejezésével, éle-
tük kiteljesedhet.”

A továbbiakban a végzős há-
rom osztály eredményeit ér-
tékelte. A diákok közül 38-
an felsőfokú, 77-en középfokú 
nyelvvizsgát tettek.  Tanulmá-
nyi átlaguk kiemelkedő, 4,55 
század lett. Beszédében idéz-
te az osztályfőnökök vélemé-
nyeit diákjaikról.  A 13.a osz-
tály főnöke, Reményi Edina 
így jellemezte diákjait: „Szor-
galmas, igényes, intelligens fi-
atal felnőttek hagyják el a Rad-
nóti padjait…” Szűcsné Stadler 
Lilla így fogalmazott a 13.b kö-
zösségéről: „Rendkívül sokszí-
nű osztály, tagjai számos terü-
leten – sport, zene, tánc, kép-
zőművészet, tudományok – 
mutatták meg tehetségüket… 
„  S milyen volt a 13.c osztály? 
Megtudhattuk Krix Antalnétól 
(képünkön): „Mindvégig a tő-

lük telhető legnagyobb szorga-
lommal és akarással készültek 
a felnőtt életre… Úgy tekintek 
rájuk, mint a reménység csillo-
gó fényeire…”

Méltatta az igazgatóhelyettes 
az országos tanulmányi verse-
nyeken sikeresen szereplő di-
ákok teljesítményét. Majd így 
szólt hozzájuk: Mára felkészül-
tetek arra, hogy új keretek kö-
zött, egy-egy felsőfokú tanin-
tézményben bővítsétek tudá-
sotokat, fejlesszétek tovább ké-
pességeiteket.”

Beszéde befejeztével figyel-
mükbe ajánlotta Arany János 
gondolatait: „Legnagyobb cél 
pedig, itt, e földi létben./ Em-
ber lenni mindég, minden kö-
rülményben.”

A 11. évfolyam nevében 
Pásztor Dániel búcsúzott a bal-
lagóktól, majd az öt évfolya-
mos osztályok nevében Merkl 
Orsolya, a nyolcosztályos ta-
gozat nevében Belcsik Bence 
köszönt el a gimnáziumtól. A 
hagyományos zászlóátadást, 
majd szalagkötést követően 
kezdődött el a jutalmak és elis-
merések átadása.

A teljes iskolai pályafu-
tás alatt kitűnő eredményt el-
érteknek – Kocsis Júliának, 
Paróczi Dalmának, Nagy Olí-
viának és Soós Nikolettnek – 
Dióssi Csaba polgármester ju-
talmat és Városi jelvényt adott 
át. Ugyancsak ő nyújtotta át 
a Pedagógusok Radnóti-díját 

Varga Tibor nyugállományba 
készülő igazgatónak. 

Tanulói Radnóti-díjban ré-
szesült Arany Dóra, Kocsis Jú-
lia és Nagy Olívia. Jó tanuló – 
jó sportoló elismerést Juhász 
Mirtill, a tanév sportolója dí-
jat Dióssi Csaba kapta. Lenau-
díjban – melyet Tóth Tamás, a 
Dunakeszi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökségi tagja 
adott át – Fabini Fanni része-
sült, A Rotary-club elismerését 
Nagy Olívia és Soós Nikolett 
vehette át Vályi Attilától. Első-
ként adták át a városunk polgá-
ra, Soponyai Istvánné által ala-
pított Anyáknapi-díjat. Az elis-
merést az az egykori diák kap-
hatja, aki a magyar egészség-
ügy terén kimagaslóan tanul, 
vagy szakmájának elismert 
képviselője. A díjat a múlt év-
ben érettségizett Halász Fanni, 
a Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi 
Kar első éves hallgatója kapta. 
Végezetül köszönetet mondott 
az igazgatóhelyettes Fejér Gá-
bornak, aki sok éven át a szü-
lői munkaközösség és az isko-
laszék vezetője volt. 

A jutalomkönyvek átadá-
sával, majd a Szózat eléneklé-
sével fejeződött be a ballagá-
si ünnepség. És május 8-án el-
kezdődött a fiatalok eddigi leg-
nagyobb próbatétele: az érett-
ségi vizsga. 

Katona M. István
A szerző felvétele

A szerződés célja, 
hogy valódi tar-
talommal töltsék 
meg a partnersé-

get, hiszen több tekintetben 
hasonló problémákkal küzdő 
és hasonló célokért dolgozó, 
közös értékeket valló telepü-
lésekről van szó. A nyolc vá-
ros (Balatonfüred, Debrecen, 
Győr, Gyula, Kecskemét, Ko-
márom, Szolnok, Vác) együtt-
működési megállapodását a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban 
írták alá a települések vezetői.

- 2010-ben írtuk alá az első 
kulturális megállapodást 
Debrecen városával, az volt 
a szándék, hogy keressük a 
kapcsolatot a hozzánk hason-
lóan gondolkodókkal. Ez idő-
közben sikertörténet lett, már 
nyolcan vagyunk. Egy alulról 
szerveződő együttműködés-
ről van szó, mindent megte-
szünk azért, hogy ne csak egy 
hivatalos kapcsolat legyen, 
meg kell tölteni tartalommal 
a partnerséget, ez mindany-
nyiunk érdeke - fogalmazott 
Bóka István polgármester az 
ünnepségen, majd hangsú-
lyozta: Győr a legújabb part-
ner, a két város gazdasági, 
kulturális és idegenforgalmi 
kapcsolatai erősek, a győriek 
szeretik Balatonfüredet, van 
tehát mire építeni az együtt-
működést.

- Egy kitűnő kezdeménye-
zéshez csatlakoztunk. Bár 
városunk egész évben szo-
ros kapcsolatot ápol Balaton-
füreddel, hiszen az a győriek 
egyik legkedveltebb üdülőhe-
lye, mostantól még szorosabb, 
átgondoltabb lesz a partner-
ség - mondta Borkai Zsolt, aki 
hozzátette: Győr lesz a dísz-
vendége az idei Anna-bálnak, 
művészeti csoportjaik több-
ször is fellépnek majd a vá-
rosban.

A megállapodás az oktatás, 
a művészetek és a gasztronó-
mia területére is kiterjed. A 
települések számos alkalom-
mal megjelennek egymás ren-
dezvényein, kiemelten foglal-
koznak az idegenforgalom, a 
kultúra, a művészetek helyi 
rendezvényeinek összehango-
lásával, a közös kínálat kiala-

kításával, a regionális kultu-
rális értékek bemutatásával.  
A szerződés rögzíti, hogy a 
fenti célok megvalósítása ér-
dekében a települések egy-
mást támogatva kívánnak 
élni az Európai Unió által 
nyújtott forrásokkal, lehető-
ség szerint közösen pályáz-
nak hazai és uniós progra-
mokra, illetve együtt jelen-
nek meg bel- és külföldi ide-
genforgalmi rendezvényeken.

Az ünnepségen a Győ-
ri Balett táncosai Matuza 
Andrienn és Jekli Zoltán adtak 
elő egy részletet Velekei Lász-
ló koreográfiájából, Kéri Kitty 
színművész pedig Kányádi 
Sándor versét szavalta el. A 
partnerségben résztvevő vá-
rosok saját gasztronómiáju-
kat illetve kulturális kínála-
tukat is bemutatták – érte-
sülhettünk a balatonfured.hu 
tudósításából.

A Muharay Elemér 
Népművészeti Szö-
vetség hagyomány-
nyá vált éves ren-

dezvényének idén a szentend-
rei Szabadtéri Néprajzi Múze-
um ad otthont. Május 14-én 
több száz táncos, néptánc-be-
mutatók, mesék, koncertek 
várják az érdeklődőket, ezzel 
a programmal is köszöntve az 
idén ötven éves Skanzent.

Rég elfeledett meséket és 
élettörténeteket hallhatnak ha-
gyományos mesemondók elő-
adásában. Lesz tánctanulás, vi-
selet-bemutató, ahol népvise-
letbe öltözve szelfizhetnek az 
érdeklődők. Nem maradhat-
nak el a nap programjai kö-
zül az ügyességi játékok és a 
kézműveskedés sem - olvasha-
tó a Skanzen hivatalos webol-
dalán.

 Délután az Amfiteátrum 
színpadán hagyományélte-
tő együttesek mutatkoznak be 
az ország különböző pontjá-
ról. Láthatunk szőlőpásztor-
kodást az őcsényi Bogár István 
Hagyományőrző Együttes elő-
adásában, szüretet a mórágyi 
pincesoron a Német Nemze-
tiségi Néptáncegyüttes tolmá-
csolásában. Pünkösdi szokáso-
kat elevenít meg a Püspökhat-

vani Népi Együttes. Lesz ku-
koricamorzsolás, zsinnyegetés, 
regutázás és lakodalom is. Ter-
mészetesen táncban elbeszélve.

Minden népzene és nép-
tánc iránt érdeklődőt szere-
tettel vár a Muharay Elemér 
Népművészeti Szövetség és a 
Skanzen.

A programmal kapcsolatos 
további információ a: skanzen.
hu-n!

A szerződést aláíró 
polgármesterek
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Zöld Alternatíva 
a cementgyártásban

A cementgyárak csúcstechnológiáját és a fenntartható gazdálkodásban vál-
lalt szerepüket mutatta be a váci középiskolások számára a Zöld Alternatí-
va Vetélkedő és Nyíltnap. A Duna-Dráva Cement Kft. Váci Cementgyárában 
megrendezett környezetvédelmi versenyen a gyár környezetvédelmi beru-
házásának kulisszái mögé is betekinthettek a résztvevők.

Április 27-én har-
madik alkalom-
mal rendezték meg 
a Zöld Alternatí-

va Vetélkedő és Nyílt Napot, 
amely a Duna-Dráva Cement 
Kft. saját fejlesztésű, kreatív 
versenye. Az elmúlt években 
váci, illetve Beremenden és 
környékén élő középiskolások 
tekinthették meg a cement-
gyárak működését, izgalmas 
és elgondolkodtató feladatok 
segítségével.

A több fordulóból álló vetél-
kedő online szakaszában idén 
a csapatoknak egy, a DDC 
környezetvédelmi fejlesztésé-
vel kapcsolatos kérdőívet kel-
lett kitölteniük, és egy kre-
atív csapat videót forgatni-
uk az április 27-i döntőbe ju-
táshoz. A legjobb, fináléban 

részt vevő csapatok madárvé-
delmi, környezetvédelmi, va-
lamint ügyességi feladatokat 
is megoldottak. Végül kreati-
vitásukat is megmutathatták 
a cementes zsákokból készí-
tett ruhák és a DDC-s cement-
ből készített beton ékszerek 
divatbemutatóján. A döntőn 
a Boronkay György Műsza-
ki Szakgimnázium és Gim-
názium diákjainak Cement-
vakondok nevű csapata bi-
zonyult a legjobbnak. Máso-
dik helyezett lett a Váci SZC 
Király Endre Szakgimnáziu-
ma és Szakközépiskolájának 
Green Király csapata, míg a 
harmadik helyen a Boronkay 
György Műszaki Szakgimná-
zium és Gimnázium másik 
csapata, a Green Corporation 
végzett. Munkájuk elismeré-

seként értékes nyereményeket 
vihettek haza.

A Duna-Dráva Cement Kft. 
működésének egyik alappillére 
a környezet védelme, tevékeny-
ségét a rendelkezésre álló erő-
források tudatos felhasználásá-
val végzi. Az ország meghatá-
rozó építőanyag-gyártójaként 
kiemelt figyelmet fordít arra 
is, hogy a környezetében élőket 
rendszeresen tájékoztassa mű-
ködéséről, és a most lebonyo-
lított vetélkedőhöz hasonlóan 
lehetőséget biztosítson az ér-
deklődőknek az ipar és a kör-
nyezet fenntartható kapcsola-
tának bemutatására. 

A Vetélkedőről készült 
részletes beszámolót a DDC 
honlapján tekintheti meg: 
w w w.duna-drava.hu/zold-
alternativa

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

citroenvac.hu

Iparosgyűlés VácottMegtartotta idei beszá-
moló iparosgyűlését a 
Vác és Vidéke Ipartestü-
let. Buchwald Imre elnök 
összegzésként megálla-
pította: a kisvállalkozá-
sokat érintő jogszabály-
változások kedvező ha-
tásait a tagság nem na-
gyon érezte.

Az elnökségi beszá-
molóból az is kide-
rül: a csökkenő lét-
szám ellenére az 

ipartestület gazdálkodása sta-
bil. Bevételeik elsődleges for-
rása a tulajdonukban álló in-
gatlanok bérbe adása. 

Buchwald Imre elismerő-
en szólt az önkormányzattal 
esztendőkkel ezelőtt megkö-
tött együttműködési megálla-
podás eredményeiről. Az ipar-
testület fontos érdekérvényesí-
tési lehetőséget lát a kapcsola-
tok erősítésében. Erre megvan 
a fogadókészség - reagált a ké-
résre Fördős Attila polgármes-
ter, aki köszöntve az ipartes-
tület tagjait, elismerően szólt 
a váci iparosok tevékenységé-
ről. Németh László, az Ipartes-
tületek Országos Szövetségé-
nek elnöke szélesebb kitekin-
tésben értékelte a kisvállalko-
zások helyzetét, s bár szerinte 
vannak pozitív változások, a 
kormánynak tovább kell erő-
sítenie a gazdasági teljesít-
ményben kiemelkedő szerepet 
betöltő réteg helyzetét.

A felügyelő bizottság beszá-

molóját Stefanik József elnök 
ismertette. 

Az iparosgyűlés végén kitün-
tetéseket adtak át. A Vác és Vi-
déke Ipartestület elnöksége 25 
éves kisipari, vállalkozói mun-
kássága elismeréseként ezüst 
gyűrűt és oklevelet adományo-
zott Bertyák András nógrádi te-
herfuvarozónak, Furucz Zol-
tánnak, a Váci Napló főszer-
kesztő tulajdonosának, Gombos 
Márton őrbottyáni harang és 
réz kistermék előállítónak, vala-
mint ifj. Szabados Imre váci te-
herfuvarozónak. Aranykoszo- 
rús mester címet kapott Déri Já-
nos szobafestő, a DÉP 2000 Kft 
tulajdonosa.

Az iparosgyűlésen Késhe-
gyi László ügyvezető elnök be-
jelentette: harmincegy évnyi 
szolgálat után még májusban 
befejezi munkáját a közösség-
nél, hiszen az idén lesz hetven 
éves. Buchwald Imre köszö-
netként átadta a már koráb-
ban megszavazott tiszteletbe-
li örökös elnökséget dokumen-
táló oklevelet Késhegyi Lász-
lónak.

Furucz Anita

Szebb napokban reménykednek a váci iparosok
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Dunakeszi: Óriási sikert 
aratott a Város tortája

„Dunakeszi nagyközség 1977. április 1-jén nyerte el a városi rangot. A 40. 
születésnapot ünnepeljük ma. Dunakeszi a Mi városunk! Mi egy nagycsa-
lád vagyunk. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan ünnepeljük együtt ezt a je-
les évfordulót.” – mondta április 30-án a Duna-parti szabadtéri központ 
nagyszínpadán Dióssi Csaba polgármester, aki Tuzson Bence országgyű-
lési képviselővel együtt itt mutatta be először a nagyközönségnek a Vá-
ros tortáját.

Huszonhat festő,- fotó – és szobrászművész munkáiból nyílt kiállítás Met-
széspontok címmel a Verőce Galériában, május 6-án. 

A jeles évfordulót egész év-
ben számos rendezvény-
nyel, programmal ünnep-
li Dunakeszi, melynek so-

rában az egyik kiemelkedő esemény 
volt az április 30-án tartott egész na-
pos műsorfolyam, az Ünnepel a vá-
ros, melynek csúcspontjaként ke-
rült bemutatásra a nagyközönség 
előtt a Város tortája. Az ünnepé-
lyes pillanatok előtt már jó fél órá-
val hat asztal előtt hosszú sorokban 
várakoztak az emberek, hogy meg-
kóstolhassák Dunakeszi címerét is 
magán viselő, különlegesen finom 
íz harmóniájú cukrászati remekmű-
vet, a Város tortáját, a Kun Cukrász-
műhely díjnyertes alkotását.  

Az egyik asztalnál Dióssi Csaba polgármes-
ter és Tuzson Bence országgyűlési képviselő, 
míg egy másiknál Erdész Zoltán alpolgármes-

ter szolgálta fel a felfokozott érdeklő-
déssel várt cukrászati költeményt az 

ünneplőknek, akik közül a jeles ese-
ményt többen fényképen is megörö-
kítettek.

Bárkinek is volt az ötlete, telitalá-
lat volt, hogy a Dunakeszi Program-
iroda meghirdette a Város tortá-
ja versenyt a helyi cukrászdák szá-

mára. Óriási sikert aratott a kö-
zönség körében a győztes Kun 
Cukrászműhely remekműve, a 
Város tortája. Az Önkormányzat 
jóvoltából közel háromezer szele-

tet fogyasztottak el az ünnepségen 
megjelent polgárok.

A  kétféle csokoládés musz-, mo-
gyorós pralinétorta és az ünnepi rendezvény 
méltó volt a város 40. születésnapjához. 

 (Vetési)
Fotó: KesziPress

Metszéspontok 
Csoportos kiállítás a Verőce Galériában

Az egykor moziként mű-
ködő, majd hosszú éve-
ken át jobbára kihasz-

nálatlan épület, jelentős mérté-
kű átalakítást követően, a köz-
elmúltban nyerte el új arcát és 
egyúttal új rendeltetését. A fel-
újítás során a szakemberek az 
oldalfalak egy részét megfosz-
tották a korábbi fedőrétegtől és 
vakolattól, visszaadva az ere-
deti kőfal rusztikus hangula-
tát. E múltidéző hatás sajátos 
atmoszférát teremt az újonnan 
festett, modern falrészletekkel 
és a legkorszerűbb világítótes-
tekkel, berendezésekkel. E kü-
lönleges miliő varázslatos teret 
biztosít a tárlatnak, sőt, továb-
bi jelentésárnyalatokkal gazda-
gítja az alkotásokat.

A kiállító művészek, - dacá-
ra annak, hogy valamennyi-
en a Duna bal partjáról, pon-
tosan a Budapesttől Szobig ter-
jedő régióból érkeztek, és több-
ször voltak már részesei közös 
csoportos kiállításoknak, - 
nem tartoznak egyetlen azono-

sítható alkotócsoporthoz vagy 
szellemi áramlathoz. Munká-
ik műfajukban, stílusukban és 
hangvételükben jelentős mér-
tékben különböznek egymás-
tól, ám közös szerepléseik pi-
kantériája – mint ahogy e mos-
tani alkalommal is - talán ép-
pen ebben a különbözőségben 
rejlik. Azaz a címben rejlő kér-
désben, hogy hol találhatók a 
metszés, - és találkozáspontok 
a különböző utak és irányok 
között? 

A kiállítás szervezői, Gebora 
István, Koltai-Dietrich Gábor 
és Németh Árpád festőművé-
szek, a művésztársakhoz in-
tézett felhívásban nem szab-
tak sem technikai, sem temati-
kai feltételeket, csupán az alko-
tókra jellemző munkákat kér-
tek. Így a begyűjtött művek a 
részt vevők egyéni arculatáról, 
törekvéseiről vagy éppen jelen-
legi állomásáról adnak számot. 

A szakmailag igen nívós 
anyagot – a célkitűzés értelmé-
ben – a technikai változatosság 
mellett gondolati és érzelmi ré-
tegzettség jellemzi. A kortárs 
életérzések megfogalmazásá-
nak számtalan változata a ter-
mészetelvű ábrázolástól kezd-
ve a teljes absztrakcióig.         

A kiállítást Grauszmann 
György Verőce polgármeste-
rének köszöntője után Koltai-
Dietrich Gábor festőművész 
nyitotta meg. Közreműködött 
Bártfai Zoltán ütőhangszere-
ken.

A tárlat május 26-ig tekint-
hető meg.

Kiállító művészek:
Bardócz Lajos, Bodor Zol-

tán, B. Tóth Éva, Fekete István, 
Cservenák Péter, Glicza Flóri-
án, Gebora István, Jankovics 
János, Kis Sándor Lajos, Koltai-
Dietrich Gábor, Kubó Éva, Lau-
kó Pál, Lehotka László, Magyar 
János, Magyar Miklós, Mol-
nár Ferenc, Nagy VeraNOVA, 
Nádor Géza, Németh Árpád, 
Németh Géza, Orvos András, 
Óvári János, Rákos Éva, Szar-
ka Hajnalka, Szottfreid Zsófia, 
Tumbász András, Zalubel Ist-
ván, Ziman Lajos

Maczkay Zsaklin
Fotó: Cservenák Péter
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25 ezer dollár összdíjazású 
tenisztorna Dunakeszin

A Nexon Dunakeszi Teniszklub ismét a városba „hozta” női teniszezők ifjú tehetségeit, akik izgal-
mas és igazán látványos mérkőzéseket vívnak egymással, hogy felkerüljenek a 32 főtáblára. Szinte 
a világ minden szegletéből, egészen pontosan közel harminc országból érkeztek versenyzők a 25 
ezer dollár összdíjazású nemzetközi tornára, melyet a Magyar Tenisz Szövetség finanszíroz – tud-
tuk meg Bogyó Tamástól, a rendező klub vezetőedzőjétől.

- Nagyon örülünk, hogy sike-
rült elnyernünk a világszínvo-
nalú verseny rendezési jogát, 
amellyel a tavalyi torna után 
idén is Dunakeszin láthatjuk 
a jövő felnőtt élmezőnyének 
jó néhány klasszisát. A klub 
szakmai teljesítményének el-
ismerését jelenti, hogy a Ma-
gyar Tenisz Szövetség mellett 
számos vállalkozót is a ver-
seny támogatói között tudha-
tunk. A torna színvonalát jól 
reprezentálja, hogy az első ki-
emelt Tamara Zidansek, aki a 
felnőtt női világranglista 142. 
helyét foglalja el. A szlovén 
hölgy mellett is számos tehet-
séges teniszező nevezett a ver-
senyre, akik közül a legszeré-
nyebb eredménnyel büszkél-
kedő versenyző is 280. a világ-
ranglistán. Szóval, rendkívül 
erős mezőny jött el Dunake-
szire, akiknek a játéka iga-
zi sportélményt jelent a nézők 
számára. Közülük is kiemel-
ném a 14 éves ukrán lányt, aki 
a 18 évesek között megnyer-
te az Ausztrál Opent. Ő a Ma-
gyar Tenisz Szövetség szabad-
kártyájával érkezett a verseny-

re, míg a másik nagy tehetség 
a 16 éves szlovén Kaja Juvan, 
aki megnyerte az USA-ban az 
Orange Bowl versenyt is a 18 
évesek között. Sok feltörekvő, 
utánpótláskorú játékos játszik 
a tornán a már számos, rangos 
versenyen rutint szerző teni-
szező mellett.

- A rangos versenyen in-
dultak magyarok is? Ők mi-
lyen színvonalat képvisel-
nek?

- A legnevesebb magyar já-
tékos Bukta Ágnes, aki a 350. 
hely körül áll a világranglis-
tán. Sajnos több tehetséges ma-

gyar játékos sérült, akik nem 
lehetnek itt. A feltörekvő fia-
taljaink közül még Nagy Ad-
rienn indult a tornán. Azt vi-
szont be kell látnunk, hogy egy 
olyan kvalitású teniszező, mint 
pl. Babos Tímea vagy Gálfi 
Dalma a dunakeszi versenynél 
rangosabb tornákon indul, hi-
szen szerencsére ők már a világ 
nagy versenyein is jegyzett te-
niszezők.

- Milyen szakmai elisme-
rést jelent a Nexon Dunake-
szi Teniszklub életében egy 
ilyen nívós verseny megren-
dezése?

- Egy neves sportmenedzse-
ri cégben is dolgozom, mely-
ben hozzám tartozik a tenisz, s 
így szerteágazó kapcsolatot si-
került kiépítenem Európában. 
Abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy „házhoz” jön-
nek a tehetséges fiatalok, nem 
nekem kell külföldre utaznom 
hozzájuk. Kétségtelen, hogy ez 
a szakmai munka kamatozik a 
Nexon Dunakeszi Teniszklub 
tevékenységében is. Hogy mit 
profitál még a klub egy ilyen 
nemzetközi versenyből? Ren-
geteget, hiszen a mi fiataljaink 
testközelből láthatják a jövő 
nagy menőit, szembesülhetnek 
azzal a ténnyel, hogy a tehetség 
és a szorgalom milyen szintre 
juttathatja el őket is, ha akar-
nak, és szeretnek teniszezni. 
Úgyhogy javaslom, hogy minél 
többen jöjjenek ki, és élvezzék 
a világ feltörekvő elitjébe tarto-
zó fiatal hölgyek játékát, akik 
szombatig igazi sportélmény-
nyel ajándékoznak meg ben-
nünket a Magyarság Sportte-
lepen.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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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!

     

Apróhirdetés

• GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő leg-
magasabb áron készpénzért vásárol festmé-
nyeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evőesz-
közök készleteket, aranyakat, szobrokat, bo-
rostyánokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 
06/1/789-1693, 30/382-7020

Az amerikai 
Maria Mateas
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