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Folytatás a 6. oldalon

A szeptemberi iskolaavatás után máris egy újabb 
jelentős fejlesztést, az új tanuszoda átadását ün-
nepelhették Dunakeszin, ahol 368 millió forintos 
állami támogatással valósult meg a beruházás. 
Jelenleg csaknem 50 településen zajlanak iskola-
fejlesztések az országban, s ezek teljes mérték-
ben hazai, kormányzati forrásból valósulnak meg, 
tehát a helyi önkormányzatoknak még csak ön-
erőt sem kell biztosítaniuk. A most átadott léte-
sítményhez a várossá avatásának negyvenedik 
évfordulóját ünneplő Dunakeszi önkormányza-
ta biztosította a telket, parkolót épített és parko-
sította a környéket. Az uszoda névadója Gérecz 
Attila, egykori válogatott öttusázónk, aki a kora-
beli olimpiai keretnek is tagja volt, s az ötvenha-
tos forradalom és szabadságharc idején vesztet-
te életét – mondta el az avatóünnepségen Tuzson 
Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület 
országgyűlései képviselője.

Négy évtized álma vált valóra

F
o

t
ó
: K

e
s

z
iP

r
e

s
s

Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó, 
Szabó Tünde államtitkár, Dióssi Csaba polgármester 
és Tuzson Bence államtitkár avatta fel az uszodát 
a Fazekas iskola igazgató asszonya és diákjai közreműködésével



Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán nyílt meg a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által összeállított Szent László vándorkiállítás  
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Szent László útján - közel ezer éve

Intézményalapító névadójukra emlékeztek a Cházárosok

A nemzetért és a keresztények egységéért bemutatott, a Barátok templomában tartott ünnepi misével kezdődött október 1-jén Vácott a Szent László- 
év egyik kiemelkedő eseménye, mely ezt követően - az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán - a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága ván-
dor tablókiállításának megnyitójával, történelmi áttekintést adó tudományos előadással folytatódott. A programot a Sancta Maria Regina Alapít-
vány szervezte.

Harangszóval vette kezdetét az a bensőséges hangulatú ünnepség a váci Cházár András Többcélú Közoktatási Intézményben, melyen az intézményala-
pító névadó emléke előtt tisztelegtek a hálás útókor képviselői. A jólészi Cházár András kezdeményezésére 1802-ben, 215 évvel ezelőtt kezdte meg 
működését hazánk első siketnéma intézete. Vác főterén álló, egykori püspöki palota épületében hallássérülteket oktató és nevelő intézményben szept-
ember 29-én rendezett megemlékezésen részt vett Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) parlamenti államtitkára is. 

Az ünnepi szentmisén - melyen 
díszvendégként jelen volt töb-
bek között Rétvári Bence ál-
lamtitkár, illetve az önkor-

mányzat képviseletében Pető Tibor alpol-
gármester - Varga Lajos segédpüspök kö-
szöntőjében hangsúlyozta, hogy mivel a 
krónikai hagyomány erősen köti Váchoz 
a 940 éve trónra lépett és 825 éve szentté 
avatott uralkodót, illik, hogy a neki szen-
telt emlékévben méltó módon tisztelegjen 
előtte a város.

- A ferencesek temploma őrzi város-
unkban a középkori székesegyház emlé-
két, képletesen szólva mondhatjuk, hogy 
itt László és Géza király lába nyomában 
járhatunk - említette a főpap.

Az ünnepi szertartást Bíró László püs-
pök, Magyarország katonai ordináriusa 
vezette, aki homíliájában középpontba ál-
lította a lovagkirálynak a kun vitézzel ví-
vott harcáról szóló legendát, illetve annak 
krónikai ábrázolásait, melyeken gyakori 
megjelenítés, hogy az ellenfél tüzet okád 
a királyra.

- Rendkívül mély értelmű üzenetet hor-
doz ez az ábrázolási mód, azt sugallja, hogy 
Szent László küzdelme nem egyszerűen a 

külső ellenséggel szemben vívott ütközet, 
hanem szellemi harc is egyben a sötétség 
erői ellenében - fogalmazott Bíró László. 
A főpap megemlítette azt is: Szent Lászlót 
ünnepelni, rá emlékezni nem ködös nosz-
talgiázás és magyarkodás, hanem lehető-
ség a nemzeti összetartozás, a közösségért 
vállalt felelősség érzésének erősítésére.

A katolikus főiskolán folytatódott prog-
ram bevezetéseként Libor Józsefné dr., az 
intézmény rektora úgy fogalmazott: nagy 
örömmel fogadták a vándorkiállítás itte-
ni bemutatásának lehetőségét, hiszen a 
Szent László király megtestesítette eré-
nyek, eszményképek - mint például a bá-
torság, lelkiismeretesség, mértékletesség, 
hűség - ma is nagyon fontosak a felnövek-
vő generációk nevelésében.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának parlamenti állam-
titkára megnyitójában kiemelte: a Szent 
László-év kezdeményezése nem várt nagy 
sikert hozott, a programok mind ideha-
za, mind a határon túli, akár messze föl-
dön élő magyar közösségekben érezhető-
en megmozgattak olyan erőket, amelyek 
hozzájárulhatnak a nemzeti összefogás 
elmélyítéséhez. 

Büszkén tekintünk Magyarország tör-
ténelmére, a keresztyén magyar államra, 
melyből sok-sok dicsőséges példát tudunk 
kiemelni, köztük Szent László tetteit, aki-
nek emléke eleven él a magyarok emléke-
zetében, az egyházközösségek minden-
napjaiban. A magyar nemzeti egység, a 
magyar kereszténység számára rendkívül 
fontos történelmi szereplő Szent László 
király, akinek hite, hazaszeretete erősebb 
volt minden egyéni érdeknél, az ország 
jövőjét szolgálta, felül tudott emelkedni 
az őt ért sérelmein – jelentette ki Rétvári 
Bence, aki hosszasan sorolta azokat a te-
lepüléseket – határon innen és túl – ahol 
óriási érdeklődés kísérte a Szent László 
év tiszteletére rendezett vándorkiállítást, 
konferenciákat, emléknapokat.  

Szent László megvédte Magyarországot 
– hangsúlyozta az államtitkár, aki szerint 
minden generáció számára hazafias köte-
lesség a haza védelme. 

Korunk egyik legnagyobb kihívása, a 
tömeges migráció azzal szembesít, hogy 
nincs generáció, amelynek ne lenne fel-
adata szabadságunk, nemzeti független-
ségünk, történelmi hagyományaink meg-
védésében - hangoztatta a politikus, aki 

beszéde végén megnyitotta a vándorkiál-
lítást.

Az ünneplők Kosztolányi Tímea törté-
nész színvonalas előadása révén betekin-
tést nyerhettek Szent László uralkodásá-
nak meghatározó folyamataiba, megis-
merhették a lovag király küzdelmeit, a ko-
rabeli Magyarország történelmét. 

Az ünnepélyes megnyitón a „Korona és 
kard” című Szent László műből két rész-
let hangzott el az Apor Vilmos Katolikus 
Főiskola énekkara (vezényelt Heverdle Pé-
terné  Köncse Kriszta) és a Pellegrini ka-
marakórus előadásában (vezényelt Sebes-
tyén János), közreműködött Puskás Dáni-
el (ének, rendező), zongorán kísért Hor-
váth István (zeneszerző).    

***
 
Szeptember 29-én kortárs alkotóknak a 
lovagkirály élete, szellemi üzenete ihlette 
műveiből nyílt tárlat a Madách Imre Mű-
velődési Központban "Szent László örök-
sége" címmel. A BP Art Egyesület képző-
művészeti pályázatára csaknem harminc 
alkotó jelentkezett, az összegző tárlat el-
sőként - október 18-áig - Vácott látható.

- A pályázat meghirdetésével az volt a 
célunk, hogy ne hagyjuk fakulni Szent 
László emlékét, hanem a jelenkor mű-
vészeinek is inspirációt adjunk a legen-
dás uralkodó előtti tisztelgésre különbö-
ző műalkotások révén - mondta a meg-
nyitón az alapítvány nevében Wodianer-
Nemessuri Zoltán.

A kiállítás védnöke Fördős Attila pol-
gármester és dr. Beer Miklós megyés-
püspök. A kiállító művészek: Aba 
Béla, Adorján Attila, Baky Péter, Blas-
kó János, Guti J. Soma, Homolya Gá-
bor, Koltai-Dietrich Gábor, Kovács Pé-
ter Balázs, Lencsés Ida, Luzsicza Ár-
pád, M. Novák András, Németh Ár-
pád, Orvos András, Pásztor Gyöngyi, 
Pató Károly, Petrás Mária, Prutkay Pé-
ter, Sándor Miklós, Segesdi Bori, Se-
gesdi György, Somogyi Győző, Széchy 
Bea, Székács Zoltán, Tóth Pitya István, 
Tóth Zoltán Toti, Varga Amár László, 
Veszely Ferenc.  

Ribáry Zoltán-Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az iskolai ünnepség kez-
detén felcsendülő ha-
rangjáték után az in-
tézmény igazgatója, 

Mikessy György idézett a harang 
adományozó levélből: „A harang 
felirata, a harangra jellemző méltó-
sággal hirdesse Cházár András em-
lékét, szóljon a siketekért, szülei-
kért, mindazokért, akik érdemben 
tettek, és tesznek értük.” 

A Himnusz után az intézmény 
igazgatója bevezető gondolatában 
kiemelte, hogy az ünnep a tanu-
lókról, a gyerekekről, az őket ok-
tató pedagógusokról szól. „Kincs-
nek minden ritkasága eltörpül a si-
ketek oktatása, nevelése mellett.” 
- idézte Cházár András gondola-
tát Mikessy György, aki ezt követő-
en arról beszélt, hogy Cházár And-
rás 1799. szeptember 24-én írta hí-
res levelét, amely útjára indította 
azt a társadalmi folyamatot – esély-
egyenlőség, gyógypedagógiai ok-
tatás, stb. - melynek eredménye-
ként 1802-ben megnyílt hazánk-

ban elsőként, akkori nevén a Siket-
némák Váczi Országos Királyi Inté-
zete, amely folyamatosan működik 
azóta is.  A hagyományt ápolják, az 
oktató, nevelő munkát töretlen lel-
kesedéssel folytatják – hangzott el. 
Mikessy György bejelentette, hogy 
az intézményben – az önzetlen tá-
mogatóknak köszönhetően – meg-
nyitják az úgynevezett Snoezelen 
terápiás szobát, melyet majd az 
ott tanulók vehetnek igénybe. 
Az intézmény megnyitásának 215. 
évfordulóján a hagyományokhoz 

híven a diákok tartalmas műsor-
ral emlékeztek meg névadójukról, 
Cházár Andrásról. 

Az eseményen megjelenő Rétvá-
ri Bence, az EMMI államtitkára kö-
szöntőjében kiemelte; Cházár And-
rás jelleme, hazafiassága példaér-
tékű, miként az is, hogy három év 
alatt jött létre a speciális feladatot 
ellátó intézmény. 

A kormányzat számára nem-
csak a különböző szervezetek, pél-
dául a Siketek és Nagyothallók Or-
szágos Szövetségének támogatá-
sa fontos, hanem a fogyatékkal élő 
emberek zavartalan ügyintézésére 
is hangsúlyt kell fektetni – mond-
ta Rétvári Bence, aki kiemelte, 
hogy az Európai Parlamentbe első-
ként Magyarország delegálta a fo-
gyatékkal élő emberek képviselőit.  
- Igyekeztünk a növelni a térítés-
mentes jelnyelvi szolgáltatásra for-
dítható forrásokat. A kontakt vi-
deó tolmácsolás szolgáltatás révén, 
ma már, ha valaki elmegy egy kor-
mányablakba, akkor ott az interne-

tes technológia segítségével egy jel-
tolmács bármikor bekapcsolható 
a beszédbe, bekapcsolható a kom-
munikációba. Nem kell helybe hív-
ni egy jeltolmácsot. Egy ilyen se-
gítségnyújtás révén tudtuk aka-
dály mentesíteni sok ember számá-
ra, hogy bármikor, bárhova el tud 
menni ügyet intézni – húzta alá. 
Az államtitkár hozzátette, hogy 
azok a hivatali dolgozók, akik jel-
nyelvi képességek birtokában tud-
nak kommunikálni az ügyfelek-
kel, külön pótlékban részesülnek. 
Az akadálymentesítési projekt pe-

dig összesen 720 millió forintos ke-
retösszegből valósulhatott meg. Be-
jelentette, hogy 2017. november 
8-10. között Budapesten rendezik 
a Siketek Világ Szövetségének III. 
Nemzetközi konferenciáját, mely-
nek mottója: Társadalmi befoga-
dás jelnyelven át, aminek fedeze-
tét jelentős mérték biztosítja a kor-
mány – hangoztatta Rétvári Bence, 
aki két jelentős – több milliárdos - 
pályázati lehetőségre hívta fel a fi-
gyelmet, melynek keretében újabb 
forrásokhoz juthatnak a speciá-
lis feladatokat ellátó intézmények.  
- Mindig fejet hajtok azok előtt, akik 
másokon segítenek. ’Hál Istennek 
nagyon sokan vannak ebben az or-
szágban, akik közé tartoznak a pe-
dagógusok is – kezdte köszöntő-
jét Verebélyi Ákos, a Váci Tanker-
ületi Központ igazgatója. Kiemel-
te a tankerület és az intézmény szo-
ros szakmai együttműködésének 
jelentőségét, a hátránnyal induló 
gyermeke érdekében közösen kifej-
tett erőfeszítéseikről. Szólt arról is, 

hogy a külföldön látott jó példákat 
igyekeznek majd a váci iskolában is 
hasznosítani. 

A határon túli minták kedvező 
tapasztalati alapján kezdi meg mű-
ködését a Snoezelen terápiás szo-
ba, melynek kialakítását a Budapes-
ti Diplomatafeleségek Egyesülete 
is támogatta - akik tavaly az intéz-
mény óvodaudvarának felújításához 
szintén hozzájárultak. 

Az ünnep kitüntetések átadásával 
és Cházár András szobrának koszo-
rúzásával ért véget. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Rétvári Bence

Mikessy György igazgató 
kitüntetéseket adott át
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Ők az igazi 
hőseink

Október 6-a és Arad. Ez a dátum és város immá-
ron 168 éve a gyász napja. Ezen a napon minden 
magyarnak a szíve elszorul, és egy főhajtással 
rója le tiszteletét azon vértanúk emléke előtt, 
akiket 1849. október 6-án végeztek ki. Ők azok, 
akik a legdrágább kincsüket, az életüket adták 
a magyar hazáért, ráadásul többen úgy, hogy az 
anyanyelvét sem beszélték Magyarhonnak.

Ma úgy ismerjük őket, mint az aradi vértanúk. Az 
a 13 honvéd tábornok és főtiszt, akik közül vala-
mennyi aktív vagy kilépett császári-királyi tiszt 
volt, és a szabadságharc végén a honvédseregben 

egyikük altábornagyi, tizenegyen vezérőrnagyi és egyikük ezre-
desi rendfokozatot viselt.  A győztesek ellenben egyikük táborno-
ki rendfokozatát sem ismerték el hivatalosan, és nem véletlenül e 
napon végezték őket ki, ugyanúgy, mint Pesten az első felelős ma-
gyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost. Ugyanis szándékosan 
a bécsi forradalom és Theodor Baillet von Latour császári had-
ügyminiszter meggyilkolásának első évfordulóján, mintegy totá-
lis bosszúként küldték halálba a haza legnemesebb katonáit, akik 
közül négynek Haynau „különleges kegyelmének köszönhetően” 
akasztófa helyett puskagolyó vette el a drága életét.

Kossuth Lajos 1890-ben, az egyetlen fonográfon is rögzített be-
szédében Aradot a magyar Golgotának nevezte. Pedig Haynau-
nak, a magyar honvédtisztek elleni bosszúhadjárata nem Aradon 
kezdődött. Augusztus 20-án Temesváron lőtték főbe Hruby Gyu-
la őrnagyot, Görgei Artúr volt segédtisztjét. 1849 augusztusa és 
1850 februárja között Aradon még további három honvédtisztet 
végeztek ki. Augusztus 22-én Ormai Norbert honvéd ezredest, 
a honvéd vadászezredek parancsnokát – őt szokás az első aradi 
vértanúnak is nevezni –, október 25-én Kazinczy Lajos honvéd 
ezredest, Kazinczy Ferenc fiát – őt szokás a tizenötödik aradi vér-
tanúnak nevezni  – és 1850. február 19-én Ludwig Hauk alezre-
dest, Bem József tábornok hadsegédét.

A halálra ítéltek mindannyian ugyanazon ügyért harcoltak: a 
magyar szabadságért és a magyar haza megújulásáért. Hittek ab-
ban, hogy a reformkor nagyjai – Széchenyi, Wesselényi, Kölcsey, 
Deák és Kossuth – egy modern, új Magyarország alapjait tették 
le, kivezetve a magyarságot a középkori feudális viszonyok közül. 
A halálra ítélt politikai és katonai vezetők mindegyike kész volt 
életét áldozni ezekért a célokért.

Nem kértek, és nem is kaptak kegyelmet. Igazi hősök voltak.
A történelem és a magyar nép soha nem felejti emléküket.

Molnár László

Semjén: a migráció következményeit 
nem lehet jóvátenni

A legnagyobb probléma a migrációval, hogy ha egyszer ide bejönnek, többet nem tudunk megszabadulni tő-
lük - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szeptember 21-én, egy váci fórumon, hozzátéve, senki-
nek ne legyen illúziója, ha ezt most elrontjuk, többé nem lehet jóvátenni - tudósított a rendezvényről az MTI.

A kormánypárti politikus a Magyar 
Magyarországot! Európai Európát! 
nevű rendezvényen kifejtette, a ke-
resztény hagyományokat és a nem-

zettudatot támadó, valamint a gender-ideológiát 
és az ahhoz hasonló "devianciákat" kényszerítő 
liberalizmus teremtett olyan vákuumot Európá-
ban, amelyben az iszlám és a migráció úgy ha-
ladhat előre, mint kés a vajban.

Az európai társadalmakba nemhogy asszimi-
lálódni, de még csak integrálódni sem tudó mig-
ránsok tömegei egyfajta folyamatos, lokális pol-
gárháborús helyzetet alakíthatnak ki - mondta, 
később arra is kitérve, hogy "ahol muzulmánok 
vannak, ott előbb-utóbb a sáríát be kell vezetni".  
"Ott nincs lelkiismereti szabadság" - fűzte hozzá, 
megjegyezve, az iszlám egy nagy világvallás és 
kultúra, de nem féltétlenül Európában van a he-
lye. Semjén Zsolt aláhúzta, amíg Brüsszel az ön-
védelmi reflexek megbénításán dolgozik, addig a 
magyar kormány a józan ész talaján áll és a nem-
zeti önvédelem gondolata foglalkoztatja, az idő 
pedig Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar 
kormány politikáját igazolja majd.  

 Rétvári Bence, a Fidesz-KDNP pártszövetség 
új helyi választókerületi elnöke nyitóbeszédé-
ben szintén a bevándorlást nevezte a leginkább 
sorsfordító kérdésnek, amelyben szerinte min-
den választó lát veszélyt. Hangsúlyozta, a kvó-
taper megnyitotta a teret a "Soros-terv" előtt, 
amely Európába évente egymillió migránst 
hozna, majd kötelező kvóták szerint szétoszta-
ná őket a tagállamok között, fejenként 9 milli-
ós támogatást adva nekik, az ezt fedező kötvé-
nyek haszna pedig Soros Györgyé lenne.  A kor-

mánypárti politikus kitért arra is, mára minden 
ellenzéki párt Soros György bevándorláspár-
ti politikáját visszhangozza. Az ellenzék, amely 
korábban a bevándorlás tényét, majd a kötele-
ző kvótákat is tagadta, most azzal téveszti meg a 
magyar állampolgárokat, hogy nem is létezik a 
Soros-terv - fejtette ki Rétvári Bence.

A fórumbeszélgetés másik részvevője, Bayer 
Zsolt elsőként azon felháborodásának adott han-
got, hogy a török származású, integrációért fele-
lős német miniszter azt mondta, nem létezik né-
met kultúra. Kiemelte, ez is azt mutatja, hogy 
kihunyni látszik Nyugat-Európa két legfonto-
sabb alapösztöne, az önfenntartás és az önvéde-
lem. Bayer Zsolt szerint ennek hátterében az áll, 
hogy a Nyugat-európai társadalmak "jó dolguk-
ban azt se tudják, mit csináljanak". Ezzel szem-
ben Kelet-Közép-Európát és benne Magyarorszá-
got ezerszer jobb állapotban kapta derékba ez a 
kihívás - tette hozzá. A publicista arra is felhív-
ta a figyelmet, hogy amit a liberális világ és sajtó 
próbál közvetíteni, az egyre inkább elszakad at-
tól a valóságtól, amit az emberek érzékelnek. Ez 

az állapot pedig csak nagyon rövid ideig tartha-
tó fenn - mondta.

Bayer Zsolt a jövő évi választásokra vonatko-
zó kérdésre azt mondta, az ellenzék "lánglelkű 
bohócai" a következő fél évben "mindenképpen 
forradalmat akarnak csinálni", a kormánypár-
tok támogatóinak ezért meg kell őrizniük türel-
müket. A publicista azt jósolta, hogy az MSZP 
november közepére "páros lábbal kirúgja" Bot-
ka Lászlót, helyére pedig "jön majd az a hölgyi-
ke, aki be fog ülni huncut mosollyal a Feri ölé-
be". A Jobbikról szólva hozzátette, az ellenzé-
ki párt másfél év alatt eljutott a "csak a nemzet, 
meg a gárdamellény mérhetetlenül radikális és 
nemzeti jobboldaliságától, Heller Ágnes szan-
dálcipőjéig".    

  Semjén Zsolt beszélt arról is, hogy a Fidesz-
KDNP pártszövetség a magyar történelem "leg-
sikeresebb politikai konstrukciója", amit az is 
mutat, hogy több mint tíz éve rendelkeznek az 
abszolút többség feletti támogatottsággal. Ki-
emelte, még az ellenzék szimpatizánsai sem 
gondolják úgy, hogy Orbán Viktornál bárki is 
alkalmasabb lenne a kormányzásra, ugyanak-
kor szerinte a kormánypárti szavazók akkor kö-
vetnék el a legnagyobb hibát, ha ennek tudatá-
ban hátradőlnének, választási távolmaradásuk-
kal ugyanis a most biztosnak látszó győzelmük 
is veszélybe kerülhet.

Harrach Péter, a Fidesz-KDNP volt választó-
kerületi elnöke rövid felszólalásában azt mond-
ta, Magyarország fejlődik, és jó állapotban van, 
a jelenlegi fórum pedig azt mutatja, hogy a vá-
lasztási kampány, ha nem is hivatalosan, de 
megkezdődött – számolt a fórumról az MTI.

Születés Hete, a családdá válás ünnepe 
Vácon első alkalommal 2017. október 11. és 14. között

Idén először kerül megrendezésre Vácott a 
Születés Hete Fesztivál. Az országos szak-
mai, kulturális és tájékoztató rendezvény-
sorozat (www.születeshete.hu) szervezői 

2005 óta  az ország különböző helyszínein áp-
rilis 1. és október 31.  között várják az érdeklő-
dőket. A rendezvényt Vác Város Önkormány-
zat Szociális Szolgáltatások Háza, illetve az in-
tézmény alapítványa, a Jótevők Háza Alapítvány 
közösen szervezi. A 2009-ben létrehozott Alapít-
vány már több programot szervezett közösen az 
intézménnyel, mint például 2009 és 2015 között 7 
alkalommal Vác Főterén a Jótevők Napját.  
2017 januárjától az Alapítvány elindította az Át-
járó Mentálhigiénés Irodát a 2600 Vác, Március 
15. tér 16. számú épület átjárójában kialakított 
irodában. Az iroda testi és lelki egészségpontként 
működik a város központjában, ahol pszicholó-

giai, életmódbeli és egészségügyi tanácsadáso-
kon lehet részt venni.

2017. október 11. és 14. között a Szociális Szol-
gáltatások Háza pszichológusával és területi vé-
dőnőivel együttműködve rendezik meg az Ala-
pítvány önkéntes szakemberei a város első Szü-
letés hetét. 

A program a Madách Imre Művelődési Köz-
pont Maklári termében kerül megrendezés-
re, ahová a várandósokat, illetve a kismamá-
kat gyermekükkel együtt várják a szervezők. A 
helyszínen lesz szoptatási és pelenkázási lehető-
ség, illetve az előadások is szabad és nyitott lég-
körben, a baba-mama klubokhoz hasonló han-
gulatban lesznek megtartva.  A rendezvénysoro-
zat célja, hogy a látogatók minél szélesebb körben 
jussanak hiteles információkhoz. Erről a szerve-
zésben részt vevő, illetve a témákat összeállító 

védőnők, pszichológusok, szülésznők, szoptatási 
tanácsadók, dúlák, pedagógusok, hordozást ok-
tató szakemberek, baba-mama klubok, alternatív 
gyógyászati központok, játszóházak, illetve köz-
hasznú civil szervezetek gondoskodnak. 

A programok színes és tartalmas szabadidős 
elfoglaltságot ígérnek a párkapcsolat, szexualitás, 
családtervezés, anyává-apává válás, várandósság, 
szülés-születés, szoptatás/táplálás, csecsemőgon-
dozás, hordozás, női szerepek megélése, gyer-
mekvállalás és karrier egyeztetése, a csecsemő-
kor és kisgyermekkor testi, lelki és beszédfejlő-
dés, a családdá válás kihívásai, illetve a bölcsődei 
és óvodai nevelés témakörökben.

 Szeretettel várunk a programunkra minden 
babára vágyót, várandóst, anyukát és családju-
kat, illetve a témával foglalkozó szakembereket!

Klinger Mária, pszichológus

Zsúfolásig megtelt a színházterem



Csoma Attila virággal köszönte meg 
Harangozó Katalin szervező munkáját

Karancskeszi küldöttsége Erdész Zoltán alpolgármester mutatta be a várost 
és az önkormányzat működését a polgármestereknek és jegyzőknek

Dunakeszi jeles személyiségei is részt vettek a találkozón
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Keszi települések találkozója Dunakeszin
A történelmi Magyarország területén közel félszáz Keszi előnevű, utótagú település volt (van), melyek Várnagy Enikő ötlete alapján több évtizede meg-
rendezik a Keszi Települések Találkozóját. A nagy sikerű rendezvénynek idén immár harmadik alkalommal adott otthont szeptember 30-án Dunake-
szi. A negyven éves városi múlttal büszkélkedő Dunakeszi vendégszerető meghívását tizennégy település fogadta el. A Dunakeszi által alapított ván-
dorzászlót az egész napos ünnepség záróakkordjaként Dióssi Csaba polgármester adta át a következő találkozót rendező Tiszakeszi polgármesteré-
nek, Sipos Imrének.

Ne g y e d s z á z a d a , 
hogy 1992-ben első 
alkalommal Bor-
bély Emma, majd 

hat esztendő elteltével, 1998-
ban Windhager Károly akko-
ri önkormányzati képviselők 
vállalták magukra a Keszi Te-
lepülések Találkozójának ott-
hont adó Dunakeszin a főszer-
vezői feladatokat. Szeptember 
30-án pedig immár harma-
dik alkalommal fogadta nagy 
szeretettel tizennégy telepü-
lés küldöttségét a 40 éves vá-
rosi rangját idén ünneplő tele-
pülés a Dunakeszi Program-
iroda és a Tóth Mariska Ala-
pítvány kuratóriuma szervező 
munkájának, az Önkormány-
zat anyagi támogatásának kö-
szönhetően.

A vendégek programja a Jó-
zsef Attila Művelődési Köz-
pontban kezdődött kora dél-
előtt, ahol megtekintették Du-

nakeszi 40 című, Enyedi La-
jos fotográfus-operatőr négy 
évtizeddel ezelőtt, a település 
mindennapi életét bemutató 
jubileumi fotókiállítását, me-
lyet ezer korabeli képből válo-
gattak.

A küldöttségek a patinás 
művelődési intézményből a 
város ékszerdobozaként elis-
mert gyártelepi kolónia köz-
pontjában emelkedő Ország-
zászlóhoz vonultak, ahol a 
találkozó főszervezője, Ha-
rangozó Katalin köszön-
tő szavai után Csoma Atti-
la önkormányzati képvise-
lő, a József Attila Művelődési 
Központ igazgatója, helytör-
ténész kedves hangvételű be-
szédben méltatta a Keszi tele-
pülések példaértékű kapcsola-
tát. Külön köszöntötte a Keszi 
Települések Találkozója meg-

álmodóját, Várnagy Anikót, 
aki Töhötöm nyomában cím-
mel megírta a Keszi törzsek és 
települések történetét, melyet 
2006-ban a Keszi Alapítvány 
adott ki.

Az idei találkozó megnyi-
tására felkért Várnagy Anikó 
őszinte hittel és szeretettel be-
szélt az eddigi találkozók lé-
lekemelő hangulatáról, össze-
tartó erejének jelentőségéről.

Köszöntők után ünnepé-
lyes zászlófelvonással zárult 
az Országzászlónál rendezett 
program, amely a Fő út mel-
letti Honfoglalási emlékmű-
nél folytatódott, ahol a Him-
nusz közös eléneklését követő-
en, a város díszpolgára, Kollár 
Albin címzetes iskolaigazgató 
beszédét hallgathatták meg a 
vendégek, aki – többek között 
- felidézte a korábbi találko-
zók emlékét is. Ezt követően a 
küldöttségek megismerhették 

Dióssi Csaba polgármestert 
és Erdész Zoltán alpolgármes-
tert, akikkel együtt a dunake-
szi találkozó emlékét Enyedi 
Lajos csoportképen örökítet-
te meg, melyet a kora esti bú-
csúzáskor már át is vehettek a 
vendégek. A jó hangulatú kö-
zös fotózás után a Fő út men-
ti Keszi fasorban – az egyko-
ron Dunakeszin rendezett ta-
lálkozó emlékére ültetett fákra 
– a települések képviselői sza-
lagot kötöttek a 2017-es talál-
kozó tiszteletére.

A közös fotózás, és szelfik 
után a vendégek megtekintet-
ték Dunakeszi legújabb büsz-
keségét, a napokban felava-
tott Atilla nagykirály szobrát, 
amely óriási elismerést váltott 
ki a küldöttségek tagjai köré-
ben. Nem kevésbe az, amit a 
Városházán hallhattak Erdész 

Zoltán alpolgármestertől, aki 
tartalmas előadásban mutat-
ta be Dunakeszi történetét, a 
település fejlődését, a város-
iasodás folyamatát, és a nap-
jainkban elért eredményeket. 
Beszámolt – többek között - a 
szeptemberben megnyitott 24 
tantermes iskola és sportcsar-
nok, a napokban átadott tan-
uszoda, az önkormányzat ba-
latoni üdülőjének építéséről, 
a nyáron megnyílt Duna-par-
ti szabad strand- és szabadidő-
központ fejlesztéséről. Bemu-
tatta a lakosság mindennapi 
életminőségét szolgáló sport- 
és kulturális célú fejlesztése-
ket, rendezvényeket, az Ön-
kormányzat és a hivatal mű-
ködését, a januárban megnyi-
tott ügyfélszolgálatot.

A vendégek a Szent Mihály-
napi ünnepség hangulatá-
ból is ízelítőt kaphattak a IV. 

Béla király főtéren, Kozsuch 
Zsolt plébános kalauzolásá-
ban megismerhették a Szent 
Mihály templomot, míg Sza-
káll Lászlóné Lujzi néni szí-
nes ismertetőjéből pedig a 

Helytörténeti Gyűjteményt. 
A művelődési központban el-
költött közös ebéd után dr. 
Hidán Csaba régész, törté-
nész, orientalista – fia, Hidán 
Álmos közreműködésével – 
Honfoglalás kori viselet és 
fegyverzet címmel tartott elő-
adást és látványos bemutatót.

Látványból és magas színvo-
nalú produkcióból a folytatás-
ban sem volt hiány a színpad-
ra lépő Bárdos iskola énekka-
rának, a Farkas Ferenc AMI, 
a Duna Gyöngye Néptánc 
együttes, és nem utolsó sorban 
a vendég Magyarkeszi Hagyo-
mányőrző Népdalkör tagjai-
nak köszönhetően. Méltán zú-
gott is a vastaps a produkciók 
után.

Ebben az emelkedett han-
gulatban köszöntötte – im-
már másodszor – a vendége-
ket Dióssi Csaba polgármes-

ter, aki Dunakeszi értékeinek 
és eredményeinek bemutatá-
sát követően örömét fejezte ki, 
hogy a városban fogadhatták 
tizennégy Keszi nevű telepü-
lés küldöttségét. Reményét fe-

jezte ki, hogy a találkozások 
folytatódnak, mert úgy érzé-
keli rendkívül nagy az össze-
tartó ereje. Köszönetet mon-
dott a szervezőknek a nagy si-
kerű program előkészítéséért, 
és lebonyolításáért.

A polgármesteri köszön-
tő után a Keszi vándorzászlót 
megáldotta Kozsuch Zsolt plé-

bános, majd elsőként Dióssi 
Csaba polgármester kötötte fel 
az emlékszalagot a megszen-
telt zászlóra Dunakeszi Vá-
ros és a Városvédő Egyesület 
nevében. S ezt követően va-
lamennyi küldöttség vezető-
je rögzítette településük em-
lékszalagját a Dunakeszi által 
alapított vándorzászlón.

Dióssi Csaba Dunakeszi ne-
vében átadta a vándorzászlót 
a következő Keszi Települések 
Találkozóját rendező Tisza-
keszi polgármesterének, Sipos 
Imrének: „Legyen ez a zászló 
a Keszi települések összetar-
tozásának jelképe. Őrizzétek, 
óvjátok és tiszteljétek! Éltes-
sétek és gazdagítsátok a tele-
püléseink közti kapcsolatot!” 
– kérte Dunakeszi vezetője. 
Tiszakeszi polgármestere kö-

szönetet mondott a szívélyes 
vendéglátásért, majd e szavak-
kal vette át a vándorzászlót:”A 
zászlót becsülettel megőriz-
zük, a települések közti kap-
csolatokat gazdagítjuk és erő-
sítjük!”

A felemelő pillanatok után 
Dallos Gyula olimpikon, örö-
kös magyar bajnok díjlovas, 

Dunakeszi díszpolgára záró-
beszédében abbéli hitének és 
meggyőződésének adott han-
got, hogy a nemzet egységét, 
és jövőjét a Keszi Települések 
Találkozójához hasonló kö-
zösségi rendezvények erősítik, 
melyek ápolják történelmi ha-
gyományainkat, értékeinket.

A magasztos tartalmú be-
széd után Csoma Attila kedves 
szavakkal és virággal fejezte ki 
köszönetét a rendezvény fő-
szervezőjének, az egész napos 
program háziasszonyának, 
Harangozó Katalinnak, aki-
nek tevékenységét megszám-
lálhatatlan önzetlen segítőtárs 
támogatta, akikre méltán le-
hetnek büszkék Dunakeszin. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Csoportkép is készült a tizennégy Keszi település találkozójának emlékére 

Kollár Albin 

Dióssi Csaba és Sipos Imre 
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Dr. Buda László először Dunakeszin!
Elfogadni, szeretni és meggyógyítani önmagunkat

Október 11-én végre Dunakeszin is találkozha-
tunk a Nyitott Akadémia egyik legnépszerűbb 
előadójával, a szomatodráma nevű módszer 
megalkotójával, Dr. Buda László pszichiáter-
rel, akinek Mit üzen a tested? című könyve 
már több tízezer példányban kelt el.  

Az előadás fókuszában az önelfogadás és önsze-
retet témája áll, ezek hiánya ugyanis komoly befo-
lyással bír az életben való boldogulásunk minden 
területére. 

A túlzott önkritika, az önutálat és az ebből fakadó önmegbetegítés jelensége 
fájdalmasan gyakori. Mindennek többnyire a gyermekkorig vagy a korábbi 
fontos kapcsolatokig visszanyúló gyökerei vannak. Az elégtelenség, a „nem-
kellés” érzése szintje a sejtjeinkbe égett, ezért hiába mondják nekünk, hogy 
igenis értékesek, szerethetők vagyunk, nem tudjuk elhinni magunkról. A be-
látás itt nem intellektuális kérdés, több kell ahhoz, hogy javítsunk az önma-
gunkkal való viszonyunkon. 

A Nyitott Akadémia standján – sok más, pszichológiai mű mellett – 
kedvezményes áron lehet megvásárolni Dr. Buda László könyveit, 

melyeket a szerző kérésre dedikál is. 

Jegyek kaphatók online, 
a www.nyitottakademia.hu oldalon 

és személyesen, a József Attila Művelődési Központban. 



A Gérecz Attila Tanuszodában a munka szakmai hátterét Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó biztosítja majd
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Négy évtized álma vált valóra 

Magyarországi Falumegújítási Díj pályázat
A belügyminiszter a Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozatának közreműködésével meg-
hirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj 2017. pályázatot „Átfogóan gondolkodni” mottó-
val. A pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel „reflektorfénybe ál-
lítsák“, azokat a települési közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon vég-
zik jövőbemutató fejlesztési tevékenységüket.

A most felavatott sportlé-
tesítmény a városban és 
a térségben élő gyere-

kek úszásoktatását és sportolá-
sát biztosítja, megépülésével a 
Pest megyei település régi álma 
vált valóra – hangsúlyozta a 
Gérecz Attila Tanuszoda ava-
tóünnepségén elmondott be-
szédében Tuzson Bence, a tér-
ség országgyűlési képviselője, 
a Miniszterelnöki Kabinetiro-
da kormányzati kommuniká-
cióért felelős államtitkára. Ez 
az uszoda is része annak a kor-
mányzati törekvésnek, amely 
a mindennapi testnevelést tá-
mogatja, s ezzel a gyermekek 
egészségét szolgálja, alapvető 
célja pedig nem kevesebb, mint 
hogy a felnövekvő generációk 
sportos, egészséges nemzedé-
kek legyenek. A sport kitartás-
ra, céltudatosságra, közösségi 
összefogásra nevel – fogalma-
zott az államtitkár.

Dunakeszi az ország legna-
gyobb tankerülete, amelyhez 
csaknem 27 ezer diák tartozik, 
a városban pedig több mint né-
gyezren tanulnak. Közülük el-
sőként a harmadikosok és a ha-
todikosok vehették igénybe az 

új létesítményt, de mint Tu-
zson Bence elmondta, nemcsak 
a diákok, hanem a felnőttek is 
használhatják majd az úszóme-
dencét, „ami öröm mindany-
nyiunk számára”.

Az államtitkár emlékezte-
tett arra is, hogy Dunakeszin 
több jelentős iskolaberuházás 
is megvalósult az elmúlt idő-
szakban, például szeptember 
elején adták át az új, 24 tanter-
mes iskolaépületet, amelyhez 
egy sportcsarnok is tartozik. 
Ezt 4,6 milliárd forintos álla-

mi támogatásból hoztak létre. 
A most felavatott uszoda elne-
vezésével pedig egy ötvenhatos 
áldozat emléke előtt is tiszteleg 
a város, ugyanis Gérecz Attila 
válogatott öttusázó, aki a ko-
rabeli olimpiai keretnek is tag-
ja volt, a forradalom és szabad-
ságharc idején vesztette életét 
– mondta ünnepi beszédében 
Tuzson Bence, a Pest megyei 5. 
választókerület országgyűlési 
képviselője.

A fejlesztések célja, hogy a 
gyermekek szebb és jobb kö-

rülmények között tanulhas-
sanak, valamint, hogy megte-
remtsék a mindennapos test-
nevelés és az úszásoktatás fel-
tételeit, több lehetőséget biz-
tosítva ezáltal a rendszeres 
testmozgásra, sportolásra – 
mondta avató beszédében Sza-
bó Tünde, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának spor-
tért felelős államtitkára. Az új 
tanuszodákban minden eset-
ben két medence létesül: egy 
10 méteres tanmedence és 
egy 25 méteres, 6 pályás úszó-

medence. Szabó Tünde be-
szélt arról is, hogy a kormány 
a Minden gyermek tanuljon 
meg úszni! program megvaló-
sítása érdekében célként fogal-
mazta meg, hogy járásonként 
legyen biztosított a tanuszoda-
hozzáférés.

Dióssi Csaba, Dunakeszi 
polgármestere felidézte, hogy 
1977-ben, amikor a települést 
várossá avatták, a lakosság ré-
széről már megfogalmazódott 
az igény egy uszoda építésére. 
De ez a későbbiekben azonban 

csak vágy maradt, még ha meg-
valósításának ígérete folyama-
tosan szerepelt is a pártok vá-
lasztási kampányában. Így pél-
dául a 2006-os megmérettetés 
előtt ígéretet kaptak a Gyur-
csány-kormánytól, sőt, már a 
támogatási szerződést is aláír-
ták, de a voksolás után „forrás-
hiány” miatt mégsem épülhe-
tett meg az uszoda. A kormány 
és az önkormányzat összefogá-
sával most végre sikerült meg-
valósítani az itt élőknek azt az 
álmát, amely a város történe-
tének 40 éve alatt mindvégig a 
szívügyük volt – fogalmazott a 
polgármester.

A szeptember elején átadott 
iskolához hasonlóan az uszoda 
építése is az összefogás ered-
ménye – fogalmazott az ava-
tóünnepségen a város polgár-
mestere. Dióssi Csaba köszö-
netet mondott a két államtit-
kárnak, Szabó Tündének és 
Tuzson Bencének, akiknek kö-
szönhetően a dunakeszi diákok 
úszásoktatása megkezdődhet a 
Gérecz Attila Tanuszodában, 
ahol a munka szakmai hátterét 
Kovács Ágnes olimpiai bajnok 
úszó biztosítja majd.

Mogyorósi Zsuzsanna
Fotó: KesziPress

Folytatás a címlapról

Csatlakozzon piacvezető multinacionális 
partnercégünk gödi telephelyére!

Elektromos autók akkumulátor gyártásához keresünk 

OPERÁTOR GÉPKEZELŐ vagy  

TECHNIKUS GÉPKEZELŐ pozícióba olyan 

személyeket, akiket motivál:

• a versenyképes jövedelem  
és további juttatások 

• egy műszakos nappali munkarend 
• modern munkakörnyezet 

• fejlődési lehetőség 
• ingyenes vállalati buszjárat  

vagy bejárás támogatás

JELENTKEZZEN az alábbi telefonszámon:  
36 70 665 5972  

vagy e-mail címen:  
job6428@prohumanallas.hu

A Stalltechnik-B Service Kft. 
VILLANYSZERELŐ VÉGZETTSÉGŰ 

munkatársat keres munkakörbe. 
Elvárásaink: 

• minimum 2-3 éves villanyszerelési területen  
szerzett tapasztalat  

• „B” kategóriás jogosítvány 
Amit ajánlunk: 

• a munkavégzéshez szükséges eszközöket: 
autó, telefon, laptop 

• széleskörű szakmai támogatás, 
továbbképzések 

• versenyképes munkabér 
• minőségi munkaeszközök 

Munkavégzés helye: Budapesti iroda,  
illetve országszerte partnereinknél 
Teljes munkaidő, bejelentett állás 

Érdeklődni:+36 70/883-7501 
titkarsag@stalltechnik.hu 

www.stalltechnik.hu

Szempont a pályaművek elbí-
rálása során, hogy a bemu-
tatkozó települések fejlesz-

tései feleljenek meg a Településfej-
lesztési füzetek különszámaként 
minden falunak eljuttatott “Irány-
elvek az európai falvak és vidéki 
térségek fenntartható fejlődéséért“ 
dokumentumban foglaltaknak.

(letölthető az alábbi cím utolsó 
oldaláról: http://www.kormany.
hu/hu/dok?source=1&type=301#!
DocumentBrowse).

A pályázat benyújtása, 
elbírálása

Pályázatot egy település ön-
kormányzata, vagy települések 
együttműködő társulása (max. 
20.000 lakossal) nyújthat be. 
Amennyiben az adott település 
önkormányzata nem kíván pá-
lyázni, a pályázatot civil szerveze-
tek is benyújthatják. A Magyaror-
szági Falumegújítási Díj Pályázat 
korábbi kiírásainak győztesei ön-
álló településként nem nyújthat-
nak be pályázatot.

A pályázatokat egy nyomtatott 
és egy DVD példányban kell a BM 
Önkormányzati Gazdasági Főosz-
tályára benyújtani (1903 Budapest 
Pf. 314.). A borítékra kérjük ráír-
ni: „Falumegújítási pályázat 2017”.
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Ünnepi ülés Gödön

Negyedszázada alakult meg 
a Vízgazdálkodási Társulatok 

Országos Szövetsége

Új, zenés darabbal debütál 
a Szentendrei Teátrum

A Zene Világnapját köszöntötték 
a Radnóti Miklós Gimnáziumban

Kőzet tanösvényt adtak át 
a nagymarosi Duna-parton

A Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége megalakulásának 25. 
évfordulója alkalmából szeptember 21-én ünnepi ülést rendezett a gödi 
Dunaparti Nyaralóházak színházteremében. A rendezvény fővédnöke  
Dr. Áder János köztársasági elnök volt.

A Szentendrei Jazz -és Borfesztivál nyitónapján szervezett sajtótájékoztatón ízelítőt ad-
tak a Bormámor című modern, zenés darabból, melyet Hamvas Béla művei nyomán állított 
össze Jaross Viktória rendező-író-koreográfus, Juhász Kristóf társíróval. A darabot 2017. 
december 9-én mutatják be a szentendrei Városháza dísztermében. 

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Lord Yehudi Menuhin kezdeményezésre 
1975-ben október 1-jét ZENEI VILÁGNAPPÁ nyilvánította. Így lett ez a nap 
a zeneművészet legnagyobbjaira való emlékezés mellett az örömzenélés 
ünnepe is egyben. 

Nagymaros Város Önkormányzata még 2016 őszén a természet nyújtotta 
kincsek megismertetése érdekében nyújtotta be projektmunkáját a Duna-
Dráva Cement Kft. (DDC) Zöld Megoldás kezdeményezésének keretében. 
A projekt során a Börzsönyi kőzet tanösvényt hozták létre a cementgyár 
programjának segítségével.

Szegedi Sándor (képün-
kön), a szövetség elnö-
ke köszöntötte a meg-
jelenteket, köztük a 

Belügyminisztérium Közfog-
lalkoztatási és Vízügyi He-
lyettes Államtitkársága és az 
Országos Vízügyi Hivatal Fő-
igazgatósága képviseletében 
megjelent Kolossváry Gábort, 
a vízügyi hivatal főosztályve-
zetőjét. Dr. Szlávik Lajost, a 
Magyar Hidrológiai Társaság 
elnökét, Fejér Lászlót, a hid-
rológiai társaság vízügyi tör-
téneti bizottságának elnökét, 
Tamaskó Gábort, a szövetség 
általános elnökhelyettesét, va-
lamint Ugray Bálintot, a szö-
vetség szakmai elnökhelyette-
sét. Külön köszöntötte a szö-
vetség megjelent korábbi el-
nökeit, továbbá a már nyug-
díjas vízi társulati vezetőket. 
„Mi mindannyian egy csa-
ládhoz tartozunk, amelynek 
most ünnepeljük negyedszá-
zados jubileumát. Voltak ma-
gasra ívelő időszakok, és vol-
tak mélyebb periódusai közös-
ségünknek, de ezek mind a mi 
történelmünkhöz tartoznak”, 
mondta az elnök, majd rövid 
áttekintést adott a vízi társu-

lások történetéről, hiszen év-
százados hagyománnyal ren-
delkeznek. 

Hazánkban 1846-ban a 
Tiszavölgyi Társulatot olyan 
jelentős személyiségek hoz-
ták létre, mint gróf András-
sy Gyula, Lónyai Menyhért és 
nem utolsó sorban támogat-
ta a megalakítást gróf Széche-
nyi István.

    Az elbukott szabadságharc 
után jelentős hullámvölgybe 
került a társulat tevékenysége 
és csak 1878-ban alakult újjá. A 
trianoni diktátum szétzilálta a 
magyar vízi társulati rendszert. 
A Tiszavölgyi és a Dunavölgyi 
társulat egyesülésére 1924-
ben került sor. A háború után, 
1948-ban a társulatokat álla-
mosították és megszűnt az ér-
dekképviseleti rendszer is. Új-
jáalakításukra 1957-ben került 
sor. Az 1964. évi IV. (vízügyi) 
törvény nyomán megalakult 
a Vízgazdálkodási Társulatok 
Országos Választmánya, mint 
a társulatok érdekképviseleti 
szervezete. És negyedszázada 
létrejött a szövetség, mint füg-
getlen érdekképviseleti szerve-
zet, ami a másfél századdal ko-
rábbi szellemiséghez igyekszik 

visszanyúlni, és a 171 évvel ez-
előtti hagyományokat kívánja 
folytatni. 

A Köztársasági Elnöki Hi-
vatal Társadalmi Kapcsola-
tok Igazgatóságának igazga-
tója, Nagy Bercel levélben tol-
mácsolta a Köztársasági Elnök 
üzenetét, aki köszönettel vette 
a felkérést a fővédnökségre, és 
további sok sikert kívánt a szö-
vetség munkájához.

Kolossváry Gábor egyebek 
mellett szólt a belvízgazdálko-
dás és az öntözéses szolgáltatás 
fontosságáról, beleértve a tele-
pülések belvízmentesítését is. 
Ez a három terület most külön-
vált, és a korábbi szakmai egy-
ség fellazult. A társulatok felé 
csökkent az állami támogatás, 
jelentős forráskiesés történt. A 
jövővel kapcsolatban felvázolta 
az előadó, hogy vissza kell tér-
ni az alapokhoz és vissza kell 
térni ahhoz, ami a vízi társu-
latok alaptevékenysége. S az 
egyik legfontosabb feladat az 
öntözésfejlesztés.

Dr. Szlávik Lajos többek kö-
zött arról szólt, hogy a hidro-
lógiai társaság és a szövetség 
jó szakmai, baráti kapcsolatot 
ápol és történetüket sem lehet 
szétválasztani. Hiszen nagyon 
sok olyan szakmai feladata volt 
a vízgazdálkodási társulatok-
nak, amelyeknek a szakmai 
megvalósítása a hidrológiai 
társaság keretei között történt. 

A szövetség huszonöt éves 
történetét vetítettképes előadás 
keretében idézte fel Fejér Lász-
ló. Ezt követően Szegedi Sán-
dor emléklapot és érmet adott 
át a szövetség korábbi tisztség-
viselőinek. 

Katona M. István
A szerző felvételei 

Bormámor produkció egyébként első 
állomása a Szentendrei Teátrum új 
koncepciójának, mely szerint a nyá-
ri szabadtéri szezon után őszi-téli kő-

színházi bemutatókkal is szélesítik a műsorkí-
nálatukat.

Miután  Vasvári Csaba, a  Szentendrei Te-
átrum igazgatója megnyitotta a sajtótájékoz-
tatót, Jaross Viktória, a darab rendezője, író-
ja és koreográfusa adott bővebb tájékoztatást 
a Bormámor című zenés játékról. 

Továbbá bemutatta a meglepetés installáci-
ót, a Bormámor karosszéket, mely a darab be-
mutatójáig a szentendrei Tourinform Irodában 

látható, és használható az érdeklődők számára. 
A szereposztás ismertetése után a sajtótájé-
koztató résztvevői egy részletet is meghallgat-
hattak a darabból,  az előadásban játszó szín-
művészek tolmácsolásában. A Bormámor ze-
neszerzője Szirtes Edina Mókus és Fekete Já-
nos Jammal, akik a sajtótájékoztatón előadott 
Ego-songgal kóstolót adtak a darab hangula-
tából.

Kóstolót adott a szentendrei  Kőhegybor  és 
a Kamocsay Ákos pincészet  is nemes nedűi-
ből, mert a zenés játék szünetében és azt köve-
tően a nézők hazai borászok termékeivel is is-
merkedhetnek majd.

A fentiek szellemében tartott hangver-
senyt 2017. október 2-án a Dunakeszi 
Radnóti Miklós Gimnázium aulájában 

a Szuppán Irén Művészeti Alapítvány által mű-
ködtetett Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus Zene-
kar „Egy rendkívüli énekóra” címmel. A zene-
kar művészeti vezetői Szilágyi Szabolcs Balázs és 
Kátai Katalin. A helyszínt zsúfolásig megtöltő 
diákok boldogan fedezték fel a zenekari pultok 
mögött osztálytársaikat, akiknek megadatott 

az az öröm, hogy együtt muzsikálhattak ismét 
szeretett tanáraikkal (Kátai Katalin – hegedű, 
Szabadosné Szekula Edina - cselló, Szabó Réka 
- fuvola, Márkus Erzsébet - zongora). Talán en-
nek az élménynek is volt köszönhető, hogy már 
a kezdetekkor eggyé vált a népes hallgatóság a 

szereplőkkel, akik W. A. Mozart, Kodály Zoltán,  
Aaron Copland, Astor Piazzola, John Barry és 
John Williams műveivel varázsolták el a jelen-
lévőket. Hegedűszólót szintén a gimnázium ta-
nulója, Prencsovszky Zsombor játszott (felkészítő 
tanára: Kátai Katalin), a koncerten vezényelt és 
bőgőn közreműködött Szilágyi Szabolcs Balázs. 
A rendezvény a dunakeszi Szuppán Irén Művé-
szeti Alapítvány és a gimnázium közös szerve-
zésében valósulhatott meg. Az alapítvány idei 
szakmai programjait az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Nemzeti Együttműködési 
Alap is támogatja.

E sorok írója az esemény hatására azt a kíván-
ságát fogalmazta meg, hogy sokasodjanak az 
olyan események országszerte, amelyeken a mű-
vészeti iskolák és a közismereti iskolák hallgatói 
és tanárai együtt fedezik fel és élik át a zenemű-
vészet semmi mással nem pótolható csodáját. 

Zelinka Tamás 
A Parlando Zenei folyóirat 

főszerkesztője

A fenntarthatóbb környezet kialakítá-
sának érdekében számtalan oktatá-
si intézmény, önkormányzat érdek-
lődik a Zöld Megoldás-pályázat iránt, 

amellyel elősegítik a fiatal generáció mielőbbi 
környezettudatosságra való nevelését. A Nagy-
maros Város Önkormányzata által megálmo-
dott Börzsönyi kőzet tanösvény projektjének a 
célja, hogy bemutassák a Dunakanyar természe-
ti értékeit és kikapcsolódási, szórakozási lehető-
séget biztosítsanak nem csak a városlakók, de a 
városba látogató turisták számára is. 

Az önkormányzat a Börzsönyi kőzet tanös-
vény létrehozásához a DDC1 millió forintos tá-
mogatását nyerte el, a projekt ünnepélyes átadó-
ját pedig szeptember 29-én tartották.  

A DDC 2011 óta támogatja a Zöld Megoldás-

pályázat keretében a környezettudatos kezde-
ményezéseket. A program 2015 óta már nem 
pusztán a két cementgyárának (Vác és Bere-
mend) környezetében, hanem Pécs és környé-
kén is elérhető. Az elmúlt 7 évben összesen 28 
projekt valósult meg közel 45 millió forintos rá-
fordításból. 

Az idei évben is várják mindazon önkor-
mányzatok, intézmények és civil szervezetek je-
lentkezését, amelyek kreatív, fenntarthatóságról 
szóló ötleteikkel, terveikkel egy jobb, szebb kör-
nyezet megvalósítását szolgálják. A pályázatokat 
október 31-ig várják.

A DDC Zöld Megoldás-pályázatáról bőveb-
ben a vállalat honlapján olvashat: 

www.duna-drava.hu/zold-megoldas     



Dióssi Csaba és Lezsák Sándor 
mondott beszédet

Szombat István volt az egyik főszervező

Fergeteges sikert arattak az "Ex-Honvéd" együttes tagjai
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Szent Mihály-napok Atilla szobor és emlékhely 
avatása DunakeszinKülönös jelentősége volt Dunakeszin, az idei évben lezajlott nagyszabású 

szabadtéri rendezvényeknek. Akár a Majális, a Gyermeknap vagy a Duna-
keszi Feszt, mind a város negyven éves fennállása köré szerveződött. Ez a 
gondolatkör övezte az idei programsorozat zárásának is tekinthető Szent 
Mihály-napok, más néven a Dunakeszi búcsú megrendezését is.

Szeptember 23-án délelőtt a Himnusz közös éneklésével vette kezdetét az Atilla nagy-
király szobor és emlékhely avató ünnepség a Fő út melletti emlékpark közelségében, 
a gyönyörű dunai panorámával övezett területen, háttérben a Pilissel. Az ünneplőket, 
az emlékhely egyik megálmodója és kialakításában főszerepet magára vállaló Szom-
bat István köszöntötte a Dunakeszi Civilek Baráti Köre és a DunArt Képzőművészeti 
Egyesület nevében. Ünnepi köszöntőt Dióssi Csaba polgármester, avató beszédet Le-
zsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke mondott. 

A természet kegyeibe fogadta a szept-
ember 30-án és október 1-jén kilá-
togatott több ezernyi városi polgárt. 
Szép, napfényes, kora őszi időben 

tölthettek hosszú órákat a IV. Béla király téren és 
a környező utcákban, ahol a legkülönfélébb ter-
mékeket árusító vállalkozók kínálatát mustrál-
hatták. A kisgyermekes családok sokasága ke-
reste fel a népi játszóteret, ahol a célba dobástól 
a játékos rejtvényekig vagy a kosaras körhintá-
ig válogathattak a kicsinyek. A nagyobbakat pe-
dig a Vidám park jól ismert szórakozási lehető-
ségei várták.

Rendkívül népszerű volt a hagyományok sát-
ra, ahol a népművészeti és az egykori falusi éle-
tet bemutató kiállítás mellett a hajdani mező-
gazdasági település jellemzőivel, köztük a pa-
radicsomtermesztéssel ismerkedhettek kora-
beli fotók segítségével az érdeklődők. A sző-
lőtermesztésről pedig áttételesen élményszerű 
tapasztalatokat szerezhettek mindazok, akik 
Szabó József önkormányzati képviselő, társa-
dalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok segítsé-
gével kipróbálhatták a szőlőpréselést majd meg 
is kóstolhatták munkájuk eredményét, az ízle-
tes mustot. 

Itt kapott helyet a közelmúltban a VOKE Jó-
zsef Attila Művelődési Központban megrende-
zett múltidéző fotótárlat képeiből összeállított 
válogatás, melyeket Enyedi Lajos fotóművész 
operatőr fényképezett négy évtizeddel ezelőtt az 
akkori Dunakeszin. 

Ugyanitt találkozhattak Deézsiné Telek Ág-
nessel, a jövő év szeptemberében megnyí-
ló Katolikus Általános Iskola leendő intéz-
ményvezetőjével. Már most sokan kérdezget-
tek a majdani iskoláról, amelyben várható-
an első és második osztállyal kezdődik a taní-
tás. (Részletes információk a www.dunakeszi.

katisk.hu honlapon megtalálhatók. A szerk.)  
Vasárnap délelőtt volt az ünnepi szentmise a 
Szent Mihály Templomban, melyet ez alkalom-
mal Sajgó Szabolcs jezsuita atya mutatott be. A 
liturgia szerinti ének- és orgonaszó mellett rö-
vid műsort is adott a templom énekkara és Diósi 
Tamás orgonaművész, a templom kántora, aki 
egyúttal a kórus karnagya is.   

A nagyszínpadon több népszerű együttes lé-
pett fel a két nap alatt. Szombaton a Dunakeszi 
Koncertfúvósok „indították el” a műsorfolya-
mot. Ugyanezen a napon a Ruttkai Bori Banda, 
vasárnap a Hahó Együttes hódította meg a gyer-
mekközönséget. Első nap a Góbé Zenekar, más-
nap a Holddalanap Együttes világzenei prog-
ramja igazi zenei „csemegét” jelentett. 

A néptáncot ez alkalommal, vasárnap egy kü-
lönleges csapat hozta el. A magukat „Ex-Hon-
véd”-ként nevező társaság – négy pár táncos 
és az őket kísérő zenekar – a Honvéd Együttes 
volt táncosait és zenészeit rejti. Egy évtizede, a 
Honvéd Tánckarból történt kiválásuk óta mű-
ködnek együtt, s számtalan fellépésen bizonyí-
tották, hogy számukra a néptánc nem egy mű-
faj, hanem életérzés. Megtapasztalhatta ezt a 
búcsú közönsége is, akik vastapssal jutalmaz-
ták az egy órás fergeteges produkciójukat. Töb-
bek között kalotaszegi, kalocsai, eleki és méh-
keréki táncokat, üveges táncot, marossárpataki 
és szászcsávási cigánytáncot valamint szatmári 
verbunkot és csárdást láthattunk. Műsoruk után 
a vállalkozó kedvű gyerekekkel és felnőttekkel 
hangulatos táncházat is „összehoztak”. 

A szombat estét a Balkan Fanatik, a vasárnap 
estét pedig Péter Szabó Szilvia nagy sikerű kon-
certje zárta. 

Katona M. István
A szerző felvétele

Dióssi Csaba polgármester köszöntő-
jében kiemelte, hogy Lezsák Sándor 
több évtizedes tevékenységével, ok-
tató, nevelő munkájával, a hagyomá-

nyok ápolásával „példát mutat számunkra, ho-
gyan éljük meg magyarságunkat, melyre mind-
annyian büszkék lehetünk. Ne féljünk megélni 
magyarságunkat, sőt, merjünk nagyok, lenni. 
Ez Lezsák Sándor legfontosabb küldetése” – je-
lentette ki Dióssi Csaba.

2010 óta a városi önkormányzat nagy hang-
súlyt helyez a közösségépítésre és a hagyomá-
nyok tiszteletére – folytatta a polgármester. Pél-
daként említette a Helytörténeti Gyűjtemény 
méltó környezetbe költöztetését, a IV. Béla ki-
rály szobor avatását, az idén elkészülő két kö-
tetes Dunakeszi monográfia megjelentetését. 
Majd arról a népes lokálpatrióta közösségről be-
szélt, amely mindig is fontosnak érezte a telepü-
lés hagyományainak ápolását.

 – Ez a szobor nem az első megnyilatkozása en-
nek a szellemiségnek, lokálpatriotizmusnak. Kez-
dődött a Szent István, majd Árpád szoborral, Tri-
anon emlékművel, az Országzászlóval, és most 
ez egy újabb fejezete annak a nemes összefogás-
nak, amelyhez gratulálok városunk elkötelezett 
polgárainak – hangzottak Dióssi Csaba elismerő 
szavai, aki köszönetét fejezte ki a szobor és em-
lékhely létrehozását segítő valamennyi támoga-
tónak, közreműködőnek.  Bejelentette, hogy az 
Önkormányzat az Atilla szobor és emlékhelyhez 
köré viacolor utat és parkolót épít, amely – meg-
győződése -, hogy a magyar értékrendet valló du-
nakeszi emberek zarándokhelye lesz. 

Szombat István ismertette a három és fél éves 
munkát, melyet – a kezdeti buktatók után - a 
legnagyobb egyetértésben és igen széles körű tá-
mogatással végezhettek. Sokan adtak különböző 
összegeket, de még így sem tudtuk az emlékosz-
lopot beburkolni sütői mészkővel, amit utólag 
pótolunk – jelentette be Szombat István, aki kü-
lön kiemelte a DunArt három művészének alko-
tó támogatását.  

Guttmann Vilmos, a költő fejedelem Arany Já-
nos születésének 200. évfordulója - és Dunake-
szi kiváló előadóművésze, Sellei Zoltán emléke - 
előtt is tisztelegve Buda halála című költeményé-
ből Rege a csodaszarvasról VI. éneket mondta el, 
amelynek eszmei mondandója a hun és a magyar 
nép közös rokonsága, amit az antropológusok egy-
re meggyőzőbben tudnak bizonyítani – mondta a 
felvezetésként a népszerű verselő-borász. 

Vincze József alkotását, Atilla nagykirály 
szobrát Lezsák Sándor, az Országgyűlés alel-
nöke leplezte le, aki ünnepi beszédében rendkí-

vülinek nevezte azt, ami történik Dunakeszin. 
– Rendkívüli alkalom, nevezhetem történelmi 
igazságtételnek is. Rendkívüli, mert évtizedek 
óta várunk arra az alkalomra, hogy egy ilyen 
emlékhely készüljön közadakozásból, sok-sok 
ember akarata szerint. Köszönjük ezt az ősök 
nevében is – mondta, aki pedagógusként Lász-
ló Gyula professzor kettős honfoglalása szerint 
tanította a történelmet a diákokkal, akik ismer-
ték a Rege a csodaszarvasról írt éneket is. – Azok 
közé tartozom, akik a kilencvenes évek elején 
Szörényi Leventével, Atilla - Isten kardja című 
rockoperát írtuk meg – utalt arra a korszakra, 
amikor elkezdte tudatosabban kutatni, hogy mit 
tudunk Csaba királyfiról. – Csaba királyfiról, 
akinek alakja ott él a tudatunkban, és kapasz-
kodunk belé a székely himnuszban. Amikor azt 
mondjuk, Ne hagyd el veszni Erdélyt Istenünk, 
akkor azt is mondjuk, ne hagyd elveszni Kárpát-
alját, Felvidéket, Délvidéket, ne hagyd elveszni a 
nyugati magyarokat, ne hagyd elveszni Dunake-
szit. Ne hagyd el veszni a magyar hazát, a Kárpát 
hazát – hasítottak szavai a néma csendben. 

– Hun rokonság és tudat éltet bennünket – jelen-
tette ki Lezsák Sándor, aki László Gyulára hivat-
kozva így folytatta: - „A magyar őstörténet termé-
keny bizonytalanság”.  De a bizonyosság ez a szo-
bor, a bizonyosság ez az emlékhely. A bizonyosság 
ott van a tudatunkban – fogalmazott Lezsák Sán-
dor, aki Atilla államférfiú nagyságát méltatva arról 
beszélt, hogy képes volt működtetni a Kínai nagy-
faltól a Rajnáig terjedő birodalmát. 

Az Országgyűlés alelnöke abban a tudatban 
avatta fel Atilla szobrát és emlékhelyet, hogy za-
rándokhely lesz.   

Az ünnepi műsorban közreműködött Ress 
Hajnalka színművész, Petrás János, a Kárpá-
tia vezetője, Babják Annamária és Vincze Jó-
zsef, Guttmann Vilmos, Turai Kiss Mária és Fe-
hér László, a Farkas Ferenc AMI tanulói, Kovács 
András, Tóth Máté, Tóth Tamás és tanáruk Var-
ga Sándor.

Atilla nagykirály mellszobrát Vincze József, a 
kardot és az íjat Czinege István formálta meg, míg 
a feliratokat és jelképeket Péter Nándor véste a 
szobor előtt és mögött lévő kövekre és a négy pad 
közül háromra. A negyedik pad motívumai Dér 
Győző munkája. A beton   oszlop süttői mészkő 
lapokkal lesz majd burkolva, rajta a jelképek és 
feliratok pedig homokfúvással kerülnek rá.

A helyi közösség összefogásának szép példája 
a szobor és emlékhely avatása, melyet a Dunake-
szi Civilek Baráti Köre állított az Önkormányzat 
támogatásával. Mindhárom művész a DunArt 
Képzőművészeti Egyesület tagja, akik alkotásait 
Melocco Miklós, B. Laborcz Flóra, Mihály Gábor 
alkotta szakmai zsűri bírálta el.

Az emelkedett hangvételű, méltóságteljes ün-
nepség a székely himnusz közös éneklésével zá-
rult, amely Dunakeszi kulturális és hagyomány-
őrző tevékenységében egy újabb korszak kezde-
tét indította el. 

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress
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„70 maratonnal a Dunáért”

Bursa Hungarica Pályázati kiírás

Kepes, Varró, Bereményi 
a Váci Irodalmi Szalonban

Mint arról már beszámoltunk, Hidvégi-Üstös Pál váci ultramaratonista sportoló a nyáron végig ke-
rékpározott a Duna magyarországi szakaszának két partján, aztán kis szünet után ugyanezt a tá-
vot úszva is teljesítette. Már önmagában ezzel az elismerésre méltó teljesítménnyel egy újabb ki-
vételes kihívásra készült, hiszen ezekben a hetekben a Duna németországi forrásától elrajtolva 70 
maratonnak megfelelő távot teljesítve a nagy folyó mentén egészen a Fekete-tengeri torkolatig fut.

A 2017/18-as szezon-
ban új helyszínen, a 
Váci Piarista Gimnázi-
um dísztermében vár-
ják a szervezők a kor-
társ irodalom szerel-
meseit. Az estek ebben 
az évadban is pénte-
kenként 18 órakor kez-
dődnek. Bérletek kap-
hatók a Lyra Könyves-
házban (Vác, Piac utca 
1.) 3000 forintos áron. 
Diákbérlet az első elő-
adás előtt váltható 
1000 forintos áron, ér-
vényes diákigazolvány 
felmutatásával. A hely-
színen váltható jegyek 
ára 600 forint. Nagy 
szeretettel vár minden 
érdeklődőt a progra-
mot szervező Szavad 
Egyesület

A váci sportember a minap indult 
útnak a hosszú futásra Vác né-
metországi testvértelepüléséről, 
Donaueschingenből.

Hidvégi-Üstös Pál egyedülálló vállalásai nem 
öncélú sportteljesítmények: az uniós Duna Ré-
gió Stratégia nagyköveteként célja a figyelemfel-
hívás arra, hogy a nagy folyó nem csupán ivóvíz-
bázis és fontos közlekedési útvonal, de gyönyö-
rű környezete a pihenés, sportolás kiváló színte-
re is egyben.

Az Európai Unió Duna Régió Stratégiája egy 
olyan makro-regionális fejlesztési keretrendszer, 
amelynek célja a dunai országok ágazati fejlesz-
téspolitikáinak összehangolása, hazánk elsősor-
ban a vizek minőségének helyreállításában, a 
fenntartható energia használatának ösztönzésé-
ben és a környezeti kockázatok kezelésében tölt 
be vezető szerepet.

Az idén Magyarország látja el a stratégia soros 
elnökségét, s az elnökségi év során az irányítá-
sért felelős Külgazdasági és Külügyminisztérium 
prioritásként kezeli a régió energiabiztonságának 
fokozását, közlekedési kapcsolatainak fejleszté-
sét, valamint a tiszta közlekedési módok terjedé-
sének előmozdítását.

Hidvégi-Üstös Pál a 3000 kilométeres táv tel-
jesítése során számos iskolába is ellátogat, és sze-
mélyesen közvetíti számukra a Duna Régió Stra-
tégia programjának üzeneteit, valamint csatlako-
zásra, közös sportolásra ösztönzi a gyerekeket a 
települések határain belül.

Donaueschingenben Erik Pauly főpolgár-
mester köszöntötte és búcsúztatta Hídvégi-
Üstös Pált, rövid beszédében kiemelve, hogy 
a Duna, mint egy kék szalag kell, hogy ösz-

szekösse az országokat és népeket Európában. 
A kiváló sportember közösségi oldalán szept-
ember 26-án, a Thalfingen-Dilingen 47 km-es 
táv teljesítése után ezt írta: „Riedheim mellett 
egy kempingben szálltunk meg. Reggel vissza-
kocsikáztunk a városba, ahol abbahagytuk teg-
nap. Délelőtt erdőkön keresztül futottam, Vára-
di Attila kísért kerékpáron, akivel építő gondo-
latokat váltottunk menet közben. Délután is er-
dős és szemet gyönyörködtető, kis vízlépcsős pa-
takokkal teli tájakon haladtunk át. Ez volt az első 
nap, amikor estefelé esőben kellett futni. Sötéte-
dés után értünk be Dilingenbe.

Nagyon jó látni, hogy milyen sokan kerékpá-
roznak. Bár az iskolásokon kívül inkább sport-
eszköznek használják a biciklit. Magyarországon 
jó lenne megőrizni azt a jó szokásunkat, hogy 
legalább a kisvárosokban, falun bringával szalad-
nak el a boltba.”

Hidvégi-Üstös Pál szerda reggel – október 4. 
– azt posztolta, hogy az ausztriai Kasten mellet-
ti kempingben virradt rájuk a nap, hogy onnan 
folytassa útját a végső cél, a Duna Fekete-tenge-
ri torkolatáig. 

(B. Szentmártoni)

Vác Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mával együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felső-
oktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kí-

vánó fiatalok számára. Figyelem! A pályázat beadási határideje: 2017. nov-
ember 07.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer cél-
ja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében 
a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati for-

rásokat is mobilizál. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, 
amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkor-
mányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyúj-
tott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica 
ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költség-
vetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények 
folyósítanak.

Bővebb információ: A pályázat teljes 
anyaga a www.vac.hu honlapon a pályá-
zatok címszó alatt megtalálható.
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