
     

ingyenes közéleti újság

Dunakanyar Régió
Megjelenik kéthetente: Fót, Dunakeszi, Szentendre, göd, Sződliget, Vác, Verőce, kismaros, nagymaros, Zebegény, Szob területén

XX. évfolyam 8. szám                   2018. április 19.

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  

Völner Pál, Herman Jenőné polgármester asszony, 
dr. Rétvári Bence, Spányik Gábor

Hadházy Sándor Tuzson Bence Dr. Rétvári Bence

A Dunakanyarban is érvényesült az országos választási trend

Zebegénynél kikötnek a kirándulóhajók

Fölényes győzelmet arattak a Fidesz-
KDNP jelöltjei: Hadházy Sándor, 
Tuzson Bence és dr. Rétvári Bence

A MAHART újraindítja a dömösi átkelőhajóját

Mint arról legutóbbi lapszámunkban is írtuk, a Dunakanyar Régió terjesztési területe három választókerületet érint, ezért az április 8-i országgyűlési 
képviselő választás eredményei közül a Dunakeszi, a Szentendre és a Vác központúra fokuszálunk. Az országos politikai trendhez hasonlóan a Pest 
megyei 3., 4., és az 5. számú választókerületben is a Fidesz-KDNP jelöltjei nyerték az országgyűlési képviselő választást. 

A MAHART PassNave Kft. újraindítja a dömösi járatát, amely a Duna bal partján lévő dömösi vasúti 
megálló és a jobb parton található kikötő között biztosítja az átkelést a folyón - mondta el a társa-
ság ügyvezetője a dömösi kikötőben tartott sajtótájékoztatóján.

A szentendrei választókerü-
letben Hadházy Sándor, 
a Dunakesziben Tuzson 
Bence kapott újra bizalmat 

jelentős támogatottsággal a választó-
polgároktól. A harmincnál is több te-
lepülést magába foglaló váci közpon-
tú választókerületben - a régiót két 
évtizedig képviselő Harrach Péter, 
a KDNP frakcióvezető utódjaként –  
dr. Rétvári Bence, az EMMI minisz-
terhelyettese szállt ringbe, akire a vá-
lasztópolgárok 51,41 százaléka vok-
solt.  

Régiónkban is rendkívül magas 
volt a részvételi arány, a szentendrei 
választókerületben a 88 570 választó-
polgár közül 67 235 fő (76,34 %) já-
rult az urnákhoz, a dunakeszi köz-
pontú településeken még magasabb 
volt a választási hajlandóság, hiszen 
a 93 735 választópolgár közül 71 465 
fő (76,24%) jelent meg a voksoláson. 
A váci központú választókerületben 
73 884 választópolgár közül 54 314 
(73,51%) vett részt a választáson.

Spányik Gábor hozzátette, a 
hajózási társaság legutób-
bi fejlesztései megmutatták, 
hogy érdemes vidéki bázi-

sokban is gondolkodni. Az önerős 
beruházás keretében, 20 millió fo-
rintból megvalósított járat és a par-
ti létesítmények nemcsak a két tele-
pülés lakosainak jelentenek segítsé-
get, hanem az ide érkező látogatók-
nak, turistáknak is.

Völner Pál (Fidesz), a térség or-
szággyűlési képviselője és jelöltje, 
valamint a Magyar Országos Ha-
józási Szövetség elnöke elmondta, 
az újra közlekedő átkelőhajó állami 
közszolgáltatásokat köt össze.

"A Pest megyei oldalon fut a vas-

útvonal, a másikon ott a felújí-
tott Rám-szakadék, valamint Dö-
mösön épül meg egy természetvé-
delmi látogatóközpont" - fogalma-
zott az államtitkár. Rétvári Bence  
(KDNP), Pest megye 4. számú vá-
lasztókerületének országgyűlé-
si képviselője és jelöltje elmondta, 
a kormány egy 12,5 milliárd forint 
értékű hajózási- és kikötőfejlesztési 
programot indít a Dunakanyar-
ban, mely közelebb hozza egymás-
hoz a két partot, valamint a térsé-
get Budapesthez.

„A fejlesztések hozzájárulnak, 
hogy a vízi közlekedés népszerűbb 
legyen. Épül az M2-es és kétszintes 
vonatok közlekednek majd a Vác-

Budapest vonalon, ezt jól kiegészí-
ti a vízi közlekedés megújulása, töb-
bek között 60 kilométer/órás sebes-
séggel közlekedő hajókkal" - tette 
hozzá az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának parlamenti állam-
titkára.

Spányik Gábor ügyvezető tájé-
koztatása szerint a hajó maximális 
befogadóképessége 26 fő, az utasok 
zárt kabinban teszik meg a mintegy 
tízperces utat. Kerékpárok korláto-
zott számban szállíthatók, bicikli-
nél nagyobb járművek szállítására a 
hajó nem alkalmas.

A dömösi kikötőben állomásozó 
átkelőhajó hétfő kivételével naponta 
szállíthat utasokat fél tíztől 18 óráig. 

Az indulások idejét a vasúti menet-
rendhez igazították, a hajó csak ak-
kor közlekedik, ha az utasok telefo-
non jelzik átkelési szándékukat.

A hajó a SZÜRKŐ nevet vise-
li majd, Szürkő-sziget közigazgatá-
silag Szigetmonostorhoz tartozik, 
a Nagy-Dunaágban található, és a 
Horány-Dunakeszi átkelés alkal-
mával annak déli csücskével talál-
kozik az utazó - ismertette Spányik 
Gábor.

Az ügyvezető az MTI-nek el-
mondta, Zebegényben is megterem-
tették a kikötés lehetőségét. Így az 
április végén induló hajózási sze-
zontól ismét megállnak ott a kirán-
dulóhajók.

A társaság idénre mind az öt 
Moszkva típusú hajójába új, kor-
szerű és környezetkímélő motoro-
kat épített be, felújítják a Győr test-
vérhajóját, a Gönyüt. Teljes körű fel-
újításon esik át a Hunyadi, azonban 
megőrzik az utastér retró hatását.

A MAHART PassNave évente 

közel 400 ezer utast szállít, a buda-
pesti programok esetében a vendé-
gek 60 százaléka külföldi. A társa-
ság 2017-ben 3,2 milliárd forint ár-
bevételt ért el, a legtöbb bevételt a 
hagyományos menetrendi járatok 
termelik. A vállalat 90 embert fog-
lalkoztat - ismertette az ügyvezető.



A dunakeszi választókerületben 76,24 százalék volt a részvételi arány 
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„Az első három szó mindenképpen a köszönöm, köszönöm, köszönöm.  
Vasárnapi egy várakozáson felüli eredmény született, mind a részvétel, 
mind a támogatottság tekintetében. Az a több mint 27 ezer szavazat, amit 
kaptam, a négy évvel ezelőtti kiemelkedő választási eredményekhez ké-
pest is több, mint 4500 vokssal több.

Tuzson Bence: Köszönöm szépen 
a támogatást és a bizalmat

Köszönöm, hogy ilyen sokan éltek állampolgári jogukkal és fontosnak tar-
tották, hogy Magyarország jövőjéről véleményt alkossanak. Minden eddi-
ginél jelentősebb felhatalmazást kaptunk a magyar emberektől. A Duna-
keszi választókerületben a választópolgárok több mint 76%-a járult az ur-
nákhoz, ami rekord magas részvételnek számít.

Személy szerint is szeretném megköszön-
ni a támogatást és a megtisztelő bizal-
mat. Az elkövetkező négy évben is min-
den Csomádon, Csömörön, Dunakeszin, 

Erdőkertesen, Fóton, Gödön és Veresegyházon 
élő embert képviselni fogok. Legfontosabb cé-
lom, hogy a megkezdett beruházások megvaló-
suljanak. 

Megépül a helyiek nagy álma a 2-es út és az 
M2-es autópálya közötti összekötő út, körfor-
galmakat és elkerülő utakat építünk, járdákat 
újítunk fel, utakat bővítünk ki. Fejlesztjük a vas-
úti közlekedést, a szerelvényektől az állomások 

felújításáig. Még több iskolát, óvodát, bölcsődét 
építünk Fóton és Gödön és Veresegyházon, ok-
tatási intézményeket bővítünk és újítunk fel Du-
nakeszin, Erdőkertesen és Csomádon. Jelentős 
fejlesztéseket hajtunk végre az egészségügy te-
rén is, például fejlesztjük a Veresegyházi Misszió 
Egészségközpontot, a Dunakeszi Szakorvosi 
Rendelőintézet, valamint egészségház épül Gö-
dön és Csömörön. Folyamatosan azon fogunk 
dolgozni, hogy a helyiek életminősége javuljon, 
kiemelt hangsúlyt fektetünk a családok támoga-
tására és erősítésére, hiszen erős családokból le-
het erős országot és erős nemzetet építeni.

Dr. Rétvári Bence: 
háromszor is köszönöm

Az, hogy a választók 
közel 70 százaléka 
ment el szavazni, az 
is azt mutatja, hogy 

milyen fontos választás zajlott 
le. Ilyen részvételi arány mel-
lett 52 százalékos támogatott-
ságot kapni amellett, hogy na-
gyon megtisztelő, komoly kö-
telezettséget is jelent, hiszen 
azt mutatja, Vácon és környé-
kén számítanak rám és a mun-
kámra. A környékbeli embe-

reknek fontosak a közösen el-
ért eredményeink és emellett 
fontos a kormány politikája is.

Mindenkinek köszönöm, 
aki megtisztelt a bizalmá-
val és rám, valamint a Fidesz-
KDNP-re szavazott. Ígérem, 
hogy a következő 4 évben is 
azért fogok dolgozni, hogy a 
választókerületben élők életét, 
mindennapjait segítsem a kü-
lönböző fejlesztéseken keresz-
tül, vagy éppen a parlamen-

ti munkám során. A körzet 34 
települése egytől-egyig több-
ségi bizalmat szavazott a Fi-
desz-KDNP listájának és ne-
kem. A választók tehát ponto-
san tudják, hogy nincs a kör-
zetben olyan település, ahol 
ne tudnánk felmutatni ered-
ményeket az elmúlt időszak-
ból.” – írja szerkesztőségünk-
be eljuttatott közleményében 
dr. Rétvári Bence országgyű-
lési képviselő.

Pest megye 3. számú, 
Szentendre központú 

választókerület 

Hadházy Sándor 
is megőrizte 
mandátumát 

A Pest megyei 03. számú, 
Szentendre központú OEVK te-
lepüléseinek polgárait az ország-
gyűlésben képviselő Hadházy 
Sándor (Fidesz-KDNP) maga-
biztos fölénnyel újra elnyerte a 
választópolgárok többségének 
támogatását. A 88 570 választó-
polgár közül 67 235 fő (76,34 %) 
járult az urnákhoz, akik 66 603 
érvényes szavazatot adtak le. 

Hadházy Sándor (Fidesz-
KDNP) 30 711 választópolgár 
(46,11%) bizalmát nyerte el, mö-
götte jelentős különbséggel a 
DK-s Király Mihály végzett, aki-
re 12 852 fő (19,3%) voksolt, a 
Jobbik színeiben induló Pál Gá-
bor 11  624 (17,45%) választópol-
gár szavazatát nyerte el.  Az első 
három, legnagyobb támoga-
tottságot élvező jelöltektől meg-
határozó szavazattal lemarad-
va Drávucz Zsolt (LMP) végzett 
a negyedik helyen, akire 4 706 
(7,07%) választópolgár szavazott, 
Spát Judit (Együtt) 2 044 (3,07%) 
voksot kapott, Kövesdi Miklós 
Gáborra (MKKP) 1827 választó-
polgár szavazott, míg Vasárhelyi 

Judit (Momentum) 1469 (2,21%) 
választópolgár bizalmát nyer-
te el. Rajtuk kívül még nyolc or-
szággyűlési képviselőjelölt in-
dult az április 8-i választáson, ám 
közülök egyedül csak a független 
Abonyi Géza kapott 580 voksot, 
ám a többiek ennél is jóval keve-
sebbet szereztek.  

   
Pest megye 4. számú, 

Vác központú 
választókerület

Dr. Rétvári Bence 
51,41 százalékos 

támogatottsággal 
nyert

A Pest megyei 04. számú, váci 
központú OEVK-ben a Fidesz-
KDNP jelöltje, dr. Rétvári Bence 
fölényes győzelmet aratott, aki az 
érvényes szavazatok 51,41 száza-
lékát (27 559) nyerte el. Második 
helyen a jobbikos Fehér Zsolt vég-
zett, akire 12 824 (23,92%) válasz-
tópolgár voksolt. A képzeletbeli 
dobogó harmadik fokára az LMP 
színeiben induló Matkovich Ilona  
állhatott fel, aki 10 131 választó-
polgár (18,9%) bizalmát nyerte el.

A váci központú választóke-
rületben 73 884 választópolgár 
közül 54 314 (73,51%) járult az 
urnákhoz. Az érvényes szavaza-
tok száma 53 608 (98,8%) volt.

A három legjobb eredményt 
elért országgyűlési képviselője-
lölt mellett a választáson indu-
lók az alábbi eredményeket érték 
el: Dr. Jakab Zoltán (Együtt) 974 
(1,82%), Juhász Béla (Momen-
tum) 930 (1,73%), Rédai Roland 
(Független) 388 (0,72%), Simon 
József Ferenc (Munkáspárt) 366 
(0,68%), Horchy Mihály (MIÉP) 
174 (0,32%), Maróti Lívia (Kö-
zös Nevező) 115 (0,21%), Hébel  
Ildikó 112 (0,21%), Apáthy István 
(Értünk Értetek) 35 (0,07%).

A választás előtt Krause Ist-
ván (DK) és Németh Ágnes Ka-
talin (Haza Mindenkié) vissza-
lépett a Nemzeti Választási Iro-
da honlapján 2018. április 9-én, 
11 órakor közzétett információk 
alapján.  

Pest megye 5. számú, 
Dunakeszi központú 

választókerület

Tuzson Bence 
újra elnyerte 
a választók 

bizalmát

A Pest megyei 05. számú, Du-
nakeszi központú OEVK-ben je-
lentős többséggel újraválasztot-
ták a választókerület országgyű-
lési képviselőjét, Tuzson Bencét. 
A Fidesz-KDNP jelöltje 30 537 
(43,27%) választópolgár bizal-
mát nyerte el. Második helyen a 
DK színeiben induló Rónai Sán-
dor végzett 25 576 (36, 24%) sza-
vazattal, akinek a javára vissza-
lépett az LMP és az Együtt jelölt-
je. A Jobbik városi elnöke, Varga 
Zoltán Péter 10 902 (15,45%) vá-
lasztópolgár szavazatát nyerte el.

Az országos trendhez hasonló-
an a Dunakeszi központú – Du-
nakeszi, Fót, Göd, Csomád, Csö-
mör, Erdőkertes, Veresegyház - 
választókerületben is nagy volt a 
választási részvétel, ahol a 93 735 

választópolgár közül 71 465 fő 
(76,24%) jelent meg az április 8-i 
országgyűlési képviselő választá-
son. Az érvényes szavazatok szá-
ma 70 574 (98,81%) volt.

A három legjobb eredményt 
elért országgyűlési képviselője-
lölt mellett a választáson indulók 
az alábbi eredményeket érték el: 
Kohut Ákos (Momentum) 2 502 
(3,55%), Sebeők Sarolta (SEM) 
610 (0,86%), Hannl János (A Haza 
Pártja) 212 (0,3%), Fazekas Atti-
la (Iránytű) 135 (0,19%), Czoma 
Krisztina (OP) 100  (0,14%).

Mint azt fentebb írtuk, az 
LMP jelöltje, dr. Kiss Csaba, és 
az Együtt színeiben rajtvonal-
hoz álló dr. Vargha Nóra a vá-
lasztás előtt visszalépett a DK-s 
Rónai Sándor javára.

Harmadszor is 
kétharmad

Mint ismert az április 8-i or-
szággyűlési képviselő választáson 
a Fidesz-KDNP szövetség nyerte, 
amely 91 egyéni mandátum mel-
lett az országos pártlistán 42 he-
lyet szerzett, így a 133 mandátum-
mal immár harmadszor van két-
harmada az országgyűlésben. 

A Jobbik az egy egyéni mandá-
tum mellett pártlistán 25 képvi-
selői helyet szerzett. Az MSZP-
Párbeszéd 8 egyéni mandátu-
mon kívül 12 képviselői helyet 
nyert pártlistán. A DK-nak ki-
lenc fős lesz a parlamenti frakci-
ója, amely a 3 egyéni mandátum 
mellett hatot nyert pártlistán. Az 
LMP egy egyéni mandátum mel-
lett hét képviselői helyet szerzett 
a párlistájukra leadott szavazatok 
alapján. Az Együtt egy jelöltje tu-
dott egyéni képviselői helyet sze-
rezni, a párt nem jutott be a par-
lament be. A 199 fős országgyű-
lés tagja lesz még egy független 
képviselő és a Magyarországi Né-
metek Országos Önkormányza-
tának egy képviselője.  

Az összeállítást írta: 
Vetési Imre

Fotó: KesziPress
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Voksolás Sződligeten

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Mivel több sajtótermékben jelent meg az a téves informá-

ció, hogy én, mint a Momentum Mozgalom egyéni országgyűlé-
si képviselőjelöltje elköteleztem magam arra, hogy a választások 
előtt visszalépek az LMP-s jelölt javára, szeretném rögzíteni: ilyen 
– akár „deklarált”, akár csupán megígért – ígéretet nem tettem az 
egyeztetési folyamat befejezésekor” – írja szerkesztőségünkbe el-
juttatott közleményében Juhász Béla.

„Az Együtt – a Korszakváltók Pártja helyi kezdeményezésé-
re négy egyeztetés is zajlott a részvételemmel. Mivel az elsőre a 
Jobbik nem kapott meghívást, a folytatásban az én kezdeménye-
zésemre az őket képviselő személlyel bővültek a megbeszélések. 
Ugyanis eleve azt hangoztattam: csak egyetlen ellenzéki indulása 
ad esélyt a kormánypárti jelölt legyőzésére.

Az LMP és a Jobbik nem volt hajlandó egymással kompromisz-
szumos engedményekre, úgy gondolták, hogy majd a magas rész-
vételi arány meghozza a sikert. Mint utólag kiderült, az LMP-s je-
lölt már ekkor is bírta az Új Kezdet vezetőjének azon ígéretét, hogy 
jelöltjeik közül a legjobban szereplő parlamenti székhez juthat.

Mivel a kelleténél több jelölt előre láthatóan „szétszavaztatta” a 
kormányváltásban bízó voksolókat, értelmetlen lett volna akár a 
visszalépésem, akár – mint azt az Együtt jelöltjének esetében lát-
tuk, a választók körében elég nagy zavart és értetlenséget okozó – 
verbális „támogatásom” az LMP-s jelölt számára. Így a sajtótájé-
koztatón távollétemben bejelentett visszalépésem nem felelt meg 
a valóságnak.

Sajnos, a végére hagyott, nem elégséges és kapkodásnak tűnő 
koordináció „eredményeként” veszteséget sikerült realizálni. Ki-
véve az LMP-s jelöltet, aki így valóban az Új Kezdet legtöbb sza-
vazatot kapó jelöltje lett és elégedett az eredményével. Én viszont 
elégedetlen vagyok a saját eredményemmel, és szomorú a remélt 
kormányváltás elmaradása miatt. 

Csak remélni lehet, hogy a kudarc okait higgadt elemzéssel tár-
ják fel az érintettek és nem a Fideszes sikerpropagandát másolva 
értékelnek” – írja sajtóközleményében Juhász Béla, aki a válasz-
táson a Momentum színeiben indult a Pest megyei 4. számú vá-
lasztókerületben.
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A polgármesterek Virág László vezérigazgató (jobbról az első) 
társaságában hallgatták meg fejlesztés tervét

Balogh Zsolt műszaki igazgató széles körű 
szakmai tájékoztatást adott a beruházásról 

A DMRV Zrt. közel ötmilliárd forint értékű fejlesztést valósít meg a váci telephelyén

A Dunakanyar tizenhat 
településének szennyvízét tisztítják

Az M0-ás és Dunakeszi között is 
megkezdik az M2 bővítését, felújítását

Megkezdődött a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló, a Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon című, 
KEHOP-2.2.2-15-2016-00051 azonosítószámú, a Kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelt projekt megvalósítása. A projektindító márciusi 
tájékoztatón a társaság vezetői a sajtó munkatársain kívül részletesen bemutatták az érintett települések vezetőinek is a terveket.

A közlekedők számára közismert, hogy javában tart az M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác közötti szakasz 2x2 sá-
vossá bővítése, amely jelentős forgalmirend változással, sebesség korlátozással és az előzés megtiltásával jár, ami 
április végétől újabb változásokkal egészül ki, mivel az M0-ás és Dunakeszi között a fővárosba vezető pálya mind-
két sávját lezárják, ezen szakaszon is megkezdődnek a munkálatok.

A központban tartott fóru-
mon Virág László vezér-
igazgató köszöntötte az ér-

deklődőket. „Nagy öröm társasá-
gunk életében a mai nap. Olyan fej-
lesztések elindítását kezdjük meg, 
melyek a mindennapjainkban lát-
hatatlanok, mégis alapvetően meg-
határozó szerepük van életünk és 
környezetünk minőségének és vé-
delmének tekintetében. A DMRV 
Zrt., mint a térség meghatározó 
szolgáltatója, fejlesztési célkitűzése-
inek megvalósítása során kiemelt fi-
gyelmet fordít a szigorodó hazai és 
uniós környezetvédelmi előírások 
betartására, a fogyasztók, a lakos-
ság és az önkormányzatok igénye-
inek és elvárásainak megfelelő mi-
nőségi szolgáltatás megvalósítására.

Társaságunk a korábbi években 
sikeresen pályázott több esetben, 

melynek köszönhetően uniós for-
rásból került finanszírozásra szá-
mos beruházása. Ezek a környezet-
védelmi fejlesztések hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a DMRV Zrt. biztosítsa 
a környezeti fenntarthatóság elvá-
rásait: a víz minőségének védelmét, 
a szennyvíziszap hasznosítását, a 
megújuló energia teljes körű fel-
használását. A projektek tartalmaz-
zák a biogáz és napenergia haszno-
sítást, az ivóvízminőség javítását és 
a szennyvízelvezetés és – tisztítás 
korszerűsítését is.

Az elmúlt tíz év meghatározó volt 
a DMRV Zrt. életében. Szennyvíz-
tisztító telepeink fejlesztésére tíz 
európai uniós támogatást nyertünk, 
összesen 10.773.593.801 forint ér-
tékben. Ezen beruházások része a 
Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program keretében meg-

valósuló, a „Szennyvíztisztító telep 
fejlesztése Vácon” tárgyú,  a Kor-
mány által nemzetgazdasági szem-
pontból kiemelt projekt is. A projekt 
a váci szennyvízelvezetési agglome-
ráció szennyvíztisztításának megol-
dására jött létre. 

A cél a telep fejlesztése és korsze-
rűsítése, a meglévő hálózati áteme-
lők rekonstrukciója, a telep szenny-
víztisztítási vonalának fejlesztése. 
A fejlesztések szükségessége és gaz-
daságossága indokolható, a meglé-
vő szolgáltatások korszerűsítése el-
engedhetetlen” – mondta a vezér-
igazgató. 

Elhangzott: a támogatói döntésre 
2016. március 21-én került sor, mely 
után április 20-án konzorciumi szer-
ződést kötöttek a Nemzeti Fejleszté-
si Programirodával a projekt meg-
valósítására. A támogatási szerződés 
megkötése 2016. április 4-én történt, 
mely szerint a projekt fizikai befeje-
zésének tervezett napja 2020. nov-
ember 13., a záró elszámolás határ-
ideje: 2020. december 13. A projekt 
összköltsége 4.778.898.336 forint, 
melyből a megítélt, 95 százalékos tá-
mogatás 4.484.699.988 forint. 

„A kivitelezés a 2017. november 
22-i munkaterület átadás-átvétel-
lel megkezdődött. Jelenleg Vác Vá-
ros Önkormányzatának engedélyé-
vel már a geodéziai bemérés és a te-
reprendezés, előkészítés történik. 
Kivitelező a kiviteli tervek elkészí-
tésén dolgozik. A kivitelezés ütem-
terve szerint, az építési engedéllyel 
érintett ingatlanok kerülnek meg-
építésre.  A projekt megindításához 

szükséges volt a szennyvíztelep te-
rületének bővítése. A területcsere 
Vác városával megtörtént” - mond-
ta tájékoztatójában Virág László ve-
zérigazgató.

A vendégek ezt követően felke-
resték a váci szennyvíztelepet, ahol 
egy szakmai séta keretében Balogh 
Zsolt műszaki igazgató mutatta be a 
terveket.

„A váci szennyvíztisztító telep a 
DMRV legnagyobb szennyvíztisztí-
tó telepe, s a Dunakanyar 16 telepü-
lésének szennyvizeit tisztítja meg. 
A biológiai tisztítási technológia a 
környezetünkhöz hasonlóan termé-
szetes úton bontja le a szerves anya-
gokat, csak gyorsabban és hatéko-
nyabban, amihez kedvező feltétele-
ket teremtünk.  A váci telepen az  el-
múlt évtizedek legnagyobb arányú 
beruházására kerül sor. Mintegy 
26.500 köbméter technológiai mű-
tárgy épül. Több mint 500  négy-
zetméter üzemviteli és kezelő épü-
let készül el és további 200 négyzet-
méternyi épület kerül átalakításra, 
felújításra. A telep jelenlegi hidra-
ulikai kapacitása 18.000 köbméter/
nap, mely nem változik majd, te-
kintve a jelenlegi napi 9.600 köbmé-
ter érkező mennyiséget.  Biológiai 
kapacitása jelenleg 90.000 LE, azon-
ban ez a fejlesztés eredményekép-
pen 130.833 LE-re emelkedik.  A fej-
lesztések tehát a tisztítás hatékony-
ságának növelésére, de ezen túlme-
nően az üzembiztonság növelésére 
is irányulnak” – tette hozzá.

A beruházás keretében Vácott, 
az Attila utcában a jelenleg egyesí-

tett rendszerű csatorna szétválasz-
tása történik meg 264 folyóméter 
gyűjtővezeték és további 150 folyó-
méter bekötővezeték kiépítésével, 
mely 29 db házibekötést jelent - ezzel 
tehermentesül a tisztító telep a feles-
legesen odavezetett csapadékvíztől.

A kivitelezés megkezdése hama-
rosan megtörténik. Júniusban kez-
dődik az új terület feltöltése, egy 
Gabion fal, mint támfal (környe-
zetbe illő megoldás) kialakítása, ezt 
követi a kiszolgáló épületek kivite-
lezése, majd a toronydaru telepítése 
a további munkálatokhoz. A közút-
kezelővel és az önkormányzattal az 
egyeztetések megtörténtek a kivite-
lezéshez kapcsolódó logisztikai fel-
adatok tekintetében.

„A jövőben is arra törekszik tár-
saságunk, hogy az európai uniós 
források felhasználásával hozzájá-
ruljon a térség, valamint a telepü-

lések infrastruktúrájának fejlődé-
séhez, a víziközművek és szenny-
víztisztítási technológiák folyama-
tos fejlesztéséhez, a környezet meg-
óvásához. Az elkészült beruházási 
tervek hozzájárulnak a víziközmű 
vagyon védelméhez, értékének, ál-
lagának megóvásához. Biztosítjuk 
természeti erőforrásaink védelmét, 
így különösen az ivóvíznyerő for-
rások és készletek, valamint a tisz-
títottszennyvíz-befogadók hosszú 
távú, fenntartható igénybevételét” - 
mondta a helyszínen tartott bejárá-
son Balogh Zsolt műszaki igazgató, 
aki válaszolt a feltett kérdésekre is.

A résztvevők örömüket fejezték 
ki, hogy elindul a fejlesztés és kér-
ték, hogy a munkálatok előre hala-
dásáról a DMRV folyamatosan tájé-
koztassa a polgármestereket.

Furucz Zoltán
Fotó: KesziPress

- A kivitelező és a beruházó 
szakembereitől kapott tájékozta-
tás szerint a jelzett szakaszon áp-
rilis 23-án megkezdik az M2 jobb 
pályáján – M0-tól a dunakeszi ki-
hajtóig – a közlekedési jelek fel-
festését az úttesten – tájékoztatta 
a Dunakanyar Régiót Serfőzőné 
Kozma Ilona, a Dunakeszi Rend-
őrkapitányság Közlekedésrendé-
szeti Osztály vezetője. 

Az alezredes elmondta, hogy 
az új közlekedési sávok kijelölé-
se, az útburkolati jelek felfesté-
se után várhatóan április 25-én 
vezetik be az új közlekedési ren-

det, aminek az a lényege, hogy a 
Vác felől haladó két sávot a du-
nakeszi Tesco magasságában le-
zárják, a forgalmat egy sávos-
ra szűkítve átvezetik a Budapest 
irányából kifelé haladó jobb pá-
lyára. 

– Az intézkedés következté-
ben a jobb pálya 2x1 sávosra vál-
tozik Vác és Budapest irányába, 
ezzel egy időben a bal pálya ezen 
szakasza az M0-ig munkaterület 
lesz, ahol kezdetét veszi az úttest 
bővítése, a felújítása.  

Serfőzőné Kozma Ilona alez-
redes, a közlekedésrendészeti 

osztály vezetője elmondta, hogy 
a forgalmirend változás része 
lesz az is, hogy a dunakeszi ki-
hajtónál az eddig elsőbbséget él-
vező Fót-Dunakeszi útra Állj, el-
sőbbségadás kötelező! jelzőtábla 
kerül kihelyezésre. 

– A változtatás célja, hogy a 
Budapest felől érkező forgalom 
számára biztosítsunk elsőbbsé-
get Kisalag, Dunakeszi és Fót 
irányába az M2-en keletkező  
torlódás megakadályozása érde-
kében. Ez azért is fontos, mert 
már az M0-ástól egysávon ha-
lad a forgalom Dunakeszi-Vác 

irányba, ami nem teszi lehető-
vé az előzést, az álló sor kikerü-
lését. 

Ugyancsak a változáshoz tar-
tozik, hogy az M0-ásról az M3-
as irányából az M2-esre érke-
ző gépjárművek elsőbbséget él-
veznek a Megyeri híd irányából 
közlekedőkkel szemben, mivel 
már a csomópontban egysávosra 
csökken a jelenlegi két sáv. 

A Dunakeszi Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendészeti  
Osztály vezetője türelmet, és 
egymást segítő udvarias közle-
kedést kér a gépjárművezetők-

től, mert pl. a Dunakesziről a 
főváros irányába közlekedők a 
változás következtében táblá-
val védett útra tudnak felhajta-
ni, mivel a korábbi felhajtósáv is 
munkaterület lesz. 

A dunakesziek és a fótiak szá-
mára fontos hír, hogy a Duna-
keszit Fót-Kisalaggal összekö-

tő Kossuth Lajos út – Hajcsár út 
csomópontjánál – az M2-es fö-
lött – április 24-ig elkészülnek a 
felüljárón végzett munkálatok-
kal, befejeződik az aszfaltozás 
és megszűnik a jelzőlámpás irá-
nyítás.  

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Ezt pedig átalakítják 
2X1 sávosra 

Lezárják a főváros felé 
vezető kétsávos szakaszt
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RENDEZVÉNYEK
Kiváló helyszín kül- és beltéri 
csoportos rendezvények számára
•  céges rendezvények, termékbemutatók, 

csapatépítő tréningek
•  esküvők, fogadások
•  kulturális események, színházi előadások, 

koncertek, fesztiválok
•  sport- és szabadidős rendezvények
•  konferenciák
•  igény szerinti programszervezés és ellátás

A fővárostól 25 kilométerre, Gödön, 
a Budapest–Szob kerékpárút és a Duna 
közvetlen szomszédságában várja vendégeit 
a Duna-part Nyaralóházak. A kéthektáros, 
parkosított üdülőterület kiváló helyszíne 
a legkülönbözőbb szabadidős, kulturális és 
sportrendezvényeknek.

• kalandpark és kötélpálya
• összkomfortos szállás
• étterem
• büfé
•  nagy befogadóképességű színházterem 

(modern hang- és fénytechnika, projektor)
• bográcsozóhely
• nagy szabad területek
• változatos programlehetőségek

Szeretettel várjuk a Dunakanyar egyik legnagyobb vízparti szabadidős és üdülőközpontjában!

Bankkártya- és Szépkártya-elfogadóhely

SZÁLLÁS
28 db 2-3 ágyas, 5 főig pótágyazható 
összkomfortos faház
•  hűtő és televízió a szobákban
•  szállás egyszerre 98 fő részére
•  igény szerint teljes ellátás
•  ingyenes parkolás
•  étterem, büfé
•  bográcsozás, grillezés
•  kutyabarát szálláshely
•  Ingyenes Wifi

TÁBOROK
Ideális helyszín különféle táborok, 
osztálykirándulások, túrák számára
Programlehetőségek igény szerint:
•  kalandpark, kötélpálya
•  evezés, sárkányhajózás
•  kerékpár- és csónakbérlés
•  dunai szabad strand
•  tenisz, pingpong, biliárd, kosárlabda, foci
•  csillagtúrák a Dunakanyarba

Szállás és sokoldalú rendezvényhelyszín
Gödön, a Duna partján

Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika utca 14.
Levélcím: 2131 Göd, Pf. 12.
Web: www.nyaralohazak.hu

Keressen minket Facebook-oldalunkon!
Szállás, terembérlés:
Telefon: (06 20) 236-0223
E-mail: nyaralohazak@god.hu,
szallasgod@gmail.com

Rendezvény:
Telefon: (06 30) 383-9567
E-mail:
nyaralohazak.rendezveny@gmail.com

Tavaszi felpörgés
Gyors internet az Inviteltől

Ma már szinte elképzelhetetlen az élet internet nélkül, hiszen a világháló 
kínálta előnyöknek köszönhetően új lehetőségek nyílnak meg az élet szá-
mos területén úgy a munkában, mint a szórakozásban, de akár a tanulás-
ban is. Éppen ezért az ország számos településén helyi szolgáltatóként je-
lenlévő Invitel számára régóta kiemelkedő fontosságú törekvés, hogy fo-
lyamatosan fejlessze hálózatát és termékeit, amely egyszerre jelent tech-
nológia-váltást és a helyben élők mindennapjainak megkönnyítését.

Igényekre szabott sávszélesség
Az Invitel tapasztalatai szerint egyre többen van-

nak azok is, akik csak internet szolgáltatást szeretnének 
igénybe venni, éppen ezért idén tavasszal – személyre 
szabható ajánlat keretében – nekik kedvez a társaság: 
technológiától függően, új lakossági ügyfeleknek 1 éves 
határozott idejű szerződéssel és e-számlával már havi 
1990 Ft-ért elérhetők az akár 30 Mbit/s kínált sávszé-
lességű netcsomagok. Akik számára pedig a biztonság 
is fontos, kiegészítő szolgáltatásként most 60 napig díj-
mentesen kipróbálhatják a Kaspersky vírus- és adatvé-
delmi szoftverét.

Az Invitelre 
a munkánk során is számíthatunk

Egyre több vállalkozó fordít kiemelt figyelmet arra, 
hogy üzlete az online térben is sikeres legyen, hiszen ki 
ne szeretné, ha leendő ügyfelei és vásárlói már pár kat-
tintással meglelnék a világhálón cége honlapját. Az in-
ternetnek köszönhetően a kis cégek is szélesebb körben 
tudják bemutatni a portfóliójukat, ezáltal hatékonyabb 
működést érhetnek el. Éppen ezért az Invitel legújabb 
ajánlatában rájuk is gondolt: a kisvállalati ügyfelek 1 
éves határozott idejű szerződéssel szintén élvezhetik 
a nagyobb sávszélesség előnyeit és már 1990 Ft-tól vá-
laszthatnak az üzletükre szabott, Profi internetcsoma-
gok közül. Sőt az olyan kiegészítő szolgáltatásoknak kö-
szönhetően, mint például a gyorsított hibaelhárítás és 

a 0-24 órás technikai segítségnyújtás, felmerülő infor-
matikai nehézségek esetén az Invitel szakképzett és ta-
pasztalt munkatársai készséggel állnak rendelkezésük-
re, így nyugodtan koncentrálhatnak vállalkozásukra, 
illetve az üzletre.

Az Invitel munkatársai a váci Invitel Pontban  
(Széchenyi utca 34.) készséggel tájékoztatják a szol-
gáltatások iránt érdeklődőket. A lakossági ajánla-
tokról a 1288-as telefonszámon, a kisvállalatiakról 
a 06 80 881 881-es zöld számon kérhetnek felvilá-
gosítást, a www.invitel.hu weboldalon pedig továb-
bi hasznos információkat találhatnak.

Ismét százakat vonzott 
a váci csata felidézése

Már harminc éves múltra tekint vissza Közép-Európa legnagyobb katonai 
hagyományőrző rendezvénye, az 1848/1849-es forradalom és szabadság-
harc eseményeit megidéző programsorozat, amelynek a győztes váci csa-
tára emlékező esemény is kiemelkedően fontos állomása.

Az idén az országgyűlési választások-
kal egybeeső váci hagyományőrző ese-
mény ezúttal is százakat, sőt ezreket 
vonzott, a főtéri ünnepélyes megnyitó-

tól kezdve a közreműködő csoportok csatajelene-
teket felidéző ütközetein és a táncos, zenei bemu-
tatókon át az eseményt záró koszorúzásig a ligeti 
honvéd emlékműnél.

A dicsőséges tavaszi hadjárat váci ütközeté-
nek eseményeit az idén is a Magyar Hagyomány-
őr Világszövetség és a Váci Huszár és Nemzetőr 
Bandérium tagjai elevenítették fel. 

A múltidéző esemény a hagyományokhoz hí-
ven a városháza előtti katonai díszszemlével kez-
dődött, a főtéren a szokásos nagy érdeklődés kí-
sérte a korhű ruhákban parádézó fegyveres ha-

gyományőrzők sorakozóját, majd a Ligetbe tartó 
látványos felvonuláshoz a Váci Ifjúsági Fúvósze-
nekar szolgáltatta a zenei aláfestést.

A főtéri toborzón ezúttal Czene Gábor történe-
lemtanár köszöntötte az egybegyűlteket a város-
háza erkélyéről.

A szónok kiemelte: a tavaszi hadjárat a magyar 
hadtörténelem egyik legfényesebb időszaka, mi-
vel a kor előtérbe állította a maga hőseit és ők tet-
ték a dolgukat. 

- Vajon a mi korunkban vannak még hősök, 
akik egymásra licitálva mennek a csatákban az 
első sorba a nagy közös cél érdekében? Egész biz-
tosan vannak - hangoztatta a történész.

Ribáry Zoltán
Fotó: Sándor Lajos
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A Váci Zsidó Hitközség tulajdonában lévő 
felújított zsinagóga

A kórház vezetői és a kitüntetettek

Fördős Attila polgármester különleges ajándékkal 
lepte meg a rocklegendákat

Magyar Ápolók Napját 
ünnepelték a váci kórházban

Motoros majális 
a "Fekete bárányok" 

sztárjaival

Holokauszt-emléknap

A látogatási tilalom miatt később, április 10-én ünnepelték meg a Magyar Ápolók Napját a Jávorszky 
Ödön Kórházban. A rendezvényt az intézmény és a szakmai érdekképviseletek szervezték a Magyar 
Ápolási Egyesület helyi szervezetének elnöke, Kovácsné Bóbis Klaudia kezdeményezésére.

Május 19-21. között minden korábbinál gazdagabb programot kínál az ér-
deklődőknek - díjtalanul - a már hagyományos dunakanyari motoros ma-
jális és pünkösdi családi napok műsora, az esemény bázisa a váci Duna-
parti zenepavilon előtti térség lesz.

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján a Miniszterelnök-
ség kegyelettel emlékezik a csaknem hatszázezer magyar, többségében 
zsidósága miatt üldözött és meggyilkolt áldozatra. A Miniszterelnökség 
hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint erkölcsi kötelesség az 
emlékezés, a mártírok és az embermentő hősök szellemének ébren tartá-
sa, példaként állítása a jövő nemzedéke elé.

Idén is olyan együttmű-
ködés jött létre a szakmai 
érdekképviseletek, neve-
zetesen a Magyar Ápolá-

si Egyesület, a Magyar Egész-
ségügyi Szakdolgozói Kama-
ra Pest Megyei Szervezete és a 
kórház között, melynek ered-
ményeként ma egy színvona-
las, értékes megemlékezést tu-
dunk tartani Önöknek, ezzel is 
kifejezve az Önök iránti tiszte-
letet és megbecsülést – mondta 
köszöntőjében dr. Urbán Edina 
főigazgató főorvos. Kárpáti Zol-
tán ápolási igazgató többek kö-
zött arról beszélt, hogy a mai 
napon visszatekintenek, de leg-
főképpen előre. Hangsúlyozta, 
hogy az ápolóknak a szakmai 
protokollokon túl, a betegek, 
esetenként az orvosok által tá-
masztott követelményeknek is 
meg kell felelni. Kifejtette, hogy 
az ápolók napján nem csak a 
fekvőbeteg ágyak melletti mun-
katársakat köszöntik, hanem 
sokkal szélesebb kört érintve, a 
rendelőintézetben dolgozókat, 

az asszisztenseket és műtősnő-
ket is. A jövőre nézve azt az üze-
netet fogalmazta meg, hogy vál-
tozatlanul folytatni kell, és ha 
lehet még jobban erősíteni azt 
a példamutató munkát, amiből 
az intézményben gyakorlatu-
kat töltő tanulók elsajátíthatják 
és ők maguk is megőrizhetik a 
szakmai alázatot és az egymás 
iránti tiszteletet.

Az ünnepi program hangula-
tát Varga Csenge, a VSZC Selye 
János Egészségügyi és Szociális 
Szakgimnázium és Szakközép-
iskola tanulójának nívós éneke 
alapozta meg. 

A folytatásban az elismeré-
sek átadása következett. A Ma-
gyar Ápolási Egyesület ezüst ki-
tűzőjét Papné Szatmári Piroska 
a Szülészet-Nőgyógyászati osz-
tály szülésznője kapta.

Ápolási igazgatói dicséretben 
Dosztál Norbertné, a kardioló-
giai osztály ápolója, Lőrincz Im-
réné a szülészet-nőgyógyászati 
szakrendelés asszisztense, Ma-
rosi Attiláné a sebészeti osztály 

ápolója és Sasvári Zoltánné a 
fül-orr-gégészeti osztály főnő-
vére részesültek.

Ezt követően Kossuth Zsu-
zsanna, az első magyar főápoló 
és Molnár Gabriella, a váci kór-
ház első intézetvezető főnővére 
emléktáblájánál tették le az em-
lékezés virágát. 

A program megkoronázása 
minden bizonnyal „A kézmo-
sás fontosságáról” című előadás 
volt, amely egy egészen új kom-
munikációs utat mutatott meg 

a közönség, elsősorban a fiata-
lok irányába. A Scherer Péter 
által rendezett előadás közvet-
len hangvételű, fiatalok világá-
ból vett helyzeteket mutatott be 
humorral és zenével. Mindezt a 
két színész, Katona László Sem-
melweis szerepében és Molnár 
Gusztáv a bacilus szerepében, 
remek humorral, sok grimasz-
szal, egy basszusgitárral, jó rit-
musban adta elő. 

 
Tari Adrienn

Fördős Attila váci pol-
gármester kezdemé-
nyezésére az esemény-
sorozat zenei prog-

ramjának főszereplői ezúttal a 
legendás, "magyar Woodstock" 
titulussal is illetett 1980-as "Fe-
kete bárányok" fesztivál sztár-
jai lesznek, azon az eseményen 
- az elhallgatás ellenére - csak-
nem huszonötezren gyűltek 
össze, látni és hallani a Beatri-
ce, a Hobo Blues Band és a P. 
Mobil számait, sztárjait.

- Abban a korban, még ko-
rábbi örökségként az angol-
szász rock-zene volt a meg-
határozó és irányadó, de az 
akkori generációknak meg-
adatott, hogy hazai zeneka-
rok, előadók is hihetetlenül 
nagy hatású koncertélménye-
ket adtak, nem mellesleg fon-
tos üzeneteket is közvetít-
ve dalaikkal. Ezúton is kö-
szönetet mondok nekik ezért. 
Ez a hálás érzés adta az ötle-
tet a legendás előadók váci fel-
lépésének megszervezéséhez - 
mondta az ötletgazda város-
vezető.

Nagy Feró (Beatrice) el-
mondta: először - hiába, hogy 
jó barátjának, ősrocker társá-
nak vallhatja a polgármestert 
- kissé szkeptikusan fogadta az 
ötletet, de hagyta magát felpör-
getni, és most már biztos ben-

ne, hogy oltári nagy durranás 
lesz a fesztivál.

Deák Bill Gyula - megszel-
lőztetve, hogy meglepetésre is 
készül - azt ígérte: lesz ám itt 
dübörgés, annál inkább, mivel 
őszi jubileuma nagy koncert-
je mellett a váci fellépés szin-
tén csúcsesemény az idei prog-
ramjában.

Wernke Ádám főszerve-
ző kiemelte: a várhatóan több 
száz motorost Vácra csábító, 
az ő felvonulásukkal, püspö-
ki megáldásukkal teljes prog-
ram összeállításakor fontos 
szempontjuk volt, hogy a le-
gendás főszereplők mellett 
előzenekarokként is kiemel-
kedő együtteseket vonultassa-
nak fel.

- Ezúton is köszönetet mon-

dok fő támogatónknak, a váci 
önkormányzatnak és persze a 
rendezvény minden szponzo-
rának, hiszen nekik köszönhe-
tő, hogy a pünkösdi hétvégén 
egy igazán nagyszabású ese-
ményre várhatjuk az érdeklő-
dőket - hangsúlyozta a Duna-
kanyar Rendezvényiroda veze-
tője. 

Ribáry Zoltán
Fotó: KesziPress

A program sajtótájékoz-
tatóján Fördős Attila egy 
különleges személyes aján-
dékkal lepte meg a részt-
vevő sztárokat: míves kis 
gravírozott fa szárnyas ol-
tárral.

Egész Európa közös felelősséggel tar-
tozik azért, hogy az utánunk jövő 
nemzedékek tanuljanak a múlt bű-
neiből, megértsék a hátterét és el-
gondolkozzanak a következménye-

in. Fontos szerepet játszik ebben az oktatás, 
amelyhez jelentős forrásanyagot nyújt a Nem-
zetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség által 
kidolgozott oktatási irányelv - írták.    

 Ez a nap arra is hív minden jóakaratú em-
bert, hogy erősítsük a szolidaritást és az össze-
tartozás érzését, az egymás iránti türelem gya-
korlását - emelték ki.

Fontos ez napjainkban, amikor az Európát 
fenyegető vallási türelmetlenség, amely a fe-
lelőtlen brüsszeli uniós bevándorlási politika 
egyenes következménye, soha nem látott erő-
szakos méreteket ölt a kontinens nyugati felé-
ben - fogalmaztak.

 A Miniszterelnökség szerint az aggasztó-
an erősödő antiszemita megnyilvánulásokkal 
szemben csak egyetlen út létezik: Európának 
vissza kell térnie a zsidó-keresztény hagyomá-
nyokból táplálkozó értékrendhez. A "politikai-
lag korrektnek hazudott" beszédet pedig, amely 
"bénultságba és tehetetlenségbe sodorja civili-
zációnkat", fel kell váltania az őszinte és felelős 
szembenézésnek a problémákkal - írták.

Hangsúlyozták: Magyarország kormá-
nya ennek a felelősségnek a jegyében hoz-
ta meg korábban azokat a döntéseket, ame-
lyek eredményeképpen ma Európa és a vi-
lág egyik legbiztonságosabb országa. Ahol 
senkinek nem kell tartania attól, hogy val-
lása, származása, világnézete miatt hátrányt 

kell szenvednie vagy fizikai támadás érné. 
A Miniszterelnökség megkér mindenkit, hogy 
válasszák a szolidaritást és az egymás elfoga-
dását hirdető cselekvő szeretetet, "hogy képe-
sek legyenek a sebeket begyógyítani, a rosszat 
jóra fordítani, ahol békétlenség van, ott békét 
teremteni, ahol rombolás, ott építeni".

Ez a nap legyen a csendes emlékezés és a kö-
zös ima napja; ima az áldozatokért, az ember-
mentő hősökért - szólított fel a Miniszterel-
nökség.

Az Országgyűlés 2000-ben meghozott dön-
tése értelmében 2001 óta minden évben április 
16-án tartják a holokauszt magyarországi ál-
dozatainak emléknapját, arra emlékezve, hogy 
1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsi-
dóság gettóba zárása. 
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Születésnapi kiállítás 
a Váci Dunakanyar Színházban
Fontosnak tartom, hogy színházunk társművészetek számára is bemutatkozási lehetőséget kínál-
jon – mondta szombat esti megnyitó beszédében Kis Domonkos Márk, az ötödik születésnapját fo-
tókiállítással és színházi előadással ünneplő Váci Dunakanyar Szinház igazgatója, aki hozzátette: 
ezúttal a V4-es régió külkapcsolatainak kiemelkedő eseményeit dokumentáló fotókiállítással vár-
ják a nagyközönséget. 

A Szentendrei Sörmajális 2018. április 28-tól május 1-ig kerül 
megrendezésre Szentendrén, a Dunakorzón. A négy nap alatt koncertek 
– köztük Kiscsillag, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, Maszkura 
és a Tücsökraj, Blahalousiana, Fish! –, könnyűzenei tehetségkutató 
verseny, sörkülönlegességek, gasztronómiai élmények, utcabál, 
gyermekprogramok várják a látogatókat, akik a színes programok 
sokaságáról a www.szentendre.hu weboldalon tájékozódhatnak.

A kiállítás része an-
nak a programsoro-
zatnak, amely a VI. 
Színházi találkozót 

vezeti fel, amit a magyar kor-
mányzat a 2017-2018-as uni-
ós elnöksége alatt 50 millió 
forinttal támogat – mondta a 
színház direktora. A nívós kul-
turális programsorozat a jú-
niusi V4 Szinházi Találkozó 
és Fesztivál váci rendezvényé-
vel zárul. A Váci Dunakanyar 
Szinház tevékenységében ki-
emelkedő helyet foglal el a V4-
es kapcsolatok ápolása, mely-
nek keretében olyan színhá-
zi előadásokat, programokat 
szerveznek, melyek jó alkalmat 
kínálnak arra, hogy a színhá-
zak és művészeik tanuljanak 
egymástól, új gondolatokkal, 
művészeti elképzelésekkel gaz-
dagodjanak – mondta Kis Do-
monkos Márk. A jubiláló szín-
ház igazgatója örömmel idézte 
fel, hogy fél évtizedes fennállá-
sa alatt hat jelentős díjat nyert a 
Váci Dunakanyar Színház. 

Dr. Rétvári Bence, az Embe-

ri Erőforrások Minisztériuma 
miniszterhelyettese ünnepi be-
szédét születésnapi jókívánság-
gal és gratulációval kezdte, aki 
szerint a kiállítás képei is arról 
árulkodnak, hogy a színházra 
jelentős igény van Vácott és a 
régióban. 

– Színházakat bezárni köny-
nyű, színházat újranyitni ne-
héz. Egy tollvonással be lehet 
zárni egy épületet -, mint ezzel 
is tették korábban több alka-

lommal is, amely ma színház-
ként funkcionál -, de újra indí-
tani, megtölteni tartalommal, 
közönséget szervezni, karban-
tartani az épületet, az bizony 
nem egyszerű feladat.  Ezért 
különös elismerés mindazok, 
akik ilyen kemény fába vág-
ták fejszéjüket, az értékes szín-
házi kultúra közvetítésére, ha-
gyományaink ápolására vál-
lalkoztak – mondta elismerés-
sel a hangjában Kis Domonkos 

Márk igazgató felé fordulva.  
Dr. Rétvári Bence fontosnak 
nevezte a magyar kultúra gaz-
dagítását, ápolását, a tradíciók 
továbbadását, hogy azt majd a 
felnövekvő generáció tagjai is 
élvezhessék. – Ezt a nemes kül-
detést vállalta magára ebben a 
régióban a Váci Dunakanyar 
Színház alkotóközössége – fo-
galmazott a politikus, aki kö-
szönetet mondott mindazok-
nak, akik ebben az alkotó fo-
lyamatban segítő szerepet vál-
laltak. – Gratulálok a társu-
latnak, amely a kormány 325 
millió forintos támogatásának 
köszönhetően - a nyáron el-
kezdő felújítás eredményeként 
- megszépült, megújult környe-
zetben fogadhatja a színház-
szerető közönséget – mondta 
a miniszterhelyettes, aki bol-
dog születésnapot kívánva zár-
ta ünnepi köszöntőjét, és remé-
nyét fejezte ki, hogy öt év múl-
va ugyanitt találkozhatnak 
mindannyian. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Apróhirdetés

• GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő - múzeumok számára is- készpénzért vásárol 
festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evőeszközöket, aranyakat, szobrokat, por-
celánokat. Kiszállás díjtalan: 06/1/789-1693, +36-30/382-7020

Dr. Rétvári Bence fontosnak nevezte a magyar kultúra 
gazdagítását és ápolását, a tradíciók továbbadását

Madarak

És fÁk napja

2018. május 12.,
szombat 10 órától

Egyéb programok: Kézműves vásár, madáretető- és odúkészítés, 
ásványmosás, pónilovaglás, kézműves foglalkozások, kiállítás, 
öko-vetélkedő, civil szervezetek bemutatkozása.
Bográcsban főtt és grillen sült ételekkel, illetve kézműves sörökkel 
várjuk kedves vendégeinket!
Dunakaland Kalandpark: A gyermek és a felnőtt kötélpálya 10%-os 
kedvezménnyel vehető igénybe!

Duna-part Nyaralóházak
(Göd, Jósika u. 14.)

 10 órától:  tánc-, sport- és művészeti 
csoportok előadásai

 10 órától 18 óráig: Interaktív Solymász Tábor
 15 órától:  Maszk Bábszínház: Mátyás király 

bolondos bolondja (bábjáték)
 17 órától:  az Iszkiri zenekar koncertje

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

További információ: (06 30) 383-9567
nyaralohazak.rendezveny@gmail.com
A programok ingyenesek!

Határtalanul! 

A Határtalanul! prog-
ram sikeres, évről-év-
re egyre többen jelent-

keznek és egyre többen nyer-
nek - mondta Rétvári Bence,  
az Emmi parlamenti államtit-
kára újságíróknak Budapesten, 
miután hétfőn újabb diákcso-
portok utazásának támogatá-
sáról született döntés.

Rétvári Bence úgy fogal-
mazott: ez a kezdeményezés a 
nemzeti összetartozás prog-
ramja, amelynek célja, hogy 
minden magyarországi diák 
úgy végezze el iskolai tanul-
mányait, hogy közben egy ha-
táron túli magyar közösséget, 
osztályt is meglátogat.

Jelezte, hogy a pedagógu-
sok kérésére külön tájékoztató 
kampányt indítanak, Határta-
lanul tájékoztatási napokat tar-
tanak majd országszerte.

   Kitért arra is, hogy a fő úti 
cél Erdély, Partium, amelyet a 
Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, 
majd a Dráva és Muravidék kö-
vet.   Felhívta a figyelmet, hogy 
a második forduló április 30-
án zárul, ezért biztatják az is-
kolákat, hogy vegyenek részt a 
pályázatokban-, tájékoztat az 
MTI.
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Rendőrnap és Sportmajális Dunakeszin 

A sárkányhajósok adják Dunakeszi sajátosságát

Végre itt a jó idő, és ezzel együtt megkezdődik a városi szabadtéri események sora. Hagyományainkhoz hí-
ven idén is a Duna-parti Katonadomb ad otthont az április 30-án megrendezésre kerülő Rendőr-és Kataszt-
rófavédelmi Napnak, valamint a május 1-i Majálisnak.

Az ötvenes-hatvanas évek mozgalmas vízi élete után ismét reneszánszát éli a vízi turizmus, amelyhez jó keretet adhat sportágunk egyik népszerű sorozata, a Ví-
zitúra Kupa, amely egy hét fordulóból álló versenysorozat. Egy közös és egységes szabályrendszer szerint szervezik a viadalt, de mindenhol a saját vízterületükre 
jellemző sajátosságokkal fűszerezik az eseményeket. Idéntől Dunakeszi is ott lesz a rendező városok között, és ahogy azt a főszervezőtől, Bauer Mártontól meg-
tudtuk, a 2018-as idénynyitón a sárkányhajók adják majd városunk sajátosságát.

Megtiszteltetés, hogy az elő-
ző évekhez hasonlóan, idén 
is mi szervezhetjük a Rend-
őr-és Katasztrófavédelmi 

Napot. Érdemes április 30-án a Katona-
dombra látogatni, ugyanis aznap bete-
kintést nyerhetünk a rendőrök, tűzoltók, 
bűnügyi helyszínelők titokzatos és izgal-
makkal teli munkájának világába. Egész 
nap színpadi programokkal, bemutatók-
kal és előadásokkal várjuk az érdeklődő-
ket, többek között rendőrmotoros bemu-

tatóval, közlekedési baleseti szimuláció-
val, rajzversennyel és bűnügyi kutyás be-
mutatóval is készülünk. Fellépnek a Tűz-
oltó Zenekar és a Gyáli fúvósok, valamint 
a Fekete lakkcipők – Komár László em-
lékzenekar, továbbá ingyenes ugrálóvárat 
is biztosítunk. 

Május elsején pedig a hagyományos 
majális sportos köntösbe bújik, bemutat-
koznak a városi Sportegyesület szakosz-
tályai és más egyesület, így számos kü-
lönböző sport kipróbálására nyílik le-

hetősége a Katonadombra látogatóknak. 
Természetesen majálisi hangulatból nem 
lesz hiány, étel-ital, körhinták, ingye-
nes ugrálóvár, színpadi és egyéb izgal-
mas programok várnak kicsiket, nagyo-
kat egyaránt, a nap végén pedig a V-Tech 
és Csordás Tibi zenél nekünk! – tudtuk 
meg a Dunakeszi Programiroda vezetőjé-
től, Szabó Katalintól, aki az önkormány-
zat vezetőivel együtt szeretettel vár min-
denkit április 30-án és május 1-jén a Ka-
tonadombra! 

Természet közeliség, 
harmónia, szabad-
ság. Garantált érzé-
sek azok számára, 

akik tavasztól őszig vízre száll-
nak, s csatlakoznak a vízitúrá-
zók népes táborához. A Vízi-
túra Kupa Magyarország leg-
nagyobb és legnépszerűbb, or-
szágos méretű amatőr vízitú-
rás versenysorozata. A Magyar 
Kajak-kenu Szövetség szervez-
te bajnokság 2001-ben indult 
civil kezdeményezésre, és idén 
végre-valahára a Dunakanyar 
kapuja, Dunakeszi is bekerült a 
rendező városok közé, sőt, rög-
tön az idénynyitó házigazdája 
lehet városunk.

„A Vízitúra Kupa egy hét for-
dulóból álló versenysorozat, 
melyben a szervező helyszínek 
egy közös és egységes szabály-

rendszer szerint szervezik a ver-
senyüket, de mindenhol a saját 
vízterületükre jellemző sajátos-
ságokkal fűszerezik az esemé-
nyeket. Nos, nálunk a sárkány-
hajózás jelenti majd Dunakeszi 
sajátosságát” – árulta el lapunk-
nak Bauer Márton, a helyi ver-
seny főszervezője.

A Vízitúra Kupa idei első ál-
lomásán az indulók megismerik 
Dunakeszi és környékének ter-
mészeti adottságait és csodáit, a 
Dunakanyar kapuját és a Nagy- 
Dunát. Jó hír az evezősöknek, 
ha előre regisztrálnak, akár ők 
is részt vehetnek a viadalon.

„Két távon indulhatnak 
majd a résztvevők. A nagyobb 
túra hossza 24 kilométer lesz, 
és Dunakeszi-Lupa-sziget-
Dunakeszi útvonalat kell telje-
sítenie valamennyi indulónak. 

A nyolc kilométeres távon a vá-
rosi strandtól indulva a Ház-
gyárig kell elmenni, majd on-
nan vissza a célba. Nagyon sze-
retnénk, ha sokan kipróbálnák 
a viadal alatt a sárkányhajózást 
is, éppen ezért, amíg a csapa-
tok a vállalt távot teljesítik, ad-
dig a startnál, ami egyben a cél 
is, profi sárkányhajós csapatok 
versenyeznek egymással, illet-
ve az érdeklődők kipróbálhat-
ják, milyen érzés egy ilyen ha-
jóval siklani a Duna vizén” – 
ecsetelte a főszervező. Bauer 
Márton hozzátette, gondoltak 
azokra is, akik csak a száraz-
földről szeretnék végigizgulni 
a versenyt, hiszen büfé és ugrá-
ló vár is lesz a strand területén.

M. L.
Fotó: Bea István 

(Gödi Körkép)

Május 6-án mindenkit várnak a Duna partjára, 
aki szereti a kajak-kenut, és szívesen kipróbálná a vízitúrát

Dunakeszi egyik büszkesége a sárkányhajó légió


