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Dr. Urbán Edina főigazgató

Folytatás a 2. oldalon

A váci VéNégy Fesztivál megnyitóján zárult le a V4 magyar elnökség mandátuma

Kulturális miniszterek 
és helyettesek tanácskoztak Vácott

Rétvári: béremeléssel becsülik meg 
az egészségügyben dolgozókat

Kultúrnemzetként nekünk magyaroknak Európa közepén meg kell ismer-
nünk és tisztelnünk kell szomszédaink kultúráját - mondta Fekete Péter 
kultúráért felelős államtitkár június 29-én Vácon a V4-es országok kultu-
rális minisztereivel és miniszterhelyetteseivel tartott sajtótájékoztatón. 
Az államtitkár a magyar V4-elnökséget lezáró VéNégy Fesztivál és Színhá-
zi Találkozó ünnepélyes megnyitója előtt kiemelte: a visegrádi országok 
akkor tudnak erős pozíciót elfoglalni Európában, ha összefognak.

Minden kormányzatnak feladata kifejezni az elismerést és a megbe-
csülést az egészségügyben dolgozók felé, ezért döntött a kormány a 
béremelésről a szektorban - mondta Rétvári Bence (Fidesz-KDNP) or-
szággyűlési képviselő, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parla-
menti államtitkára Vácott, a Jávorszky Ödön Kórház Semmelweis-napi  
ünnepségén.

Közölte: június 29-i meg-
beszélésükön a visegrá-
di partnerek értékelték, 

hova jutott az együttműködés 
az elmúlt egy évben Magyar-
ország elnöksége alatt és mer-
re szeretnének továbbhaladni, 
valamint a kultúra területén is 
átadták a V4 elnökségét Szlo-
vákiának.

Lubica Lassáková szlovák 
kulturális miniszter hangsú-
lyozta: a kultúra híd, amely 
összeköti az embereket. Azt 
mondta, országa a V4 elnöki 
pozíciójának átvételével foly-
tatja a magyar elnökség által 
megkezdett munkát.

Petra Smolíková cseh mi-
niszterhelyettes méltatta a 

magyar elnökség által vég-
zett munkát és arról beszélt, 
hogy a kultúra olyan eszköz, 
amelynek segítségével a kap-
csolatok más területein is el 
lehet mélyíteni az együttmű-
ködést.

Rétvári Bence beszédé-
ben kiemelte: fontos és 
életbevágó az a mun-
ka, amelyet az ápolók, 

orvosok és az egészségügyi dol-
gozók végeznek, nem rövidtávú 
döntés ezt a hivatást választani, 
elhivatottság kell hozzá. Köszö-
net illeti őket azért az áldozat-
kész munkáért, amelyet évek óta 
végeznek - fogalmazott.

Az államtitkár szerint a ma-
gyarok többsége az egészségügy-
gyel kapcsolatban arra gondol, 
hogy van-e elég orvos és ápoló, 
megbecsülik-e őket eléggé. Ezért 
a kormány talán leginkább tá-
mogatott lépése a számukra ki-
dolgozott béremelési program 
volt, amely folytatódik a jövőben 
is - mondta. Úgy vélte, ennél ke-
vés helyesebb döntést hozhat egy 
kormányzat.

Megjegyezte: ösztöndíjprog-
ramokat is indítottak, mert nagy 

szükség van az utánpótlásra, 
arra, hogy minél többen válasz-
szák ezt a hivatást és tartsanak 
ki mellette.

Rétvári Bence kitért arra is: a 
váci kórház is bekerült az Egész-
séges Budapest programba. A 
jövő évi költségvetés tervezetben 
42 milliárd forint szerepel, eb-
ből 19 budapesti és Pest megyei 
járóbeteg szakrendelő felújítá-
sa, korszerűsítése és itt Vácon a 
kibővítése kezdődhet meg.

Bejelentette: nyáron megkez-
dődik a váci mentőállomás fel-
újítása, melyre 62 millió forintot 
költ az állam, de a térség 13 tele-
pülésen is fejlesztik az egészség-
házakat és az orvosi rendelőket.

Dr. Urbán Edina, a váci 
Jávorszky Ödön Kórház főigaz-
gatója ünnepi köszöntőjében em-
lékeztetett: a 2018-as évet a kor-
mány Semmelweis-emlékévnek 
nyilvánította. A 200 éve született 

Semmelweis Ignác élete azt üze-
ni a jelenkornak, hogy észre kell 
venni az újszerű, fejlődést jelentő 
gondolatokat és teret kell enged-
ni nekik - mondta. Korszakal-
kotó felfedezése, a kézfertőtlení-
tés -, mellyel a gyermekágyi láz-
tól és a haláltól mentette meg az 
édesanyákat – az orvosok köré-
ben megnyilvánuló szakmai fél-
tékenység és régimódi konokság 
miatt csak 30 év elteltével rehabi-

litálta és fedezte fel újra az orvos-
tudomány világ-szerte.

Fördős Attila, Vác polgár-
mestere megköszönte az egész-
ségügyben dolgozóknak áldoza-
tos, felelősségteljes munkájukat, 
amely - mint mondta - a társada-
lom jövőjét is alapvetően megha-
tározza.

A köszöntő beszédeket köve-
tően díjak és elismerések átadá-

sára került: Vác Város Egészség-
ügyéért díjat idén Kramár Rozá-
lia humánpolitikai osztályveze-
tő vehette át Fördős Attila pol-
gármestertől. Ugyanitt átadták a 
magánkezdeményezéssel alapí-
tott Ruzsicska-díjat, amit éven-
te fiatal orvosok kapnak kiemel-
kedő kutatásaik elismeréseként. 
A díjat ezúttal dr. Lantos Zsuzsa 
vehette át az alapító Inczédy csa-

lád képviselőitől. Ezt követően el-
ismerésekkel és orvosi előlépte-
tésekkel folytatódott az ünnep-
ség. Oklevelet vehettek át a 40, 30 
és 25 éves jubileumot elérő dol-
gozók, valamint igazgatói dicsé-
retben részesültek a munkáju-
kat hosszú ideje kiválóan teljesítő 
egészségügyi munkatársak.

MTI/Dunakanyar Régió
Fotó: KesziPress

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a V4 országainak összefogását méltatta 
és a további együttműködés mellett állt ki

Dr. Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese 
elismeréssel beszélt a váci kórház egészségügyi 
dolgozói mindennapi helytállásáról 



Folytatás a címlapról

Átadták az első elektromos töltőállomást Dunakeszin

A kormány számára stratégia cél az e-mobilitás erősítése, melyről tavaly 
még azt gondolta, hogy 2020-ra 30 ezer elektromos autó közlekedik ha-
zánk útjain, ám a jelenlegi fejlődés üteme már azt támasztja alá, hogy az 
elektromos járművek száma akár a 63 ezret is elérheti a Jedlik Ányos terv-
nek köszönhetően – mondta Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közigaz-
gatásért felelős államtitkára július 9-én Dunakeszin, a város első elektro-
mos töltőállomásának avató ünnepségén.

Július 15-én reggel hat órától üzembe állnak a főtér gépjármű-forgalmát 
korlátozni, szabályozni hivatott süllyedő oszlopok - jelentette be sajtótájé-
koztató keretében Fördős Attila polgármester, aki Vác felértékelődésének 
tartja, hogy a VéNégy Fesztivál és Szinházi Találkozó megnyitóján tartot-
ták a V4 tagállamainak kulturális delegációi a magyar elnökség záró, és a 
szlovák elnökség nyitó tanácskozását.
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Kulturális miniszterek 
és helyettesek tanácskoztak Vácott Tuzson Bence: a jelenlegi 

fejlesztési ütem szerint 2020-ra 
63 ezer elektromos jármű lesz 

Magyarországon

Vác: július közepétől 
működnek a főtéri 
süllyedő oszlopok

Pawel Lewandowski lengyel 
miniszterhelyettes elmondta: a 
visegrádi partnerek egyetértet-
tek abban, hogy a kultúra szá-
mára minden kormányzatnak 
nagyobb pénzügyi támogatást 
kellene juttatnia. A kultúrára 
alapozva fel lehet építeni a né-
pek Európáját - tette hozzá.

Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
nak parlamenti államtitkára, 
a találkozó fővédnöke a meg-
nyitón beszédében kiemelte: 
az immár hatodik alkalommal 
megrendezett VéNégy fesztivál 
ezúttal a magyar elnökség ki-
emelt rendezvénye, ahol most 
nemcsak a művészek, hanem 
a kultúrpolitikai vezetők is kö-
zösen ünneplik a visegrádi or-
szágok összefogását.

Úgy látja, a V4-es együttmű-
ködésben nagy kulturális és 
gazdasági erő rejlik és emellett 
fontos, hogy politikai erő is le-
gyen a V4 Európán belül, hogy 
mások is elismerjék a teljesít-
ményüket. Lényeges, hogy ne 
csak elfogadtassák a közép-eu-

rópai országokkal a döntése-
ket, hanem be is vonják őket a 
döntéshozatalba - mutatott rá. 
Rétvári Bence kijelentette: re-
mélhetőleg a V4 egyre szoro-
sabb együttműködéssé válik és 
még sok sikeres elnökséget bo-
nyolíthatnak le.

Schőberl Márton, a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium 
kulturális diplomáciáért fele-
lős helyettes államtitkára em-
lékeztetett arra, hogy a magyar 
V4-es elnökség egyik fő célja a 
kulturális kapcsolatok ösztön-
zése volt, hiszen ez jó hátteret 
ad a politikai és gazdasági kap-
csolatok erősítéséhez, valamint 
egymás jobb megismeréséhez.

Az összetartozás felismeré-
se és a közös identitás erősíté-
se az ilyen rendezvényeken ke-
resztül juttatható el sikeresen a 
fiatalokhoz - vélekedett.

Fördős Attila, Vác polgár-
mestere örömét fejezte ki, hogy 
városuk adhat otthont a V4 
kulturális delegációk tanács-
kozásának, amely nyitó esemé-
nye a VéNégy Fesztivál és Szín-
házi Találkozónak.  A V4 tag-
államainak együttműködé-

sére, összefogására utalva ki-
jelentette: „Egy mindenkiért, 
mindenki egyért”. 

Kis Domonkos Márk, a 
VéNégy Fesztivál és Színházi 
Találkozó házigazdája, a Váci 
Dunakanyar Színház igazga-
tója az immár hatodik nemzet-
közi seregszemle sikerét a he-
lyi és az országos összefogás és 
támogatás szép példájának ne-
vezte.

A fesztivál megnyitó gáláján 
a Fővárosi Nagycirkusz művé-
szei lépnek fel. A gálaműsor ré-
szeként nyilatkozatot írtak alá, 
amely összefoglalja a magyar 
V4-es elnökség alatt megvaló-
sult kulturális programokat a 
zene, a képzőművészet, az elő-
adó művészet, az innováció és 
az örökségvédelem területén. 
Új projektjavaslatokat is meg-
fogalmaztak, amelyek előtérbe 
helyezik a nemzetközi fesztivá-
lokat és az irodalmi csereprog-
ramokat. A cél az egységes po-
litika erősítése, valamint a kö-
zös értékeken és érdekeken ala-
puló együttműködés-, tájékoz-
tatott az MTI.

A politikus Dunakeszit a fejlődés város-
ának nevezte, ahol az utóbbi években 
jelentős önkormányzati fejlesztések 
valósultak meg, hogy a település igazi 

otthona legyen az itt élőknek. 
- Bár nagyon sok fejlesztés történt a város-

ban, de mégiscsak van egy, ami egyedi fejlesz-
tés, amely Magyarország kormányának támo-
gatásával jött létre, a Jedlik Ányos terv kereté-
ben, ez pedig az elektromos töltőállomás kiépí-
tése – mondta a város országgyűlési képviselője, 
aki az avató ünnepségre stílszerűen egy elektro-
mos személygépkocsival érkezett. 

Tuzson Bence kiemelte, hogy amikor útjára 
indították a Jedlik Ányos tervet, akkor optimis-
ta elképzeléseikben 2020-ra 30 ezer elektromos 
autó szerepelt, ám a jelenlegi fejlődési ütem sze-
rint ez a szám elérheti a 63 ezret is, ami között 
várhatóan 54 ezer személygépkocsi lesz. 

- A Jedlik Ányos terv 2,4 milliárd forintból in-
dult el, hogy országszerte – így Dunakeszin is 
- kiépüljenek az elektromos töltőállomások. A 
kormány elkötelezett célja, hogy hazánkban 4-5 
ezer elektromos töltőállomás épüljön, melyek 
90 km-en belül mindenhol elérhetőek legyenek. 
Dunakeszin mi is megtettük az első lépést, az 
elektromos öltőállomás megnyitásával a város 
felkerült a mobilitás térképére.  Dunakeszi is át-
lépett a jövőbe, amelyért nagyon sokat dolgozott 
Dióssi Csaba polgármester úr és a városi önkor-
mányzat – mondta elismeréssel az államtitkár, 
aki hozzátette: - Dunakeszi olyan környezet-

ben helyezkedik el, ahol nagy jelentősége van az 
elektromobilitásnak, mivel a szomszédban, Gö-
dön létesült és épül tovább a Samsung, amely a 
világ legnagyobb elektromos akkumulátor gyá-
ra lesz. Ez Magyarország legnagyobb fejleszté-
se, mellyel igyekszik lépést tartani Dunakeszi is 
az elektromobilitás területén, a környezettuda-
tos fejlesztésekkel, melyre jó példa az elektromos 
töltőállomás megnyitása is – hangsúlyozta Tu-
zson Bence államtitkár. 

Az avató ünnepségen, a Duna-parti Barátság 
útját is magába foglaló körzet önkormányza-
ti képviselője, Seltenreich József elismeréssel be-
szélt a negyven éves lakótelepen az utóbbi évek-
ben megvalósult rendkívül sokrétű és intenzív 
fejlődésről, az ott élők lakókörnyezetét szebbé, 
mindennapi életét komfortosabbá, kényelme-
sebbé formáló önkormányzati beruházásokról. 

– Nagyon fontosnak tartom környezetünk vé-
delmét, ezért remélem - bár ma még elég költ-
séges –, hogy a jövőben minél többen közleked-
hetnek majd elektromos meghajtású autóval – 
mondta optimistán Seltenreich József.

Dunakeszi első elektromos töltőállomását ün-
nepélyes avatta fel Tuzson Bence államtitkár, 
Dióssi Csaba, a város polgármestere, Seltenreich 
József önkormányzati képviselő és Csopják Anita   
városüzemeltetési osztályvezető.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A városvezető felhívta 
a figyelmet, hogy a 
korábbinál jóval ke-
vesebben kapnak jo-

gosultságot a jövőben a főtér-
re való behajtásra, aminek kö-
szönhetően a terület végre va-
lóban teljesen sétatér jelleget 
ölthet, ahogyan az az átépí-
tési tervekben szerepelt. Fon-
tos tudnivaló, hogy az eddig a 
Fehérek temploma oldalfalá-
nál lévő autóbusz megállót át-
helyezték a piac bejáratánál ki-
alakított gépjárműfordító elé.

- Arra is felhívom a figyel-
met, hogy a folyamatos mun-
karendben dolgozó közterület-
felügyelet munkatársai a for-
galmi változások bevezetésé-
vel párhuzamosan a jövőben 
kiemelt szigorral szankcionál-
ják majd a piac torkolatánál 
való tiltott parkolást. Indokolt 
esetben alkalmazzák a kerék-
bilincs felhelyezését is - hang-
súlyozta Fördős Attila, aki új-
ságírói kérdésre válaszolva ki-
emelte; a közterület felügyelet 
24 órás, folyamatos szolgálat 
bevezetése ésszerű döntésnek 
bizonyult, az eddigi tapasztala-
tok kedvezőek. 

A polgármester bejelentet-

te, hogy a korábbi elindított 
Duna-parti csónakház-építési, 
és bölcsőde-építési beruházá-
sok esetében további szakmai 
egyeztetésekre van szükség, 
mert az elmúlt időszakban – az 
építőipari piacon tapasztalható 
változások miatt – a költségek 
a tervezetthez képest megnőt-
tek, és jelenleg egyik projekt-
re sincs meg a szükséges forrás.  

A városvezető arról is szót 
ejtett, hogy az önkormányzat 
az idén is kiemelt támogatást 
biztosít a rászoruló családok-
ban élő illetve a kiemelt tehet-
ségű gyerekek nyári táboroz-
tatására, különböző helyszíne-
ken és turnusokban összessé-
gében száznál jóval több fia-
talnak lehetett és lehet része ily 
módon vakációs élményekben.

Fördős Attila a VéNégy Fesz-
tivál és Színházó Találkozó 
megnyitójával összefüggésben 
kihangsúlyozta; a város felérté-
kelődésének ékes bizonyítéka, 
hogy Vácott tanácskoztak a V4 
tagországok kulturális minisz-
terei és miniszterhelyettesei és 
itt zárult le a magyar elnök-
ség, és a városban került sor a 
szlovák elnökség megnyitásá-
ra, melynek átvételekor a szlo-

vák miniszter asszony nagy el-
ismeréssel beszélt a magyar el-
nökség tevékenységéről.   

Mint megtudtuk; készül egy 
új turisztikai koncepció, me-
lyet az tett indokolttá, hogy a 
kormány bejelentette mintegy 
12 milliárd forint forrást biz-
tosít a Dunakanyar fejleszté-
sére. A váci önkormányzat egy 
komplex szolgáltatást nyújtó, 
télen is üzemelő, konferenciák-
nak is helyt adó wellness-szál-
ló építését szorgalmazza, míg a 
Turisztikai Ügynökség egysze-
rű szálloda építését támogat-
ja, emiatt vita van a város és az 
ügynökség között. 

A témához kapcsolódik, 
hogy a belváros felújítására két 
szakmai tanulmány is készült, 
melynek elfogadásáról szin-
te hetente konzultálnak a pro-
jektben közreműködő szakem-
berekkel, mert az a végső cél, 
hogy a város érdekei megfelelő 
súllyal érvényesüljenek abban 
a szakmai koncepcióban, me-
lyet a Turisztikai Ügynökség 
a Dunakanyarban egy egész 
egységben, egymáshoz kapcso-
lódva szeretne kialakítani.

A szerk. 

Dióssi Csaba polgármester és Tuzson Bence államtitkár 
"tesztelte" elsőként az e-töltőállomás működését





Idén öt utca mintegy hat kilométer 
hosszúságban kap új aszfaltburkolatot
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Átmenetileg segített 
a mobil kormányablak

19,5 milliárdos szerződést kötött 
a MÁV-START Zrt. 

a Dunakeszi Járműjavító Kft.-vel

Mint közismert, június 22-én bezárt a váci okmányiroda, hogy egy fél-
éves épületkorszerűsítést követően már kormányablakként nyisson ki 
újra a Dr. Csányi körúton. Az iroda szolgáltatásait a felújítás időszakára a 
Vörösházként ismert épület komplexumba helyezték át. A költözés egy he-
tet vett igénybe, ám ezen időszak alatt sem csökkent a szolgáltatások minő-
sége, hiszen a zavartalan ügyintézés elősegítése érdekében a városban ta-
lálható két kormányablakban dolgozók tevékenységét egy átmenetileg fel-
állított mobil-egység segítette a MÁV Vasútállomásnál.

A MÁV-START Zrt. 28 hónapra szóló szerződést kötött a Dunakeszi Jármű-
javító Kft.-vel a vasúttársaság által üzemeltetett, több száz vasúti személy-
szállító jármű fővizsgáinak, korszerűsítési munkáinak, futó- és balesetes ja-
vításainak elvégzésére.

Önkormányzati utak építése 
és felújítása Dunakeszin

Dunakeszi Város Képviselő-testülete a 2014-től 2019-ig tartó önkormány-
zati ciklusban – sok más egyébbel együtt – kiemelt helyen határozta meg 
a városi utak felújítását, építését. A lakosság tájékoztatása érdekében 
évekre meghatározott ütemtervet készített az elvégzendő feladatokról. 
2018-ban öt utca, közel hat kilométer hosszúságban kap új aszfalt burko-
latot vagy újítják fel a szilárd burkolattal borított régi úttestet – tájékoz-
tatta lapunkat Csopják Anita, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Városüze-
meltetési Osztály vezetője.

- Ezekben a napokban adtuk át a 
Duna-parti lakótelepen a 205,3 
millió forint költséggel felújított 
1590 méter hosszú Barátság útját, 
melyre 30 millió forint pályázati 
támogatást nyert az önkormány-
zat. A városi útépítési és felújítá-
si munkálatok a nagy forgalmú, 
gyűjtőút funkciót is ellátó, kerék-
pársávval kiépített Hunyadi út 
felújításával folytatók – tájékoz-
tatott az osztályvezető asszony.

Csopják Anita elmondta, 
hogy a 675 méter hosszú út fel-
újítási költsége 79.067.599 forint. 

- A városi költségek csökken-
tése érdekében pályázatot nyúj-
tott be az önkormányzat, ám a 
képviselő-testület arról is hatá-
rozott, hogy a döntés eredmé-
nyétől függetlenül saját forrás-
ból is felújítja a Hunyadi utat, 
melynek munkálatai hama-
rosan elkezdődnek – mond-
ta Csopják Anita, aki hozzátet-
te: - A Hunyadi út és a 2019-es 
felújítási tervekben szereplő Ha-
tár út költségeire együtt - össze-
sen 99.276.855 forintra - nyújtott 
be pályázatot az önkormányzat. 
Döntés még nem született, de re-
méljük, pozitívan bírálják el pá-
lyázatunkat. 

Dunakeszi Pest megye egyik 
legintenzívebben fejlődő tele-

pülése, melynek belső forgal-
ma mellett igen jelentős a 2. szá-
mú főút átmenő és az M2-es au-
tót 2x2 sávossá történő bővíté-
si munkálatai miatt bekövetke-
zett forgalom növekedés hatása. 
A közlekedési gondok enyhítése 
érdekében, a város déli peremén 
– Dunakeszi és a főváros irányá-
ba - áramló két irányú forgalom 
felgyorsítása céljából aszfalt bur-
kolttal építi ki a jelenleg föld-
útként nyilvántartott Berek ut-
cát az önkormányzat. Az út ösz-
szeköttetést teremt a város és a 
bevásárlóközpontok felé vezető 
Pallag utcával, a Lidl áruháznál. 

- Szakmai reményeink szerint 
a Berek utca fejlesztése jelentős 
hatással lesz Dunakeszi közleke-
désére. Az útépítéssel egyidőben 
a gyalogos járda és a közvilágí-
tás kiépítését is tervezi a közte-
rületen az önkormányzat – fűz-
te hozzá Csopják Anita, aki még 
két nagy forgalmú városi út fel-
újítási munkálatairól adott tájé-
koztatást.

- A DMRV Zrt. az ivóvíz ve-
zeték rekonstrukciós munkái-
nak elvégzése után napokon be-
lül átadja a területet az 1,2 kilo-
méter hosszú Rákóczi úton, me-
lyen még a nyáron elkezdőd-
nek a felújítási munkálatok. A 

szerződés keretein belül végzett 
járdafelújítási munkákat a víz-
vezeték kiváltása nem érintette, 
ezért annak kivitelezése a terve-
zett ütemterv szerint már meg-
történt – tárta fel a helyzetet. 

Dunakeszi keleti oldalán, a re-
pülőtérhez vezető út környeze-
tében jelentős ingatlanfejlesz-
tésnek lehettünk tanúi az elmúlt 
másfél évtizedben, a lakópark 
mellett itt adták át tavaly ősszel 
a Szent István Általános Isko-
la új, 24 tantermes épületét és az 
intézmény sportcsarnokát. 

- Az alagligeti városnegyed  
életében is jelentős mérföldkő-
nek tekinthető, hogy a Dunake-
szit körül ölelő kerékpárút en-
gedélyezett terveinek birtoká-
ban várhatóan az idei évben el-
indulhatnak a kerékpárút építési 
munkái a Fóti úti csomóponttól 
a Szent István Általános Isko-
láig, ezzel párhuzamosan kerül 
kiépítésre a Repülőtéri út csa-
padékvíz elvezetése. Ezt köve-
tően kezdődhetnek az útfelújí-
tási munkák. A burkolat meg-
erősítéssel érintett szakasz hosz-
sza 920 méter – adott átfogó tá-
jékoztatást a városi útépítésekről 
Csopják Anita osztályvezető.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az egy hetes áttele-
pülési időszak után 
már az új helyszí-
nen, a Vörösházban 

fogadják a lakosságot az ügy-
intézők. 

Mint az a június 29-én tar-
tott sajtótájékoztatón elhang-
zott; az országban fokozato-
san felváltják a régi és kevesebb 
ügytípust intéző okmányiro-
dákat az új kormányablakok. 
Ebbe a folyamatba illeszkedik 
a váci dr. Csányi körúti épület 
irodarészlegének felújítása is. 

Dr. Rétvári Bence, a váci tér-
ség országgyűlési képviselője – 
a dr. Maruszki Gáborral, a Váci 
Járási Hivatal vezetőjével tar-
tott közös – sajtótájékoztatón 
azt emelte ki, hogy a korsze-
rű állam az emberekhez alkal-
mazkodik, nem az emberektől 
várja azt el, hogy a nyitva tar-
tási időhöz, vagy az átalakí-
tásokhoz alkalmazkodjanak. 
Példaként említette az ok-
mányirodát felváltó kormány-
ablak kialakítását és az átme-
neti időszakra Vácra „vezé-

nyelt” mobil kormányablakot, 
melyben minden technikai fel-
tétel rendelkezésre állt a zavar-
talan ügyintézéshez. 

Dr. Maruszki Gábor hivatal-
vezető is az ügyfélcentrikus ki-
szolgálás fontosságát hangsú-
lyozta. 

Értesüléseink szerint a ko-
rábbi okmányiroda átépítése 
várhatóan év végén fejeződik 
be, az átmeneti időszakban a 

Vörösházban fogadják az ügy-
feleket. Az átépített, korszerű 
– lényegesen több szolgáltatást 
nyújtó - kormányablak meg-
nyitásával egyidőben megszű-
nik a váci okmányiroda, ám 
onnantól immár három váci 
kormányablakban intézhetik 
ügyeiket az állampolgárok.

V. I.
Fotó: KesziPress

Az együttműködés-
től a szolgáltatási 
színvonal, és ezál-
tal az utasok elége-

dettségének további javulását, 
valamint az utasszám további 
emelkedését várja a vasúttár-
saság.

A karbantartás a jármű-
vek üzemeltetése és a – meg-
újult belső kialakítású, ke-
rékpárszállító résszel kiegé-
szített, dizájnosabb személy-
kocsiknak köszönhetően – 
komfortosabbá tett utazás 
szempontjából egyaránt fon-
tos. Az utasbiztonságot és a 
komfortot növelő átalakítá-
sokat is érdemes a fővizsgálat 
keretében megvalósítani, hi-
szen a járműveket ilyenkor ele-
ve szétszerelik, így – bár nö-
vekszik az átfutási idő – sokkal 
egyszerűbb együtt elvégezni a 
szükséges munkákat.

A szerződésnek köszönhe-
tően a MÁV-START tevékeny-

sége könnyebben tervezhetővé 
vált; a vasúttársaság számára 
biztonságot nyújt, hogy a szer-
ződésben szereplő vasúti sze-
mélyszállító járművek fővizs-
gálatát képzett szakembergár-
da végzi el, határidőre és kifo-
gástalan minőségben.

A megállapodás mintegy 
19,5 milliárd forint értékben, 
2020 végéig garantálja Duna-
keszin a javítói kapacitás lekö-
tését és a folyamatos árbevételt. 
A cégnél a munkaterhelés biz-
tosításával sikerült megfékez-
ni a 2015-ig tartó munkaerőfo-
gyást, azóta a dolgozói létszám 
45% fölötti mértékben, több 
mint 150 fővel emelkedett. A 
növekedés elsősorban a fizikai 
dolgozók létszámában figyel-
hető meg, ma már több mint 
500-an dolgoznak a járműjaví-
tónál, és – az újabb nagy érté-
kű és magas presztízst jelentő 
szerződéseknek köszönhetően 
– további bővülés várható.

A magas színvonal folyama-
tos biztosításához a bérek je-
lentős emelésére is szükség 
volt: hároméves (2017-től 2019-
ig tartó) megállapodás kereté-
ben 30%-kal emelkednek a bé-
rek, ezt a gyár saját bevételei-
ből, állami források biztosítása 
nélkül termelte ki. A cég a ko-
rábbi veszteséges vagy stagná-
ló gazdálkodás után, 2017-ben 
már közel 60 millió forint nye-
reséget ért el, jelentősen növek-
vő megrendelésállomány mel-
lett; a további kilátások még 
kedvezőbbek.

A MÁV-START Zrt. és a Du-
nakeszi Járműjavító Kft. fo-
lyamatosan erősödő, stratégiai 
partneri kapcsolata a jövőben 
tovább szélesedhet; a két tár-
saság az együttműködés egyéb 
formáit is keresi – tájékoztat-
ta szerkesztőségünket a MÁV 
Zrt. Kommunikációs Igazga-
tósága.

205,3 millió forintból újult meg a Duna-parti Barátság útja

Dr. Rétvári Bence 
és dr. Maruszki Gábor 

A rendezvény részletes prog-
ramját, a szervezők elérhető-
ségét, valamint a jegyinformá-
ciókat a www.palotajatekok.hu 
weboldalon találják.



5Dunakanyar Régió2018. július 12.

 

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

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

citroenvac.hu

Költözik a Dunakeszi 
Járásbíróság

Közel egy kilométer 
hosszú kerékpárút 
épül Sződligeten 

Ideiglenesen új épületbe költözik a Dunakeszi Já-
rásbíróság. 2018. augusztus 7. napjától a 2120 Du-
nakeszi, Fő út 24. szám alatt található intézmény-
ben folytatja munkáját.

A Dunakanyar egyik legfiatalabb települése, a hetven év felé tartó Sződliget, 
amely ifjú évei ellenére számos vonzerővel rendelkezik, hiszen elég csak a 
természeti „kincsként” kedvelt horgásztóra és gyönyörű zöld környezeté-
ben „megbúvó” nádfedeles házikókra vagy a Duna-parti yacht kikötőre, a 
nagy folyó melletti erdőben kanyargó kerékpárútra, kedvelt éttermeire, sza-
badtéri színpadjára gondolni. A nagyközségben valamennyi út szilárd burko-
latú, most pedig egy kilométer hosszú kerékpárút épül.

Sződliget közkedvelt a helyiek és az új ott-
honra vágyók körében egyaránt. A telepü-
lés folyamatosan fejlődik – melynek egyéb-

ként minden útja szilárd burkolatú -, az önkor-
mányzat igyekszik lépést tartani a lakosság igé-
nyeivel.

A közel hetven éves múlttal büszkélke-
dő nagyközség „ősmagjánál” is van még fiata-
labb területe, az úgynevezett „Barackos”, ahol 
az utóbbi évtizedekben egymás után épültek a 
házak az egykori gyümölcsös helyén. Ezt a tele-
pülésrészt kapcsolja össze a régi faluval a kelet-
nyugat irányú, gyűjtőút funkciót ellátó Határ út, 
melyen a napokban megkezdődött a 900 méter 
hosszú kerékpárút építése. 

- Határ út - mint gyűjtőút – az utóbbi években 
már kritikus pont volt a sződligetiek életében. A 
folyamatos járda hiányában az emberek az út-
testen közlekedtek, ezzel veszélyeztetve a sa-
ját testi épségüket is – mondta érdeklődésünk-
re Juhász Béla, aki hozzátette: a régebbi időkben, 
amikor még jóval kisebb volt a forgalom, megfe-
lelő volt, nem okozott problémát. 

A nagyközség polgármesterétől megtudhat-
tuk, hogy az elmúlt napokban kezdődött fejlesz-
tés eredményeként biztonságossá válik a gépjár-
mű és gyalogos közlekedés egyaránt. 

- Mára már életveszélyessé vált a járda hiánya, 
ezért a balesetek megelőzése, és a településen be-
lüli kerékpáros közlekedés minőségi javítása ér-
dekében is közel egy kilométer hosszú kerékpár-
utat épít a Határ úton az önkormányzat. A 120 
centiméter széles kerékpárutat kiemelt szegély-
lyel választjuk el az úttesttől. A beruházás révén 
az úttest 30 centivel szélesebb lesz, melyen en-
nek köszönhetően az egymással szemben hala-
dó gépkocsik kényelmesen elférnek. A kiemelt 
szegéllyel elválasztott kerékpárúton pedig a gya-
logosok és két keréken közlekedők biztonságo-
san juthatnak el céljukhoz – húzta alá a Juhász 
Béla polgármester, aki szerint a fejlesztés előnyei 
közé tartozik az is, hogy megoldódik az út csa-
padék víz elvezetése is. A nagyközség vezetője 
kérdésünkre elmondta, hogy a 900 méter hosz-
szú kerékpárút építése 50 millió forintjába kerül 
az önkormányzatnak.

– A beruházás pénzügyi fedezetét az elmúlt 
nyolc év jó gazdálkodásának köszönhetően az 
önkormányzat saját költségvetéséből biztosí-
totta. 2010-ben a Tiszta Forrás választási ígére-
tei között szerepelt ennek a járdának-kerékpár-
útnak a megépítése, és mint tudjuk, minden vá-
lasztási ígéret annyit ér, amennyit megvalósíta-
nak belőle – tette hozzá politikusi megjegyzés-
ként, aki szerint Sződligeten élni jó.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A költözésre a Verseny utcai épület le-
romlott állapota és helyhiány miatt 
van szükség, illetve azért, mert az 
Országos Bírósági Hivatal a Duna-

keszi Járásbíróság helyén új, 21. századi köve-
telményeknek megfelelő „minta” bírósági épü-
let létrehozását célzó beruházást valósít meg.

A Dunakeszi Járásbíróság 
elérhetőségei az alábbiak:

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 24.
2120 Dunakeszi, Pf. 53.
Telefax: 06-27/341-249

Telefonszámok:
06-27/341-099 (központ)
06-27/341-349 (központ)
06-27/341-986 (elnöki iroda)
06-27/342-012 (elnök asszony)

A Dunakeszi Járásbíróság költözése 2018. 
augusztus 2-6 között lesz, ez idő alatt az ügy-
félfogadás szünetel.

A bíróság 2018. augusztus 7. napján 9-11 
óra között panasznapi félfogadást és egész na-
pos (9-12 és 12:30 - 15:30) ügyfélfogadást tart 
– olvasható Dunakeszi Város Önkormányza-
ta honlapján.

Péterfy Bori
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500 millió forintból újul meg a világhírű 
fóti Szeplőtelen Fogantatás Templom

Június 29-én, a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően mu-
tatták be a nyertes kivitelezők hogyan, mi módon szépül meg ez az Európában 
párját ritkító romantikus stílusú templom, a Váci Egyházmegye kormányzati tá-
mogatással indított beruházása révén. 

A sajtótájékoztatón a je-
lenlévők az Ybl Mik-
lós által épített temp-
lom különleges ér-

tékeivel is megismerkedhettek  
M. Lezák Zsuzsanna irodavezető 
bemutatója során.

A terv szerint december 8-án, 
a templom felszentelésének év-
fordulóján ismét eredeti pompá-
jában lesz csodálható az épület a 
hívek és minden fóti - és mesz-
sziről érkezett látogató számára.

A bevezető orgona muzsikát 

követően Sebők Sándor plébá-
nos mondott köszönetet a támo-
gatásért, majd dr. Tuzson Bence 
közszolgálati államtitkár méltat-
ta ezt a kormányzati intézkedést. 

A város országgyűlési képvi-
selője kifejtette, hogy egy nem-
zet, amely elveti a saját értéke-
it, az meg fog szűnni nemzet-
nek lenni. Hasonló helyzetben 
van Európa, amely az alapérté-
keit, a kereszténységet nem be-
csüli, nem igyekszik megtartani. 
Európa elvált az alapjától, azok-

tól a közös keresztény értékektől, 
amelyen megszületett. Mi, ma-
gyarok úgy gondolunk magunk-
ra, mint keresztény nemzetre, 
hiszen keresztény értékek alap-
ján létezünk. Minden kormány-
kötelessége, hogy az értéke-
ket óvja, s cselekvő igyekezettel 
munkálkodjon az értékek felszí-
nen tartásán, s az Egyház szere-
pét a társadalmon belül erősítse. 
A Magyar Kormány támoga-
tásával ezért igen sok szakrális 
hely újult meg az utóbbi idő-
ben. Néhány példa a közelből. 
Elkészült egy görögkeleti temp-
lom Dunakeszin, Csömörön re-
formátus templom épül, Duna-
keszin új katolikus iskola indul 
szeptembertől, Veresegyházon 
katolikus gimnázium épül, va-
lamint óvodák és bölcsődék is 
épülnek, szépülnek.

A Váci Egyházmegye össze-
sen 4,5 milliárd forintos támo-
gatásban részesül. Ebből a támo-
gatásból 500 millió forint jut a 
fóti katolikus templomra, mely-
ből 2017. óta folyik a rendbetétel, 
a felújítás.

Ez a csodálatos, Károlyi Ist-
ván gróf megrendelésére Ybl 
Miklós által tervezett, roman-
tikus épület kimagasló műem-
léki értéket képvisel. Magyar-
országon egyedül a pesti Viga-
dó említhető vele egy szinten. 
Az épületen belül is különle-
ges értékek sorakoznak, pél-
dául a már újra a régi fényében 
látható főoltár kép, melyet Carl 
Blaas festett, s ami a napba öl-
tözött Szűzanyát ábrázolja. Az 
egész világon ez a templom az 
első, amelyet a szeplőtelen fo-
gantatás tiszteletére szentel-

tek föl. Felújítás alatt áll orgo-
na, amelyen maga Liszt Ferenc 
is játszott, s amelynek a szekré-
nyét maga Ybl Miklós tervezte. 
Különleges érték az altemplom, 
amely egyben a Károlyi család 
temetkezési helye. 

A szerződések szerint a jelzett 
határidőre kívül-belül megújul a 
templom, a vizesedés megszün-
tetésétől a fűtésrendszer és a nyí-
lászárók cseréjén túl számos to-
vábbi felújítási munkálat zajlik 
majd ebből az 500 milliós támo-
gatásból.

Ezen felül 350 millió Ft támo-

gatásból épülhet föl az új fóti, 
katolikus óvoda, itt a templom 
oldalában.

A projektindító sajtótájékoz-
tató további részében a generál-
kivitelező és két építési ágazat 
vezetője tartott részletes ismer-
tetőt a műszaki részletek után 
érdeklődők számára, melyben 
olyan részletekre is kitértek, 
mint a hőtükrös, nanotechno-
lógiás üvegezés, a templomtér 
és a padok korszerű, energiata-
karékos infrafűtése, stb.

Windhager Károly
Fotó: Ligeti Edina

Tuzson Bence államtitkár: minden kormány kötelessége, 
hogy az értékeket óvja

A közigazgatásnak nincs más 
mértéke, mint a haza szolgálata

Megemlékezés a magyar szabadság napján

"A közigazgatásnak nincs más létjogosultsága és más mértéke, mint az 
emberek és a haza szolgálata" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök jú-
nius 26-án az Országházban, a kormánymegbízottak kinevezési okiratá-
nak átadásán. 

A kormányfő szerint ma a magyar állam leg-
jobban működő szerve a középszintű köz-
igazgatás. "Azt várjuk a Miniszterelnöksé-

get vezető minisztertől, hogy a központi közigazga-
tás is méltóztasson felzárkózni erre a színvonalra, 
hogy azt tudjuk mondani: ez a különbség a követke-
ző években majd eltűnik" - fogalmazott.

Hozzátette, a középszintű közigazgatásban beve-
zették az életpályarendszert, de tervezik a közpon-
ti közigazgatásban dolgozók fizetésének emelését is 
– írta az MTI. 

Orbán Viktor miniszterelnök 19 megyei kor-
mánymegbízottnak adta át négy évre szóló kineve-
zésüket, köztük dr. Tarnai Richárdnak, Pest megyei 
kormánymegbízottnak, aki immár második ciklu-
sát kezdi meg a Pest Megyei Kormányhivatal élén. 

Az ünnepségen beszédet mondott Gulyás Gergely, 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a kinevezé-
sek átadásán jelen volt Tuzson Bence, a Miniszterel-
nökség közigazgatásért felelős államtitkára. 

A Váci Városvédők és Városszépítők Egyesü-
lete június utolsó szombatján ismét meg-
rendezte a "Magyar szabadság napjáról" 

megemlékező hagyományos ünnepségét a Duna-
parti zenepavilonnál lévő zászlós emlékműnél, ahol 
ezúttal Cservenák Péter, az egyesület elnöke mon-
dott beszédet.

- Az 1989-ben kezdődött változás után hamaro-
san elindultak a tárgyalások a szovjet csapatok ki-
vonulásáról. A következő év márciusától néhány 
hónap alatt elhagyta hazánkat az itt állomásozó 
csaknem százezer megszálló katona és az őket se-
gítő polgári személyzet, harci járműveikkel és gépe-
ikkel együtt. Ugyanakkor a természetben és a fejek-

ben, a közgondolkodásban okozott károk felbecsül-
hetetlenek - kezdte beszédét Cservenák Péter.

Aztán - feltéve a költő kérdést, hogy mit jelent a 
szabadság - megfogalmazta: az emberiség egész tör-
ténetét végigkíséri a hódítók és a meghódítottak 
örökös ellentéte, szavai szerint hazánk, a magyar 
nép történelmét ugyancsak folyamatosan megha-
tározta a szabadságért vívott küzdelem, a honfog-
lalástól kezdve a múlt század világtörténelmi ese-
ményeivel bezárólag - mondta a szónok, aki szerint 
"a szabadságunkért ezekben az időkben is meg kell 
küzdenünk, kívánom, hogy mindig legyen hozzá 
kellő erőnk". 

 Ribáry Zoltán
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Nagyot ugrott vasárnap Európa!
Hazánkban Göd volt a központi rendezvény helyszíne

Európa szerte több mint 160 Nagy Ugrás esemény zajlott tegnap 18 ország részvételével. Magyarországon Gödön volt a központi ünnepség, ám a Duna-parti város 
mellett  kilenc helyszínen ugrottak vízbe, Budapesten pedig kavicsfestéssel- és dobással ünnepelték éltető vizeinket. A WWF szerint ez egyértelmű jelzés döntés-
hozóinknak: folyóink és tavaink jövője mindannyiunknak fontos, az EU tagállamainak is komolyan kell vennie mostantól vizeink jövőjének biztosítását!

Ismét 
Jam Jazz 
a főtéren

Három napon keresz-
tül neves jazz előadók 
műsorait élvezhetjük 

finom harapnivalók, kézműves 
sörök és minőségi borok társa-
ságában. A IV. Béla király fő-
tér igazán hangulatos köntös-
be bújik, ugyanis ellátogat hoz-
zánk többek között Bényei Ta-
más és a Gramophonia Hot 
Jazz Orchestra, az Acoustic 
Cuts Duo, Zolbert, a Budapest 
Jazz Orchestra az „ELLA 100” 

című estjével, ahol Náray Eri-
ka, Tóth Vera és Malek And-
rea varázsolják elénk Ella 
Fitzgerald fantasztikus vi-
lágát. Itt lesz velünk még a 
Wonderland Band Duo, Edith 
& the Gigolos és a Group ’n’ 
Swing is. Szeretettel várunk 
mindenkit, aki laza hangulat-
ra, kulináris élményekre és pi-
hentető kikapcsolódásra vá-
gyik lágy jazz dallamok kísére-
tében Dunakeszi főterén.

Július 20-22. között valódi szabadtéri bár és 
revü hangulat lengi be Dunakeszi főterét, érke-
zik a III. Jam Jazz fesztivál!

A Nagy Ugrást először 
2005-ben szervezték 
meg, azóta 34 ország 
vett benne részt az 

évek során. Magyarországon 
2008-ban ugrottak először, a 
WWF Magyarország azóta is 
számos eseményt szervezett az 
ország különböző pontjain. 

Idén pedig kihívást indí-
tott, amelyre 13 közösség neve-
zett 12 helyszínről. A közpon-
ti eseményt a nyertes Gödön 
tartották, ahol a Boldogság-
cseppek Alapítvány és a Gödi 
Anyák Angyalai lelkes csapa-
ta egész délutános színes prog-
ramot szervezett. Délután há-
rom órakor közel négyszázan 
ugrottak a Dunába, a csobba-
nást pedig Suba Róbert ezüst-
érmes paralimpikon indította 
kajakjáról. 

„Az ugrásban résztvevők ez-
úttal egy hosszú kék szalaggal 

a kezükben csobbantak, amely 
a Dunát jelképezi. Az emberek 
által alkotott sorfal a felsőgödi 
strand szinte teljes hosszában 
tartott. Az ugrást követően a 
sok szívvel megfestett kavicsot 
is vízbe dobtuk, amely a Duna 
iránti szeretetünket jelképezte” 
– mondta Antal Alexa, a WWF 
Magyarország kommunikáci-
ós vezetője, aki a szervezőkkel, 
a több száz lelkes „környezet-
védővel”, a város alpolgármes-
terével, Simon Tamással együtt 
csobbant a Duna vizébe.

„A pályázat elkészítésekor 
arra gondoltunk, hogy egy 
újabb lehetőség a gödiek ösz-
szefogására, és környezetünk 
szépítésére, védelmére. A Bol-
dogság Cseppek Alapítvány és 
a Gödi Anyák Angyalai szá-
mára fontos a környezettuda-
tos életmód megismertetése, 
népszerűsítése, hiszen itt élünk 

a Duna mellett, melyhez na-
gyon kötődünk – nyilatkoz-
ta lakunknak Szőke Kriszta, a 
Boldogság Cseppek Alapítvány 
elnöke. „Nagyon örültünk a si-
kernek, hogy Göd lehet a Nagy 
Ugrás idei központi rendezvé-
nye, melynek széles körű össze-
fogással igyekeztünk megfelel-
ni. Célunk az volt, hogy szóra-
koztassuk, „tanítsuk” az em-
bereket, megismertessük ve-
lük a környezetvédelem mellett 
a biztonságos hajózás és für-
dőzés alapjait – fogalmazta 
meg a rendezvény legfontosabb 
üzetét a Boldogság Cseppek 
Alapítvány elnöke, aki szerint, 
ha az emberek együtt tesznek 
valamit Gödért, akkor a közös-
ségi élménynek köszönhetően 
talán legközelebb is lejönnek a 
vízpartra, beülnek egy csónak-
ba vagy sárkányhajóba, jobban 
vigyáznak környezetükre. Egy 

kicsit magukénak érzik a Du-
na-partot. 

- A rendezvényre elsősorban 
olyan közösségépítő progra-
mokkal készültünk, amelyeken 
a gyerekek és a szülők egyaránt 
jól érzik magukat – mond-
ta Hajniss Nikoletta, a Gödi 
Anyák Angyalai alapító tagja. 

A vasárnapi országos ren-
dezvény két gödi főszervező-
je fontosnak tartotta hangsú-
lyozni, hogy amennyire termé-
szetes számukra a Duna, folyó-

ink, élővizeink védelme, any-
nyira  erkölcsi kötelességüknek 
tartják, hogy adományok gyűj-
tésével is segítsenek a rászoru-
lókon, melyhez támogató segí-
tőkre találtak a közel négy száz 
résztvevő és a közösségi oldala-
kon jelentkezők körében. 

„A Nagy Ugrás arra hívja fel 
a figyelmet, hogy édesvíz kész-
leteinkre figyelnünk kell. En-
nek érdekében 2000-ben az 
EU tagállamai egy ambiciózus 
szabályozás, a Víz Keretirány-

elv mellett kötelezték el magu-
kat. Az elmúlt 18 évben azon-
ban ennek végrehajtását elha-
nyagolták. „A Nagy Ugrással 
az állampolgárok már kiálltak 
vizeink mellett, most a döntés-
hozókon a sor” – jelentette An-
tal Alexa.

Régiónkban az országos ak-
ció keretében Vácott és Zebe-
gényben is sokan ugrottak. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A Nagy ugrással a gödiek is kiálltak vizeink mellett
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Több mint száz 
programot kínál 

a Váci Világi Vigalom

Európa-bajnokságot 
nyert a dunakeszi 

Huller Dániel

Július 20 - 22. között ismét több mint száz programot kínál az érdeklődők-
nek a Váci Világi Vigalom, a szervezők ezúttal is minden korosztályra gon-
doltak a műsor összeállításakor.

A vigalom önkor-
mányzatunk aján-
déka a helyieknek és 
az ebből az alkalom-

ból hozzánk látogató vendé-
geknek - emelte ki az esemény 
sajtótájékoztatóján Fördős Atti-
la polgármester.

A városvezető hozzátette: a 
rendezvény kiváló alkalom a 
testvérvárosi kapcsolatok to-
vább erősítésére, elmélyítésére, 
mint elmondta, ezúttal is szá-
mos delegációt láthat vendégül 
az önkormányzat, s a települési 
vezetők mellett több partner-
városból érkeznek a program-
sorozatban közreműködő kép-
zőművészeti alkotók és/vagy 
kórusok, zenekarok is.

Borossa Zsóka, a szervező 
művelődési központ titkárság-
vezetője külön felhívta a figyel-
met a rendkívül gazdag csalá-
di, kisgyerekeknek szóló prog-
ramkínálatra, továbbá kiemel-
te, hogy a vásári forgatag és a 
gasztronómiai kínálat is na-
gyon csábító lehet – írja a vac.
hu.

Retzler Péter, a MIMK igaz-
gatója elmondta: a fellépők 
meghívásakor fontos támpont 
volt a közönségigény, amelyet 
folyamatosan tesztelnek kü-
lönböző rendezvényeiken.

- A sztárfellépők között ki 
kell emelni Ken Hensley, a le-
gendás Uriah Heep billentyűs-
zeneszerző alapító tagját, akit 

a Cry Free zenekar kísér, de, a 
teljesség igénye nélkül kiemel-
hetjük a MobilMánia, a Varga 
Miklós és a Band, az Amigod, 
a Welhello, a Kaláka, a Marót 
Viki és a Nova Kultúr Zene-
kar, a Stardust, az AK26 vagy 
épp az Irigy Hónaljmirigy tel-
jes csapatának fellépését is - so-
rolta Retzler Péter.

Külön felhívta még a figyel-
met a fesztivál záró napján tar-
tandó jazz maratonra, melynek 
keretében - a Pannónia ház ud-
varán - a műfaj négy kiemelke-
dő hazai formációja ad koncer-
tet.

Ribáry Zoltán
Fotó: KesziPress

A Győrben rendezett U18-
as atlétikai Európa-baj-
nokságon a dunake-

szi Huller Dániel szerezte a ma-
gyar csapat egyetlen aranyér-
mét. A Dunakeszi Vasutas SE 
versenyzője a 400 méteres gátfu-
tás döntőjében a francia Martin 
Fraysse-vel holtversenyben győ-
zött, mindkét versenyző 50.63-as 
idővel ért célba. Ennél az időnél 
soha senki nem futott jobbat az 
ifjúsági Eb-n még, és természete-
sen újabb hatalmas magyar csúcs 
született.

A Dunakeszi Vasutas SE atlétá-
ja ezzel a szenzációs eredménnyel 
kijutott az ifjúsági olimpiára. 

„A közönség nagyon nagy erőt 
adott a célegyenesben ahhoz, 
hogy győzni tudjak… Az csak a 
hab a tortán, hogy ezzel az ifjúsá-
gi olimpiára is kijutottam.”- nyi-
latkozta a hatalmas siker után az 
utanpotlassport.hu-nak.

PROGRAM

XXVI. VÁCI 
VILÁGI VIGALOM

Július 20. péntek

1630 óra  Székesegyház 
 Toronyzene

17 óra  Székesegyház 
 Nyitóhangverseny
 Közreműködik:
 Vác Civitas Szimfonikus 
 Zenekar,
 vezényel: 
 Sándor Bence 
1745 óra  Konstantin tér 
 Hagyományőrző 
 felvonulás 
 Vezeti: dr. Ónodi Béla
18 óra  Március 15. tér 
 Szőllősy Nóta Show 
 (Ipolyság)
18 óra  Zenepavilon színpad 
 Patrióta - Akusztikus 
19 óra  Görög templom udvara 
 Hagyományőrzők bálja
19 óra  Március 15. tér 
 A Váci Ifjúsági 
 Fúvószenekar koncertje
20 óra  Zenepaviloni színpad 
 Countaktus Country
20 óra  Március 15. tér 
 Amigod zenekar 
22 óra  Zenepaviloni színpad
 Man-Diner zenekar
22 óra  Március 15. tér
 Papp-Sárdy N.B.B. 
22 óra  Duna-parti nagyszínpad
 Wellhello

2330 óra  Március 15. tér
 Utcabál 
 a Pedrofon zenekarral

Július 21. szombat

10 óra  Pannónia Ház
 Kézműves foglalkozás
11 óra  Március 15. tér
 A Donaueschingen Városi 
 Zenekar és a Váci Ifjúsági 
 Fúvószenekar koncertje
13 óra  Zenepavilon színpad 
 SunnyBoy 
14 óra  Március 15. tér
 Zenés-táncos 
 görög körutazás 
14 óra  Görög templom udvara
 Gyermekudvar, 
 népi játszótér 
15 óra  Görög templom udvara
 Manó koncert
15 óra  Zeneiskola
 Csuka Ágnes Karolina 
 zongorakoncertje
15 óra  Pannónia Ház
 Váci Költők 
 Baráti Társasága
16 óra  Március 15. tér
 Kaláka koncert
16 óra  Zenepavilon színpad
 Donaueschingen 
 Városi Zenekar
17 óra  Pannónia Ház
 A deákvári Naszály 
 és Cindróka gyermek 
 táncegyüttesek táncházzal 
 egybekötött műsora
17 óra  Fehérek temploma
 Lembergi Camerata (Lviv) 
18 óra  Zeneiskola
 Dónusz Katalin  
 énekművész jubileumi 
 koncertje
 18 óra  Március 15. tér
 Sax-O-Funk
18 óra  Zenepaviloni színpad
 AK26

18 óra  Pannónia Ház
 Félbevágott pipafüst 
 Berecz András énekes-
  és mesemondó műsora
18 óra  Széchenyi utca 
 Kisfaludy Károly: 
 Mátyás deák 
 Utcaszínházi előadás - 
 a leányfalui Szekér 
 Színház bemutatója. 
 Zenei vezetők: 
 Rossa Levente 
 és Bencze Balázs 
 (Tabulatura 
 régizene-együttes)
18 óra  Ferences templom
 A Vox Humana Énekkar 
 a cappella hangversenye
19 óra  Curia Borház udvara
 Panoráma együttes
19 óra  Fehérek temploma
 Artistocrats együttes
19 óra  Görög templom
 „A Niszir hegy ormán 
 máglyát raktam” - 
 Weixelbaum- 
 Heidrich- Kobza trió
20 óra  Duna-parti nagyszínpad
 Ken Hensley 
 Kísérő zenekar: Cry Free
20 óra  Március 15. tér
 Varga  Miklós és a Band
20 óra  Pannónia Ház
 „A forradalom előestéje”
 A leányfalui Szekér 
 Színház bemutatója. 
20 óra  Zenepavilon színpad
 Crockodeal - 
 Újrahangolva 
20 óra  Székesegyház
 Szent Cecília Kórus
22 óra  Március 15. tér
 HungaRetro 
 Koncert Show 
 Vendégek: Bódi Barbara 
 és Kurkó József Kristóf 
 Közreműködik 
 a  Váci Jeszenszky® Balett
22 óra  Duna-parti nagyszínpad
 Mobilmánia 
 Vendég: Vikidál Gyula 
22 óra  Zenepavilon színpad
 Utcabál 
 a Derby zenekarral
23:30 óra  Március 15. tér
 Utcabál a Luxemburg 
 Rádió Zenekarral
24 óra  Duna-parti nagyszínpad
 DJ Spigiboy - VVV party 

Július 22. vasárnap

10 óra  Pannónia Ház
 Kézműves foglalkozás
11 óra  Ferences templom 
 Dr. Bednarik Anasztázia 
 orgonaművész  
 hangversenye 
1130 óra  Görög templom udvara
 Vízipark (21 óráig) 
14 óra  Március 15. tér 
 Rózsa 
 - ukrán táncegyüttes
15 óra  Március 15. tér
 V. Kistérségi 
 Hagyományőrző 
 Gálaműsor
15 óra  Zeneiskola
 Händeltől Schumannig 
 avagy  Duótól kvintettig
15 óra  Zenepavilon színpad
 Tánccipőbe bújt álom 
 és Fehér Lili
15:30  óra Zenepavilon színpad
 Zita Hastánccsoport
16 óra  Pannónia Ház -  
 Jazz udvar
 Rák Béla Combo  
16 óra  Zenepavilon színpad
 A Silverstar Művészképző 
 Iskola csoportjai
16 óra  Evangélikus templom
 Hortus M. Singers
17 óra  Zeneiskola
 A Váci Harmónia 
 Kórus koncertje

17 óra  Március 15. tér
  Parlando Színház 
 társulatának előadása
18 óra  Zenepavilon színpad 
 Acoustic Tours
18 óra  Pannónia Ház 
 – Jazz udvar
 D.A.S. Trio
18 óra  Evangélikus templom
 Sebastian Consort
19 óra  Curia Borház udvara 
 Polarys együttes
19:30 óra  Március 15. tér
 Marót Viki 
 és a Nova Kultúr Zenekar
20 óra  Duna-parti nagyszínpad
 Stardust
20 óra  Zenepavilon színpad
 Kitti Live
20 óra  Evangélikus templom
 A Vivaldi Kamarazenekar 
 koncertje
20 óra  Pannónia Ház 
 – Jazz udvar
 Trio Áfium
21 óra  Március 15. tér
 Polgármesteri záróbeszéd
21 óra  Március 15. tér
 Made In 
2130 óra  Duna-parti nagyszínpad
 Irigy Hónaljmirigy Show
22 óra  Pannónia Ház 
 – Jazz udvar
 Rafael Mário 
 feat. Fehér Lili
22 óra  Zenepavilon színpad
 Underdog Zenekar
Kb. 23 óra Tűzijáték

Kiállítások

XXVI. Váci Világi Vigalom
Tragor Ignác Múzeum 
Információ: 06-27/200-868, 06-
30/555-7620, 
email: info@muzeumvac.hu
www.muzeumvac.hu

MEMENTO MORI & ARS 
MEMORANDI Kiállítóhely
Vác, Március 15. tér 19., nyitva: kedd 
- vasárnap 10 - 18 óráig

PANNÓNIA HÁZ Kiállítóhely
Vác, Köztársaság út 19., nyitva: kedd 
- vasárnap 10 - 18 óráig
A kiállítóhelyen Hincz Gyula 
festőművész és Gádor István 
keramikus-művész életmű-kiállítása, 
a Pannónia Ház udvara és a Vasba 
öntött történelem című állandó 
kiállítás várja a látogatókat.

Az ezerarcú művész - Válogatás a 
Hincz Gyula hagyatékból

Gádor István életmű-kiállítása

Vasba öntött történelem - Öntöttvas 
gyűjtemények 
 
Vertel Andrea: Tündérkert

Székesegyházi Kincstári és 
Egyházmegyei Gyűjtemény

A nagypréposti palotában látható 
1996-tól a Váci Egyházmegyei 
Gyűjtemény, ami egyházművészeti 
és iparművészeti remekműveket, a 
miseruha-gyűjtemény legszebbjeit 
mutatja be. 
Állandó tárlat: A székesegyházi 
kincstár és a váci egyházmegye 
gazdagodása egy évszázad alatt.
Vác, Március 15. tér 4. 
Tel.: 27/319-494 
Nyitvatartás: péntek: 14 - 18 óra, 
szombat - vasárnap: 10 - 18 óra

Modern Művészeti Gyűjtemény Vác 
Káptalan u. 16.

A teljes program elérhető 
a rendezvény honlapján:

www.vacivigalom.hu

Idén is Fördős Attila polgármester, Retzler Péter, a MIMK igazgatója 
és Borossa Zsóka, a MIMK titkárságvezetője ismertette a Váci Világi Vigalom programjait



Interjú Ken Hensleyvel Cristina Kahlo 
Szentendrén

Látogatói rekordot döntött 
a váci VéNégy Fesztivál

Frida Kahlo festményeiből nyílt kiállítás július 6-án a Magyar Nemzeti Ga-
lériában. A mexikói művész budapesti tárlatának megnyitójára Magyar-
országra látogatott Frida Kahlo húgának unokája, Cristina Kahlo is, aki a 
hétvégén, július 8-án Szentendrén tett látogatást. A neves fotóművésznek 
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester mutatta meg a várost.

Nagy sikerrel zárult a hatodik alkalommal megrendezett VéNégy Fesztivál 
és Színházi Találkozó. A Dunakanyar legnagyobb fesztiválja idén összesen 
tízezer látogatót vonzott.  Legtöbben péntek este, a Tankcsapda koncert-
jén tomboltak, de megtelt a színpad előtti  füves placc a Punnany Massif, 
a Vad Fruttik, a Quimby és a Kiscsillag koncertjén is.  

- Tisztelt Mr. Hensley, előre is köszönöm, hogy 
elfogadta a meghívást, és fellép a váci fesztiválon. 
Ön a rock élő legendája, a Hammond-orgona 
mestere, aki már többször megmutatta Magyar-
országon is, hogy milyen is az igazi hard rock és 
a Hammond-orgona megbonthatatlan egysége!

- Alázatosan köszönöm a kedves szavakat. 

- Vácra a Cry Free nevű magyar együttessel 
érkezik, mióta zenélnek együtt?

- Korábban többször is játszottunk együtt, 
amikor Magyarországon jártam, és nem tud-
tam a Live Fire-t magammal hozni. Kiváló em-
berek, keményen dolgoznak, és nagy tiszteletet 
mutatnak a számok múltja iránt, amiket együtt 
játszunk. 

- A koncerten a nagy Uriah Heep slágerek, a 
szólókarrier számai, illetve a mostani formá-
cióval kiadott lemezek dalai egyaránt hallha-
tóak lesznek?

- Amennyire csak lesz rá időm!!

- Ön szerint a mai világban a fiatalok részé-
ről van még igény a hard rock zenére vagy csak 
az idősebb rockerek járnak nosztalgiából meg-
hallgatni fiatalkori kedvenceiket?

- Jó kérdés... a fiatalokat egy előre gyártott és 
egysíkú popzenével tömik, erre nagy hatással 
vannak az úgynevezett tehetségkutatók. Viszont 
nehéz lenne a fiatalokat hibáztatni ezért, mivel 
az interneten és az okostelefonokon stb. keresz-
tül ez az, ami könnyen elérhető. Nem is tud-
nak a klasszikus kemény rockról, amíg a szüle-
ik meg nem mutatják azt nekik... Erre azonban 
már többször láttam példát a saját szememmel!

- Mr. Hensley, ismer-e magyar rock együt-
test?

- Természetesen! CRY FREE! 

- Hallott-e vagy hallgatott-e valaha magyar 
zenét?

- Nem sokat eddig, de majd szeretnék.

- Ön többször koncertezett már hazánkban, 
ilyenkor van ideje szétnézni egy kicsit vagy csak 
a fellépés idején tartózkodik nálunk?

- Hmmm. Tudom, hogy rengeteg városban 
jártam, amik gyönyörűek, de őszintén, engem 
nem igazán érdekel a városnézés.

- Mi tetszett legjobban Budapesten?
- Az előző kérdés alapján: nem annyira érde-

kel az építészet, ugyanakkor nagyon tetszenek 
a gyönyörű tájak. Természetesen, ahogy Buda-
pesten járok, látom a híres épületeket, szobro-
kat, hidakat stb. is, de a kedvenceim még min-
dig az emberek, és az, hogy mennyire imádják a 
zenét. Ez tényleg ugyanolyan mindenhol, akár-
hova is megyek!

- Étkezéseknél kipróbált valamilyen magya-
ros ételt (gulyás, lángos, töltött paprika, pör-
költ, halászlé, somlói galuska…), ha igen, hogy 
ízlett?

- Természetesen, igen. És imádom mindet. 
Akárhova is menjek, igyekszem megkóstolni a 
helyi kajákat és a konyha ízeit. 

- A váci fellépés ideje alatt lesz ideje egy ki-
csit szétnézni a fesztiválon, meghallgatni egy-
két koncertet?

- Nem vagyok benne biztos. Az útitervemtől 
függ. Tudom, hogy Lengyelországból jövök, te-
hát az a nap kemény lesz, szóval meglátjuk, hogy 
mikor kell továbbmennem. 

Bodzás Szabolcs

A városnéző sétára elkísérte a művészt 
Alejandro Vazquez Martinez, a Me-
xikói Követség diplomatája, illetve a 
szintén mexikói származású Georgina 

Garcia Perez és családja. A négy gyermekes csa-
lád közel tizenöt éve él Szentendrén. Georgina a 
Nemzeti Galériában a Frida Kahlo kiállításban 
spanyol és angol nyelvű tárlatvezetéseket tart.

Cristina Kahlo régóta készült az utazásra és 
nagy örömmel érkezett Magyarországra, mert 
művészetére nagy hatással voltak az általa cso-
dált, emblematikus magyar fotográfusok: And-
ré Kertész, Moholy-Nagy László, Brassai, Robert 
Capa, Martin Munkácsi. A magyar fotóművé-
szek munkásságán túl rajong Márai Sándor pró-
zájáért, így régóta vágyott arra, hogy közelebb-
ről megismerhesse országunkat. Úgy érezte, ezt 
a helyet, ami a világnak ennyi kiváló művészt 
adott, mindenképp fel kell fedeznie.

Cristina a Kahlo-családban szintén tovább vi-
szi a fényképészet hagyományát, dédnagyapja 
és édesapja nyomán ő is hivatásos fotográfus-
ként dolgozik. A szentendrei látogatásra egysze-

rű digitális géppel érkezett, számára a finom, 
apró részletek adnak inspirációt. A budapesti és 
szentendrei hatások visszaköszönnek majd al-
kotásaiban. Szívesen töltött volna több időt Bu-
dapesten és Szentendrén, hogy jobban megis-
merhesse a városokat, és több fotót készíthessen. 
A Magyarországon eltöltött négy nap kevésnek 
bizonyult, hiszen a fotózás magányos műfaj, 
időt, teret kell hagyni a képek megszületéséhez 
– írja többek között a szentendre.hu.

A visegrádi országok közreműködé-
sével zajló négy napos könnyűze-
nei és színházi eseményen felléptek 
a négy ország legizgalmasabb fia-

tal együttesei, valamint a legnépszerűbb ha-
zai zenekarok. A zenés programok mellett a 
környező országok színházi társulatai is be-
mutatták sikerdarabjaikat.  A lengyel, cseh és 
szlovák színházi előadásoknak helyt adó cir-
kuszi sátorban minden délután megtelt a né-
zőtér. A szervezők a tavalyi évhez hasonló-
an a V4 országokon kívül Ukrajnát is bevon-
ták a színházi együtt mű kö dés be, így az ukrán 
Voskresinnia Színház minden este látványos 
utcaszínházi előadással varázsolta el a közön-
séget. A fesztivál helyt adott egy két héten át 
tartó színházi workshopnak is, amelyen négy 
ország színészei vehettek részt. Az itt készült 
közös darabot utolsó este mutatták be. A leg-
inkább mozgáson alapuló látványos fizikai 
színház Peter Handke ,,Az óra, amikor sem-
mit nem tudtunk egymásról” című drámája 
alapján készült. A három képből álló rende-
zői vízió középpontjában a világ teremtése és 
az élet körforgása állt. 

A szervezők célja, idén is a kulturális sok-
színűség és egyezőség bemutatása volt. A cso-

dálatos Duna-parti helyszínen a fiatalok nap-
közben együtt lazíthattak, de több közösség-
formáló program, például közösségi reggeli, 
sárkányhajózás a Dunán és környezetvédelmi 
installáció elkészítése is segítette az összeko-
vácsolódást.  

A szervezők ígérik, jövőre még több fellé-
pővel és színes programkínálattal tér vissza a 
VéNégy fesztivál a váci Duna-partra. 

Honlap: http://v4fest.eu/
Facebook: 

https://www.facebook.com/venegyfesztival/
Youtube: V4 Fesztivál Official

Közéleti újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.

kiadó-főszerkesztő: 
Vetési imre

szerkesztőség: 
2133 sződliget, Pf. 5. 

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

www.dunakanyarregio.hu 

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

tördelés: 
BB tanpress Bt.

nyomda:  
Mediaworks Hungary zrt. 1225 

Budapest, Campona u. 1.  
Felelős vezető:  

Bertalan lászló nyomdaigazgató

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

telefonszámokon. 

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

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

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

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

nem vizsgálja, tartalmáért  
felelősséget nem vállal!

     

A lap megjelentetéséhez 
hozzájárult a Nemzeti 

Kulturális Alap
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Cristina Kahlo és Gyürk Dorottya

RUHANEMŰ JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon a Kristóf udvarban!
Tel.: 06-27-304-679




