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Olyan államot építünk, amely az emberek bizalmát élvezi, segíti 
a magyar állampolgárok és a vállalkozások boldogulását. Igazi 
közszolgálatot kívánunk ellátni - célunk, hogy olyanná formál-
juk a közigazgatást, hogy méltó legyen egy ezeréves keresz-
tény államhoz, és egyúttal olyan korszerű is legyen, ahogy az a 
XXI. században, egy modern társadalomban elvárható.   

Szeptember 17-én kezdődött és 22-ig tart a Biztonság hete  elnevezésű 
programsorozat figyelemfelhívó céllal, a baleset-megelőzés jegyében. A 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a Váci Rendőrkapitányság komoly 
hangsúlyt fektet a bűn- és balesetmegelőzésre. A jelzett időszakban  le-
het fokozott közúti ellenőrzésekre számítani Pest megye útjain is.

Tuzson Bence: Szövetség kell 
az emberek és a kormányzat között

Balesetmegelőzési céllal ellenőríz a rendőrség 

- Május óta közszolgálatért 
felelős államtitkárként dolgo-
zik a kormányzaton belül, mi-
lyen célokat fogalmazott meg az 
új feladatai kapcsán? - kérdez-
tük Tuzson Bencétől, a Pest me-
gyei 5. számú választókerület or-
szággyűlési képviselőjétől. 

- Szóvivőként, kommuniká-
ciós államtitkárként is töreked-
tem rá, hogy mindig éreztessem, 
hogy a döntéseink mögött van 
tartalom és elviség. Ezt a mosta-
ni feladatomat is csak az elveink 
és értékeink szigorú megtartása 
mellett tudom ellátni, új célok és 
hosszú távú tervek megfogalma-
zása mellett. Ha egy kormány-
nak nincsenek távlati, nemzeti 
céljai, pillanatokon belül kibillen 
az egyensúlyából. A magyarság 
megmaradása és az ország fej-
lődése érdekében mostani cik-
lusban három alapvető területre 
kell koncentrálni: az egyik a csa-
ládtámogatás rendszere, a má-
sik a gazdaság fejlesztése, a har-
madik pedig a kultúra területe. 
Ezek a területek szorosan össze-
kapcsolódnak az új államtitkári 
feladataimon belül is.

- Az új államtitkári feladatai 

nagyon széles területet fednek 
le, hogyan lehet ezeket megfele-
lően ellátni?

- A közszolgálatért felelős ál-
lamtitkárság valóban nagyon 
nagy terület, ide tartozik a terü-
leti közigazgatás, az építésügy, 
az örökségvédelem és az uniós 
finanszírozású közigazgatás fej-
lesztés, továbbá a közbeszerzé-
sek felügyelete. Egyik nap örök-
ségvédelmi kérdésekben hozunk 
döntéseket, aztán közigazgatási 
témákban. Ez a sokszínűség pal-
lérozza, ébren tartja az ember el-
méjét, de egy ekkora feladatot 
valóban csak akkor lehetséges 
elvégezni, ha van elképzelésünk 
ezzel az országgal és ugyanazo-
kat az elveket érvényesítjük min-
den területen.

- A közigazgatás talán a leg-
inkább olyan terület, ahol az 
emberek találkoznak az állam-
mal, ebben a szegmensben már 
nagy változások voltak az el-
múlt években. Mit várhatunk a 
következő időszakban?

- A közszolgálaton belül a leg-
nagyobb jelentőségű terület a 
közigazgatásé. Nemcsak azért, 

mert mintegy 40 ezer ember 
dolgozik benne, hanem mert a 
kormány bármely intézkedé-
se a helyi igazgatáson keresz-
tül jut el az emberekhez. Az ál-
lamigazgatásnak úgy kell mű-
ködnie, hogy az állampolgárok 
szolgáltatásként lássák, éljék 
meg a hivatali ügyintézést. Egy 
kormányzatnak úgy kell tekin-
tenie a közigazgatásra, mint egy 
ablakra, hiszen a kormányzati 
intézkedések jelentős része a te-
rületi közigazgatáson keresztül 
jut el az emberekhez. Az embe-
rek visszajelzései a közigazga-
táson keresztül érkeznek, és ha 
az emberek igényeire odafigyel 
a kormányzat, akkor könnyű jó 
közigazgatást csinálni. Ha egy 
közigazgatás jól működik, ak-
kor az emberek érezhetik a sa-
ját biztonságukat a mindenna-
pokban is.

- A közigazgatás tekintetében 
az első dolog talán, ami eszé-
be jut az embereknek az a kor-
mányablakok rendszere, hogy 
áll ezeknek a fejlesztése?

- A magyar közigazgatás si-
kertörténete a kormányabla-

kok rendszere. Az elmúlt hóna-
pokban üzembe helyezett kor-
mányablak buszokkal együtt 
több mint 300 kormányablak 
működik hazánkban. A továb-
biakban a vidéki nagyváros-
ok forgalmas csomópontjain 
nyitunk majd ügyfélközponto-
kat. A kormányablakok hálóza-
ta erősíti a kormányzat család-
politikai intézkedéseit is, mert 
a hatékony és gyors ügyintézés 
révén a polgárok több időt tölt-
hetnek családjukkal, hatéko-
nyabban tudják végezni mun-
kájukat is, és ez mentálisan is jó 
hatással van rájuk.

- Milyen változások, fejleszté-
sek várhatóan az Önhöz tartozó 
területeken?

- A közigazgatás minden te-
rületén van hova fejlődni, hi-
szen ez egy dinamikus rendszer, 
az ország változik, és ehhez iga-
zodnia kell a közigazgatásnak is. 
Személyes feladatomnak tekin-
tem, hogy a területi közigazga-
tás tekintetében az ügyszámo-
kat csökkentsük, hogy a rossz és 
fölöslegesen hosszadalmas eljá-
rásokat kiiktassuk. Ennek érde-
kében szisztematikus munká-
val fogják átvizsgálni az ügyeket, 
hogy mentesítsük az embereket 

a felesleges adminisztrációs ter-
hektől. A közigazgatásnak folya-
matosan reagálni kell a kor kihí-
vásaira és a felmerülő igényekre. 
Ennek jegyében jelenleg az elekt-
ronikus közigazgatás fejlesztése 
az egyik legnagyobb kihívás. Az 
örökségvédelem területén, pedig 
át kell tekinteni azt, hogy megfe-
lelő-e az a megközelítés, amellyel 
eddig az épített örökségünk kap-
csán felléptünk, át kell gondol-
ni, hogy a műemlékeinket milyen 
szemléletben helyezzük bele a je-
lenünkben és a jövőnkbe.

Szántó Judit
Fotó: Ligeti Edina

A legtöbb baleset tuda-
tos magatartással, meg-
felelő odafigyeléssel és 

a szabályok betartásával meg-
előzhető, életünk így biztonsá-
gosabbá tehető. Erre kívánja rá-

irányítani a figyelmet  az ORFK-
Országos Balesetmegelőzési Bi-
zottság és a Magyar Biztosítók 
Szövetsége közös kezdeménye-
zésükkel.

A Biztonság Hete idén a Biz-

tosítás Világnapjához, valamint 
a TISPOL (European Traffic 
Police Network) által meghir-
detett EDWARD Day-hez (Eu-
ropean Day Without a Road 
Death) is kapcsolódik. A cél a 
gyermekek, a családok bizton-
ságának megerősítése, mind a 
közutakon, mind az otthonok-
ban, azaz a mindennapok min-
den egyes mozzanatában.

A TISPOL (European Traffic 
Police Network) az európai 

közlekedésrendészeti szervek 
hálózata, melyet az Európai Kö-
zösségek Bizottsága kezdemé-
nyezésére 1996-ban hoztak lét-
re. A szervezet  éves ellenőrzé-
si terve alapján 2018-ban több 
közúti ellenőrzés várható. Ezek 
az ellenőrzések alapvetően az 
olyan nemkívánatos járműve-
zetői magatartások ellen irá-
nyulnak, amelyek a legnagyobb 
közlekedésbiztonsági kockáza-
tot rejtik Európa útjain, megfe-

lelnek a közösségi közlekedés-
politikai elvárásoknak, és hoz-
zájárulhatnak ahhoz a célkitű-
zéshez, hogy csökkenjen a köz-
úti halálos áldozatok száma.

A tagállamok képviselői ál-
tal elfogadott tervek alapján 
2018-ban az európai rendőrök 
ellenőrzik a passzív biztonsági 
eszközök (a biztonsági öv és a 
gyermekbiztonsági rendszerek) 
használatát, a sebességhatárok 
megtartását, fellépnek az itta-

san, illetve drog hatása alatt ve-
zetőkkel szemben. Ellenőrzik a 
tehergépkocsikat és autóbuszo-
kat. Új elemként idén első alka-
lommal hirdették meg azt az el-
lenőrzést, mely a járművezetők 
figyelmét elvonó tényezők fel-
derítését és visszaszorítását tűzi 
ki céljaként.

“Reméljük a programsoro-
zat eredményes lesz, a balese-
tek száma és kimenetelének sú-
lyossága csökken. Mindenkinek 
balesetmentes közlekedést kí-
ván a Pest Megyei Pest Rendőr-
főkapitányság és a Váci Rend-
őrkapitányság” – olvasható ab-
ban a közleményben, melyet 
Latorovszky Gábor váci rendőr-
kapitány juttatott el szerkesztő-
ségünkbe. 
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Adománygyűjtést szerveznek a kárpátaljai Técső megsegítésére

Dubnica nad Váhom Önkormányzata kitüntetését vehette át Fördős Attila 

Halálos diszkóbaleset a váci Duna-parton – 
Tanulságos bemutató volt

Testvérvárosi kitüntetést kapott 
a váci polgármester

Egy diszkóbalesethez érkeztek a szirénázó mentők, akik a váci Duna-parton há-
rom fiatalt találtak az összetört személygépkocsiban, melynek vezetője ittas volt, 
aki valószínűleg fogyasztott a kesztyűtartóban talált drogból is. Ő könnyű sérü-
léssel megúszta a balesetet, míg az egyik társát súlyos sérülésekkel vitték kór-
házba, ám a harmadik fiatal a helyszínen elhunyt. A kigyulladt jármű lángját a tűz-
oltók lokalizálták, akikkel szinte egyidőben érkeztek a helyszínelő váci rendőrök. 

Fördős Attila Vác polgármestere nívós testvérvárosi kitüntetést vehetett át augusztusban a szlo-
vákiai Dubnica (Máriatölgyes) Önkormányzatától a két település rendkívül tartalmas együttműkö-
désének elősegítése és támogatása elismeréseként – hangzott el a szerda délelőtti városvezetői 
sajtótájékoztatón. A polgármester tájékoztatást adott – többek között – a Mobilitás Hét váci prog-
ramjairól s ezúttal is gratulált államalapításunk ünnepén kitüntetett jeles váci polgároknak és kö-
zösségeknek. 

Szerencsére a közlekedé-
si dráma „csak” egy szi-
mulációs gyakorlat ré-
sze volt, melyet a men-

tők, a tűzoltók, és a rendőrök 
tartottak a váci diákoknak az 
Európai Mobilitási Hét ren-
dezvénysorozathoz kapcsolód-

va az Autómentes Nap kereté-
ben hétfőn. 

A rendezvényt Mokánszky 
Zoltán alpolgármester nyitot-
ta meg, aki felhívta a több száz 
diák figyelmét a környezettu-
datos életmód jelentőségére, az 
alternatív közlekedés társadal-

mi fontosságára, a közlekedé-
si szabályok betartására, abban 
a reményben, hogy a bemutató 
tanulságos lesz a fiatalok szá-
mára.  

A gyorsan pergő drá-
mai eseményt két szakem-
ber, Del Medico Mihály alez-

redes, a Váci Rendőrkapitány-
ság balesetmegelőzési mun-
katársa, és Rusvay Balázs, az 
OMSZ Váci Mentőállomás ve-
zetője hosszú perceken át kom-
mentálta, bemutatva a mentők, 
a tűzoltók és a rendőrség tevé-
kenységét a kialakult helyzet-
ben. 

A rendkívül „látványos”, 
megrázó erővel ható balesetről 
Bíró Andrea Brigitta rendőr őr-
nagy, a Váci Rendőrkapitány-
ság Közlekedésrendészeti Osz-
tály vezetője a helyszínen for-
gató laptársunknak, az ESTV-
nek adott nyilatkozatában 
kifejtette: a megelőzés szem-
pontjából remélhetőleg hatás-
sal lesz a majdan közlekedő fia-
talokra, akik élőben, testközel-
ből láthatták, hogy egy baleset-
ben pár tizedmásodperc alatt 

milyen tragédia történhet. 
A Dunakanyar Régió kér-

désére Rusvay Balázs elmond-
ta, hogy a szimulációs gya-
korlaton bemutatott tragikus, 
emberéletet követelő balese-
tek sajnos a valóságban, a min-
dennapok során gyakran be-
következnek az ellátási terüle-
tükön. 

– Különösen a nyári idő-
szakban, a 2. számú főúton és 
az M2-esen voltak olyan sú-
lyos közlekedési balesetek, me-
lyek emberéletet követeltek. 
Nagyon sok sérültet láttunk el, 
nem egyszer a mentőhelikop-
tert is be kellett vetni a men-
tésben. A tények, a statisztikai 
adatok azt bizonyítják, hogy 
ezen a két úton az utóbbi évek-
ben emelkedett a súlyos, halá-
los közlekedési baleseti száma 

– tájékoztatott Rusvay Balázs, 
az OMSZ Váci Mentőállomás 
vezetője.  

A diákok számára szervezett 
bemutató zárásaként a sérült 
személygépkocsi lángokba bo-
rult, melyet a váci tűzoltók ol-
tottak el. Del Medico Mihály 
rendőr alezredes emlékezte a 
fiatalokat a veronai buszbal-
esetre, melyben a gyorsan ter-
jedő tűz okozta sok ember ha-
lálát. Mint mondta: a drámai 
bemutatóban is láthattuk, hogy 
az ütközéstől számított hét ti-
zedmásodpercen belül meg-
szűnhet egy ember élete. Vi-
gyázzatok magatok, mindig 
tartsátok be a közlekedési sza-
bályokat – hangzott a jó tanács. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A polgármester aktuális saj-
tótájékoztatóját a Mobilitás 
Hét kiemelkedő váci prog-
ramjainak ismertetésével 

kezdte. Mint elhangzott a városi ren-
dezvénysorozatot a polgármesteri hi-
vatal intézményfelügyeleti és humán 
osztálya szervezte együttműködve az 
iskolákkal és a más szervekkel. 

- A rendezvény programjaira az In-
novációs és Technológiai Minisztéri-
um elbírálása alapján 918 ezer forint 
támogatást biztosítottunk, ezen kí-
vül Vác Város Önkormányzata 400 
ezer forinttal járult a szervezési fel-
adatok költségeihez – jelentette be 
Fördős Attila. A polgármester tájé-
koztatást adott arról a közlekedési 
balesetet szimuláló gyakorlatról, me-
lyet a mentők, a tűzoltók és a rend-
őrök tartottak több száz diáknak a 
Duna-parton. De – mint elhangzott 
– emellett a város számos intézmé-
nyében is érdekes programokon ve-
hettek részt a fiatalok, akik pl. meg-
tekinthettek vakvezető kutyabemu-
tatót, megismerhették hogyan le-
het 85 nap alatt 6500 kilométert ha-

józva átkelni az Atlanti Óceánon. A 
Váci Rendőrkapitányság közlekedés-
sel kapcsolatos sportos rendezvényre 
várta a fiatalokat a Duna-parti Zene-
pavilonnál, míg a Madách Imre Mű-
velődési Központban a kábítószer 
fogyasztás veszélyeire, a megelőzés 
fontosságára irányította a diákok fi-
gyelmét a szakember. 

Fördős Attila bejelentette, hogy a 
sikeres auditálásuknak köszönhető-
en az ISO 9001 2015 tanúsítvánnyal 
büszkélkedhet a Hivatal. 

Ezt követően ismételten gratulált 
az Augusztus 20-i városi ünnepsé-
gen kitüntetésben részesült váci pol-
gároknak; a díszpolgári címmel el-
ismert Brusznyai Margitnak, a Pro 
Urbe egyéni díjas Zubovits Györkös 
Erzsébetnek, dr. Szőnyi Mihálynak, 
dr. Szalóky Tibornak, Galambos Pé-
ternek, Kápolnay Jenőnek és Pro Urbe 
közösségi díjban részesült Váci Vox 
Humana Énekkar és a Váczi Néptánc-
együttes tagjainak. 

Fördős Attila bejelentette, hogy au-
gusztusban a szlovákia testvérváros, 
Dubnica nad Váhom Önkormányzata 

legnívósabb elismerését, Dubnica Vá-
rosért kitüntetést vehette át Vác Vá-
ros polgármestereként. – Az elismerés 
mindannyiunké, akik elősegítették az 
együttműködés létrejöttét, és folya-
matos közreműködésükkel hozzájá-
rulnak, hogy a két testvérváros kap-
csolata hosszú évek óta magas szín-
vonalú, amely az azonos történelmi 
hagyományok és kulturális értékek-
ből táplálkozik mindannyiunk örö-
mére – mondta. Hozzátette: Vác kül-
kapcsolataiban 2010 óta jóval na-
gyobb hangsúlyt helyezett a közép-
európai együttműködések kiépítésé-
re, a hazánkhoz hasonló kultúrával és 
történelmi múlttal rendelkező orszá-
gok településeivel kialakított testvér-
városi kapcsolatokra. Vác és Dubnica 
együttműködéséről szólva elismerés-
sel beszélt Jozsef Gasparik polgármes-
ter kapcsolatépítő, kezdeményező sze-
repéről. Mint fogalmazott rendkívül 
gyümölcsöző az együttműködésük a 
cseh Otrokovice, a lengyel Zawadzkie 
önkormányzataival, közös program-
jaink sikeres megvalósítását támogat-
ja a Visegrádi Alap is. Mint megtud-

tuk idén Vác ad otthont a testvérvá-
rosi mini olimpiának. 

A testvérvárosi együttműködés ke-
retében szeptember 14-16. között a váci 
önkormányzat képviseletében Balkovics 
Péter és Kriksz István vett részt a kárpát-
aljai testvérvárosban, Técső Városi Na-
pok programjain. A polgármester itt 
idézte fel Vác segítő támogatását, mely-
nek keretében – többek között - men-
tő és tűzoltóautó kiszállításával járult a 
többségében magyar ajkú város bizton-
ságos működéséhez. 

- A técsőieknek ezúttal nagy nyo-
mású csatornatisztító gépre van szük-

ségük, melynek megvásárlásához a 
váci lakosság és a térségünkben élők 
adományait kérjük. Felajánlásaikat 
Vác Város Polgármesteri Hivatala tit-
kárságán tehetik meg, amit kárpátal-
jai testvéreink nevében köszönünk – 
hangzottak a polgármester szavai, aki 
azt is bejelentette, hogy október 4-7. 
között önkormányzati delegáció uta-
zik Donauescingenbe a német tele-
pülés és Vác testvérvárosi együttmű-
ködésének 25. évfordulója tiszteletére 
szervezett ünnepségre.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Huszárik Zoltán
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Huszárik Zoltán grafikáiból 
nyílt kiállítás a váci 

művelődési központban 
Huszárik Zoltán grafikái-
ból nyílt kiállítás a váci Ma-
dách Imre Művelődési Köz-
pontban. A magyar filmmű-
vészet egyik meghatáro-
zó alakjának munkásságát 
ápoló alapítvány szervezé-
sében rajzokat, tusrajzo-
kat, rézkarcokat és egyéb 
dokumentumokat nézhet-
nek meg a látogatók, de a 
megnyitón a Huszárik éle-
tét bemutató dokumentum-
filmet is levetítették. 

A jeles filmrendező kép-
zőművészeti alkotása-
iból összeállított em-
lékkiállítást dr. Rétvári  

Bence, az Emmi parlamenti ál-
lamtitkára, a váci választókerü-
let országgyűlési képviselője nyi-
totta meg. A nívós rendezvényen 
több előadó is közreműködött.

Komáromi Blanka gyönyörűen 
megszólaltatott népdal összeál-
lítása nagyszerű érzelmi hangu-
latot teremtett szeptember 7-én 
a váci művelődési központban, a 
paraszti születésű, ám a magyar 
filmművészet egyik meghatáro-
zó alakjának grafikáiból készült 
kiállítására. Huszárik Zoltánt el-
sősorban a Szinbád és a Csontvá-
ry című filmek kapcsán ismer-
heti a nagyközönség, de a fiata-
lon elhunyt rendező mindamel-
lett, hogy ezzel a két nagyjáték-
filmes alkotásával beírta magát 
a magyar filmművészetbe, reme-
kül rajzolt is. A hagyatékát ápo-
ló alapítvány Budapestet, illetve 
a művész szülőfaluját, Domonyt 
követően Pécsre, Gödöllőre és 
Vácra is elhozta azokat, a 60-as, 
70-es években készült műveket, 

melyek Huszárik Zoltán alkotói 
tehetségéról árulkodnak. 

A Huszárik Zoltán Alapítvány 
tevékenységéről Szalay Ákos el-
nök beszélt a megnyitón, aki el-
mondta, hogy 2011-ben Nagy 
Anna és Huszárik Kata, Huszá-
rik Zoltán lánya hozták létre sok-
sok alapítóval, de igazából 2015-
2016 táján kezdett el működni. 
- Az alapítvány elsődleges célja 
Huszárik Zoltán szellemi és tár-
gyi örökségének összegyűjtése, 
megóvása, ápolása és minél na-
gyobb körben való megismerte-
tése és minden olyan tevékeny-
ség, ami Huszárik Zoltán tevé-
kenységén keresztül a magyar 
szellemi értékeket határokon át-
ívelő módon ápolja és terjeszti – 
fogalmazott az elnök. 

Mint elhangzott, az alapítvány 
célkitűzései között szerepel a fil-
mes alkotó domonyi szülőházá-
nak megmentése, amiből egy táj-
házat-illetve egy emlékházat ala-

kítanának ki a következő évek-
ben. 

A szervezők Rétvári Bencét, a 
váci választókerület országgyű-
lési képviselőjét kérték fel a ki-
állítás megnyitására, aki első-
sorban az értékek megőrzésé-
ért tett munkát köszönte meg a 
szervezőknek. A politikus elis-
meréssel beszélt Huszárik Zol-
tán filmrendező művészi telje-
sítményéről, aki maradandót al-
kotva nemcsak az ő korosztályát, 

hanem napjaink ifjúságát is ké-
pes „megszólítani”. A tehetségről 
szólva – a múlt és a jelen között 
párhuzamot vonva – kijelentet-
te, hogy az állam igyekszik ma is 
minél több lehetőséghez és támo-
gatáshoz juttatni a fiatalokat. Pél-
daként említette, hogy az Emmi 
mellett más szaktárcák is felelős-
séget vállalnak a tehetséggondo-
zásban. 

Dr. Rétvári Bence köszönetet 
mondott a kiállítás szervezőinek, 
a művelődési központ munkatár-
sainak, az alapítványnak a kul-
turális élményért, az értékes al-
kotások bemutatásáért, melyek 
hatással vannak egy ma tizen-
éves, huszonéves fiatalra. – Ké-
rem, önöket, hozzanak el minél 
több tízen-huszonéves fiatalt ide 
a következő napokban – bíztatta 
a szervezőket, a megjelent peda-
gógusokat, szülőket. 

A tárlat bemutatóján a Váci 
Dunakanyar Színház színésze, 
Smál-Szilaj Gábor Csoóri Sándor 
versét szavalta el, majd Mohi Sán-
dor az: In memoriam Huszárik 
Zoltán című emlékfilm rendező-
je osztotta meg a hallgatósággal a 
film alapötletének születését, az 
anyaggyűjtés folyamatát, a Ma-
gyar Művészeti Akadémia bízta-
tó támogatását. Mohi Sándor el-
mondat, hogy Huszárik Zoltán 
huszonnégy, még ma is élő mun-
katárásával sikerült beszélgetést 
készíteni, akik megszólalnak a 
filmben, melyet a kiállítás meg-
nyitója után vetítettek le az intéz-
mény színháztermében. 

A Huszárik Zoltán grafikáiból, 
illetve az egyéb dokumentumok-
ból készült tárlatot október 8-ig 
láthatják az érdeklődők, melynek 
zárásaként a Szinbád című filmet 
is levetítik az érdeklődő közön-
ségnek. 

(Vetési)
Fotó: Váli Miklós és 

KesziPress

Dr. Rétvári Bence elismeréssel 
beszélt Huszárik Zoltán életművéről 

és a színvonalas kiállításról
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Csörög: Ötvenmilliós épületenergetikai 
fejlesztés valósult meg 

A helyi buszközlekedés támogatására 
pályázik az önkormányzat 

Épületenergetikai fejlesztésre fordított 50 millió forintot Csörög Község Önkormányzata. A Váccal szomszé-
dos településen, szeptember 14-én ünnepélyesen avatták fel azt a három intézményt - a polgármesteri hi-
vatal, a művelődési ház és a családsegítő szolgálat épülete -, melyek uniós és hazai forrásból megvalósuló 
projektet, aminek keretében megújult Az energetikai fejlesztés során szigetelték és újrafestették a hom-
lokzatokat, kicserélték a nyílászárókat és napelemeket helyeztek el a felújított tetőzeteken

Állami pénzre pályázik a váci önkormányzat a helyi buszközlekedés finanszírozására. Az illetékes 
minisztérium ugyanis pályázatot írt ki a helyi közösségi közlekedés támogatására. Mivel a doku-
mentumok benyújtásának határideje augusztus 22. volt, ezért a képviselőtestület az augusztus 
13-i rendkívüli ülésen döntött.

A polgármesteri hiva-
tal épülete előtt ren-
dezett ünnepségen 
Hegedűsné Kripák 

Ildikó polgármester köszöntöt-
te a megjelenteket, aki az utób-
bi években zajló fejlesztések-
ről, illetve a most megvalósu-
ló épületenergetikai korszerű-
sítésről beszélt az átadón. 

A megszépült, és megújult 
köntösbe öltöztetett polgár-
mesteri hivatal épülete előtt a 
település vezetője felidézte az 

elmúlt években megvalósult 
fejlesztéseket; - 2015-ben útát-
adás, 2016-ban egy újabb útát-
adás és 2018-ban a 2017-es dec-
emberi közleménynek megfe-
lelően ünnepelhetjük, hogy há-
rom önkormányzati épületünk 
teljesen új dizájnt kapott, és ez 
által nem csak az itt dolgozók, 
hanem a település lakossága is 
kulturáltan tudják az ügyeiket 
intézni. 

A mintegy 50,5 millió forint 
támogatásból az önkormány-

zat hivatali épülete, a családse-
gítő szolgálat és posta, valamint 
a kulturális ház és a könyvtár 
épülettömbjeinek ablakait cse-
rélték ki. Hőszigetelték és újra-
festették a falakat, lecserélték 
a tetőzetet, amire áramfejlesz-
tő napelempaneleket helyeztek 
ki. Az energetikai fejlesztéssel a 
középületek üzemeltetési költ-
sége jelentős mértékben csök-
ken, de mint elhangzott, a kö-
zösségi terek rendbetételkével 
alapvetően a lakosság ügyin-
tézése- vagy szabadidős tevé-
kenysége is komfortosabbá vá-
lik. 

Hegedűsné Kripák Ildi-
kó polgármester örömét fejez-
te ki, hogy – a váci rendőrka-
pitány és szervek vezetői mel-
lett - a település közösségét 
megtisztelte jelenlétével dr. 
Maruszki Gábor, a Váci Járá-
si Hivatal vezetője. Bejelentet-
te, hogy dr. Rétvári Bence, az 
Emmi parlamenti államtitká-
ra, Csörög országgyűlési kép-
viselője halaszthatatlan kor-
mányzati feladata miatt nem 

tud részt venni az ünnepsé-
gen, aki levélben gratulált az 
önerő nélküli, kormányzati tá-
mogatásból megvalósított fej-
lesztésekhez. A politikus leve-
lében – többek között – ezt írta 
az elmúlt időszak eredménye-
inek ismertetése után: ”A ma-
gyar emberek is ugyanúgy dol-
goznak, mint nyugat-európai 
társaik, ezért az életszínvonal-
nak is közelíteni kell egymás-
hoz. A csörögiek is ugyanolyan 
szorgalmasok, mint a nagyvá-
rosi emberek, ezért számukra 
is jár, hogy ápolt körülmények 
között működjenek a közösségi 
intézmények. Egy település si-
kerének a titka az összetartás, 
az összetartásnak viszont felté-
tele, hogy a közösségi intézmé-
nyek jó állapotban legyenek.”

A szalag átvágását követően 
az ünneplők átvonultak a mű-
velődési házba, ahol a művé-
szeti csoportok előadását te-
kinthették meg. 

 
(Vetési)

Fotó: KesziPress

Vácott hosszú évek 
óta a Volánbusz 
végzi a helyi jára-
tok működtetését. 

Az elmúlt évtizedekben több-
ször módosultak az útvonalak 
és a menetrend. Időnként ezzel 
kapcsolatban panaszok érkez-
nek az önkormányzathoz, pél-
dául akkor, amikor egy járat 
kimarad, vagy jelentős késéssel 
halad végig az útvonalán.

A város rendszeresen pályá-
zatot ír ki a helyi buszközle-
kedés lebonyolítására, ám ed-
dig gyakorlatilag csak a Volán-
busszal tudtak érdemi tárgya-
lásokat folytatni és szerződést 
kötni. Az idén a megállapodás 
szerint Vác mintegy 90 millió 

forintot fizet az egyébként álla-
mi tulajdonban lévő cégnek, ez 
az összeg fedezi a bevételek és a 
kiadások közötti különbséget.

Az elmúlt esztendőkben már 
voltak próbálkozások egy taka-
rékosabb rendszer kialakításá-
ra. 2014 áprilisában például ar-
ról döntött a képviselő-testület, 
hogy költség hatékonyságból 
átszervezi a helyi autóbuszok 
közlekedésének rendjét, ám a 
júniusi ülésen már úgy szavaz-
tak, hogy augusztus 1-től visz-
szaállítják a régi menetrendet.

Az új, csökkentett járatszám 
ugyanis nem nyerte el a lakos-
ság tetszését, valamint a hosz-
szabb menetidő miatt sokak-
nak kellett munka után a busz-
ra várniuk. Az sem volt mellé-
kes, hogy majdnem a duplájára 
nőtt a bérletek ára.

A mostani pályázat benyúj-
tásával és pozitív döntés esetén 
a város számára megtérülhet a 
közösségi közlekedésre fordí-
tott összeg részben, vagy egész-
ben. 

Furucz Zoltán



5Dunakanyar Régió2018. szeptember 20.

 

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

Álmod meg, pályázz és nyerj: 
zöld megoldások a fenntartható jövőért

Ponyva védi a naptól 
a homokozóban játszó gyermekeket 

2018-ban is meghirdeti Zöld Megoldás-pályáza-
tát a Duna-Dráva Cement Kft. Az évek óta mű-
ködő pályázaton keresztül a DDC kiemelt figyel-
met fordít a környezettudatos kezdeményezé-
sek, innovációk támogatására. Hazánk megha-
tározó építőanyag-gyártója az elmúlt 8 évben 
összesen 34 projekt megvalósulását segítette, 
összesen mintegy 60 millió forinttal. A pályázat 
hagyományait követve a legkiemelkedőbb pá-
lyamunkák idén is több millió forintos támoga-
tást kaphatnak.

Néhány hete már egy ponyva védi a Kölcsey utcai bölcsődében a ho-
mokozóban játszó kicsiket a tűző naptól. A négy erős rúdra kifeszí-
tett, időjárásálló vászon a Váci Fegyház és Börtön adományaként 
került a gyermekintézménybe. A kis házi átadáson Mokánszky Zol-
tán alpolgármester dicsérte a vezetést, mert már nem ez az első 
eset, hogy sikerült mozgósítani társadalmi kapcsolataikat és hoz-
zájutni olyan eszközökhöz, amelyekre a költségvetésből nem telik.

Környezettudatos tö-
rekvések megva-
lósítására a koráb-
bi években pályázók 

széles köre nyerhetett támoga-
tást a Zöld Megoldás-pályázat 
keretében. A nyertes projektek 
között szerepelnek közösségi 
terek, tanösvények és madár-
barát iskolakertek – de hosszú 
távú programok is születtek a 
DDC támogatásával: környe-
zetnevelési programok és ener-

giahatékonyság növelését meg-
célzó kezdeményezések is elin-
dultak. A pályázat célja, hogy 
fenntartható jövőt, élhetőbb 
környezetet teremtsen a jelen 

és a jövő nemzedékei számára, 
megismertesse és megszeret-
tesse a fiatalokkal a zöld gon-
dolkodást és a természetet.

A 2018/2019 évi pályázatra a 
Vác, Beremend és Pécs környe-
zetében élők október végéig ad-
hatják le a jelentkezésüket, me-
lyeket szakértői bizottság fog 
elbírálni. A váci és a beremendi 
térségből érkező pályázatok-
ra 3-3 millió forint, míg Pécs 
és környéke számára 1,5 mil-

lió forintos támogatás áll ren-
delkezésre. 

A jelentkezők pályázatukat 
2018. szeptember 05. és októ-
ber 31. között adhatják le.

További információ: 
www.duna-drava.hu/hu/
zold-megoldas 
Jelentkezés: 
www.duna-drava.hu/hu/
aktualis-palyazati-anyagok 

Farkas Lívia, a Bölcső-
dék és Fogyatékosok In-
tézményének igazgatója 
elmondta, hogy a szin-

tén a Kölcsey utcai óvoda terüle-
tén működő, halmozottan fogya-
tékos gyermekeket és felnőtteket 
gondozó részlegükbe a Vácott te-
lephellyel rendelkező Michelin 
cég vásárolt egy mobil klímát. Ez 
nagy segítség a meleg napokon, 

hiszen a legtöbb gondozott ne-
hezen mozog, sokat ülnek, vagy 
fekszenek és a szabadban való 
tartózkodásuk is csak felügyelet 
mellett oldható meg.

Az alpolgármester követendő 
példaként ajánlotta a többi gyer-
mekintézmény számára a Köl-
csey utcai bölcsi társadalmi kap-
csolatépítési törekvéseit.

Furucz Zoltán

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali 
kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál 

az alábbi munkakörök betöltésére:

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE CSŐSZERELŐ 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább 

1 éves gyakorlat a szakmában
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely 

(Fót, Göd)
- "B" kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
- Láng -és ívhegesztési képesítés és/vagy gyakorlat

- Dunakeszi lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Munkaruha
- Szolgálati telefon

- Továbbképzés
- Barátságos, családias munkalégkör

- Változatos munkavégzés

Érdeklődni Párzsi Attila karbantartási vezetőnél 
(mobil: +36-30-9706-491)

BUSZVEZETŐ

Feltételek:
 -"D"kategóriás jogosítvány, min. 3 év gyakorlat 

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Szolgálati telefon
- Barátságos, családias munkalégkör

- Változatos munkavégzés
- Azonnali kezdés

Érdeklődni Glasza Gábor városüzemeltetési 
vezetőnél (mobil: +36-30-261-6351)

Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail 
címre várjuk a titkárságon.

Átadták a hatodik ovi-
sportpályát Dunakeszin 

Újabb ovi-sportpályával gazdagodott a város. Ezúttal a Dunakeszi Óvoda Humán Szolgáltató Köz-
pont és Könyvtár Posta utcai tagóvodájában vehették birtokukba a kicsik ezt a sokrétű sporto-
lásra alkalmas létesítményt. 

– Ez már a hatodik alkalom vá-
rosunkban, hogy ovis sportpá-
lya megnyitóján vehetek részt 
– fogalmazott köszöntőjében 
Dióssi Csaba polgármester.

– Eddig nagyon pozitív ta-
pasztalatunk van minden óvo-
dában, ahol ez már kiépítésre 
került. Azt látjuk, hogy a gye-
rekek mozgékonyságát hasz-
nosan elősegíti. Országo-
san több száz pálya épült már 
s reméljük, hogy a mai gyere-
kek visszahozzák Magyaror-
szágot a labdarúgás élvonalá-
ba. Ugyanis a program elin-
dításában komoly szerepe volt 
az aranycsapat egyik tagjának, 
Buzánszky Jenőnek, aki meg-
alapozta és szívvel-lélekkel tá-
mogatta a kezdeményezést.  De 
nem csupán egy pályáról van 
szó, hanem egy teljes testne-
velési tevékenységről. Köszö-
net a létrehozóknak, és a mű-
ködtetőknek, hiszen ez plusz 
feladatot jelent az óvónőknek 

a foglalkozások megtervezé-
sében. Ugyanis nem csupán a 
labdarúgásról van szó, hiszen 
ez olyan multifunkcionális pá-
lya, amit többféle sportra, pél-
dául kosárlabdára is igénybe 
lehet venni. 

Végezetül emlékeztetett 
arra, hogy az első pálya felava-
tásakor az alapítvánnyal közö-
sen döntöttek a folytatásról, és 
az eltelt idő alatt kiderült, hogy 
nagyon jó és hasznos döntés 
volt. 

Avatóbeszédében dr. Molnár 
Andrea, az Ovi-Sport Közhasz-
nú Alapítvány elnöke szólt ar-
ról, hogy évek óta tartó együtt-
működésük van Dunakeszi 
önkormányzatával. A pozitív 
tapasztalatokra alapozva év-
ről évre támogatják egymást a 
közös cél megvalósítása érde-
kében. 

– Dunakeszin ez a hatodik 
pálya, a megyében a harminc-
egyedik. és országosan pedig 

már háromszázkét pálya léte-
sült alapítványunk támogatá-
sával. A kezdeményezés 2011-
ben kezdődött azzal a céllal, 
hogy intézményi kereteken be-
lül megvalósítsunk egyfajta 
sportág specifikus testnevelést. 
Azonban a sportoláshoz eszkö-
zöket is kell biztosítani. Emel-
lett segítünk az óvoda peda-
gógusoknak abban is, hogy az 
eszközök használatát is elsajá-
títsák. Ezért egy sajátos képzé-
si programot is kialakítottunk, 
valamint oktató könyveket 
írattunk hozzáértő szakembe-
rekkel. Az óvónők egy képzé-
sen vesznek részt, melynek el-
végzéséről alapítványi okleve-
let is kapnak.

Azt is elmondta az elnök asz-
szony, hogy a Röplabda és Ké-
zilabda Szövetségekkel közö-
sen folytatják ezt a programot, 
melynek jelmondata: „Nagy lé-
pés kis cipőben!”.  

Szabóné Ónodi Valéria, a 

szolgáltató központ intéz-
ményvezetője köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik köz-
reműködtek a pálya létrehozá-
sában. Hiszen az óvodáknak 
központi feladata, hogy tes-
ti, lelki és szellemi szempont-
ból kiegyensúlyozott gyere-
keket neveljenek, Ennek na-
gyon fontos része a fizikai ne-
velés, amelyhez egy ilyen pá-
lya nagyon sokféle lehetőséget 
biztosít nem csupán a konkrét 
sportfoglalkozások keretében, 
hiszen emellett szabad játékra 
is lehetőség nyílik.

A pályaavató szalagátvágást 
követően az ovisok egy cso-
portja zenés mozgásos bemuta-
tót tartott, majd a városi sport-
egyesület röplabda szakosztá-
lyának ifjú leányai a labdajá-
ték alapjaival ismertették meg 
a gyerekeket.  

Katona M. István
A szerző felvétele
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Fóti Szüret – Fóti Ősz
A Fóti Szüreti Vigasságnak emberemlékezet óta 
nagy hagyománya van. Volt ugyan időszak, ami-
kor nem tartották meg, de aztán újra indult ez a 
régi szép szokás, így az idén már az 50. „újkori” 
szüretet jegyezhették föl a krónikások.

A kerek évfordulóhoz 
illően ki is tett ma-
gáért a település. 
Már az előző este 

egy hagyományápoló kiállítás-
sal indult a rendezvény a Vö-
rösmarty Mihály Művelődé-
si Házban, ahol az egykori Fóti 
Ősz sorozatot elevenítették föl. 
A sok régi szürethez kapcsoló-
dó eseményt megörökítő fény-
képpel, tárlókkal és eszközök-
kel hangolták Kiss Eszter hely-
történeti gyűjteménykezelő és 
munkatársai a fótiakat a más-
napi eseményhez. Bevezetőben 
Palásti Béla igazgató méltatta a 
kiállítás jelentőségét, majd Lé-
vai Sándorné, az Értéktár Bi-
zottság elnöke idézte föl a régi 
szokásokat, végül Balogh Dá-
vid ismertette a fóti szürethez 
kapcsolódó helytörténeti kuta-
tásai eredményét.

A szeptember 15-én, szom-
baton tartott nagyrendezvény 
már délelőtt elkezdődött a ko-
rabeli gépkocsik, és motorok 
felvonulásával. Délben pedig 
sorjáztak a feldíszített szeke-
rek, hintók, és lovasok már ré-
gen nem tapasztalt létszámban. 
Persze a lovaskocsikon nem 
csak a hajtó ült a bakon, hanem 
ünneplőbe öltözött sokaságot 
is vittek magukkal föl a Som-
lyó hegyre, még négylovas hin-
tót is csodálhattunk. Útközben 
kézről kézre jártak a boroskan-
csók, demizsonok, így aztán 
nótaszóval, zenével érkezett 
meg a tömeg Fáy András egy-
kori, de ma is működő Préshá-

za és Vörösmarty Mihály sző-
lőkunyhója közti rétre.

Gondoltak a szervezők azok-
ra is, akik nem fértek föl a sze-
kerekre, vagy éppen nem a 
kezdéskor akartak fölmenni 
a hegyre, számukra óránként 
közlekedett föl és le két hangu-
latos kisvonat.

Ahogy illik és szokás, részt 
vett az ünnepségen az erdélyi 
Balavásár testvértelepülés kül-
döttsége, aki hozták magukkal 
a fiatalokból álló tánccsoport-
jukat is.

Fönn a Somlyón hatalmas 
színpad és kivetítő várta a fel-
lépőket, köztük a Fóti Boglárka 
Néptáncegyüttest, a balavásári 

Vásár Tánccsoportot, a szintén 
jubileumot ünneplő Fóti Nép-
művészeti  Középiskola tánc-
karát, majd később a Duna 
Művészegyüttest, akik a Pusz-
ták népe című előadással ra-
gasztották a színpad elé a jelen-
lévőket. Zárásul - már sötéte-
déskor - a Szarka fivérek nagy-
hírű Ghymes Együttese tette 
föl a koronát Fót 50. szüreti vi-
gasságára.

Bartos Sándor fóti polgár-
mester gondolatai: 

„50 évet megélni életben is 
szép, még szebb egy ötven éves 
házassági évforduló, de ehhez 
hasonlíthatóan csodálatos az 
ötven éven keresztül folyama-

tosan megtartott szüreti mulat-
ság is. Ha az elődeink ezt ötven 
éven keresztül megtartották, 
akkor ezt a fóti hagyományt ne-
künk is követnünk kell. Kivéte-
lesen eltértünk a vasárnapi ren-
dezéstől, ugyanis akkor egy-
be esnénk a Hősök terén tartott 
Nemzeti Vágtával, amire pedig 
a lovasaink jelentős része ké-
szült. Ők javasolták, hogy ren-
dezzük inkább szombatra. Az 
ötven évhez illően, ötven lova-
sunk jött velünk ide föl.

Aki a hagyományait nem 
tartja, az elveszik. A magyar-
ság azért tudott megmarad-
ni, mert nem engedi veszni az 
ősök tudását, szokásait. Ne-
künk is ugyan ez a fölada-
tunk. A szüretet tehát megtart-
juk annak ellenére, hogy jelen-
leg nincs szőlőnk. Ennek az az 
oka, hogy a filoxéra vész ide-
jén a fóti szőlők jelentős része 
kipusztult, a szőlőterület ép-
pen itt húzódott a Fáy András 
présháza alatti lejtőn. Később 
pedig a részben visszatelepített 
oltványszőlőket a kommunista 
időkben elvették a gazdáktól, 
nem hagytak még nyolcszáz 
ölet sem. Így pusztult ki a sző-
lő innét. Most azonban tervez-
zük, hogy újra telepítünk majd 
szőlőt. Beleillik ez régi nagyja-
ink emlékének ápolásába, a re-
formkori kiválóságaink szelle-
mét szeretnénk elevenen tarta-
ni. Bízom benne, hogy a mai fi-
atalok is folytatják majd, amit 
rájuk hagyunk.”

Windhager Károly

„Amikor az atyafiak 
együtt muzsikálnak”

A fenti címmel élvez-
hette a Dunakeszi 
Református Egyház-
község templomá-

nak zsúfolásig megtelt műér-
tő közönsége Sebestyén Márta 
és a Gryllus fivérek lélekeme-
lő, megrendítően szép műsorát, 
melyben a gyönyörűen meg-
szólaltatott muzsika a dallal és 
a verssel „összeölelkezve” járta 
be a zsoltárok, népdalok csodá-
latos világát.

Szőke Attila Szilárd, a helyi re-
formátus gyülekezett lelkipász-
torának közösségépítő és erősítő 
gondolatai után Sebestyén Márta 
népdalénekes és a Kaláka együt-
tes két alapító tagja, Gryllus Dá-
niel és Gryllus Vilmos a Bibliá-

ból választott zsoltárokat, gyö-
nyörű magyar, csángó, erdélyi 
népdalakat szólaltattak meg ní-
vós művészi igényességgel. 

A megzenésített zsoltárok, a 
dalok, versek elhangzása előtt 
keletkezésük történetéről mesél-
tek, színesen, sokszor anekdotá-
zással párosítva. Kodály, Bartók 
erdélyi gyűjtő körútjainak törté-
nete mellett Ady, Weöres Sándor 
és még számos költő verseinek 
megszólaltatásán kívül meg-
emlékeztek a nemrég elhunyt 
Kányádi Sándorhoz fűződő al-
kotói barátságukról is…, megze-
nésített verseinek közreadásával.

A nagysikerű rendezvény Du-
nakeszi Város Önkormányzata 
támogatásával, a Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége Dunake-
szi Szervezetének szervezésében 
valósult meg.

 (Vetési)
Fotó: KesziPress

Hintón érkezett a két polgármester
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Dunakeszi: Közeledik a hagyományőrző 
Szent Mihály-napi búcsú

„Itt van az ősz, itt van újra …” ami egyet jelent Szent Mihály havával és városi búcsúnkkal. Dunake-
szi védőszentje, a Szent Mihály tiszteletére rendezett búcsú idén szeptember 29-30-án kerül meg-
rendezésre a IV. Béla király téren. 

Igazi népi hangulat len-
gi be városunk főterét 
szeptember utolsó hétvé-
géjén. Szórakoztató szín-

padi programjaink mellett a 
hagyományokhoz híven kéz-
műves vásár, népi játszótér és 
vidámpark is várja a rendez-
vényre látogatókat. A kézmű-
ves vásáron ki-ki kedvére vá-

logathat az árusok portékái 
közül, a vásárfiát pedig finom 
falatok és mennyei italok tár-
saságában élvezheti a nagykö-
zönség. 

A hagyományok sátrában 
érdekes helyi népszokásokkal 
ismerkedhetünk meg, ahol ki-
csit visszatérhetünk az időben 
átélhetjük a régi kor varázsát. 

A Helytörténeti gyűjtemény 
átadójára vasárnap 11 órakor 
kerül sor, ahol még több ha-
gyományőrző ereklyével és 
városi történettel ismerkedhe-
tünk meg, a kisebbek pedig itt 
is kézműves foglalkozás és já-
ték várja.

A Hagyományok Sátra és 
a Révész István Helytörté-

neti Gyűjtemény programjai 
szombaton 12-18 óra, vasár-
nap 13-18 óra között látogat-
hatók.

Találkozzunk szeptember 
végén és ünnepeljük együtt 
Szent Mihály havát! – invitál-
ják a város polgárait a Duna-
keszi Programiroda munka-
társai.
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III. Erdővarázs Családi Nap: 
erdei forgatag a fővárosban

A magyar erdők idén is beköltöznek Budapest belvárosába! A III. Erdőva-
rázs Családi Napon, 2018. szeptember 21-22-én az állami erdőgazdaságok 
a Szabadság térre várják mindazokat, akik kíváncsiak a hazai erdők érté-
keire, és az erdészek különleges munkájára. 

A főleg családok-
nak szóló is-
m e r e t t e r j e s z -
tő programokat 

változatos színpadi előadá-
sok kísérik, fellép többek 
között Szalóki Ági, a Rutkai 
Bori Banda, a Csörömpölők 
Együttes és a Kif li Zene-
kar, de állatbemutatók, óri-
ásbábok és lábbábos szín-
ház, valamint a Kaposvá-
ri Roxínház bemutatója is 
megtekinthető a mindenki 
számára ingyenes rendez-
vényen.

Az érdeklődőket 15 te-
matikus sátorban fogadják 
az erdőpedagógusok és er-
dészek, akiktől megtudhat-
juk, hogy mire való a kacor, 
mit jelent a szálalás, mi-
lyen állat a suta, és hogyan 
gondozzák az örök erdőket 
a szakemberek. Kóstolha-
tunk erdei termékeket, mé-
zet és lekvárokat, kipróbál-
hatjuk a kisvasúti mozdony 
szimulátort, mikroszkóp 
alatt vizsgálhatjuk az er-
dei élőlényeket, és még iga-
zi erdei traktorra is felülhe-
tünk.
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Koszorúzás Kincsem 
gödi szobránál

A verhetetlen magyar csodakanca egykori gödi istállója tavaly új „köntös-
be öltözött”, melynek környezetét is újjávarázsolta pályázati forrásból a 
városi önkormányzat. Az u-alakú épületegyüttes belső udvarának közép-
pontjában emelkedik Tóth Béla szobrászművész lenyűgöző alkotása, Kin-
csem szobra. Az 54 versenyen 54 győzelmet arató csodakanca szobrát 
szeptember 6-án délelőtt megkoszorúzták a Kincsem Nemzeti Kft. és a vá-
rosi önkormányzat képviselői.

Dunakeszi nyerte 
a sárkányhajók küzdelmét
A VIII. Dunakeszi Feszt legnagyobb érdeklődéssel kísért összecsapása a 
sárkányhajó légiók viadala volt a Kistérségi Hétpróba versenyszámai kö-
zül. A két szomszédvár, a házigazda Dunakeszi és az immár a közel egy 
évtizedes örök riválisa, Göd minden évben külön, igazi presztízs "mérkő-
zést" vív egymással a győzelemért.

Idén Göd, Mogyoród, Szigetmonostor és 
a rendező Dunakeszi egysége szállt víz-
re, hogy az egy kilométeres távon eldönt-
sék, ki a legjobb. Tavaly szoros verseny-

ben Dunakeszi nyert a gödiek előtt, ezért kü-
lön is hajtotta a becsvágy Vajda Béláékat, hogy 
revansot vegyenek ifj. Bauer Mártonékon. Gyö-
nyörű, napfényes időjárás, ám igen "háborgó" 
Duna fogadta a sárkányhajókban "lapátoló" ki-
váló sportembereket.

A rajt után a gödi hajó -, melyben több egy-
kori sikeres és eredményes kajakos húzta a la-
pátot - azonnal élre állt, mintegy félhajóval el-
ment a nagy vetélytárs, Dunakeszi mellett, 
amely a belső pályán, a Duna mélyebb részén 
haladhatott a sorsolásnak köszönhetően. Re-
mek volt a verseny, óriási izgalom a szurkolók 
körében, akik hangosan buzdították kedvence-
iket a parton.

Féltávnál is őrizték előnyüket a gödiek, ám 
a dunakeszi légi egy pillanatra sem mondott le 
a győzelemről, ami az óriási koncentrációval 
evező sportemberek arcára volt "írva", akiket 
ifj. Bauer Márton kormányos folyamatos ve-
zényszóval irányított. A rendkívül látványos és 
izgalmas verseny az utolsó kétszáz méteren for-
dult meg, amikor a hazai csapat méterről mé-
terre siklott az addig vezető hajó elé, és előnyét 

megtartva, jó félhajó hosszal legyőzte örök ri-
válisát.

A sárkányhajók versenyében először fordult 
elő, hogy két egymást követő évben ugyanaz 
a város nyerjen. Ezzel a fantasztikus sikerrel a 
dunakeszi légió büszkélkedhet a kiváló sport-
embereknek köszönhetően, akik között évek 
óta a csapat tagja Dióssi Csaba polgármester és 
Erdész Zoltán alpolgármester is.

Óriási volt az öröm a dunakeszi táborban, a 
"legyőzött" gödiek csapatkapitánya, Vajba Béla 
nagyon sportszerűen gratulált a hazaik sikeré-
hez, de azt is hozzátette; hátráltatta őket, hogy 
a parthoz közeli pályán versenyezhettek, ahol 
a Duna alacsony vízállása miatt néhol zátony 
akadályozta a gyorsabb haladást. "De ez sport, 
majd jövőre visszavágunk"! - mondta egy kicsit 
kesernyés mosollyal. 

Ifj. Bauer Márton a rendszeres felkészülés-
nek, a kemény edzéseknek, és a tudatos, na-
gyon taktikus versenyzés diadalaként értékel-
te győzelmüket. A másik két egység is tisztes-
ségesen küzdött, ám ők nem tudtak beleszólni 
a két "nagy" versenyébe, amit a közönség hatal-
mas tapssal jutalmazott.

 Vetési Imre
Fotó: Katona M. István

Pécsi István, a Kincsem 
Nemzeti Kft. ügyve-
zető igazgatója és dr. 
Pintér György, Göd 

Város Önkormányzatának al-
polgármestere közösen tartott 
sajtótájékoztatón jelentették 
be, hogy hagyományt szeret-
nének teremteni a koszorúzási 
ünnepségből, mellyel minden 
évben a szeptemberi Kincsem 
Díj előtt emlékeznek meg a leg-
sikeresebb és legeredménye-
sebb magyar versenylóról. 

Blaskovich Ernő lova 1874-
ben látta meg a napvilágot, 
és „1876. június 21-én fut elő-
ször a berlini Criteriumban, 
három ellenfelét négy hosz-
szal veri” – írja Farkasházy Ti-
vadar Overdose – verhetetlen 
11 című könyvében, aki egy 
érdekes párhuzamot is papír-
ra vett: „Homéroszért hét vá-
ros versengett, Petőfin Kis-
kőrös és Kiskunfélegyhá-
za vitatkozott sokáig, Kin-
csemen Tápiószentmárton 
és Kisbér szokott hajba kap-
ni, de minden bizonnyal előb-

bi helyen látja meg a napvilá-
got, Hesp ükunokája legalább-
is erre eszküszik, bár a tulaj-
donos, Blaskovich Ernő a Va-
dász- és Versenylap egyik 
körkérdéésben azt válaszolja, 
hogy Kisbérre emlékszik.”.

Nos, a fentebb említett an-
gol Hesp Róbert tréner az 
1870-es években került Göd-
re, mert megtetszett neki a 
gödi klíma, a Duna közeli pá-
rássága, a homokos talaj, me-
lyen később Kincsemet is fel-

készítette a versenyekre. Hesp 
Róbert és Kincsem elválaszt-
hatatlanok voltak egymástól, 
mint ahogy a csodakancsa és a 
gödi kútból kimert víz, és a hű-
séges kismacska… (Hesp Ró-
bert leszármazottai a múlt szá-
zadban trénerként és zsokéként 
Alagon kamatoztatták kiváló 
szakmai tehetségüket, tudásu-
kat. Az idézett ükonoka, Hesp 
József írta a Magyar galopp-
sport története című 360 olda-
las könyvet, melyet Krebs And-
rás és Brenyó József szerkesz-
tett.  A szerk.)

És még megannyi sztori, de 
leginkább a világra szóló siker 
kötődik Kincsemhez, amely – 
mint dr. Pintér György fogal-
mazott – olyan szimbóluma, 
„nagykövete” Gödnek, mint 
Puskás Öcsi Magyarországnak 

Pécsi István Kincsem rend-
kívüli eredményei mellett a 
csodakanca tiszteletére rende-
zendő  futamról szólva kiemel-
te, hogy a Kincsem Díj első al-
kalommal lesz Group III-as 
osztályú verseny, amely magas 
színvonalat, nagyszerű lovak 
küzdelmét ígéri. 

A Food Truck Show és hétvé-
gi versenyek programja szept-
ember 7-én, pénteken indult a 
Kincsem Parkban -, melyben 
volt többek között agár ver-
seny -, szombat az ügető ver-
senyről szólt, míg vasárnap a 
galoppversenyeké volt a fősze-
rep, melynek a csúcspontjaként 
futották a Kincsem Díjat, közel 
húszezer néző óriási érdeklő-
désével kísérve. 

A nap fő versenyszámát, a 12 
millió forint összdíjazású Kin-
csem Díjat csodálatos futással 
Esti Fény, a Bábolna Nemzeti 
Ménesbirtok lova nyerte, Nagy 
Tamással a nyergében. A kiváló 
versenyló trénere, Zala Csaba.  
A hároméves angol telivér a 
Magyar Derby és a Szent Ist-
ván Díj megnyerése után ha-
zánk legrangosabb versenyét, 
a nemzetközi Kincsem Díj tró-
feáját is begyűjtötte a Kincsem 
Parkban.

(Vetési)
Fotó: KesziPress és 

Patyus Patrik

Sajtótájékoztató Kincsem gödi szobránál: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, 
Pécsi István, dr. Pintér György
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A Kincsem Díj győztese Esti Fény, Línekkel a nyergében  


