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A nyárból egy nap alatt késő őszi, hűvös, esősre fordult időjárás ellenére is sokan kí-
sérték nagy érdeklődéssel Szlovákia és Magyarország határvonalánál emelkedő Ipoly 
híd letkési oldalán, az egykori határátkelő épületénél a szlovák és magyar fúvószene-
kar különleges zenei flashmobját. Dr. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitká-
ra, a térség országgyűlési képviselője mellet Letkés és a szlovákiai Ipolyszalka polgár-
mestere szerint a folyó két oldalán élő emberek összetartozását szimbolizálja a hagyo-
mányteremtő zenei rendezvény, ráirányítja a figyelmet a régió turisztikai értékeire. 

Zenei flashmob az Ipoly menti 
turizmus élénkítéséért

A gépjármű forgalom elől szom-
bat délelőtt két órára lezárt hí-
don a zuhogó esőben is nagyon 

sokan érkeztek gyalogosan a szlová-
kiai Ipolyszalkáról is a magyar oldal-
ra, hogy részesei legyenek a rendkívüli 
kulturális rendezvénynek, amely a két 
nemzet himnuszával vette kezdetét az 
Oucha Fúvószenekar és a Vác Civitas 
Szimfonikus Zenekar előadásában. 

Dr. Rétvári Bence megnyitó beszé-
dében egyedi, formabontónak nevezte 
a két zenekar műsorát, melynek ötlet-
gazdája Márta István zeneszerző volt, 
aki a magyar kulturális életben már 
számos értékes alkotással büszkélked-
het. 

– A zene, a híd összeköt bennünket, 
melyet a szlovák és a magyar zenekar 
is kifejezésre juttat közös műsorával 
Szentesi István Emil és Sándor Bence  
vezényletével – mondta a politikus. 

- Az Ipoly fölött ívelő hídhoz hason-
lóan a zene is összeköti a folyó két ol-
dalán élő embereket, szimbolizálja az 
összetartozást magyarok és magya-

rok között – folytatta Rétvári Bence, 
aki szerint kifejezi az összefogást a V4 
két országa, Magyarország és Szlovákia 
együttműködésében, szerteágazó jó 
szomszédi kapcsolatában, amely rend-
kívül fontos az európai kultúra megőr-
zése szempontjából.  A mai flashmob 
egyfajta figyelemfelhívás is a jövő júni-
us végi Ipoly fesztiválra, melyben szí-
nes kulturális programokkal, a he-
lyi hagyományok bemutatásával, nép-
szerű zenekarok koncertjeivel várjuk 
majd az embereket a gyönyörű termé-
szeti környezetben.  A fesztiválra lá-
togatók a magyar mellett megismer-
hetik a szlovák és a sváb kulturális ér-
tékeket, hagyományokat is. Az Ipoly 
fesztivál megrendezésének nem titkolt 
célja, hogy a hazai turizmus térképére 
újra felkerüljön ez a szép tájegység, a 
Börzöny és az Ipoly mente – tette hozzá 
az Emmi parlamenti államtitkára.

 – Bízom benne, hogy a fesztivál lá-
togatói beleszeretnek a gyönyörű ter-
mészeti környezetbe, felfedezik a ré-
gió rejtett kincseit, és később visszajáró 

vendégként köszönthetik őket az Ipoly 
mentén élők – zárta megnyitó gondola-
tait dr. Rétvári Bence, aki reményét fe-
jezte ki, hogy a jövő évi fesztiválon újra 
találkoznak majd.  

- Egy álmom teljesült – jelentette be 
Márta István, zeneszerző, fesztivál-
igazgató miután kedves szavakkal kö-
szöntötte a határon innen, és a határon 
túlról érkezett közönséget. Az álma, ez 
év augusztusában vált valóra, amikor 
a Drávaszabolcsnál, a lezárt Dráva hí-
don magyar fúvószenekar és a horvát 
rendőrség férfikara műsorát élvezhet-
te a közönség. 

- A rendezvénynek fantasztikus si-
kere volt. Ezért nagyon örültem, ami-
kor Rétvári úr felkért, hogy ezt az egye-
di programot az Ipoly hídon is valósít-
suk meg. Rendkívül fontosnak tartom, 
hogy hosszú évek óta ez a híd nem elvá-
laszt bennünket, hanem összeköt, amit 
ma ezzel a zenei flashmobbal is megün-
neplünk – hangoztatta Márta István.

A két zenekar nagysikerű műsora 
után a zenészek, a térség polgármes-

terei, az Ipoly két oldalán lévő telepü-
lésekről érkezett vendégek dr. Rétvári 
Bencével és Márta Istvánnal együtt a 
két országot összekötő Ipoly hídra vo-
nultak, hogy a különleges rendezvény 
emlékére egy közös fotót készítsenek, 
melynek idejére már az időjárás is a 
szebbik arcát mutatta.

- Csodálatos érzés, hogy a 
szalkaiakkal nagyon régóta együtt 
gondolkodunk, együtt munkálko-
dunk, hogy az emberek az Ipoly mind-
két oldalán békességben, napról nap-
ra jobban éljenek – mondta a Du-
nakanyar Régió érdeklődésére Ko-
vács István.  – Jövőre lesz 25 éve, hogy 
megnyílt a határ – folytatta Letkés pol-
gármestere.  - A két településen élők 
között nagyon nagyfokú a rokoni kap-
csolat, melyeken túl barátságok is szö-
vődtek. Átjárunk egymáshoz vásá-
rolni, dolgozni, számos közös kul-
turális rendezvényt hoztunk létre, 
mint pl. a Lakodalmast, amit mind-
két településen bemutattak a szerep-
lők. Nagyon jó érzés, hogy a híd ösz-

szeköti a szalkai és a letkési embereket. 
Az együttműködés történelmi jelen-
tőségéről hasonlóképpen vélekedik 
Cagala Szilvia, Ipolyszalka polgármes-
tere is. 

- A zenei flashmob legfontosabb üze-
nete, hogy összeköti a két település la-
kóit, a híd kapocs Ipolyszalka és Let-
kés, Szlovákia és Magyarország kö-
zött. Látogatjuk egymás rendezvényeit, 
a híd kulturális, turisztikai, gazdasá-
gi kapocsként ível a két nemzet között. 
Ipolyszalkáról sokan járnák dolgozni 
pl. Ipolytölgyesre – mondta példaként 
a polgármester asszony, aki reményét 
fejezte ki, hogy a jövő évi Ipoly feszti-
válra látogatók felfedezik Ipolyszalkát 
is, a település turisztikai, kulturális ér-
tékeivel együtt. 

A flashmob idejére lezárt Ipoly hí-
don déli tizenkettőkor újra megindult 
gépjármű forgalom arról tanúskodott, 
hogy tényleges összekötőkapocsként 
ível a két nemzet között.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az Ipoly hídon, a magyar - szlovák határvonalnál: 
Kovács István, Márta István, Cagala Szilvia, dr. Rétvári Bence
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Fördős Attila polgármester

Dr. Rétvári Bence államtitkár

Pető Tibor alpolgármester

Élénk volt az érdeklődés

Váci Polgári Est: havonta jelentkező új fórum a lakosság tájékoztatására
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Rétvári Bence meghirdette a 2030-ig 
szóló Kornis Gyula fejlesztési tervet

A váci választókerület településein a közelmúltban kivitelezett fejlesztések mellett a 2030-ig megvalósítandó Kornis Gyula fejlesztési tervről tartott elő-
adást dr. Rétvári Bence a Váci Polgári Est vendégeként, a térség országgyűlési képviselője. Az Emmi parlamenti államtitkára a terv bemutatása során el-
mondta, hogy a váci és a szobi járás gazdasági, turisztikai, oktatási, kulturális, valamint egyházi közösségek, a családok mindennapjait segítő fejlesztési 
elképzeléseket vázolja fel. A politikus szerint elkerülhetetlen, hogy 2030-ig ne épüljön meg a váci Duna-híd. 

Három szervezet – 
Váci Reménység 
Egyesület, a Váci 
Polgár Közéleti Ha-

vilap, a Dunakanyari Védegy-
let Alapítvány – hagyomány-
teremtő szándékkal indította 
útjára szeptember 27-én a ha-
vonta jelentkező rendezvényt, 
melynek házigazdája, Fördős 
Attila polgármester, a KDNP 
váci elnöke, és Pető Tibor al-
polgármester, a Fidesz városi 
elnöke.  A Madách Imre Mű-
velődési Központban megje-
lent érdeklődők sokaságát Fá-
bián Fédra szervező, az est há-
ziasszonya köszöntötte, aki be-
jelentette, hogy a Váci Polgá-
ri Est legfőbb célja a lakosság 
tájékoztatása, a közös dolga-
ik megoldását elősegítő párbe-
széd.

Fördős Attila bevezető  gon-
dolatai után a ”nagypoliti-
ka” legfontosabb feladatának a 
jövő évi európai parlamenti vá-
lasztást nevezte. 

– Nekünk Vácra, az itt élő 
polgárok ügyeinek eredményes 
megoldására kell koncentrál-
nunk – mondta a polgármester, 
aki bejelentette, hogy a várost 
irányító vezetők kiváló egység-
ben dolgoznak együtt. - Ránk 
méltán mondhatják a polgá-
rok: „Ők azok, akikre számít-
hatunk!” – hangoztatta. 

Fördős Attila: 
ránk számíthatnak

A fenti kijelentését az elért 
eredmények felsorolásával tá-
masztotta alá: létrehozták a vá-
ros első kőszínházát, önkor-
mányzati fenntartásba vonták 
a múzeumot, együttműköd-
nek a magángyűjteményekkel. 
– Tavasztól késő őszig, sőt té-
len is soha nem tapasztalt ní-
vós kulturális élet gazdag kíná-
lata fogadja a vácikat, és a vá-
rosba látogató turistákat – tet-
te hozzá.

A város pénzügyi helyzetéről 
elmondta; a korábbi 16 milliár-
dos önkormányzati költségve-

tés 6 milliárdra csökkent. Az 
okok között említette, hogy az 
oktatási-, és egészségügyi in-
tézmények, valamint a tűzoltó-
ság állami fenntartásba került. 
Ezen kívül érzékenyen érinti a 
várost, hogy három nagy mul-
tinacionális cég - IBM, a Gene-
ral Electric és a Henkel - távo-
zásával közel kétmilliárd forint 
iparűzési adó bevételtől esett el 
az önkormányzat. 

A napjainkban is különö-
sen aktuális „sláger” témáról, 
a hulladékgazdálkodásról új-
fent kifejtette, hogy a 2010 előt-
ti városvezetés elmulasztot-
ta bővíteni a városi szemétle-
rakót, melyben 3 ezer forint 
volt egy tonna hulladék elhe-
lyezésének díja.  – Ehelyett in-
kább csatlakoztak a Gödöllő 
melletti - uniós finanszírozás-
ban épített - lerakót működtető 
Zöld Híd Régió Kft.-hez, mely-
nek 20 ezer forintot kell fizetni 
egy tonna hulladék elhelyezé-
séért. Közel hétszeresére nőt-
tek a költségek, miközben az 
önkormányzat bevételei ötven 
százalékkal csökkentek. Ebben 
a helyzetben kénytelenek vol-
tunk a megnövekedett költsé-
geket áthárítani a lakosságra – 
húzta alá Fördős Attila.

Az önkormányzat külkap-
csolataiban nagyobb hangsúlyt 
kapott a V4 országaival kiala-
kított testvérvárosi együttmű-
ködés – mondta. A polgármes-
ter történelmi és kulturális ha-
sonlóság miatt is fontosnak ne-
vezte a cseh, lengyel, szlovák 
és a kárpátaljai városokkal ki-

épített tartalmas együttműkö-
dést. Véleménye szerint nem 
lehet több ezer kilométeres tá-
volságból érdemi együttműkö-
dést fenntartani, ezért sem fo-
gadtak el pl. egy kínai megke-
resést. Bejelentette; a képvise-
lő-testület döntése alapján egy 
palesztin településsel létesíte-
nek testvérvárosi kapcsolatot. 

– A muszlim „tengerben” 
van egy háromezer fős kis ke-
resztény közösség, melynek a 
segélykiáltását meg kellett hal-
lanunk, hiszen annak van üze-
netértéke, hogy egy magyar és 
püspöki székhelyű várost ke-
restek meg a Dunakanyarban 
– monda Fördős Attila polgár-
mester. 

Az est első meghívott vendé-
ge, dr. Rétvári Bence beveze-
tő gondolatát az április 8-i si-
keres országgyűlési képvise-
lő választás elemzésére és ér-
tékelésére építette. A politikus 
az országos és a választókerület 
eredményeit vizsgálva, kiemel-

te, hogy a kormány koalíció je-
löltjei radikálisan növelték tá-
mogatottságukat. – Az általam 
elnyert 51,5 százalékos támo-
gatás is mutatja, hogy van egy 
nagyon erős nemzeti erő, a Fi-
desz-KDNP szövetség és a mö-
götte álló szavazók - mond-
ta. Szólt arról is, hogy a legala-
csonyabb támogatással elnyert 
váci választókörzetben is 42%-
ot kapott, ami rendkívül biz-
tató a jövő évi önkormányza-
ti választások előtt. Bejelentet-
te, hogy az eddig végzett mun-
ka és az eredmények tükrében 
– választókerületi elnökként – 
a polgármester, a két alpolgár-
mester és képviselők újraindí-
tását támogatja. 

Az eddig elért eredmények 
között sorolta a váci kórház fej-
lesztésére biztosított 5,6 milli-
árd forintot, a betegellátás ja-
vítására adott 90 millió forin-
tot. A körzet tizenöt települé-
sén megnyitott vagy megnyíló 
egészségház építése, felújítá-
sa mellett kiemelte, hogy a váci 
bölcsőde építéséhez 340 mil-
lió forint támogatást biztosí-
tottak. A Ferencesek temploma 

felújítására, és az oktatási in-
tézmény építésére 569 milliót 
adott az állam. Sikerként érté-
kelte a váci kőszínház megnyi-
tását és működését, amely he-
teken belül megújult színpad-
dal, modern technikával, kí-
vül-belül megszépült arculattal 
fogadja a nézőket. 

A terv mottója: „Erős 
vidék nélkül, nincs erős 

Magyarország”

A Kornis Gyula fejleszté-
si terv bemutatása előtt név-
adójáról elmondta – sok egyéb 
mellett -, hogy 1931-től 1938-
ig a váci körzet országgyűlési 
képviselője volt. 

– Ez a terv a mi fejlesztési 
iránytűnk, ami meghatároz-
hatja elképzeléseinket a 34 te-
lepülésen. A tervet egyeztetés 
és a javaslatok megfogalmazá-
sa céljából interneten is közzé-
tesszük – mondta a politikus, 
aki Orbán Viktor miniszter-
elnököt idézte: „2030-ra Ma-
gyarország az Európai Unió 
első öt olyan országa közé tar-
tozzon, ahol legjobb élni, lak-
ni és dolgozni. 2030-ra hazánk 
az új típusú versenyképességi 
rangsorban az öt legjobb Euró-
pai Uniós állam között legyen.” 
– Amikor a saját, 2030-ig ter-
jedő fejlesztési tervünket fo-
galmazzuk meg, én ezt a mér-
cét állítanám magunk számá-
ra is – jelentette ki, majd sorol-
ta az egészségügy, az oktatás, a 
kulturális, sportélet, az egyhá-
zi közösségek, a családok,- idő-
sek helyzetének javítását szol-
gáló fejlesztéseket. 

Új épületben kell elhelyez-
ni a váci ügyészséget, két éven 
belül megépül az ipolydamásdi 
híd, megújul a váci rendőrka-
pitányság épülete, méltó helyet 
kell biztosítani a váci tanker-
ületnek – hallhattuk. 

– A váci szakképzési cent-
rum 5,5 milliárd forintból újul 
meg, autószerelő és cukrász 
tanműhellyel, tantermek, és 
kollégium kiépítésével – han-
goztatta dr. Rétvári Bence, aki 
kiemelten foglalkozott a ver-
senysport céljait szolgáló fej-
lesztésekkel, beruházásokkal 
is. 

Napirenden volt 
a váci Duna-híd építése

A közlekedési helyzetről ki-
fejtette, hogy a MÁV Zrt.-nek 
folyamatosan jelzik a váci vo-
nalon tapasztalható zsúfoltsá-
got, késéseket, melyeket csök-

kenthetnek a 2019 közepén for-
galomba álló emeletes vona-
tok. Arra kérdésre válaszolva; 
Lesz-e váci Duna-híd? kijelen-
tette: ”2030-ig nem zötyöghe-
tünk úgy el, hogy új Duna-híd 
ne épüljön. Pontos időpontot 
mondani felelőtlenség lenne, 
de minden józan gondolkodá-
sú ember úgy látja, hogy 2030-
ig meg kell építeni, mert szük-
ség van rá.”  

A kereszténydemokrata poli-
tikus előadása végén visszauta-
sította a Magyarországot ért 
külföldi politikai támadásokat, 
amelyek véleménye szerint a 
jövő évi uniós választások mi-
att felerősödhetnek.  Bírálta a 
Sargentini jelentését, amiben 
szerinte torz módon Magyar-

ország bevándorlás-ellenes po-
litikáját bélyegezték meg. Fi-
gyelmeztetett arra is, hogy 
amelyik európai ország nem 
védi meg a keresztény gyökere-
it, az el fogja veszíteni az iden-
titását.

Pető Tibor: tavasszal 
elkezdődhet a mobilgát 

kivitelezése

Pető Tibor alpolgármes-
ter a városi fejlesztésekről – a 
már leírtakon kívül – beszá-
molt a dunai mobilgát építé-
séről, amely már 2007 óta na-
pirendben van, ám a megva-
lósításának közelébe most ér-

keztek el. – A rekord magas-
ságú árvíz miatt mi magunk 
már másodszor terveztetjük 
újra, ami hatással van az előké-
szítő munkára és a költségek-
re is. A közbeszerzési kiírás el-
készült, és terveink szerint még 
októberben meg is jelenik. Bí-
zunk benne, hogy a következő 
év tavaszán megkezdődik a ki-
vitelezés – mondta. Az alpol-
gármester a jelentős fejleszté-
sek között beszélt a múzeumi 
negyedről, melyre a kormány 
4 milliárd forintot biztosított 
a Dunakanyar turisztikai fej-
lesztés keretében. A forrásból 
szeretnék megújítani a Duna-
parti korzót is, és turisztikai 
attrakcióként „felfűzni” a bel-
városban található értékeket, a 

vasútállomástól egészen a püs-
pöki palotáig. 

Viziturisztikai megállóhely-
ként – ezen a címen lehet pá-
lyázni uniós forrásra – a ka-
jak-kenu versenysport mellett 
az szabadidósportnak is helyet 
biztosító centrum épül, mely-
nek megvalósítását támogatja 
Gyulay Zsolt váci nevelésű két-
szeres olimpiai bajnok kajako-
zó is.  

Közel kétmilliárd forin-
tos beruházásként már elkez-
dődött a kézilabda akadémia 
edzőcsarnokának és kollégiu-
mának építése az egykori hon-
véd laktanya helyén – jelentette 
be az alpolgármester.

Vetési Imre
Fotó: Váli Miklós
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Történelmi időben alapították az egyházi gimnáziumot

A tökvilág fesztivál Zebegény turisztikai látványossága 

Rétvári: nem a semlegességre 
kell nevelnie az iskolának, 
hanem az elköteleződésre

Egymilliárd eurós orosz 
üzletben vesz részt 

a Dunakeszi Járműjavító
- Az iskolának nem a semlegességre kell nevelnie, hanem az elkötelező-
désre, arra, hogy az emberek tudjanak és merjenek elköteleződni valami 
mellett - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parla-
menti államtitkára szeptember 29-én a szobi Szent László Gimnázium ün-
nepségén – írja az MTI.

Egy orosz konzorciumi társsal közösen az állami Dunakeszi Járműjavító 
egymilliárd euró értékben 1300 vasúti kocsit szállíthat az egyiptomi álla-
mi vasútnak, írja a Magyar Idők a RailwayGazette.com nemzetközi szak-
portálra hivatkozva. A milliárdos megrendelés tényéről már egy ideje le-
het tudni, a szakportál azonban most közölt néhány új részletet. 

Rétvári Bence az iskola 
fennállásának 25. év-
fordulója alkalmából 
tartott ünnepségen, 

Klebelsberg Kunó volt vallás- 
és közoktatásügyi miniszter 90 
évvel ezelőtti szavait idézve ar-
ról beszélt, hogy egy nemzet 
csak bizonyos mennyiségű ne-
gatív embert bír el, és pozitív, 
aktív, produktív, konstruktív 
emberekre van szüksége, aki-
ket a család mellett csak az is-
kola tud kinevelni.   

Az államtitkár rámutatott, 
hogy az iskolai nevelés sem kul-
turálisan, sem világnézetileg 
nem lehet független, ahogyan 
ezt a rendszerváltás utáni ma-
gyar oktatás hirdette, hiszen 
Magyarország keresztény gyö-
kerű államisággal rendelkezik.   

  Az államtitkár hangoztatta: 
a diákoknak meg kell tanulni-
uk - az egyházi és az állami is-
kolákban egyaránt - azt, hogy 
mi a helyes és mi a helytelen, 
mi a jó és mi a rossz, valamint, 
hogy mi visz előre és mi nem. 
Az iskola ne csak a tárgyi tu-
dást adja át, hanem az értéke-
ket is segítsen észrevenni, és el-
köteleződni valamelyik mellett 
- fűzte hozzá Rétvári Bence. 

Az Emmi parlamenti állam-
titkára kiemelte: elköteleződés 

nélkül hátat fordítanánk sa-
ját kultúránknak, saját hagyo-
mányainknak és múltunknak, 
és úgy tekintenénk magunk-
ra, mint egy ideérkezett mars-
lakó, akinek most kellene saját 
identitását és jövőképét megta-
lálnia.

 Rétvári Bence leszögezte: a 
jövő Magyarországán az okta-
tás és az állami szervek műkö-
désében sem a semlegességet 
kell választani, hanem védeni, 
erősíteni kell az európai kultú-
rát és a magyar kulturális gyö-
kereket.    

Remitzky Zoltán, a város ko-
rábbi polgármestere történel-
mi hitelességgel és rendkívül 
tartalmas beszédben idézte fel 
az egyházi gimnázium életre 

hívásának körülményeit, a ki-
lencvenes évtized kezdetét jel-
lemző társadalmi viszonyo-
kat. Megemlékezett és hossza-
san méltatta azokat az egyházi 
személyiségeket, politikusokat, 
vállalkozókat, akik támogatták 
az intézmény megalapítását, 
segítették a működtetés feltét-
eleinek megteremtését, s egy-
ben támogatták az ő ezirányú 
elkötelezett polgármesteri te-
vékenységét. 

 Az eseményen jelen volt 
Harrach Péter, a KDNP parla-
menti frakcióvezetője, dr. Beer 
Miklós váci megyéspüspök, Fe-
rencz Gyöngyi, Szob polgár-
mestere is.

   Dunakanyar Régió/
MTI

A sok éve húzódó be-
szerzés végére né-
hány nappal ez-
előtt Kairóban tet-

tek pontot, derül ki a cikk-
ből. Az ötéves szerződés ke-
retében összesen 1300 vasúti 
személykocsit szállíthat az 
orosz-magyar konzorcium, 
a Transzmasholding Hunga-
ry az egyiptomi állami vas-
utaknak (ENR). A kocsik leg-
nagyobb része (ezer darab) 
harmadosztályú, felerészben 
légkondicionált. Másodosz-

tályúból 180, első osztályú-
ból 90, büfékocsiból 30 készül 
majd.

Az orosz fél tervezi a kocsi-
kat és gyártja a legfontosabb 
alkatrészeket, valamint a vég-
termék felét készíti el. A ma-
gyar konzorciumi tag Duna-
keszi Járműjavító gyártja a jár-
művek másik felét, miközben a 
finanszírozásról az Eximbank 
gondoskodik.

A projektben olyan alkat-
részeket és részegységeket 
használnak fel, amelyek vég-

leges felszerelését egy helyi 
üzemben végzik, amelyben a 
Transzmasholding Internatio-
nal együttműködik az egyip-
tomi hadsereg termelőszerve-
zetével.

A projektet Egyiptom, Ma-
gyarország és Oroszország 
kormánya támogatásáról biz-
tosította. A Dunakeszi Jár-
műjavító részvényeinek 64,9 
százalékát 2014-ben vásárol-
ta vissza az állam 6,9 millió 
euróért a korábbi tulajdonos 
Bombardier-től.

Ezreket vonzott 
a Zebegényi Tökvilág Fesztivál 
Óriási sikere volt az immár XI. Zebegényi Tökvilág Fesztiválnak, amit jól 
mutat az is, hogy a település bejárata előtt a 12. számú út mindkét olda-
lán a Duna-parthoz hasonlóan több száz méteren sorakoztak a parkoló 
személyautók. A Dunakanyar „ékszerdobozaként” ismert festői szépségű 
és képzőművészeti kincsekben gazdag település fő utcáját ezrek keres-
ték fel, hogy élményekkel feltöltődve gondoljanak majd vissza e különle-
gesen tartalmas fesztiválra.

A színes és tartal-
mas programok-
nak helyszíneként 
szolgáló nagyszín-

padot hová is állványozhat-
ták volna fel a szervezők a fő-
téren, mint Zebegény jelképé-
vé vált, Kós Károly és Jánszky 
Béla építészek tervei alapján 
a múlt század elején épített 
templom bejáratához, a XX. 
századi magyar templomépí-
tés egyedülálló alkotása elé. 

Gyönyörű természeti és épí-
tett környezettel „keltek ver-
senyre” a kulturális progra-
mok szereplői, a gyermekeket 
és felnőtteket egyaránt szóra-
koztató produkciók, koncer-
tek, melyek sorát déli tizen-
kettő után a Mistrál együttes 
nyitotta meg. A gyermekek 
a fesztivál nevét viselő tök-

ből formáltak különböző al-
kotásokat, de nem kevesen fi-
gyelték kíváncsi érdeklődés-
sel a színpadon egymást váltó 
előadókat. Igazi színkavalkád 
volt a főtér, melyen szinte egy 
gombostűt sem lehetett leej-
teni a hullámzó tömegben. 

Méltán dicsérte a szerve-
zőket, a fellépőket, a kézmű-
ves foglalkozások ötletgazdá-
it, a kézműves termékek sok-
féleségét felvonultató terme-
lőket dr. Rétvári Bence, az 
Emmi parlamenti államtit-
kára. A térség országgyűlési 
képviselője örömét fejezte ki, 
hogy az emberek újra felfe-
dezik a Dunakanyar turiszti-
kai vonzerejét, a helyi értéke-
ket. A politikus színes mon-
datokban idézte fel a túlpar-
ton, a visegrádi várban ra-

boskodó Salamon király és 
fényes tök történetét. (László 
király 1082-ben összeesküvés 
vádjával lefogatta, és a viseg-
rádi vártoronyba záratta Sa-
lamont. Az ajtókat és ablako-
kat befalazták, László paran-
csára pedig éjszakánként az 
őrök töklámpásokkal világí-
tották ki a tornyot, hogy oku-
lásként mindenki messziről 
lássa, kit is tartanak ott fog-
va. Innen származik a mon-
dás: „Úgy fénylik, mint a Sa-
lamon töke”. a szerk.)

A jó hangulatú rendezvé-
nyen tökből készült ételekkel 
és italokkal, és természetesen 
a közkedvelt házi készítésű 
sajtféleségekkel, ízletes kol-
básszal, tepertővel, szalonná-
val, lekvárral várták a vendé-
geket, de betöltötte a teret az 
erdélyi kürtöskalács fensé-
ges illata is. Volt kemencében 
sütött kenyérlángos és még 
egyéb ínyencségek is, melye-
kért hosszú sorokban álltak 
az emberek.   

Akik ellátogattak – köz-
tük nagyon sok gödi, dunake-
szi, váci ismerőst is üdvözöl-
hettünk – Zebegénybe, azok 
minden bizonnyal jövőre is 
visszatérnek nemcsak a Du-
nakanyar, de Európa egyik 
legszebb és legvirágosabb te-
lepülésére, mert fantaszti-
kus volt a programkínálat és 
a hangulat.

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

Az M2-es díjmentesítéséért, a 24 órás 
autópályadíj bevezetéséért lobbizik a Jobbik
A Jobbik az M2-es átmeneti díjmentesítéséért, a 24 órás autópályadíj bevezetéséért lobbizik az 
országgyűlésben jelentette be egy szeptember 25-i váci sajtótájékoztatón Gyöngyösi Márton,  
a párt alelnöke és Fehér Zsolt, a Pest Megyei Közgyűlés jobbikos frakcióvezetője, akik a 
Csarna-patak völgyi kisvasút rekonstrukcióval kapcsolatban is kifejtették álláspontjukat. 

Fehér Zsolt, a Jobbik váci 
elnöke elsőként a ré-
gióban élőket is érin-
tő fejlesztésekkel kap-

csolatban ismertette a párt vé-
leményét. A börzsönyi Csarna-
völgyben a múlt század elején 
működő kisvasút felújításának 
környezetvédelmi hatásaival 
összefüggésben napvilágot lá-
tott vélemények ismeretében 
Fehér Zsolt kifejtette: Mint is-
mert, az egyik kormányhatáro-
zat érinti a kemencei Csarna-
patak völgyében, még a 40-es 
évek előtt működő ipari kisvas-
út nyomvonalának a felújítását. 
A tervezett beruházással kap-
csolatban több természetvédő 
egyesület, így a WWF magyar-
országi szervezete is nemleges 
álláspontot képvisel, ezért Fehér 
Zsolt a megyei közgyűlésen ke-
resztül szeretne több informáci-
óhoz jutni a fejlesztéssel kapcso-
latban. 

Folytatás a 6. oldalon
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Az óvodások kedves műsorral köszöntötték a felnőtteket

25 éves álom válik valóra Fóton
Sajtórendezvény keretében mutatták be a Fóti Római Katolikus Egyház-
község Gondviselés Óvodája alapkövét a gróf Károlyi István által építte-
tett és Ybl Miklós által tervezett Szeplőtelen Fogantatás Templom épüle-
tében, szeptember 5-én.

Az óvoda leendő hely-
színének megte-
kintését követő-
en vonultak a temp-

lomba a meghívott vendégek:  
dr. Tuzson Bence államtitkár,  
dr. Csáki Tibor, az Egyházme-
gyei Katolikus Iskolák Főható-
sága főigazgatója, Bartos Sándor  
polgármester, Németh József al-
polgármester, Bíró Zoltán önkor-
mányzati képviselő, a kivitelezést 
végző cég néhány vezető beosztá-
sú alkalmazottja és az érdeklődő 
katolikus polgárok.

Dr. Tuzson Bence és dr. Csáki 
Tibor méltatta a beruházás jelen-
tőségét, majd Sebők Sándor plé-
bános atya köszönte meg a ka-
pott támogatást és foglalta ösz-
sze a projekt lényegét és a fóti ka-
tolikus életben betöltött szerepét. 
Az eseményen Borka Zsolt szer-
zeményeit énekelték élő gitárze-
nére, azonban a leglátványosabb 
műsorszám mégis a Gondviselés 
Óvoda gyermekei által előadott 
bájos műsor lett, amit a jelenlé-
vők mosolya, majd tapsa kísére-
tében mutattak be. 

A rendezvény után kértünk in-
terjút a részletekről Sebők Sándor 
atyától.

- Az alapkövet majd egy idő-
kapszulával együtt helyezzük el, 
amely a katolikus óvodával kap-
csolatos írásokat, emlékeket tar-
talmazza.  Több évtizedes álom 
valósul meg, elkezdődött az épít-
kezés. Az Egyházmegye pályá-
zott erre a támogatásra. Össze-
sen 850 millió Ft-ot kaptunk a 
Magyar Államtól. Püspök atya 

és Tuzson Bence érdeme, ők küz-
döttek meg érte. Ebből 500 millió 
jut a templom felújítására, mely 
jelenleg is folyik, s 350 millió az 
óvodára. Azonban az óvodaépü-
letre kiírt közbeszerzés során ki-
derült, hogy a legolcsóbb ajánlat 
is 500 milliós volt. A különböze-
tet az Egyházmegyei Iskolai Fő-
hatóság pótolja. Ők ellenőrzik és 
tartják fönn az egyházmegye ka-
tolikus óvodáit, általános iskolá-
it, középiskoláit és főiskoláit. 

Új helyszínre azért volt szük-
ség, mert a régi épületet kinőttük 
és abban komoly felújításra lett 
volna szükség. Eredetileg ez egy 
lapos tetős kántorház volt, amit 
eleve nagyon leromlott állapot-
ban vettünk át. Az udvaron talál-
ható másik épület volt az egyko-
ri katolikus fiúiskola, ami szintén 
elöregedett. Az udvar is kicsi, így 
jelenleg az óvodások a plébánia 
udvarára járnak át játszani.

Az új helyszínen egykor ven-
déglő volt és lakás. Ezt az álla-
mosításkor különválasztották. A 
vendéglőből lett a mozi, a lakást 
pedig eladták. A mozi ingatlanjá-
ra cseréltük az egyházközség két 
visszakapott ingatlanját, a lakást 
pedig megvásároltuk. Továbbá 
egyházmegyei segítséggel sike-
rült megvennünk az építési te-
lek melletti ingatlant. A rajta lévő 
házat lebontjuk, hogy megfele-
lő tágas udvara legyen az óvodá-
nak. Ennek a bontási költségnek 
az előteremtéséhez járul hozzá az 
október 26-ára meghirdetett ze-
nés vacsoránk bevétele is.

Tuzson Bence szívén viseli a 

sorsunkat. Most is kifejtette, hogy 
az oktatási intézmények fejleszté-
sét mennyire fontosnak tartja és a 
magyar kormány is ebben látja a 
jövő kulcsát. Örülünk, hogy nem 
csak politikai szempontból, ha-
nem nemzetstratégiai szempont-
ból is támogatják az oktatást és az 
egyház szerepének bővítését. Ál-
lamtitkár úr munkálkodásának 
köszönhető az óvodánk új épü-
letének támogatásán túl példá-
ul a katolikus iskola Dunakeszin, 
amelyben szeptemberben már el 
is kezdődött a nevelés, és folyik a 
katolikus gimnázium építése Ve-
resegyházon. 

Jó óvodás közösségünk van. 
Tapasztaltam a szülői értekez-
leteken, hogy nagyon örülnek 
és várják a szülők, hogy jövő-
re beköltözhessen az óvoda a tá-
gas, szép és minden tekintetben 
alkalmas új épületbe. Szakmai 
szempontból elégedett vagyok, 
mert nem elég, ha kiírjuk, hogy 
katolikus óvoda, a légkörnek is 
annak kell lennie, s ez megvaló-
sult az évtizedek alatt.

A tervek szerint április 15-én 
birtokba vehetjük az új épületet. 
A nyár rámegy a költözködésre, 
az épület berendezésére, és jövő 
ősszel már ott zsibonghat mind 
a négy csoportunk.  Az óvodánk 
2019. szeptember 6-án lesz 25 
éves. Szép születésnapi ajándék-
nak tekinthetjük az új óvodánkat 
– zárta nyilatkozatát Sebők Sán-
dor atya.

Windhager Károly
Fotó: Ligeti Edina
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Az érzelmi intelligencia fejlesztése 
gyermek- és felnőttkorban

Dunakeszi védőszentjére, Szent Mihályra emlékezve idén is képnapos prog-
rammal, és búcsúval tisztelgett a város. A szeptember 29-i szomorkás szom-
bati időjárást vasárnapra felváltotta a kellemes kora őszi, amely nagyon sok 
családot arra biztatott, hogy ellátogasson a IV. Béla király térre, ahol a szí-
nes kulturális programok mellett a kézműves hagyományok és értékek gaz-
dag tárháza fogadta őket. 

Dr. Kádár Annamária először Dunakeszin! 

Október 15-én végre 
Dunakeszin is talál-
kozhatunk a Nyitott 
Akadémia egyik leg-

népszerűbb előadójával, Dr. Ká-
dár Annamária (képünkön) pszi-
chológussal, egyetemi tanárral. A 
Mesepszichológia könyvek kirob-
banó temperamentumú szerző-
je híres a gyakorlatias és fergete-
ges humorú előadásairól, melye-
ket országszerte vastapssal kö-
szön meg a közönség. Ezúttal pe-
dig különösen fontos témával 
érkezik. 

Kutatások igazolják, hogy az 
életben való beválásunk nem csak 
értelmi képességeinken múlik. 
Az igazi sikereket – és ami még 
sokkal fontosabb! – a belső har-
móniát, az önmagunkkal való 
elégedettséget csak akkor érhet-
jük el, ha jártasak vagyunk az ér-
zelmek és a kapcsolatok világá-
ban, képesek vagyunk konflik-
tusokat kezelni, együttműködni, 
segítséget kérni, vágyainkat kés-
leltetni, kitartani. Vagyis, ha fej-

lett az érzelmi intelligenciánk.  
Jó hír, hogy ha most még nem is 
(eléggé) az, akkor fejleszthető – 
gyermek- és felnőttkorban egy-
aránt. Ennek vannak célzott gya-
korlatai, melyek segítenek szóba 
állni az érzésekről, természete-
sebbé teszik azt, hogy egyáltalán 
foglalkozzunk ezzel a témakörrel.  

Szülőként pedig sokat tehe-
tünk azért, hogy gyermekünknek 
minél magasabb legyen az érzel-

mi intelligenciája, és ezáltal köny-
nyebben meg tudjon küzdeni a 
külső és belső nehézségekkel – 
még akkor is, ha nekünk hajdan 
ez nem adatott meg. 

Dr. Kádár Annamária előadása 
másfél órányi tartalmas, felhőtlen 
szórakozást ígér. 

A Nyitott Akadémia standján, 
sok más pszichológiai tárgyú ki-
advány mellett, kedvezményes 
áron lehet megvásárolni Dr. Ká-
dár Annamária műveit is, a Me-
sepszichológia első és második 
részét, a Lilla és Tündérbogyó 
című érzelmi intelligencia fejlesz-
tő mesekönyvet és a Mesepszi-
chológia a gyakorlatban című já-
tékgyűjteményt, melyeket a szer-
ző kérésre szívesen dedikál is. 

Az október 15-én 18:00 óra-
kor kezdődő előadásra jegyek 
még kaphatók online, a www.
nyitottakademia.hu oldalon, sze-
mélyesen pedig a József Attila 
Művelődési Központ jegypénztá-
rában. 

 (x)
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Látványos programokon szórakozhattak a nézők

A vendégek székely zászlót ajándékoztak 
Fördős Attila polgármesternek

Gyöngyösi Márton és Fehér Zsolt

Dióssi Csaba polgármester, Szakáll Lászlóné, dr. Kerekes Dóra, 
Szabó József önkormányzati képviselő

Átadták és felszentelték 
Dunakeszi helytörténeti 

gyűjteményét 

Székelyudvarhelyi énekegyüttesek 
váci vendégszereplése

Dunakeszi védőszentjére, Szent Mihályra emlékezve idén is kétnapos 
programmal, és búcsúval tisztelgett a város. A szeptember 29-i szomor-
kás szombati időjárást vasárnapra felváltotta a kellemes kora őszi, amely 
nagyon sok családot arra biztatott, hogy ellátogasson a IV. Béla király tér-
re, ahol a színes kulturális programok mellett a kézműves hagyományok 
és értékek gazdag tárháza fogadta őket. 

Vác és az erdélyi Székelyudvarhely között 1992-ben kezdődött a közös 
kapcsolat kialakítása, amely öt évvel később, 1997-ben testvérvárosi 
együttműködésé alakult át. E rendkívül tartalmas testvérvárosi együtt-
működés negyedszázados jubileumát tavaly ünnepelte a két város. A jeles 
eseményen a két önkormányzat polgármestere által aláírt dokumentum 
újabb távlatokat nyitott a székely és a váci település testvérvárosi kap-
csolatában, kulturális, sportéletében. 

A kétnapos Szent Mi-
hály-napi búcsú 
programját a Du-
nakeszin Koncert-

fúvósok nyitották meg szom-
bat délben a főtéren adott mű-
sorukkal, őket követte a Né-
met Nemzetiségi Önkormány-
zat produkciója, majd a Kőrösi 
iskola néptáncegyüttes fellé-
pése. Az első napot Bíró Eszter 
„zenés ABC”-je és a Kiscsillag 
műsora zárta.   

A Szent Mihály-napok szept-
ember 30-i programja a telepü-
lés első római katolikus temp-
lomában, a Szent Mihály temp-
lomban tartott lélekemelő 
szentmisével kezdődött, majd 
a szomszédságában lévő egy-
kori kántorházban, a Révész 
István Helytörténeti Gyűjte-
ményben folytatódott. Város-
történeti ünnepi pillanatoknak 
lehettek részesei a jelenlévő ön-
kormányzati képviselők, Du-
nakeszi történetét, a 763 éves 
település történelmét, hagyo-
mányainak ápolását és őrzését 
szívügyüknek tekintő lelkes 
polgárok, az érékmentésben 
jeles szerepet vállaló tanárok, 
civil egyesület egykori tagjai, 
akik jelenlétében Dióssi Csa-
ba polgármester ünnepélyesen 
átvette a helytörténeti gyűjte-
ményt az önkormányzat nevé-
ben Szakáll Lászlónétól, aki a 
felbecsülhetetlen értékű gyűj-
tőmunkát fél évszázada indí-
totta el, és azóta is „zászlóvivő-
je” a nyugdíjas iskolaigazgató.

A polgármester kedves sza-
vakkal mondott köszönetet 
Lujzi néninek és - mint fogal-
mazott -  általa valamennyi 
lelkes lokálpatriótának, akik 
fontosnak tartották Dunake-
szi értékeit megőrizni, és átad-

ni a jövő generációinak. Dióssi 
Csaba bejelentette, hogy min-
den jogi feltétel adott ahhoz, 
hogy az önkormányzat fenn-
tartásába kerüljön a telepü-

lés múltját reprezentáló hely-
történeti gyűjtemény, mely-
nek vezetését egy kiváló tudós,  
dr. Kerekes Dóra vette át.

Szakáll Lászlóné megható-
dottan mondott köszönetet 
mindazoknak, akik az elmúlt 
fél évszázadban önzetlenül se-
gítették helytörténeti gyűj-
tő tevékenységét. Külön mél-
tatta a Városvédő- és szépítő 
Egyesület lokálpatrióta szelle-
mű támogatását. Mint mond-
ta, nagyon büszke és boldog, 
hogy a lakosság bízott ben-
ne; „Akiben bíznak, annak 
adnak!” – tette hozzá elérzé-
kenyülve. Örömét fejezte ki, 
hogy az önkormányzat fenn-
tartásába került a gyűjtemény, 
amely új távlatokat nyit a he-
lyi kutató és gyűjtő munká-
ban. Szakáll Lászlóné bejelen-
tette, hogy úgy érezte elérke-
zett az idő az „őrségváltásra”, 

amit az is ösztönzött, hogy dr. 
Kerekes Dórában nagy tudású 
szakembert, kiváló embert is-
mert meg. Majd rövid szünet 
után -, amit talán az egykori 
emlékek is előidéztek, hogy a 
helytörténeti gyűjtemény épü-
letében a múlt században több 
évig lakott kántortanító férjé-
vel – bejelentette, hogy a jö-
vőben is segíti a helytörténeti 
gyűjtők tevékenységét. 

Az önkormányzat tulajdoná-
ba díjmentesen átadott Révész 
István Helytörténeti Gyűjte-
ményt Kozsuh Zsolt plébános 
áldotta meg.

A rendkívül vonzó prog-
ramok sora ebéd után a fő-
téri nagyszínpadon a 
Dunagyöngye Néptáncegyüt-
tes fergeteges műsorával foly-
tatódott. Gyúró Tamás művé-
szeti vezető tanítványai ezúttal 
is felvillantották kivételes te-
hetségüket, akik gazdag reper-

toárjukkal vastapssal és ováci-
óval ünnepelt sikert arattak. 

Ahogyan a szervező Prog-
ramiroda munkatársai ígér-
ték igazi népi hangulat lengte 
be a város főterét szeptember 
utolsó hétvégéjén. Szórakoz-
tató színpadi programok mel-
lett a hagyományokhoz híven 
kézműves vásár, népi játszótér 
és vidámpark is várta a rendez-
vényre látogatókat. 

A hagyományok sátrában ér-
dekes helyi népszokásokkal, a 
paradicsomital és a must készí-
tés fortélyaival ismerkedhettek 
meg az érdeklődők, akik meg is 
ízlelhették a finom italokat. 

Este a Bagossy Brothers 
Company koncertje zárta a 
kétnapos búcsút, a Szent Mi-
hály-napokat.

(B. Szentmártoni)
Fotó: Katona M. István 

és KesziPress

Tartalmas programok a Szent Mihály-napi búcsún

Mindkét városban 
magasszínvonalú 
a kulturális élet, 
az elmúlt években 

kölcsönösen nyílt kiállítás kép-
zőművészek alkotásaiból, ven-
dégszereplésen léptek fel a mű-
vészeti együttesek. Az idei Váci 
Világi Vigalomban fellépő kul-
turális csoportok után, szeptem-
ber utolsó hétvégéjén Székelyud-
varhely két nagyhírű együttese, 
a 150 éves Székely Dalegylet Fér-
fikórusa és a 25 éves Alla Breve 
Vegyeskar a művelődési köz-
pontban és a Fehérek templomá-
ban előadott műsorukkal hódí-
totta meg a váci közönséget.

Mindkét művészeti együttest 
Kovács László karnagy irányítja, 
akinek dirigálásával óriási sikert 
arattak az udvarhelyi művészek, 
akik repertoárjában kitüntetett 
helyen szerepelnek a magyar és 
a székely dalok, egyházi énekek, 
gyakran szólaltatnak meg a csán-
gó népdalok mellett a múlt szá-
zad elején íródott katonadalokat, 
melyek a hűségről, a hazaszere-
tetről szólnak.   

A férfi dalegylet tagjai másfél 
évszázada vallják: „Míg a zász-
ló magasan leng, ajkainkon min-
dig dal zeng, s míg a székely szí-
ve dobog, addig jelvényünk fenn-
lobog.”

Albert Mátyás, dalegylet elnö-
ke a művelődési központban el-

mondott köszöntőjét így zárta: „E 
rendezvénynek nemzetépítő je-
lentősége is van. A dal, a szeretet 
és a barátság egymástól elválaszt-
hatatlan. Hit, remény, szeretet, a 
nemzeti összetartozás jegyében 
daloljunk szép magyar hazán-
kért. Zengjen magyarul a dal!” – 
mondta az elnök, aki a Varga Ist-
vánnal, a dalegylet tiszteletbeli 
elnökével és Orosz Pál Leventével, 
az Anna Breve Vegyeskar veze-
tőjével az összetartozás jelképe-
ként székely zászlót ajándékoztak 
Fördős Attilának. 

Vác polgármestere hálás sza-
vakkal köszönte meg a számá-
ra nagyon megtisztelő és kedves 
ereklyét. „A székelység a magyar-
ság egyik legnagyobb büszkesé-
ge, ha nem a legnagyobb. Akik el-

mennek közéjük mosolygós ar-
cokat látnak, és sajnálja azokat, 
akiket ez az életérzés még nem 
érintett meg. A magyarság újjá-
születésében meghatározó sze-
repe lesz a székelységnek. Ők a 
nemzet igazi magvetői.  Ezeknek 
a magoknak szárba kell szökken-
niük ahhoz, hogy az utódok bő-
séges termést tudjanak aratni itt a 
Kárpát-medencében.” – hangzot-
tak Fördős Attila szavai. 

A két művészeti együttes a mű-
velődési központ nézőit, majd 
a Fehérek templomát zsúfolásig 
megtöltő közönségét elkápráztat-
ták nívós műsorukkal, gyönyörű-
en megszólaltatott dalaikkal. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

- Két határozati javaslattal él-
tem, az elsőben kértem az illeté-
kes minisztériumot, a szakható-
ságokat, hogy bocsássák a Pest 
Megyei Önkormányzat rendel-
kezésére az előzetes hatástanul-
mányokat, mert bármennyi-
re is kutakodtam a kormányha-
tározatban, a sajtóhírek között, 
nem igazán leltük ennek nyo-
mát. Szeretném megismerni, 
hogy milyen változtatásokkal, 
hogyan zajlik majd a rekonst-
rukció. A második határozati ja-
vaslatunk pedig az volt szintúgy 
a minisztériumnak és az illeté-
kes szakhatóságoknak címezve, 
ezen felül a Duna Ipoly Nemze-
ti Parknak és az Ipoly Erdő Zrt-
nek is, hogy különös tekintettel 
legyenek a környezetünk meg-
óvására, és az élővilág megőrzé-
sére, és ennek érdekében kezde-
ményezzenek tárgyalásokat kör-
nyezetvédelmi szervezetekkel is 
– fogalmazott a megyei közgyű-
lés tagja. 

Fehér Zsolt hozzátette, to-
vábbra is támogatják, és a köz-
gyűlés elé szeretnék vinni, hogy 
az M2 autóutat a felújítás befe-

jezéséig tegye ingyenessé a köz-
útkezelő, mivel jelenleg, záróvo-
nallal elzárt egy sávon, 60 km/h 
sebességgel lehet közlekedni, és 
ráadásul mindennaposak az óri-
ási torlódások. 

A sajtótájékoztató második fe-
lében Gyöngyösi Márton, a Job-
bik Magyarországért Mozgalom 
alelnöke elmondta, hogy váci lá-
togatása szerves része az ország-
járásnak, melynek célja a helyi 
politikai viszonyok megismeré-
se, s egyben konzultálnak a helyi 
szervezetekkel a soron követke-
ző választások feladatairól. 

A politikus úgy vélekedett, 
hogy a hazai autósközlekedés az 
ára, az európai és világviszony-
latban is az egyik legdrágább. - 
Ha az éves autópálya matrica dí-

ját vesszük alapul, akkor az Eu-
rópában a legdrágább matricák 
közé tartozik, de a tíznapos mat-
rica is európai uniós szinten do-
bogós helyen van – tudósított az 
estv.hu. - Ez még abszolút érték-
ben is igaz, hát még, ha össze-
hasonlítjuk a magyarországi át-
lagkeresetekkel. A Jobbik ezzel 
kapcsolatban fogalmazta meg 
azt a javaslatát, hogy vezessék be 
Magyarországon az egy napos, 
24 órás autópálya díjat – mond-
ta Gyöngyösi Márton, aki a Du-
nakanyar Régió kérdésére kifej-
tette, hogy a Jobbik tagjai közül 
leginkább azok távoztak, akik 
nem mutattak politikai aktivi-
tást. Az alelnök úgy látja, hogy 
a távozók és az újonnan belépők 
aránya azonos.  

Az M2-es díjmentesítéséért, a 24 órás 
autópályadíj bevezetéséért lobbizik a Jobbik

Folytatás a 4. oldalról
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Dr. Buda László vadonatúj 
előadása Szentendrén!

Október 10-én végre Szentendrére is elérkezik a Nyitott Akadémia sorozat 
egyik legnépszerűbb idei programja, Dr. Buda László pszichiáter előadá-
sa, melyet minden városban vastapssal köszön meg a közönség.

Dr. Buda László Mit 
üzen a tested? című 
műve 2013 egyik 
bestsellere volt, mely 

a szakma és a laikus olvasók kö-
rében is lelkes fogadtatásra ta-
lált, és sokan számoltak be arról, 
hogy makacs egészségi problé-
máik is javulásnak indultak a 
szomatodráma segítségével.

A Pécsi Tudományegyetem ko-
rábbi tanszékvezetője azóta ismét 
könyvet írt, Önelfogadás, önsze-
retet, öngyógyítás a gyakorlatban 
címmel, melyhez kapcsolódóan 
országos előadói körútra indult. 
A neves orvossal való találkozás 
nemcsak egy élményszerű, ferge-
teges humorú, szórakoztató estét 
ígér, de esélyt is arra, hogy kel-
lemetlen panaszainktól, túlsú-
lyunktól, betegségeinktől is meg-
szabadulhatunk, ha megértjük az 
üzenetüket.

Az új előadás fókuszában az 
önelfogadás és önszeretet témája 
áll, melyek megléte vagy hiánya 
komoly befolyással bír nemcsak 
az egészségi állapotunkra, de 
az életben való boldogulásunk 

minden területére, az emberi 
kapcsolatoktól kezdve a szakmai 
utunk alakulásáig. 

Dr. Buda László tapaszta-
latai szerint a túlzott önkriti-
ka, az önutálat és az ebből faka-
dó önmegbetegítés jelensége fáj-
dalmasan gyakori, ennek az ér-
zésnek ugyanis mély, többnyire 
a gyermekkorig vagy a koráb-
bi fontos kapcsolatokig vissza-
nyúló gyökerei vannak. Az elég-
telenség, a „nem-kellés” érzé-
se szintje a sejtjeinkbe ég, ezért 
hiába mondják nekünk, hogy 
igenis értékesek, szerethetők va-
gyunk, hiába próbáljuk ezt el-
hinni magunkról – nem sikerül. 
Túlságosan érzékeny, húsbavágó 
témáról van szó, a belátás nem 

csak intellektuális kérdés, több 
kell ahhoz, hogy fokozatosan ja-
vítsunk az önmagunkkal való 
viszonyunkon. 

A Nyitott Akadémia helyszíno 
könyves standján – sok más, 
pszichológiai mű mellett – ked-
vezményes áron lehet megvásá-
rolni Dr. Buda László műveit is, 
melyeket a szerző kérésre dedi-
kál is. 

Az előadást október 10-én 
19:00 órától a Hamvas Béla Pest 
Megyei Könyvtár színházter-
mében hallgathatjuk meg. Je-
gyek kaphatók online, a www.
nyitottakademia.hu oldalon és 
személyesen, a szentendrei Tou-
rinform Irodában. 

(x)
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Kisplasztikákban 
megtestesülő monumentalitás
Megnyílt a dunakeszi József Attila Művelődési Központ Magyarság Galériájában  
Fischer György szobrászművész, „A groteszk szabadsága” című emlékkiállítása. A 
mintegy ötven műalkotást bemutató tárlat a szervezőknek a nyár elején, Gellérfi Pál 
realista rajzoló kiállításával felavatott, külsőségeiben és technikai felszereltségében 
is megújított galéria iránytűként szolgáló hitvallásuk megtestesítője. 

A város egyetlen rep-
rezentatív, kultú-
rát szolgáló intézmé-
nyében otthonra lelt 

kiállítóterem rangja kötelez, fel-
adatot ad és felelősséget vár el a 
szervezőktől: a magyar képző-
művészet legkiválóbb alkotói-
nak műveit bemutatni a dunake-
szi közönségnek.

Fischer György, a fiatalon, 
tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Zala megyei szobrász gazdag 
életművének 42 bronz kisplasz-
tikáját, ceruzarajzait, több köz-
téri szobrának nagyméretű fotó-
ját láthatta a megnyitó közönsé-
ge, és tekintheti meg három hé-
ten át a betérő tárlatlátogató. A 
kiállítás címébe foglalt groteszk 
jelző minden esetben az emberi 
alakokat megjelenítő forma tor-
zítására utal. A torzítás Fischer 
Györgynél a megjeleníteni kí-
vánt gondolat, érzelem, hangu-
lat, állapot kifejezésének esszen-
ciális tömörítése, egyértelműen 
és rendkívül szuggesztíven. Ta-
lán ezért von bűvkörébe min-
denkit már a velük való első ta-
lálkozás is. Az íves formák, a mí-
vesen kidolgozott felületek szép-
sége is gyönyörködtet, de a szob-
rocskák igazi ereje a lelkünket 
akadálytalanul elérő felismerés 
hatása, a katarzis. Magunkra is-
merünk az egyetemes emberi 
gyengeségek szeretve megmoso-
lyogtató, groteszk-ironikus lát-
ványában, de mélyen átérezzük 
a meggyötört test és lélek fájdal-
mának kínját is.

Csuhai István, a tárlatot meg-
nyitó irodalmi szerkesztő, kriti-
kus, kora legszabadabb művészei 

közé tartozónak nevezte Fischer 
Györgyöt, akinek „szabadsága: 
nem létezik világi vagy pénzes 
hatalom, ha csak rajtuk keresztül 
vezet út, nincs szükség a buda-
pesti hírnév és a jólét kergetésére, 
ha meg tud elégedni azzal, hogy 
a saját világán belül érvényeset 
és maradandót képes mondani. 
A szabadság akkor szabadság, ha 
minden dimenzióját kiismertük, 
minél több apró sarkát bejártuk, 

belaktuk, a magunk számára ott-
honossá tettük.”

A tárlatmegnyitó ünnepsé-
gen közreműködtek a Farkas Fe-
renc Alapfokú Művészeti Iskola 
művész-tanárai: Juhász Terézia 
csellón, Bergl Noémi zongorán, 
valamint a Pilinszky János: Ma-
gamhoz című versét elmondó 
Steványik Márk, a Radnóti Mik-
lós Gimnázium tanulója.

A Magyarság Galéria kép-
zőművészeti tárlatait látoga-
tó hűséges törzsközönség kö-
rében a megnyitón új és be-
cses érdeklődőket üdvözölhet-
tek a szervezők, s köszönthették 
Fischer György szobrászmű-
vész családtagjait: Németh Klá-
ra festőművészt, gyermekeiket,  
Fischer Judit festőművészt és  
Fischer Bence építészt, valamint 
Pető Krisztián német nemzetisé-
gi képviselőt, a Fischer rokonság 
dunakeszi tagját, a kiállítás lét-
rejöttének ötletadóját.

Harangozó Katalin
Fotó: Vörös István

Elfogadni, szeretni és meggyógyítani önmagunkat
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Tízezer eurót nyert 
a záróversenyen egy 

penci galambász Vácott

Sportlétesítmény 
felújítása, építése 

Dunakeszin

Szeptember 29-én, szombaton tartották a Téglaház dűlőben lévő, a Nemzetközi Pos-
tagalamb Szövetség ellenőrzése alatt működő váci teszttelepen az idei záróversenyt. 
Már délelőtt több száz érdeklődő gyűlt össze, várva a Prágából érkező galambokat, 
amelyeket reggel engedtek fel és nem sokkal két óra előtt jött meg a győztes madár.

A teszttelep már évek 
óta működik sikere-
sen Bacskai Sándor 
irányításával, a Bár-

dos István elnök vezette Ma-
gyar Postagalamb Sportszövet-
ség támogatásával, s egyre nép-
szerűbb a galambászok között. 
Ebben az évben a világ min-
den tájáról, elsősorban Európá-
ból majdnem ezer idei kelésű, fi-
atal galambot küldtek a tenyész-
tők Vácra. Szakszerű gondozás 
és felkészítés után néhány hete 
megkezdődtek az előkészítő ver-
senyek, amelyek csúcspontja a 
most szombati záróverseny volt.

Mindenki nagy izgalommal 
várta a galambok érkezését. 
Nem sokkal két óra előtt egy-
szer csak feltűnt egy sietve ér-

kező madár az égen és néhány 
másodperc múlva az elektroni-
kus rendszer már rögzítette is 
az érkezés pontos idejét: 13 óra 
53 perc 55,5 másodperc – jelent 
meg a felállított minitorokon 
az eredmény. Amelynek fényét 
emeli, hogy a több mint 430 
kilométert lerepülő galamb 
majdnem 5 perccel megverte 
az egész mezőnyt, amely ezen a 
versenyen csaknem félezer ma-
dárból állt.

A galamb tulajdonosa a 
vácdukai egyesületben ver-
senyző, Pencen élő Muri László,  

aki lányának, Nikolettnek a ne-
vén nevezte a madarat a teszt-
telepre. A győzelem számukra 
10 ezer eurót jelentett, amit a 
helyszínen ki is fizettek nekik.

A záróversenyen számos 
külföldi szövetség képviseltette 
magát és ott volt Rétvári Bence 
parlamenti államtitkár, a tér-
ség országgyűlési képviselője, 
Fördős Attila váci polgármes-
ter és Balkovics Péter, a kör-
zet önkormányzati képviselő-
je, akik részt vettek a díjak át-
adásában is. 

Furucz Zoltán

A város képviselő-tes-
tülete 2018. szep-
tember 27-i ülésén 

tulajdonosi hozzájárulását 
adta a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola tor-
natermének fejlesztéséhez, 
padlózatának felújításához. 
A fejlesztés sikeres TAO-s 
pályázatnak köszönhetően 
valósul meg.

Az Önkormányzat 4 év-
vel ezelőtt célul tűzte ki egy 
kézilabda edzőcsarnok épí-
tését a Városi Sportegyesü-
let Dunakeszi (VSD) infra-
strukturális fejlesztéseit tá-
mogatva. 

A Kinizsi Sporttelepen 
létestülő kézilabda csar-
nok megvalósításának ko-
rábbi becsült költsége 
280.852.675 Ft. volt, mely-
ből a TAO-támogatás ösz-
szege 198 millió forint, il-
letve a megvalósításhoz 
szükséges önrész mintegy 
85 millió forint volt. 

2015 és 2018 között az 
építőanyag, illetve mun-
kaerő költségek körülbe-
lül 30-40%-os emelke-
dést mutattak, így a sport-
csarnok építésének jelentős 
többletköltségei merültek 
fel. Az előzetes közbeszer-
zési eljárás elindításakor a 
legjobb árajánlat mintegy 
430.000.000 Ft-os beruhá-
zási összeg volt, így a Városi 
Sportegyesület Dunakeszi 
150 millió forintot igényelt 
meg a különbözet fedezésé-
re, melynek 30 %-os önré-
sze 45.000.000 forint. 

A megnövekedő összegű 
önrészt a képviselő-testület 
egyöntetűen jóváhagyta – 
adta hírül az Önkormány-
zat hivatalos weboldala.

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.


