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Húsvéti távlatokkal
Amikor először láttam közelről felszállni a repülőgépet Ferihegyen, akkor fogalmazódott 
meg bennem egy gondolat. Egy ideig úgy viselkedik ez a közlekedési eszköz is, mint egy 
hatalmas autóbusz. Belül még inkább hasonlít. Szép sima betonon gördül, mint a többi 
busz az autópályán. Amikor azonban eléri a megfelelő sebességet, képes felszállni és ak-
kor már valóban repülőgép vagy ahogy manapság nevezik is: „airbus”. Ha nem szállna fel 
és csak a betonon furikázna, nem lenne értelme annyi pénzt rákölteni. Létének nem len-
ne értelme.

Évről évre mi keresztények Húsvétkor Jézus 
Krisztust ünnepeljük, akiről hittel valljuk, 
hogy értünk halt meg a kereszten, de har-

madnap feltámadt. Pál apostol nagyon világosan 
fogalmaz: „Ha nincs feltámadás, akkor Krisz-
tus sem támadt fel. De ha Krisztus nem támadt 
fel, akkor nincs értelme a mi tanításunknak, és 
nincs értelme a ti hiteteknek sem” /1.Kor. 15,14/ 
„Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisz-
tusban, akkor minden embernél szánalmasab-
bak vagyunk.”

Ez a legnagyobb kérdés a számunkra, hogy 
van-e élet a halál után? Naponta hallok hírt be-
teg barátaimról, közúti halálos balesetekről, ter-
mészeti katasztrófákról. Előbb-utóbb egyszer 
őszintén erre a kérdésre választ kell adnunk. Ho-
gyan lehet egy gyászt feldolgozni?

Ugyanakkor halljuk a világ sürgető problémá-
it: a környezeti katasztrófa rémét, a Föld túlné-
pesedési kérdését, a világ mérhetetlenül gazdag 
és a mérhetetlenül szegény társadalmainak ég-
bekiáltó ellentétét. Meddig alszunk még?

A megoldás Jézus Krisztusnál van. Nem a gaz-
dagodás, az élvezetek jelentik az élet értelmét. 
Ezek mentén nem lesz megoldás egyetlen súlyos 
társadalmi problémára sem. És maga az „ember-
ség ára” is mástól függ. 

Mi arra születtünk, hogy önzetlenül szeressük 
egymást. Csak a szeretet képes felemelni az ön-
zés okozta konfliktusokból. Emberek vagyunk, 
nem önző és öncélú robotok. Amint a repülő-
gép arra „született”, hogy szárnyaljon, az ember 
is arra született, hogy a szeretet szárnyán járjon. 

Ha nem tud felemelkedni, akkor nincs értelme 
az életének. 

Krisztus feltámadása nekünk ezt jelenti.  
Ez a keresztény húsvéti üzenet. Van értelme 
az életnek, mert tudunk szeretni. Merjünk 
feltámadni és merjünk a feltámadás fényé-
ben élni! Én így kívánok boldog, békét ígé-
rő ünnepet!

Dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök

M2: jól haladnak a munkálatok 
Az M2 autóúton elkészült a Budapest irányába tartó pályaoldal, így az ideiglenes forgalomterelés 
kiépítését követően, várhatóan 2019. április 18-án a kivitelező áttereli a forgalmat az újonnan meg-
épült, Budapest irányába tartó bal pályára. Az új pályaszakaszon 2×1 sávon haladhatnak majd az 
autósok 60-80 km/h sebességkorlátozás mellett. Eközben a 2. sz. főúton is elindulnak a munká-
latok: tervezetten 2019. április 23-án megkezdi a kivitelező az új körforgalmú csomópont csatla-
kozó ágainak építését.

Az M2 gyorsforgalmi út 29-37 
km szelvényei között nem csak 
a bal pálya építése fejeződött 

be, hanem az új sződligeti és a meg-
lévő Vác déli csomópontnál tervezett 
új hidak illetve a kapcsolódó felújítá-

si munkák is elkészültek. A kivitele-
ző elvégezte a szükséges közmű kivál-
tási-, vízépítési-, forgalomtechnikai-, 

valamint környezetvédelmi munká-
kat is. Az új sződligeti csomópont-
ban (a képen) megépültek az M2 au-
tóúthoz csatlakozó csomóponti ágak, 
valamint a Sződ és Sződliget irányá-
ba vezető új útszakaszok is, melynek 
köszönhetően a régi Sződligeti for-
galmi csomópont helyett Budapest és 
Vác irányába történő fel- és lehajtás a 
továbbiakban ebben a csomópontban 
bonyolódhat le 40-60 km/h-s sebes-
ségkorlátozás mellett.

A Dunakeszi-Fót forgalmi csomó-
pontban a Fóti úton előre látható-
an 2019. április 17-én kezdi meg a ki-
vitelező az M2 autóút feletti híd sze-
gélybontási és építési munkáihoz 
szükséges ideiglenes forgalomtechni-
ka kiépítését. A gépjárművek sável-
húzással továbbra is 2×1 sávon köz-
lekedhetnek majd 40 km/h-s se-
bességkorlátozás mellett , azonban 
a gyalogos és kerékpáros közleke-
dés szünetel a felújítás befejezéséig. 
A Vác irányába tartó pályaoldal átépí-
tése 2019 őszére fejeződhet be.

Az új összekötő út a 2. sz. főút, vala-
mint a kivitelezés alatt álló M2 gyors-

forgalmi út új különszintű csomó-
pontja, a Dunakeszi északi csomó-
pont között teremt kapcsolatot. A be-
ruházás itt is következő szakaszába 
érkezett, így a kivitelező az ideigle-
nes forgalomterelés kiépítését követő-
en várhatóan 2019. április 23-án meg-
kezdi a 2 sz. főút átépítési munkálatait 
Dunakeszi és Göd települések között. 
A terelés első ütemében 60 km/h-s 
sebességkorlátozás mellett továbbra 
is 2×1 sávon haladhat a forgalom a 2 
sz. főúton. A munkálatok miatt ide-
iglenesen lezárják a Névtelen utcát, a 
2 sz. főúton Budapest irányába tartó 
forgalmi sáv mellett pedig ideiglenes 
buszmegállót alakít ki a kivitelező. Ez 
a forgalmi rend előreláthatóan 2019. 
május közepéig áll fenn.

Kérjük a közlekedők türelmét, és fo-
kozott figyelmét.

A fejlesztés uniós és hazai forrás fel-
használásával az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium megbízásából 
a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő Zrt. beruházásában valósul meg - a 
a NIF Zrt.-től  kapott tájékoztatás sze-
rint.  Fotó: KesziPress

EP választás: kampányolnak a pártok
Az Európai Parlamenti képvise-
lők választását május 23-26. kö-
zött tartják az unió tagállamai-
ban, hazánkban 2019. május 26-
án lesz a voksolás. A választási 
eljárásról szóló törvény szerint 
a kampány a választást megelő-
ző 50. napon indul és a szava-
zás napján a voksolás befejezé-
séig tart. 

Ennek megfelelően a pártok megkezdték a kampányt és az induláshoz 
szükséges 20 ezer támogatói aláírás gyűjtését, amit már az első hétvégén 
sikerrel teljesített a Fidesz-KDNP, s elsőként adta le az ajánlásokat a Nem-

zeti Választási Irodában. A Jobbik és a Momentum sajtóközleményben tette 
közé, hogy összegyűltek a választási induláshoz szükséges támogatói aláírások.  

A Fidesz-KDNP kampányának legfontosabb politikai üzenete óriásplaká-
tokon is olvasható: „Támogassuk Orbán Viktor programját, állítsuk meg a be-
vándorlást.”  A kormányzó pártszövetség aktivistái továbbra is kint vannak a 
„terepen”, és a választópolgárokkal konzultálnak, és gyűjtik a támogató alá-
írásokat.

Régiónkban, dr. Rétvári Bence (Fidesz-KDNP) az aktivistákkal együtt jelen 

volt a váci piacon, de Kóspallagon és Sződligeten is találkozott a választópolgá-
rokkal, hogy csak néhány helyszínt említsünk.  

„Következő hetekben mind Vácon, mind a 33 településen minden nap ott le-
szünk, és mindennap aláírásokat gyűjtünk, hogy minél többen kifejezhessük 
azt, hogy igenis meg szeretnénk állítani Európában a bevándorlást. Ez az eu-
rópai parlamenti választások legfőbb tétje és fontos, hogy jó döntés szülessen 
ebben május végén – hangsúlyozta az ESTV-nek nyilatkozó dr. Rétvári Bence.

Fehér Zsolt, a Jobbik váci elnöke szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményé-
ben megerősítette, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom az elsők között 
adott le 31 ezer aláírást a Nemzeti Választási Irodának. 

Folytatás a 4. oldalon
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Újabb egy kilométerrel bővül Dunakeszi kerékpárút-hálózata

Fókuszban a Kosdi úti kereszteződés

Dunakeszi: polgármesteri 
konzultáció a nyugdíjasokkal

A váci önkormányzat márciusi képviselő-testületi ülésének egyik legfontosabb döntése értelmében 
a város átveszi a Honvéd utca, Kosdi út, Deákvári fasor tulajdon- és kezelői jogát - annak érdeké-
ben, hogy helyi közúttá minősülhessenek át, és ezzel lehetőség nyíljon a régóta tervezett körforga-
lom műszaki terveinek elkészítésére, engedélyeztetésére és a kivitelezésre.

Hosszú évekre visszanyúló hagyomány, hogy Dunakeszi polgármestere 
minden év tavaszán átfogató szakmai tájékoztatást ad a városi fejleszté-
sekről, beruházásokról és a település előtt álló tervekről a több száz fős 
Dunakeszi Nyugdíjas Klub közösségének.

Az utóbbi hetekben el-
végzett vagy elindított 
fejlesztési, beruházási 

munkákat, a fontosabb önkor-
mányzati eseményeket össze-
gezte a március 27-én tartott 
városházi sajtótájékoztatón 
Fördős Attila polgármester, s 
kitért a testületi ülésen szüle-
tett fontosabb döntések érté-
kelésére is.

A testületi ülés egyik ki-
emelt jelentőségű döntésé-

vel kapcsolatban a városveze-
tő sajnálatát fejezte ki amiatt, 
hogy több ellenzéki képviselő 
- noha folyamatosan számon 
kérik a beruházás megvalósí-
tását - nem támogatta a Kos-
di úti körforgalom kialakítá-
sához szükséges intézkedést, 
az érintett útszakaszok városi 
kezelésbe vételét. 

- Fontos újra hangsúlyoz-
ni, hogy sajnos nincs más le-
hetőségünk, mint az, hogy sa-

ját forrásból valósítsuk meg a 
körforgalmat. Az eddigi átala-
kítások már ehhez illeszked-
nek. A terveket újra el kell ké-
szíttetnünk, mert noha koráb-
ban már rendelkeztünk ezzel 
a dokumentummal, sőt volt, 
amikor kivitelezési engedély-
lyel is bírtunk, ám időközben 
ezek lejártak - emlékeztetett a 
városvezető.

Hozzátette: a közútkeze-
lő jelzőlámpa felszerelését ja-

vasolta, de, mint fogalmazott, 
ez rossz megoldás lenne, mert 
csúcsidőben rendkívüli mér-
tékű torlódásokkal kellene 
számolni.

Fördős Attila ezen túlmenő-
en kiemelte még, hogy folya-
matban van a Damjanich téri 
jelzőlámpás gyalogátkelés biz-
tosításának tervezése és enge-
délyeztetése is.

Ribáry Zoltán 

A város legnagyobb és 
egyik legaktívabb ci-
vil közösségének kul-

turális és egyéb rendezvénye-
it rendszeresen meglátogat-
ja Dióssi Csaba polgármester, 
aki emellett külön figyelmet 
fordít arra is, hogy az önkor-
mányzat tevékenységéről egy 
önálló szakmai fórum kereté-
ben adjon tájékoztatást a város 
szépkorú polgárainak. A szé-
les körű tájékoztatás érdeké-
ben a polgármester felkérésére 
az eseményen megjelent a Du-
nakeszi Járási Hivatal vezető-
je, a Szakorvosi Rendelőintézet 
igazgatója, a Polgármesteri Hi-
vatal Városüzemeltetési Osz-
tály vezetője, és a Polgármes-
teri kabinet- és Programiroda 
vezetője is. 

A találkozót ezúttal is nagy 
érdeklődés övezte, melyen a 
városvezető átfogó képet vázolt 
fel az elmúlt egy évben végzett 
munkáról, kiemelten hangsú-
lyozva a megvalósított fejlesz-
téseket, bővítéseket, melyek a 
lakosság mindennapi életét te-
szik könnyebbé. 

Dióssi Csaba elmondta, hogy 

az önkormányzati és pályáza-
ti forrásokból felújított városi 
utak teljes mértékben alkalma-
sak a helyi közlekedés kiszol-
gálására. A mindennapos gon-
dot, a forgalmi dugókat a vá-
roson áthaladó fő közlekedé-
si út zsúfoltsága és az M2 bő-
vítése miatt keletkező forgalmi 
nehézségek okozzák. A polgár-
mester úgy ítéli meg, hogy az 
M2 2x2 sávossá bővítése, a vá-
ros északi határában épülő, a 2. 
számú főutat az M2-sel össze-
kötő út idei átadásával jelen-
tősen csökken a városra nehe-
zedő átmenő forgalom. A Du-
nakeszit körül ölelő körgyűrű 
megnyitása minőségi változást 
hoz a város közlekedésében. 

A helyi közlekedést érintve 
elhangzott, hogy megkezdő-
dik a Budapest-Dunakeszi ke-
rékpárút építése, amely a Du-
na-parton csatlakozik be a már 
meglévő szakaszba. Már meg-
kezdődött a Fóti utat a Szent 
István iskolával összekapcsoló 
Repülőtéri úton a kerékpárút 
építése, és az útpálya felújítása, 
a vízelvezető rendszer kiépíté-
se. A közeli napokban adták 

át a Barátság úti lakótelepen, 
a Szent István parkban épített 
közel hatvan parkolót, és az új 
összekötőutat. 

Az elmúlt év fejlesztései közé 
tartozik a Városházánál - a 2. 
számú főúton - létesített okos 
zebra kiépítése, amely jelentő-
sen javítja a gyalogosok köz-
lekedési biztonságát. A Du-
na-parti lakótelepen kétállásos 
elektromos töltőállomás került 
kiépítésre. 

Az egészségügyi ellátás mi-
nőségének javítását szolgálja, 
hogy Dunakeszin valamennyi 
háziorvosi rendelő megújult, 
illetve megújul – jelentette be 
a polgármeser. Már a finisében 
tart a Liget utcai orvosi rendelő 
átalakítása, bővítése, az ugyan-
csak oda átköltöző mentőállo-
más felépítése. Megkezdődött 
a Barátság úton, a Casalgrande 
téri háziorvosi és fogászati ren-
delők felújítása, melynek idejé-
re részben a Járműjavító üzem-
orvosi rendelőjében, illetve az 
SZTK-ban látják el az érintett 
körzetek betegeit. A lakosság 
egészségügyi ellátásában érzé-
kelhető változást hozott a Tó-
városi házi- és gyermekorvo-
si rendelő megnyitása. A leg-
újabb újdonságként mutat-
ta be a polgármester azt az új 
időpontfoglaló és beteghívó 
modern rendszert, amit vala-
mennyi háziorvosi rendelő-
ben kiépítenek, amely érdem-
ben csökkentheti majd a hosz-
szú várakozási időt. 

 A nagy érdeklődéssel kísért 
szakmai tájékoztató a nyug-
díjasok kérdéseire adott vála-
szokkal zárult, melynek végén 
a klub korábbi elnöke, a vá-
ros díszpolgára, Terbe Józsefné 
mondott köszönetet a képvi-
selő-testület tagjainak, a város 
vezetőinek Dunakeszi fejlődé-
se érdekében végzett kiemelke-
dő tevékenységükért. 

(Vetési)

– Mi lesz a májusi az európai parlamenti vá-
lasztások igazi tétje?

– A májusi európai parlamenti választáson 
Magyarország és Európa kultúrája, civilizációnk 
jövője a tét. Megszokhattuk már, hogy Magyar-
országon sokkal kisebb a részvétel az uniós vá-
lasztásokon, mert az emberek valószínűleg ma-
guktól távolinak érzik az európai parlamentet, 
pedig ez nem így van, nagyon is közeli, hiszen a 
Brüsszelben meghozott döntések ugyanúgy be-
folyásolják, esetenként pedig veszélyeztethetik is 
a kultúránkat, az életvitelünket itt helyben, akár 
Csomádon, Csömörön, Dunakeszin, Erdőkerte-
sen, Fóton, Gödön vagy Veresegyházon, akár-
csak Európa nagyvárosaiban. Az idei szavazás 
tehát egészen más lesz, mint a korábbiak voltak, 
mert az eddigi európai parlamenti választások 
a belpolitikáról szóltak, arról, hogy melyik párt 
népszerű itthon és melyiket akarják büntetni a 
szavazók. Most azonban nemcsak a migrációról 
szól majd a májusi voksolás, hanem Magyaror-
szág és Európa kultúrájáról és civilizációnk jö-
vőjéről, mert most ez a legnagyobb tét. 

– Miért alakultak ki ezzel a kérdéssel kap-
csolatban olyan éles törésvonalak az európai 
politikában, mint amilyeneket naponta látha-
tunk?

– Elsősorban azért, mert másként látja eze-
ket a kérdéseket a nyugat-európai elit egy része 
és másként a magyarok. Európa nyugati felének 
történelme szerencsésebb volt, mint a keletié, 
nekik nem kellett megélniük azt, hogy egy má-
sik civilizáció az övékét veszélyeztesse. Mi, ma-
gyarok érzékenyebbek vagyunk, mint a nyuga-
tiak, mert nekünk igenis meg kellett védenünk 
a saját civilizációnkat a törököktől, a Habsbur-
goktól és nemrég a szovjetektől is. Nekünk most 
nem megnyernünk kell a májusi európai parla-
menti választást, hanem a lehető legtöbb kép-
viselőt kell bejuttatnunk az Európai Parlament-
be. Olyanokat, akik Brüsszelben és Strasbourg-
ban is képviselik a nemzeti érdekünket, és nem 
szavaznak meg olya döntéseket, amelyek veszé-
lyeztethetik a civilizációnk fennmaradását.

– A nemzeti érdekek megvalósításával hoz-
ható összefüggésbe a nemrég meghirdetett csa-
ládvédelmi akcióterv is?

– Egyértelműen igen, a civilizációnk védel-
mét szolgálja a családvédelmi akcióterv is, ne-
künk ugyanis az a meggyőződésünk, hogy nem 

egy más kultúrájú, idegen és erőszakos, beil-
leszkedni sem akaró népesség betelepítésével 
kell megoldani Európa népesedési problémá-
it, hanem itthon kell hozzásegítenünk a fiata-
lokat ahhoz, hogy a vágyott gyermekek meg-
születhessenek. Azzal javíthatjuk Magyaror-
szág demográfiai mutatóit, ha sok magyar gyer-
mek születik. Ezért minden intézkedésünkkel 
igyekszünk előnyös helyzetbe hozni a magyar 
családokat, mert ha a családok erősödnek, ak-
kor Magyarország is erősödik.

– Kiket segítenek elsősorban a családvédel-
mi akcióterv részeként meghozott döntések?

– Ezek az intézkedések több százezer ma-
gyar családnak jelentenek segítséget a minden-
napokban, ezért fontosnak tartjuk, hogy mi-
nél többen értesüljenek az újabb lehetőségekről. 
Így például a kormány döntött arról, hogy a jö-
vőben babaváró támogatást kapnak majd a fia-
tal házasok, de tovább bővül az otthonteremtési 
program és elindul a nagyszülői gyed is. Emel-
lett folytatódnak a bölcsődeépítések, valamint 
hitelelengedés járhat a gyermekek születése ese-
tén. Fontos újdonság az is, hogy július elsejé-
től autóvásárlási támogatást kapnak a nagycsa-
ládosok. Ezek a döntések mind a kormány leg-
fontosabb alapelvét tükrözik, miszerint beván-
dorlás helyett a gyermeket nevelő családok cél-
zott támogatására van szükség.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Civilizációnk jövője a tét
Európa nyugati felének történelme szerencsésebb volt, mint a keletié, 
nem kellett megélnie, hogy egy másik civilizáció az övét veszélyezteti, s 
talán részben ezért is, de mi magyarok érzékenyebbek vagyunk, mint a 
nyugatiak, mert meg kellett védenünk saját civilizációnkat a törököktől, a 
Habsburgoktól és a múlt században a szovjetektől is – nyilatkozta lapunk-
nak Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési 
képviselője. Mint mondta, a Brüsszelben meghozott döntések mindannyi-
unk életére hatással lesznek, ezért fontos, hogy olyan képviselők jussa-
nak be az európai parlamentbe, akik a nemzeti érdekeinket is képviselik.
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A bőség zavarában 
a Fóti Értéktár Bizottság 

EP választás: kampányolnak a pártok

Ismét felidézték a váci csatát

Immár hat éve, amint megjelent „a magyar nemzeti érték és hungarikumok 
gondozásáról” szóló 114/2013. (IV.16.) kormányrendelet, létrejött az fóti 
önkormányzat jóváhagyásával a Fóti Települési Értéktár Bizottság. Tag-
jai elkötelezett lokálpatrióták, akik a nagy múltú Árpádkori település 
történelmi, néprajzi, kulturális értékeit próbálják összegyűjteni, feldol-
gozni, ismertté tenni, továbbá egy helytörténeti múzeum létrehozásán 
is fáradoznak. 

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc dicsőséges tavaszi had-
járata váci csatájának momentumait felidéző hagyományőrző esemény 
főtéri gyülekezőjén és seregszemléjén ezúttal Steidl Levente, az önkor-
mányzat művelődési - oktatási és ifjúsági - sport bizottságának elnöke, a 
Madách Imre Gimnázium igazgatója köszöntötte a főszereplő hagyomány-
őrzőket és az érdeklődőket.

A bizottság felterjesztései alapján Fót ki-
emelkedő értékei ma már szerepelnek a 
Pest Megyei Értéktárban, s bíznak ben-

ne, hogy az alábbiak előbb-utóbb a Nemzeti Ér-
téktárat is gazdagítják.  

Fót legismertebb műemléke, a jellegzetes Fóti 
Szeplőtelen Fogantatás temploma, amelyet Ybl 
Miklós tervezett gróf Károlyi István felkérésé-
re. Az egyedülálló építészeti remekmű Európa 
egyik első romantikus stílusú temploma, ame-
lyet 1855-ben szenteltek fel. Legfőbb értékei az 
altemplomban lévő intarziás oltár, az aranyozott 
fakazetták a mennyezeten, az oltárképek és a 
freskók, továbbá a Szent Lucentius ereklye, ame-
lyet IX. Pius pápa adományozott Károlyi gróf-
nak. Az altemplomban lévő carrarai márvány-
szobrok és a díszes kripta, amely a Károlyi csa-
lád temetkezési helye szintén európai rangú rit-
kaság. A templom orgonáján Liszt Ferenc is ját-
szott.

A fóti Károlyi kastély szintén közismert, a ma-
gyarországi klasszicizmus legjelentősebb épí-
tett öröksége, mai impozáns állapotát Ybl Mik-
lós alakította ki a XIX. század második felében. 
Gróf Károlyi István kastélyában számos európai 
királyi ház családtagjai, s a magyar nemesi csa-
ládok kiválóságai vendégeskedtek, mint Széche-
nyi, Deák, Kossuth. Tájképi parkja a reformkor-
ban angol minták nyomát követte, jelenlegi nö-
vényeinek egy része túlélte a közel kétszáz évet. 
A Károlyi kastély a volt tulajdonosok jelenlété-
vel ma is méltó módon szolgálja a magyar tör-

ténelmi családok misszióját, a nemzeti értékek 
fennmaradását.

A fentiek alapján került be a Megyei Értéktár-
ba a fóti Károlyiak kulturális öröksége.

A Károlyi család családfája a honfoglalásig 
visszavezethető, így az egyik legősibb magyar 
nemesi család. Társadalmi, politikai, kulturális 
hagyatéka ma is nemzeti kincs. A fóti ág első-
sorban a XIX. században, illetve a XX. század 
első felében hozott létre páratlan értékeket, épí-
tett örökséget. (Szeplőtelen Fogantatás temp-
lom, Károlyi kastély, uradalmi épületek), prog-
resszív szociális, oktatási intézményeket (Ag-
gok háza, bölcsőde, óvoda, Suum Cuique telep)  
és európai műveltségű szellemi örökséget (sza-
badságharc eszméi, szövetkezeti elmélet, gyer-
meknevelés módszertana, lótenyésztés, történe-
ti kert, stb.) hagyott hátra. Gróf Károlyi László 
és Erzsébet asszony, a Fóti Károlyiak Alapítvány 
alapítóinak célja a fenti kulturális örökség gon-
dozása a jövő nemzedékei számára. 

A Németh Kálmán Emlékház, a szobrászmű-
vész hagyatékával szintén bekerült a Pest Me-
gyei Értéktárba. Németh Kálmán (1903-1979) 
művészi fafaragásai, fába vésett ma is aktuális 
gondolatai és a munkáiból sugárzó hite, haza-
szeretete, trianoni fájdalma egyedülálló élményt 
nyújt volt otthonában, a kisalagi kúriában.

A Fóti Értéktár Bizottság feldolgoz-
ta és beterjeszti a Megyei Értéktárba a hajda-
ni fóti menyasszonyok különleges pártáját, a 
gyöngyöskoszorút, továbbá gróf Károlyi László-
né Apponyi Franciska 1922-ben felavatott Suum 
Cuique telep épített örökségét. A telepet a gróf-
nő hazai és nemzetközi adományok megszer-
vezésével az I. Világháború hadiözvegyei és ha-
dirokkantjai megsegítésére hozta létre mintegy 
hatvan családi házat épített számukra. 

A reformkor fóti kulturális öröksége is beter-
jesztésre vár. (A Fótra látogató reformkori na-
gyok, Fáy présház, Vörösmarty kunyhó, Fóti 
Szüret, fröccs)

A Fóti Értéktár Bizottság tagjai és önkéntes 
segítői járják a települést, felkutatják és „kifag-
gatják” az idős embereket, igyekeznek menteni 
az eltűnőben lévő népszokásokat, népviselete-
ket, tárgyi kultúrát.  Remélik, hogy értékmen-
tő tevékenységük erősíti a településen élők Fót-
hoz kötődését, a település gazdag múltja, rejtett 
kincsei bekerülnek a köztudatba, s végre meg-
valósul a gyűjtemény méltó elhelyezését szolgá-
ló Helytörténeti Múzeum.  

Molnár Krisztina

- Az emlékhadjárat és ezen belül 
a váci csata bemutatásának cél-
ja, hogy méltóképpen emlékez-
zünk az újkori magyar hadtör-
ténelem legdicsőbb napjaira. A 
Görgei Artúr tábornok vezeté-
sével meginduló tavaszi hadjá-
rat egy stratégiai csoda volt, hi-
szen a létszámában és tüzérsé-
gében kisebb honvédsereg négy 
hét alatt, egyetlen csatát sem ve-
szítve, kiűzte az ország területé-
nek nagy részéről a minden te-
kintetben túlerőben lévő csá-
szári és királyi hadsereget. Be-
bizonyosodott, hogy az alig egy 
éve létező magyar honvédsereg 
képes reguláris, szabályos had-
erőként működni, s komoly el-
lenfélként felvenni a harcot a 
császári alakulatokkal. Az pe-
dig ugyancsak nagyon fontos 
eredmény, hogy a rövid időn be-
lül kivívott sokadik győzelem 
lelki hatásának köszönhető-
en a magyar honvédek morál-
ja, s így további teljesítménye is 
jelentősen erősödött. Ez azért 
is fontos, mert még a hadjárat 
megindulásakor, az 1849. áp-
rilis 2-i támadás előtt az oszt-

rák tábornok, Franz von Schlik 
- saját szavaival élve - „egy kis 
nyúlvadászatra” invitálta tiszt-
jeit a magyar táborba, ám ezen 
a napon a nyúl alaposan meg-
kergette a vadászt - kezdte be-
szédét a szónok.

A hadjárat negyedik csatájá-
val, a váci ütközettel kapcsolat-
ban elmondta: "A haditerv sze-
rint a Damjanich János vezette 
III. hadtestnek kellett elfoglal-
nia Vácot az I. hadtest támoga-
tásával. Az I. hadtest gyalogo-
sai azonban eltévedtek a köd-
ben, és Pencen kötöttek ki, így 
a bekerítés nem sikerült. Az 
esős idő és a felázott talaj miatt 
Damjanich hadosztályainak a 
Pest – Vác úton, a Gombás-pa-
tak kőhídján át kellett bejutni-
uk a városba, ám a hidat Chris-
tian Götz vezérőrnagy hadosz-
tálya megszállta. A két fél tü-
zérsége órákon át lőtte egy-
mást, Damjanich pedig hiába 
várta az ellenség hátában meg-
jelenő honvéd csapatokat. Az 
ütközetet végül Földváry Ká-
roly alezredes vitézsége dön-
tötte el, és a csatában maga 

Götz is halálos sebet kapott. A 
váci ütközet így fényes győze-
lemmel végződött, és megnyílt 
az út a magyar csapatok előtt a 
Garam folyó felé. A csatában 
a magyarok 150, az osztrákok 
pedig körülbelül 400 embert 
veszítettek."

Steidl Levente költői kérdés-
ként felvetette, vajon mire ta-
nít minket a váci csata, milyen 
erényekkel voltak felvértezve 
azok a magyar honvédek, akik 
végigküzdötték a hadjáratot, s 
szavai szerint ezek a hősiesség, 
a bátorság, a hit és a tisztesség.

- A tavaszi hadjárat sikere ál-
tal egész Európának megmu-
tattuk, hogy mire képes a nem-
zeti összefogás, és példát szol-
gáltattunk hősiességből, bátor-
ságból, hitből és tisztességből - 
zárta szavait a szónok.

A hagyományőrző esemény 
az ütközet momentumainak 
felidézése után a ligeti honvéd 
emlékmű előtti tiszteletadás-
sal zárult. 

Ribáry Zoltán 
Fotó: Sándor Lajos

Dr. Rétvári Bence a sződligetiekkel is konzultált Dúró Dóra

„A Jobbik váci és választóke-
rületi szervezete nevében há-
lás szívvel köszönöm az aján-
lásgyűjtés első két napján ka-
pott rengeteg ajánlást, amely-
lyel Vác és a Dunakanyar pol-
gárai hozzájárultak a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom 
európai parlamenti választáso-
kon való indulásához!” – fejez-
te kik köszönetét a váci elnök. 
A Mi Hazánk Mozgalom köny-
nyedén gyűjtötte össze az eu-
rópai parlamenti választás in-
dulásához szükséges ajánlá-
sokat – jelentette be a minap a 
váci fórum előtt tartott sajtótá-
jékoztatóján Dúró Dóra. Az el-
nökhelyettes kiemelte: a Gyur-

csány Ferenc vezetésével egye-
sült bal-liberális tömbbel, és a 
Fidesz uram-bátyám rendszeré-

vel szemben egy harmadik utat 
kínálnak. Elsődleges céljuk az 
ország demográfiai problémájá-

nak kezelése, valamint a migrá-
ció befogadásától való elzárkó-
zás. Mint elhangzott: a Mi Ha-
zánk listáját a MIÉP és az FKGP 
is támogatja, a szövetségkötéssel 
pedig elsősorban a régi nemzeti 
radikális szavazókat és a vidék 
Magyarországát kívánják meg-
szólítani. „Szeretnénk, ha Ma-
gyarország a magyaroké ma-
radna!” – idézte jelmondatukat 
az elnökhelyettes, aki hozzá-
tette: „választási programunk-
ban bemutatják, hogy milyen 
lenne a Mi hazánk Európája.”   
Majd így folytatta: „Program-
központú kampányt folyta-
tunk, melyben a bevándorlás el-
lenességre nagyon-nagy hang-

súlyt fektetünk, hiszen az egyik 
legnagyobb kihívás lesz Európa 
számára a 21. században, hogy 

sikerül-e a keresztény mivoltát 
megőriznie és Magyarországot 
pedig magyarnak” – húzta alá 
Dúró Dóra, aki szerint a kor-
mány családpolitikája nem elég 
hatékony, a termékenység alig 
növekedett, főleg a középosztály 
körében. Az elnökhelyettes kije-
lentette: a demográfiai problé-
mák orvoslására javaslatokat 
dolgoztak ki a programjukban, 
amit nemcsak itthon, de az Eu-
rópai Parlamentben is képvisel-
nek majd. 

Újságírói kérdés kijelentette: 
kizárólag a nemzetek Európája 
koncepcióját tudják támogatni.

Vetési Imre

Folytatás a címlapról
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Vácrátóton két aszfaltozott utcát, 
Kóspallagon felújított egészségházat avattak

Kóspallag felújított és kibővített egészségháza

Virágba borult Vác 
legnépszerűbb tere

Megkezdődött nyílt vízi kajak-
kenu központ építése Dunakeszin

Rétvári: megújulnak falvaink 
Hatalmas sikert aratott a Duna-Dráva Cement Kft. új, a fenntarthatóság je-
gyében indított kezdeményezése. A DDC Zöld Város Programon a Zöld Al-
ternatíva Vetélkedő versenyzői, váci diákok és a cementgyár dolgozói két 
napon keresztül, együttes erővel szépítették a deákvári KRESZ parkot és 
a vízfogó területét.

Dunakeszin működik Pest megye egyik legnagyobb sportegyesülete, melynek 
15 szakosztályában 19 sportágban küzdhetnek a versenyzők a megyei első osz-
tálytól kezdve egészen a nemzeti bajnokság legmagasabb osztályáig. 

A Magyar Falu Program támogatási lehetőséget nyújt az 5000 fő alatti kis 
településeknek különböző fejlesztések, beruházások megvalósítására – 
jelentette ki dr. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, a váci 
központú régió országgyűlési képviselője Vácrátóton, ahol két kőszórá-
sos utca kapott új, aszfalt burkolatot. Néhány nap elteltével pedig Kóspal-
lagon avatta fel azt a teljesen felújított és kibővített egészségházat, mely-
hez az állam közel 42 millió forint támogatást adott.

A Duna-Dráva Cement Kft. a helyi kö-
zösségek támogatásának és egy tisz-
tább, rendezettebb és élhetőbb kör-
nyezet kialakításának érdekében hoz-

ta létre a DDC Zöld Város Programot, beépítve 
azt a további három pillérből álló társadalmi fe-
lelősségvállalási programjába.

Vác számos iskolájából és óvodájából több 
mint 200 diák és óvodás érkezett az április 5-i 
napon, hogy közös erővel és fiatalos lendülettel 
megszépítsék a deákvári KRESZ park területét.

Ekkor tartották a Zöld Alternatíva Vetélkedő 
első fordulóját is, amelyen a jelentkező csapatok 
izgalmas, kreativitást és rátermettséget igénylő 
feladatokkal találkoztak. Az első forduló során 
egy, a cementgyárral, környezetvédelemmel és 
Váccal kapcsolatos kérdőívet töltöttek ki a vetél-

kedőre regisztrált csapatok, majd a KRESZ park 
területén növényeket és fákat ültettek, végeze-
tül pedig „Land art”-ot készítettek a helyszínen 
megtalálható gallyakból és levelekből. A legjob-
ban teljesítő 6 csapat megméretteti magát a dön-
tő során április 26-án, a Váci Cementgyárban.

Az esemény sztárvendége Puskás Peti volt, 
aki maga is szívügyének tekinti a környezet vé-
delmét, csak úgy, mint a DDC. Az énekes min-
den feladatból kivette a részét, lelkesen támo-
gatta a Zöld Alternatíva Vetélkedő versenyzőit. 
A jó hangulatot közös képekkel is megörökítet-
ték, amelyek felkerültek a vállalat közösségi ol-
dalára.

A DDC-s munkavállalók is aktív szerepet vál-
laltak

A programsorozat következő napján, április 
6-án a vállalat dolgozói és a családtagjaik foly-
tatták a munkát. A résztvevők elszántságának 
köszönhetően a vízfogó megszabadult az elbur-
jánzott növényzettől, helyükre több száz tő le-
vendula került. 

A Duna-Dráva Cement Kft. számára fon-
tos, hogy az elültetett fák és növények az idő 
előrehaladtával is gondozva legyenek, ebben 
megbízott szakemberek és DDC-s munkaválla-
lók fognak segíteni, akik folyamatosan öntözik 
és gyomtalanítják majd a területet.

A programsorozat létrejöttében Bíró György 
(Vác Város Környezetvédelméért Alapítványá-
nak elnöke) segítette a DDC-t, valamint a hely-
színi koordinációban is kiemelt szerepet válla-
lat. A frissítőket a Vác-Deákvári SE elnöke Vá-
sárhelyi Tamás biztosította a résztvevőknek. 

A VS Dunakesziben kö-
zel 2700 fiatal sportol. A 
város büszkesége a Du-

nakeszi Kajak Club is, melynek 
kiváló szakmai stábja évről évre 
tehetségesebbnél tehetségesebb 
fiatalokat nevel a magyar kajak 
sport számára, akik között töb-
ben is büszkélkedhetnek világ-
bajnoki címmel.

Dunakeszi másik feltörekvő 
és sikeres vizes sportága a sár-
kányhajósosok csapata, mely-
nek tagjai is országoshírnévnek 
örvendhetnek.

A Duna menti város Önkor-
mányzata számára így mi sem 
volt természetesebb, hogy két 
éve indult azon a pályázaton, 

melyet a kormány a nyílt vízi 
kajak-kenu központok építésé-
re írt ki. 

- A pályázaton 760 millió fo-
rint állami támogatást nyert az 
Önkormányzat – tájékoztatta 
lapunkat Dióssi Csaba. Duna-
keszi polgármestere elmondta, 
hogy március közepén elindult 
a nyílt vízi edzőközpont építé-
se a Duna-parti napközis tábor 
területén. A több szintes épü-
letben kialakításra kerül kon-
ferenciák megtartására alkal-
mas előadóterem, ebédlő, re-
kreációs helyiség és a sportolók 
elhelyezésére alkalmas szállás-
helyek. A fejlesztés részeként 
parkosítják a területet, amely 

a kerítés áthelyezésével tovább 
bővül. A beruházás a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség és az 
Önkormányzat közös beruhá-
zása. 

- Az új komplexumot 2020 
nyarán vehetik birtokba a 
sportolók és a nyári napközis 
tábor résztvevői. Itt is szeret-
ném kihangsúlyozni, hogy – 
az idei építkezés után – jövő-
re újra, a megszépült, a Duna-
parton felépült új ingatlan ad 
majd otthont a nyári napközis 
tábornak, mint már az elmúlt 
hosszú évek során – hangsú-
lyozta Dióssi Csaba polgár-
mester.

(Vetési)

A kormánypárti politi-
kus az Európa-hírű bo-
tanikus kertjéről (is) 

közkedvelt Vácrátóton tartott 
útavatón örömmel hangsú-
lyozta, hogy Pest megye északi 
részén, a Dunakanyar és a Bör-
zsöny településein korábban 
soha nem tapasztalt fejleszté-
seknek, beruházásoknak lehet-
nek tanúi a helyi közösségek. 

- A Váci és a Szobi Járásban, 
kilenc településen épül külte-
rületi út 619 millió forint ér-
tékben, egy településen épül-
nek járdák és hozzá kapcso-
lódó utak 146 millió forint ér-
tékben. Belterületi utak fel-
újítására 16 településen kerül 
sor, közel másfél milliárd fo-
rint értékben – emelte ki a tér-
ség országgyűlési képviselő-
je, aki rendkívül pozitívnak 
tartja, hogy az M2-es bővíté-
si munkálatainak több mint a 
60 százalékát elvégezték már-
cius elejéig a szakemberek. - 
Tehát az idei átadás várható – 
tette hozzá. 

Spiegelhalter László, Vácrá-
tót polgármestere beszédében 
kiemelte, hogy néhány hete 
adták át a felújított fogorvosi 
rendelőt. Korábban kibővítet-
ték az óvodát, bölcsődét nyi-

tottak, most pedig két -, mint 
fogalmazott, 21. századi - asz-
faltozott utcát avathatnak fel, 
ami óriási előre lépes az itt élők 
életében. - Először építettünk 
utat, ráadásul kettőt is. Mások-
nak 500 méter út megmoso-
lyogni való, de nekünk ez egy 
sztráda – mondta boldogan a 
település vezetője. 

Kóspallagon közel 42 millió 
forint állami támogatásból és 
8,5 millió önkormányzati for-
rásból újították fel és bővítet-
ték ki az egészségházat, amely-
ben helyet kapott a háziorvosi, 
a fogorvosi rendelő, a gyógy-
szertár, és a védőnői szolgá-
lat is. 

 Rétvári Bence avató beszé-

dében kijelentette, hogy Ma-
gyarország egyik megújulá-
si forrása a fejlődő kistelepü-
lések. – Ezért is fontos a kor-
mány számára, hogy a kis te-
lepüléseken, falvakban élők 
számára is a nagyvárosokban 
élőkhöz hasonló életszínvona-
lat, egészségügyi ellátást bizto-
sítson. A kisebb településeken 

200 ezerrel többen dolgoznak, 
mint 2010-ben, jövedelmük 40 
százalékkal nőtt – hangoztatta 
az Emmi parlamenti államtit-
kára, aki hozzátette: kis telepü-
léseken több gyermek él, mint 
a nagyvárosokban, az idő-
sek aránya pedig alacsonyabb, 
mint az országos átlag. 

Klein Tibor polgármester az 
önkormányzat nevében mon-
dott köszönetet felújítást elő-
segítő politikusoknak az álla-
mi támogatásért. Elismerés-
sel szólt a kivitelezők munká-
járól, a helyi közösség tagjai-
ról, akik önzetlenül segítették 
az egészségház környezetének 
szépítését, amely mindannyiuk 
büszkesége. – A közös össze-
fogásnak köszönhetően nap-
jainkban elvárható színvona-
lú rendelőkben fogadhatják, 
szolgálhatják ki Kóspallag la-
kóit orvosaink – mondta elé-
gedetten.  

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Spiegelhalter László 
polgármester és Rétvári Bence 
avatta fel az aszfaltozott 
vácrátóti utcákat
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Egészség ezreknek, 
milliók a kórháznak

Május 4-én Vácra érkezik a Richter Egészségváros
Május 4-én Vácra érkezik a Richter Egészségváros. A Március 15. téren 
reggel 9:00-től délután 17:00-ig egy helyen, egyszerre több fontos szűré-
sen is ingyenesen részt vehetnek az eseményre kilátogatók. Ráadásul ak-
tivitásukkal a helyi kórházért is tesznek, hiszen minden egyes szűrésért, 
tanácsadásért és előadáson való részvételért 300 forintot érő adomány-
pont jár. Az összegyűlt adományösszegből lélegeztető gép beszerzését 
tervezi a Jávorszky Ödön Kórház.

Ma már egyre töb-
bet hallani az egész-
ségtudatosság és 

a megelőzés fontosságáról. 
A szűréseken való részvétel 
azonban még mindig messze 
elmarad az elvártól. Motivá-
ció hiánya, hosszú előjegyzési 
lista és a diagnózistól való fé-
lelem. Szakértők szerint ezek 
a leggyakoribb okai annak, 
miért vesznek részt még min-
dig kevesen a szükséges szű-
rővizsgálatokon. Pedig a pre-
venció és a betegség időbe-
li diagnosztizálása életeket 
menthet. 

„A Richter Egészségvá-
ros családias közegben vég-
zett szűrővizsgálatai egysze-
rűek, gyorsak, biztonságosak, 
nem okoznak kellemetlen-

séget vagy fájdalmat a páci-
ensnek, és nem utolsó sorban 
mindenki számára ingyene-
sek. Kórházvezetőként örülök 
és nagyon köszönöm, hogy 
a váci kórház küldetésével 
összhangban, aktív szereplői 
és résztvevői lehetünk a ren-
dezvénynek. Célunk, hogy a 
gyógyítás mellett nagy hang-
súlyt fektessünk a megelőzés-
re is.” – hangsúlyozta Dr. Ur-
bán Edina, a Jávorszky Ödön 
Kórház főigazgató főorvosa. 
„Hiszek a közösség erejében, 
a lakosság aktivitásában. Bí-
zom benne, hogy a váci Rich-
ter Egészségvárosra is sokan 
eljönnek, és élnek azzal a le-
hetőséggel, hogy tehetnek a 
kórházukért és annak eszköz-
parkjáért.” – tette hozzá.

A Richter Gedeon Nyrt. 
2009-ben indította útjára a 
Richter Egészségváros Prog-
ramot. A kezdeményezés 
eseményein eddig 68 város-
ban mintegy 170 ezren vet-
tek részt. A program mottó-
ja: “Egészség ezreknek, mil-
liók a kórházaknak”. Az ese-
mény helyszínén több mint 30 
sátorban várják az egészségü-
kért tenni vágyókat többek 
között olyan szűrővizsgála-
tokkal, mint prosztataszűrés 
(PSA), csontritkulásszűrés, 
érszűkület-vizsgálat, kolesz-
terinszint- és vérnyomásmé-
rés, asztmaszűrés vagy éppen 
szív- és érrendszeri kocká-
zatfelmérés. Továbbá fontos 
egészségügyi tanácsadások 
vehetők igénybe nőgyógy-

ászati témákban (fogamzás-
gátlás, változókor, kismama-
tanácsadás, mell-önvizsgá-
lat), memóriazavarok, szo-
rongás, depresszióval kapcso-
latos kérdésekben, vagy akár 
gyógyszerészi témákban is. A 
gyógytorna sátorban az órán-
ként induló foglalkozások 
mellett egész napos tanács-
adással segítenek a szakem-
berek.

„Azt látjuk, hogy még min-
dig nagyon nagy szükség van 
az Egészségváros program-
ra, egy-egy rendezvényen át-
lagosan a szűréseken részt-
vevők mintegy 30-50 száza-
lékánál találunk olyan ered-
ményeket, amelyek indokolt-
tá teszik, hogy az adott egyén 
utána továbbmenjen az alap-
ellátásban vagy a szakorvo-
si ellátásban attól függően, 
hogy milyen típusú a problé-
mája” – értékelte a programot 
Beke Zsuzsa a Richter Gedeon 
Nyrt. PR és kormányzati kap-
csolatok vezetője.

A Richter Egészségvá-

ros keretében elérhető vala-
mennyi vizsgálat és tanács-
adás ingyenes, sőt a részvéte-
lért adománypont is jár. Min-
den egyes aktivitás 300 forin-
tot ér. Az összegyűlő összeg 
a nap végén hozzáadódik a 
Richter Gedeon Nyrt. által a 
Jávoszky Ödön Kórház szá-
mára felajánlott 2 millió fo-
rintos alapadományhoz. 

Sokakat érintő témájú elő-
adások hallhatók Szily Nóra 
közismert pszichológus, Zsi-
ros László Róbert tudomány-
kommunikációs szakember, 
és Jaksity Kata közéleti sze-
mélyiség által. Béres Alexand-
ra fitnesz világbajnok táplál-
kozási és testmozgás tanácso-
kat ad a mindennapokra. Kö-
zös tornaórát tart Katus At-
tila aerobik világbajnok. A 
program indulása óta a ren-
dezvénysorozatot fővédnök-
ként támogatja Rudolf Péter 
Kossuth és Jászai Mari-dí-
jas színművész, akivel szemé-
lyesen is találkozhatnak a vá-
ciak. Színes családi progra-

mok: bábszínház, gyermeksa-
rok, zenei- és táncprodukci-
ók teszik teljessé a napot. Az 
esemény házigazdája Abaházi 
Csaba lesz.

A nap programja Vác Vá-
ros és a Jávorszky Ödön Kór-
ház szervezésében egy közös 
Egészségsétával indul reggel 9 
órakor Bécsi kapu elől a Váci 
Ifjúsági Fúvószenekar kísére-
tében. A sétához bárki csatla-
kozhat, aki az egészségtuda-
tosság ügyét fontosnak tart-
ja és tevőlegesen tesz is érte. 
Az Egészségsétával a rendez-
vényre érkezők dupla részvé-
teli adományponttal járulnak 
hozzá az adomány gyarapítá-
sához. 

„A váciak számára rendkí-
vül fontos, hogy segíthesse-
nek a közösségnek. Nagyon 
örülünk a lehetőségnek, hogy 
idén Vácra is ellátogat a Rich-
ter Egészségváros! Ez a ren-
dezvény nemcsak pluszt ad a 
helyieknek, de a közösséget 
és a helyi kórházat támoga-
tó koncepciója miatt biztosan 
sikeres lesz a váciak körében.” 
– fogalmazott Fördős Attila, 
Vác Város polgármestere.

www.egeszsegvaros.hu
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Színvonalas rézfúvós 
verseny Gödön

Hatodik alkalommal rendezte meg a Gödi Művészetoktatásért Alapítvány 
a Pest Megyei Rézfúvós Versenyt. A megmérettetésnek ezúttal is a Né-
meth László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont. 

„A rézfúvós hangszereket rég-
óta fenségesnek tartják: hangzá-
suk pompájával egyetlen hang-
szercsoport sem vetekedhet”, fo-
galmazott A rézfúvós hangszerek 
története Magyarországon című 
doktori disszertációjában dr. Far-
kas István Péter Liszt Ferenc-díjas  
harsonaművész, egyetemi tanár. E 
megállapításhoz úgy véljük, nem 
kell kommentár, hiszen a zeneka-
ri vagy szóló fúvós hangszeres mu-
zsika minden alkalommal bizony-
ságot nyújt efelől. A korai sípokat 
felváltó trombita harcba hívó jelei-
nek megszólaltatása mellett az ud-

vari zenészek (korabeli elnevezés-
sel hangászok) trombitajátéka is a 
feljegyzések szerint fontos szerepet 
töltött be eleink életében. Később a 
trombita mellett megjelent a rézfú-
vós család több, ma is ismert hang-
szere, és népszerűségük napjaink-
ban is töretlen. 

Nem véletlen, hogy a zeneiskolák 
egyik kedvelt tanszaka napjaink-
ban is a rézfúvós oktatás. A beveze-
tőben már említett megyei verseny-
re is harminc település kilencven-
egy növendéke érkezett a 3-3 tagú 
független neves szakmai zsűri előtt 
összemérni eddig megszerzett tu-
dását és tehetségét.   

Szavári Anita művészeti igaz-
gatóhelyettes arról tájékoztatta la-
punkat, hogy: „Göd Város Önkor-
mányzata főtámogatóként állt a 
rendezvény mellé, ezzel is segítve a 
megyei szintű tehetséggondozást.” 
Egyébiránt a versenyt több hang-
szerüzlet, valamint helyi vállalko-
zók is támogatták.

A rendkívül színvonalas ver-
seny befejeztével a zsűri értékelé-
se alapján tanári díjat vehetett át 
Kresz Richárd Károly, a Szentendrei 
Vujicsics Tihamér Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, valamint Hidegkuti 
Zoltán, a Csömöri Krammer Te-
réz Zeneiskola tanára. Korrepeti-
tori díjban részesült Radnainé Puer 
Judit, a Gödöllői F. Chopin Alap-
fokú Művészeti Iskola, valamint 
Katrinné Munkácsi Tünde, a Dányi 
Alapfokú Művészeti Iskola tanára.

A trombita verseny abszolút 
győztese Teffner Zsombor, a szent-
endrei intézmény növendéke. Ta-
nára Kresz Richárd Károly, zon-
gorakísérője Tóth Judit. Díja egy 
trombita volt, mely az egyik hang-
szerüzlet ajándéka.         

A kürt és mélyrézfúvós verseny 
abszolút győztese Szomorjai Bene-
dek (tenorkürt). Ő a Szigetszent-
miklósi Ádám Jenő Zeneiskolá-
ból és Alapfokú Művészeti Iskolá-
ból érkezett, tanára Zsirmon Zsolt, 
zongorakísérője Csuka Ágnes Ka-
rolina. Az ifjú zenész az alapítvány 
jóvoltából egy tenorkürtöt vehe-
tett át. 

A verseny után az Artisjus díjas 
Brass int the Five Rézfúvós Együt-
tes hangversenyét  hallgathatta a 
közönség. Az előadás sikeres pályá-
zat után, a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósult meg.

Katona M. István



8 Dunakanyar Régió XXI. évfolyam 8. szám

Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.huDunakanyar Régió

Rekordot döntött 
az idei Fut a Keszi

Az elmúlt fél évtizedben évről évre nőtt a Fut a Keszi futóversenyen rajt-
hoz állók létszáma, amely idén, a hatodikon rekordot döntött, hiszen kö-
zel 1700 sportszerető fiatal és idősebb korú teljesítette az edzettségi ál-
lapotának leginkább kedvező távot.

Április 7-én, vasár-
nap kora délelőtt 
több ezren látogat-
tak ki a Dunakeszi 

repülőtérre, hogy részesei le-
gyenek egy nagyszerű közös-
ségi élménynek, melyhez hoz-
zájárult a ragyogó tavaszi idő-
járás, a futók és az érdeklődők 
remek hangulata, no és a szer-
vezők kitűnő előkészítő mun-
kája, Dunakeszi Város Önkor-
mányzata támogatása, aminek 
köszönhetően – többek között 
- nevezési díj nélkül hódolhat-
tak kedvenc szenvedélyüknek a 
futás, a mozgás szerelmesei.

Idén is Bíró György és Ba-
rátai, valamint Fábián Niko-
letta műsorvezető garantál-
ták a nagyszerű hangulatot. 
Kundlya Zsófia tanárnő „lá-
nyai” látványos műsorukkal 
ezúttal is elkápráztatták a kö-
zönséget, miként Stefán Tiva-
dar tanár úr ütősei is.

Dióssi Csaba köszöntőjében 
kiemelte, hogy Dunakeszi a 
sportok városa, melyre remek 
példa – többek között - a Fut 
a Keszi és a Mozdulj Dunake-
szi. Nagyszerű sportolási lehe-
tőség kínálkozik az óvodások-
tól kezdve - az iskolásokon át, 
akik öt sportágat űzhetnek a 
mindennapos testnevelés óra-
rendjébe beépítve – egészen a 
felnőttekig bezárólag. Ezt a célt 
szolgálja az a két új sportcsar-

nok is, melyek építése idén kez-
dődik, a harcművészeti edző-
központ felújítása, a Magyar-
ság Sporttelepen épülő modern 
atlétikai pálya is. 

A polgármester megnyitó 
gondolatai után -, aki egyéb-
ként két nagy fiával, Balázzsal 
és Csabával együtt futotta le a 
Fut a Keszi 5 kilométeres táv-
ját – újra Bíró Györgyé volt a 
„főszerep”, aki rendkívül szel-
lemes mondataival és hasznos 
információival hangolta a 2,5 
km (Kiskeszi), 5 km (Fut a Ke-
szi) és 10 km (Nagykeszi) távo-
kon rajthoz állókat.

Természetesen idén is volt 
ovis futás, ami nemcsak a ki-
csik, de szüleik körében is 
rendkívül nagy népszerűség-
nek örvend.

Szóval, szólt a zene, s a nagy 
közös visszaszámlálás után el-
rajtolt az idei Fut a Keszi né-
pes mezőnye. A lelkes sport-
emberek az előttük gyönyö-
rű panorámaként feltárulkozó 
Pilis hegység és a Megyeri híd 
irányába indultak el, hogy egy 
hatalmas, 2,5 kilométeres kört 
leírva egyszer, kétszer, vagy, 
mint a tízezresek négyszer fus-
sák végig a vállalt távot.

A 6. Fut a Keszi résztvevői-
nél talán csak Seltenreich Jó-
zsef főszervező, a Dunakeszi 
Sportigazgatóság sportigazga-
tója volt boldogabb, hiszen a 

rendezvényre közel háromezer 
ember látogatott ki. 

 – Édes gyermekemnek te-
kintem ezt a sportprogramot. 
Hét éve, amikor sportigazga-
tó lettem, eldöntöttünk, hogy 
újra indítjuk a korábbi évtize-
dekben nagy sikernek örven-
dő futóversenyt, melynek ak-
koriban a lóversenypálya adott 
otthont. Örülünk, hogy rend-
kívül pozitív a fogadtatása. Sőt, 
igen sokan igénylik, hogy még 
több futóversenyt szervezzünk 
a városban. Minden jó ötle-
tet, igényt támogatunk, hiszen 
közismert, hogy Dunakeszin 
egyre hangsúlyosabb szerepe 
van a sportnak, amit minden 
évben jelentős összeggel támo-
gat az Önkormányzat – mond-
ta a sportigazgató. 

A remek hangulatú futó-
verseny eredményhirdetése-
kor Bíró György bejelentette, 
hogy az idei Fut a Keszi rekor-
dot döntött, melyen 1637 in-
duló volt, akiknek a szervezők 
egy szép kivitelű emlékérem-
mel kedveskedtek. A futóktól 
és a szépszámú érdeklődőtől a 
rendezvény végén Dióssi Csaba 
polgármester az önkormány-
zat és a szervezők nevében úgy 
köszönt el, hogy „Jövőre vele-
tek ugyanitt!”

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

AUTÓ ÉS TEHERAUTÓ 
SZERELŐ/ 
ÉPÍTŐIPARI GÉPSZERELŐ/ 
MEZŐGAZDASÁGI 
GÉPSZERELŐ MUNKATÁRS
A Penta Általános Építőipari Kft. keres teljes 
munkaidőben szerelő munkatársakat, a gödi 
telephelyére. 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:

• Autó és teherautó szerelői / építőipari 
gépszerelői / mezőgazdasági gépszerelői

tapasztalat, vagy ilyen irányú középiskolai / 
szakmunkás végzettség
• Szerszámismeret és magabiztos 
szerszámhasználat
• Önálló, igényes munkavégzés

AMIT KÍNÁLUNK:

• Stabil, hosszú távú munkalehetőség
• Alkalmazotti jogviszony
• Versenyképes jövedelem
• Új munkatársunk tevékenységéhez 
  a megfelelő műszaki szerszámokat, 
munkavédelmi felszereléseket biztosítjuk

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

• Penta Kft. gödi telephelye - 2131 Göd, 
Nemeskéri-Kiss Miklós út 112.

Szakmai önéletrajzokat bérigény megjelölésével: 
hoos.sandor@pentakft.hu címre kérjük 
elküldeni!


