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Rétvári: számos kormányzati 
intézkedés segíti a tanévkezdést

Püspökké szentelték a Váci Egyházmegye 
új főpásztorát, Marton Zsoltot
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Folytatás a 2. oldalon

Számos kormányzati intézkedés segíti a családokat az idei tanévkezdés-
ben - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
(Emmi) parlamenti államtitkára augusztus 26-án, Budapesten tartott  saj-
tótájékoztatóján. Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkár arról 
beszélt, hogy minden iskolába rendben megérkeznek a tankönyvek az 
egy hét múlva induló 2019/2020-as tanévre.

Marton Zsoltot, a bu-
dapesti Központi Pap-
nevelő Intézet rek-
torát augusztus 24-
én ünnepi szentmise 
keretében püspökké 
szentelték és beiktat-
ták főpásztori hivata-
lába a váci székesegy-
házban. A főszente-
lő Erdő Péter bíboros, 
prímás; a társszente-
lők Michael August 
Blume apostoli nun-
cius és Beer Miklós 
nyugalmazott váci 
püspök voltak.

Rétvári Bence közölte: ma 
már a magyar családok 
érezhetik, hogy az iskola-
kezdés idején a terhek jó 

részét igyekszik a kormány levenni 
a vállukról, a juttatások körét bőví-
tették.

Kifejtette: a 2010-es költségve-
téshez viszonyítva az látható, hogy 
2020-ban 645 milliárddal bővülnek 
az oktatásra fordított források.

Rétvári Bence hozzátette: a legna-
gyobb mértékben a pedagógusbérek-
re fordítható keret nőtt, a jövő évben 
355 milliárd forinttal többet fordí-
tanak e célra, mint amennyit az ál-
lam, az önkormányzatok fordítottak 
2010-ben. Felidézte, hogy megvaló-
sult egy átlagosan 50 százalékos bér-
emelés, és a különböző minősítési el-

járások során a pedagógusok akár 70 
ezer forintos plusszal számolhatnak 
– írja az MTI.

Bővültek emellett a szociális gyer-
mekétkeztetés forrásai, ez a 2010-
es 29 milliárdról jövőre 82 milliárd 
forintra nő. 2,5-szeresére emelke-
dett az a forrás, amelyből a gyerme-
kek számára ingyenes étkezést tud-
nak biztosítani. Ez a növelt összeg azt 
jelenti, hogy bölcsődében, óvodában 
minden tíz gyermek közül 8-9 ingye-
nesen kapja az étkezéseket, és az is-
kolások körében is jóval többen jo-
gosultak a térítésmentes étkezés-
re, amely egyre inkább családtámo-
gatássá válik a korábbi szociális jut-
tatásból. Az egynapi költségkeret is 
nőtt, amiből egészségesebb ételeket 
tudnak a gyermekeknek biztosítani.

A parlamenti államtitkár kitért 
arra is, hogy az első, sikeres nyelv-
vizsgát az állam finanszírozza, illet-
ve kifizetik a KRESZ-vizsga díját is a 
fiataloknak.

A következő tanévben indul el 
a 9. és 11. évfolyamon az a lehető-
ség, hogy a diákok kétszer két hé-
tig idegennyelvi környezetben nyelvi 
kurzuson vehetnek részt.

Maruzsa Zoltán köznevelési he-
lyettes államtitkár arról beszélt, hogy 
a nyomdák augusztus 1-jéig vala-
mennyi tankönyvet legyártottak, és 
elkezdődött a tankönyvek kiszállítá-
sa az iskolákba.

Mostanra már szinte minden in-
tézménybe megérkeztek a tanköny-
vek, illetve az elkövetkező napok-
ban megérkeznek. Összesen 13 mil-

lió tankönyvet szállítottak ki az isko-
lákba - ismertette.

Jelentős változás ez a 2010 előt-
ti időkhöz képest - mutatott rá a he-
lyettes államtitkár, aki hozzátette: 

1-9. évfolyamon valamennyi tanuló 
már ingyenesen kaphatja a tanköny-
vet. A 2020-as tanévtől pedig a köz-
nevelés valamennyi résztvevője térí-
tésmentesen jut a kiadványokhoz.

Marton Zsoltot Ferenc pápa 
július 12-én nevezte ki  a 
Váci Egyházmegye élére, 

miután elődje, Beer Miklós  – a ha-
gyományoknak megfelelően  – 75. 
életévének betöltésekor benyújtotta 
lemondását.

A  liturgia elején Beer Miklós nyu-
galmazott megyéspüspök köszöntöt-

te az egybegyűlteket, rámutatva, hogy 
az Úristen gondoskodott az ő népéről, 
és új főpásztort adott neki. Külön kö-
szöntötte azokat, akik a Marton Zsolt 
életének és szolgálatának főbb állo-
másait jelentő Maglódról, Ecserről, 
Dányból, Nagykátáról, Gödről, illetve 
a budapesti Központi Szeminárium-
ból érkeztek.

A váci Nagyboldogasszony Székes-
egyházban tartott ünnepi szentmisén, 
a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia (MKPK) csaknem valameny-
nyi jelenlegi és nyugállományban levő 
tagja, több határon túli püspök és An-
tonin Basler olmützi segédpüspök 
volt jelen. A kormányt Soltész Miklós, 
a Miniszterelnökség egyházi, nemze-
tiségi kapcsolatokért és az üldözött 
keresztények megsegítéséért felelős 
államtitkára, Rétvári Bence, az Emmi 
parlamenti és Latorcai Csaba, a mi-
nisztérium közigazgatási államtitká-
ra, valamint Tuzson Bence, a Minisz-
terelnökség közszolgálatért felelős ál-
lamtitkára képviselte. 

“Hogy pedig Tiszteletreméltó Test-
vérünk, Beer Miklós lemondása foly-
tán pásztor nélkül maradt és a Váci 
Egyházmegyének törvényes Vezetője 
legyen, Téged, Kedves Fiam, akit lel-
kiéletét gondozónak, az Egyház törvé-
nyeiben, intézményes ügyeiben, az is-
teni és emberi dolgokban járatosnak 
ismertünk meg, úgy gondoltuk, hogy 
ugyanezen Egyházmegye főpásztorá-
vá rendelünk. Ezért a Püspöki Kong-

regáció véleményére építve, legfőbb 
apostoli hatalmunkkal, Téged a Váci 
Egyházmegye püspökévé nevezünk 
ki, megadva az ezzel járó kötelezett-
séghez fűződő jogokat” – olvasható 
Ferenc pápa kinevező okiratában.

Erdő Péter bíboros beszédében ki-
emelte, hogy a kereszténység nem 
puszta életfilozófia, nem hasznos ta-
nácsok gyűjteménye arról, hogy ho-
gyan éljünk kellemesen. A keresz-
ténység nem a világ megfigyelésé-
ből összegyűjtött tapasztalatok el-
méleti rendszere, nem is csupán va-
lamilyen aktuális szociális program, 
hanem tanítványság, magának Jé-
zusnak a követése. Szavai szerint az 
apostolutódot maga Jézus gondnok-
nak, vagyonkezelőnek nevez és ki-
jelenti róla, hogy nem kívánnak tőle 
mást, mint azt, hogy hűséges legyen. 
Erdő Péter szavai szerint a püspöki 
hivatással nem kényelmes beosztást, 
társadalmi rangot vagy emberi meg-
becsülést választ az, aki ma elvállalja 
ezt a küldetést.
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Tuzson Bence: A fejlődés és a megerősödés hosszú távon a fennmaradásunk, a megmaradásunk záloga

A kormányt képviselő politikusok

„Mindig volt olyan talpalatnyi föld, 
amit Magyarországnak neveztek”

Kiemelt jelentőségűek az infrastrukturális fejlesztéseink, a környezetünk védelmére irányuló beruházása-
ink és célkitűzéseink, valamint a városi szolgáltatások bővítésére vonatkozó törekvéseink – nyilatkozta la-
punknak Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője. Mint mondta, a 
felmérések azt igazolják, hogy hazánkban az elmúlt időszakban harminckét százalékkal nőtt a gyermek-
vállalási kedv, tehát a fiatalokban megvan a szándék és az eltökéltség a családalapításra, a kormány pe-
dig a rendelkezésére álló eszközökkel igyekszik ebben támogatni őket. A politikus külön örömmel értékel-
te azt is, hogy egyre több fiatal választja otthonának régiónkat, és ennek köszönhetően településeink egy-
re fiatalodnak.

Püspökké szentelték a Váci Egyházmegye 
új főpásztorát, Marton Zsoltot

Folytatás a címlapról

A homília után következett a 
püspökjelölt ígérettétele, mely-
nek végén a főszentelő azt kí-
vánta neki: „Isten tegye teljessé a 
jót, amit megkezdett benned!” A 
szertartás a Mindenszentek litá-
niájával folytatódott, amely alatt 
Marton Zsolt az Istennek való 
teljes önátadás jeleként a földön 
fekve imádkozott.

Ezután a jelen lévő püspökök 
kézrátétele, illetve az ezt követő 
felszentelő ima által adatott át a 
papi rend teljessége az új püspök-
nek. Utána Erdő Péter a szente-
lendő fejét megkente olajjal, majd 
az evangéliumos könyvet, vala-
mint a főpapi jelvényeket: a püs-
pöki gyűrűt, a mitrát – püspöks-
üveget – és a pásztorbotot vehet-
te át Marton Zsolt. Az új váci fő-
pásztor ezután foglalta el püspö-
ki székét.

Az újdonsült megyéspüspök 
békecsókot kapott előbb a fő-
szentelőtől, majd minden püs-
pöktársától. Ezután az egyház-
megye papjai  – köztük az egy-
házmegye területén szolgáló 
szerzetespapok is  – és állandó 
diakónusai egyenként Marton 
Zsolt elé járultak, és kézfogással 
kifejezték engedelmességüket és 
tiszteletüket.

A szertartás az Eucharisztia li-
turgiájával folytatódott, ekkor az 
újonnan felszentelt püspök át-
vette a főcelebránsi szerepet a 

főszentelőtől. A szentmise vé-
gén felhangzott a Te Deum, mi-
közben az új püspök elődje, Beer 
Miklós és Varga Lajos váci se-
gédpüspök kíséretében végig vo-
nult a hajón, áldást osztva.

A hálaadó ének után Varga La-
jos megköszönte a nyugdíjba vo-
nuló Beer Miklós 16 évi szolgá-
latát, és további jó püspöki szol-
gálatot kívánt neki, immár az 
új főpásztorral való együttmű-
ködésben. Ezután Marton Zsol-
tot köszöntötte az egyházmegye 
papsága, a szerzetesek és szerze-
tesnővérek, a diakónusok és más 
világi szolgálók, valamint az egy-
házmegye hívei nevében. Szolgá-
latára Isten bőséges áldását kérte.

Marton Zsolt ezt követően 
szólt egybegyűltekhez, kifejezte 
köszönetét – mások mellett - az 

őt pappá szentelő Keszthelyi Fe-
rencnek, akinek a titkára is le-
hetett. Külön megköszönte Beer 
Miklósnak, akinek hatalmas em-
bersége példa számára, hogy 
megismerkedésük óta bizalmába 
fogadta, mindig támogatta.

Az új megyéspüspök ezután 
felvázolta főpásztori program-
ját. Felidézte azt a történetet, 
amikor nagykátai káplán ko-
rában elment a strandra a hit-
tanosokkal együtt, akik koráb-
ban talán még nem láttak pa-
pot fürdőnadrágban. Az egyik 
kisgyerek odament hozzá és azt 
mondta: az atya olyan, mint egy 
ember. “Szeretnék püspökként 
is ember lenni” – hangsúlyozta 
Marton Zsolt.

Forrás: Magyar Kurír

– A Gödön elmondott augusz-
tus 20-i beszédében ön párhu-
zamot vont ezeréves államisá-
gunk és a település városi rang-
jának húszéves jubileuma kö-
zött. Miben látja a legfontosabb 
összefüggéseket?

– Egészen konkrétan a fejlő-
désre és a megerősödésre gon-
doltam, ami hosszú távon a 
fennmaradásunk, a megmara-
dásunk záloga volt minden idő-
ben, és ma is az, beszéljünk bár 
egy évezredes múltú, nagy ha-
gyományú országról, vagy akár 
csak egy kisebb településről is 
ezen belül, amely húsz éve nyer-
te el a városi rangját. Hangsú-
lyozni szeretném, hogy ez a két 
évtized is jelentős időszak, ha azt 
vesszük figyelembe, hogy köz-
ben milyen szintű eredménye-
ket sikerült elérnünk. Példaként 
elég csak arra gondolnunk, hogy 
Szent István királyunk, és utá-
na sok-sok nagy magyar veze-
tő az évszázadok során arra tet-
te fel az életét, hogy ez az ország 
megmaradjon, de a megmaradá-
son túl folyamatosan erősödjön 
is. Ha pedig azt vizsgálja valaki, 
hogy mennyire volt sikeres ez a 
küzdelem, akkor elég egyetlen 
példát említenünk ahhoz, hogy 
eloszlassuk a kételyeket: az ál-
lamalapítástól kezdődően Ma-
gyarországon kívül csak egyet-
lenegy olyan ország van Európá-
ban – mégpedig Franciaország 
–, amelynek az államisága fo-
lyamatosan, megszakítás nélkül 
mindvégig fennmaradt. Min-

dig volt ebben az időszakban 
olyan talapaltnyi föld Európá-
ban, amelyet Magyarországnak 
neveztek. S mindig volt olyan 
föld, ahol mi, magyarok, ma-
gyar állampolgárokként élhet-
tük az életünket. A Gödön az el-
múlt időszakban elvégzett mun-
ka eredményességét jelzi az is, 
hogy az utóbbi években a fiatal 
családok is örömmel választják 
otthonuknak a várost, ami egy-
értelmű jele annak, hogy elis-
merik az eredményeinket, hisz-
nek a település jövőjében, továb-
bi fejlődésében.

– Fel tudna állítani valamifé-
le rangsort a különböző telepü-
léseken megvalósuló beruházá-
sok között?

– Én mindig is azt tartottam a 
legfontosabbnak, hogy olyan be-
ruházásokat karoljunk fel, ame-
lyek itt helyben találkoznak a la-
kosság igényeivel. Tehát mindig 
azok állnak az élen, akármilyen 
rangsort is készítsenek, ame-
lyek megfelelnek ennek az elvá-
rásnak. Számos példát ki lehet-
ne emelni, de nagyon fontosak 
az infrastrukturális fejlesztése-
ink, a környezetünk védelmére 
irányuló beruházásaink és cél-
kitűzéseink, valamint a városi 
szolgáltatások bővítésére vonat-
kozó beruházásaink és törekvé-
seink. Mindenféle rangsortól el-
tekintve én a folyamatban lévő 
fejlesztések közül emelnék ki né-
hányat. Fóton például 2021-re új 
épületbe költözhet a Fóti Nép-
művészeti Szakgimnázium és 

Gimnázium, a Száz Juhocska 
Református Óvoda, a Fóti Sza-
bad Waldorf Óvoda, Általános 
Iskola és az Alapfokú Művésze-
ti Iskola és Gimnázium. Ez a be-
ruházás 223 millió forintos kor-
mányzati támogatással valósul-
hat meg. Ugyancsak Fóton, 350 
millió forintos beruházással 
kezdődhet a Gondviselés Katoli-
kus Óvoda építése, amelynek öt 
csoportszobája lesz. Veresegyhá-
zon ötszázmillió forintos beru-
házással tervezzük az állatkert 
és a medveotthon fejlesztését és 
bővítését, és ugyanitt várható-
an négymilliárd forintból kor-
szerűsítik a termálfürdőt is. Du-
nakeszi forgalmának tehermen-
tesítését egy elkerülő út meg-
építése szolgálja majd. Az M2-
es beruházáshoz kapcsolódik a 
fejlesztés, amelyben új nyomvo-
nalon megépül az M2-es autó-
pálya Dunakeszi északi csomó-
pontját és a 2-es számú főút Göd 
és Dunakeszi közötti részét ösz-
szekötő út. A 2-es főút és az M2-
es autópálya új összekötő útjá-
nak megépítése elsősorban az 
alsógödiek és a Dunakeszi észa-
ki részén élők feljutását könnyíti 
majd meg az M2-esre. Ennek az 
elkészültével befejeződik a Du-
nakeszi „körgyűrű” kiépítése, és 
lehetőség lesz a városon áthala-
dó nehézgépjárművek kitiltásá-
ra is.

– Ezek a beruházások mind 
élhetőbbé teszik majd a térsé-
günkhöz tartozó településeket?

– Meggyőződésem szerint 

igen! A régió egésze a nyertese 
lesz ezeknek a beruházásoknak, 
attól függetlenül, hogy melyik 
fejlesztés épp melyik települé-
sen valósul meg, de mindehhez 
kapcsolódnak még természete-
sen az országos intézkedések is 
– mint a családvédelmi akció-
terv kedvezménycsomagja is –, 
amelyek Csomádon, Csömörön, 
Dunakeszin, Erdőkertesen, Fó-
ton, Gödön és Veresegyházon 
is ugyanúgy előnyös helyzetbe 
hozzák a kisgyermekes családo-
kat és a családalapításra készü-
lő fiatalokat, mint akár az ország 
tőlünk legtávolabb eső pontján. 
A rendelkezésre álló adatok sze-
rint hazánkban harminckét szá-
zalékkal nőtt a gyermekvállalási 
kedv 2012 óta, ez egyértelműen 
igazolja azt, hogy a fiatalokban 
megvan a vágy a családalapítás-
ra, vagyis arra, hogy több gyer-

meket neveljenek, a kormány pe-
dig a rendelkezésére álló eszkö-
zökkel igyekszik ebben támo-
gatni őket. Célunk, hogy minél 
több gyermek szülessen és nőjön 
fel szeretetteljes családi környe-
zetben Magyarországon, s azon 
belül a térségünkben is. Ez pedig 
szoros összefüggésben áll azzal a 
törekvésünkkel, hogy Magyar-
ország a következő időszakban 
Európa egyik legélhetőbb or-

szágává váljon. Nem kell mesz-
szire mennünk, a helyi eredmé-
nyeket máris igazolja, hogy pél-
dául Göd ma az egyik legfiata-
labb település Magyarországon, 
ebben a tankerületben van leg-
több diák hazánkban. Ez jó jel, 
hiszen példát tudunk mutatni az 
egész országnak.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Dióssi Csaba, 
Dunakeszi polgármesterének bejelentése

A várost kilenc éve irányí-
tó Fidesz-KDNP szö-
vetség színeiben a pol-

gármesteri megbízatás elnyeré-
séért újra ringbe szálló Dióssi 
Csaba polgármester (képün-
kön jobbról) sajtóközlemény-
ben és a közösségi oldalán jelen-
tette be, hogy: „Ma reggel a He-
lyi Választási Irodában leadtam 
a polgármesterjelölti és egyé-
ni képviselőjelölti ajánlóíveket. 
Minden jelölt a szükséges meny-
nyiség kétszeresét gyűjtötte.

Folytatjuk a támogatói aláírá-
sok gyűjtését, hogy minél több 
embert el tudjunk érni a követ-
kező időszak terveivel. Minden-
kinek köszönöm a támogatást!” 
– olvasható a szerkesztőségünk-
be augusztus 26-án eljuttatott 
sajtóközleményben.
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László Károly técsői református lelkész

A díszpolgári kitüntetést dr. Licht Anna vehette át 
a város polgármesterétől, Fördős Attilától

A legendás rockoperával 
emlékezett meg Dunakeszi 

az államalapításról
Nemzeti ünnep 
határok nélkül

Ugyanúgy, ahogy országszerte számos településen, Dunakeszin a hagyo-
mányoknak megfelelően emlékeztek meg Szent István napján az államala-
pítás ünnepén. A Fő téren ezúttal az István a király című legendás rock-
opera volt a fő attrakció, de az ünneplők nagy tapssal köszöntötték a ze-
nekarok műsorát illetve a látványos tűzijátékot is.

Az államalapítás nemzeti ünnepének váci megemlékezését igazán külön-
legessé tette, hogy a műsorban - a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar és 
Horváth István, a Magyar Állami Operaház szólistája mellett - a kárpátaljai 
testvérvárost, Técsőt képviselő fiatal előadók is közreműködtek szavalat-
tal, néptánccal, muzsikával.

Dunakeszin immár ha-
gyományos módon a 
Jézus Szíve templom-

ban, ünnepi szentmisével kez-
dődött az államalapítás em-
léknapja, ahol ezúttal is fel-
szentelték a frissen sütött új 
kenyeret. 

Késő délután pedig a Fő té-
ren ünnepi műsor keretében 
emlékeznek meg az államala-
pító királyról és művéről, az 
immár több mint ezer eszten-
dős Magyarországról. Idén 
először a Dunakeszi Koncert-
fúvósok színvonalas előadását 
élvezhette az egyre nagyobb 
számú közönség – a zenekart  
Szilágyi Szabolcs Balázs vezé-
nyelte –, majd este Dióssi Csaba  
polgármester köszöntötte a te-
ret teljesen betöltő tömeget.

„Nagy öröm a számomra, 
hogy ennyien gyűltünk ösz-
sze ünnepelni. Mi, magya-
rok mindig is hazában, nem-
zetben és közösségben gon-
dolkodtunk, így nem véletlen, 
hogy a több tucatnyi nép kö-
zül, amelyek a Kárpát-meden-
cében akartak letelepülni és 
államot alapítani, egyedül mi, 
magyarok voltunk képesek 
fennmaradni. Államalapító 
királyunk mesterművére egy 
igazán különleges produkció-
val emlékezünk, hiszen az Ist-
ván a király kultikus műben 
minden benne van, amire a 
magyarok büszkék lehetnek” 
– jelentette ki Dunakeszi pol-
gármestere.

Dióssi Csaba után a tér-
ség országgyűlési képviselő-
je, Tuzson Bence lépett a mik-
rofonhoz, és ünnepi beszédét 
azzal kezdte, augusztus 20-a 
az országunk születésnap-
ja, és most ünnepeljük azt a 

több mint egy évezredet, me-
lyet a magyarság már eltöltött 
a Kárpát-medencében.

„Régi uralkodóink, Szent 
István, Szent László vagy ép-
pen Hunyadi Mátyás mindig 
a magyarság jövőjéért dolgoz-
tak, cselekedtek, és nekik is 
köszönhető az, hogy rajtunk 
kívül az Európai Unióban 
Franciaország volt egyedül ké-
pes ezer esztendőt államként 
megélni. Éltünk elnyomás-
ban, vagy csak egy talpalatnyi 
szabad földön, a magyar állam 
mindig létezett” – hangoztatta 
a politikus.

Hozzátette, a jelenlegi ve-
zetők elsősorban a családo-
kat erősítik meg, hiszen ha ez 
a közösség, valamint a gazda-
ság erős, akkor maga az ország 
sem kiszolgáltatott mások szá-
mára. Tuzson Bence úgy vél-
te, mindenképpen meg kell 
őriznie a magyaroknak a sa-
ját identitásukat és a nyelvü-
ket, mert ez az összetartozá-
suk legfontosabb jele.

„Dunakeszi az élen jár ab-
ban a fejlődésben, ami or-
szágszerte tapasztalható, pe-
dig ez az egyik legfiatalabb 
város. Óvoda, iskola és úthá-
lózat épült a településen, míg 
a következő évben a kultúra 
erősítése lesz a legfontosabb, 
aminek egyik pillére az új kö-
zépiskola lesz. Az a legfonto-
sabb feladatunk, hogy az ed-
digi eredményeinket tovább-
vigyük. Jó élni Magyarorszá-
gon, de a legjobb Dunakeszin” 
– zárta ünnepi beszédét Tu-
zson Bence.

Ezt követően jött a csoda, 
amit csak a legendává nemese-
dett rockopera, az István a ki-
rály tud adni a közönségnek. 

A 2014-es előadáshoz képest 
több változás is volt az idei da-
rabban: nem a teljes művet ál-
lították színpadra, csak annak 
a keresztmetszetét, ami azt je-
lenti, hogy az opera nem teljes 
színpadképpel mutatták be, 
ugyanakkor a legnépszerűbb 
dalok és táncok láthatók és 
hallhatók voltak. A produkció 
ezúttal élő zenekari kísérettel 
került bemutatásra, amiben 
dunakeszi művészek is részt 
vállaltak Farkas Pál vezényle-
te mellett: az Esni Fog Együt-
tes, az EtvieDanse Táncegyüt-
tes, a Dunakeszi Szimfonikus 
Zenekar, a Dunakeszi Városi 
Vegyeskar, valamint a Kőrö-
si Táncegyüttes. A nagy sikert 
arató fiatalokkal a táncokat 
két kiváló pedagógus, Nagy 
Márta és Tóth Zoltán tanítot-
ta be. 

És amikor utoljára hangzott 
fel, miszerint felkelt a mi na-
punk, István a mi urunk, el-
kezdődött a tűzijáték, amely 
Havasi Balázs zongorajátéká-
nak kíséretében pazar, és va-
lóban ünnepi látványt nyúj-
tott a tömeg számára. A végén 
felzúgó taps egyértelműen je-
lezte, az ünneplők elégedettek 
voltak mindennel, amit ezen a 
napon a város vezetése nyúj-
tott számukra, és miközben a 
tömeg elindult hazafelé, itt-ott 
felhangzott:

„Szállj fel a csillagokba, 
Szél könnyű szárnyán szállj,
Kárpátok gyűrűjéből
Szállj fel szabad madár!”
Ez is bizonyította, hogy az 

előadás különleges élmény-
ként maradt meg a nézőkben.

Molnár László
 Fotó: sunnyphoto.hu

Majd  Az ünnepi ese-
mény szónoka ez-
úttal László Károly 

técsői református lelkész volt.
- Kedves magyar testvérek! 

Jó ezer évvel ezelőtt mi haza-
jöttünk, haza ide, egy hosz-
szú útról. Mikor eleink meg-
érkeztek, már akkor a terem-
tő Isten elgondolta hazául en-
nek a hosszú időkön át ván-
dorló népnek ezt a gyönyörű 
földet. Ezt a hazát, ezt a nem-
zetet eggyé kellett kovácsol-
nia egyetlen államférfiúnak, 
Szent István királyunknak, 
aki lerakta a magyar nemzet, 
az ország alapköveit. Szemé-
lyes életét, sorsát sok szenve-
dés is kísérte, gondoljunk csak 
arra, hogy elveszítette azt, aki-
re bízta volna az ország továb-
bi sorsát utódaként. Nem ma-
radt más számára, mint Isten, 
a hit és a remény. Már amikor 
nem maradt, akinek átadhat-
ta volna intelmeit, akire bíz-
hatta volna az országot, akkor 
a teremtő Isten oltalmába aján-
lotta a hazát. Úgy, amint egyet-
len földi halandó sem láthatja 
előre a jövendőt, úgy államala-
pítónk sem láthatta, mit hoz a 
holnap, de tudta, ha az Úr ke-
zébe teszi le egy új nép, egy 
nemzet sorsát és jövőjét, akkor 
az ott jó helyen van, mert min-
dig lesznek, akik majd helyet-
tesítik Imre fiát, akik népük-
kel együtt örülnek és sírnak, 
lesznek mindig olyan magya-
rok, akik a nemzet ügyét, sor-
sát becsülettel tovább szolgál-
ják vezetőként - kezdte beszé-
dét László Károly.

Aztán a szónok azzal folytat-
ta, hogy az Isten adott nekünk 
több mint ezer éves múltat, 
történelmet, amelyben szavai 
szerint Vác is kiemelkedő je-

lentőségű település, mint püs-
pöki székhely.

- Higgyétek el, számom-
ra nagy megtiszteltetés, hogy 
minden magyar egyik legna-
gyobb közös ünnepén nekem, a 
távoli magyarnak, aki a triano-
ni diktátummal elszakított te-
rületen élek, akinek a családját 

a sztálini diktatúra csaknem 
kiirtotta, aki odahaza nem tu-
dok úgy beszélni, mosolyogni, 
emlékezni, ahogyan az anyaor-
szágban élőknek természetes, 
tehát mint a nemzet egyik ki-
sebbsége képviselőjének kitün-
tetés, hogy most itt beszélhe-
tek a körötökben az érzéseim-
ről, a hazaszeretetről. Büszke 
vagyok testvérségünkre, arra, 
hogy mindannyian István ki-
rály örökségének letéteménye-
si lehetünk. Biztos vagyok ben-
ne, hogy a huszonegyedik szá-
zadban is isteni akarat, hogy a 
magyar nemzet legyen büsz-
ke újra önmagára, annak elle-
nére, hogy soha senki nem kö-
szönte meg nekünk az Euró-
pára törő hadakkal szembeni 

nagy küzdelmeinket, azt, hogy 
most is védeni igyekszünk a 
keresztény-keresztyén kulturá-
lis értékeket. Ez ne tántorítson 
el bennünket attól, hogy átvitt 
értelemben méltó unokái le-
gyünk államalapító királyunk-
nak, aki álmodott egy nemze-
tet és annak egy hazát - zárta 
szavait László Károly. 

A folytatásban az új kenyér 
szentelésének szertartását ez-
úttal Borsi Attila református 
lelkész mutatta be, rávilágítva, 
hogy a kenyér maga egy csoda, 
hiszen így kell tekinteni arra, 
ahogyan egy elvetett kis mag-
ból olyan étket készít az ember 
számára az Isten, amiben egy-
aránt megnyilvánul a kezdet és 
a vég, a vetés és az aratás misz-
tériuma.

Hagyományosan az állam-
alapítás nemzeti ünnepének 
megemlékezése ad alkalmat 
a város kiemelt kitüntetései-
nek átadására, az elismerése-
ket Fördős Attila polgármester 
adta át a díjazottaknak.

A "Vác Város Díszpolgá-
ra" elismerést az idén Dr. Licht 
Anna proktológus, sebész ve-
hette át több évtizedes magas 
szintű orvosi tevékenysége, tu-
dományos munkássága, a váci 
sztóma klub alapítása és támo-
gatása elismeréseként. Egyéni  

"Pro Urbe" kitüntetésben ré-
szesült Menczer Sándorné,  
a Váci Szlovák Nemzetisé-
gi Önkormányzat vezetőségi 
tagja, Góczán Zsolt, a váci kul-
turális élet kiemelkedő alak-
ja, a Fónay-Humánia Társulat 
alapítója, a Váci Dunakanyar 
Színház megalapításának ak-
tív részese, illetve Jeszenszky 
István korábbi sikeres labdarú-
gó és edző. Közösségi kategóri-
ában a Silverstar Művészképző 
Iskola és Társulat érdemelte ki 
a "Pro Urbe" kitüntetést, a díjat 
Bordás Péterné vette át a művé-
szeti közösség nevében. 

Ribáry Zoltán
Fotó: Sándor Lajos 

és Cservenák Péter
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Göd Magyarország 
születésnapján ünnepelte várossá 

válásának 20. évfordulóját
Magyarország születésnapján ünnepelte várossá nyilvánításának 20. évfor-
dulóját Göd. A városi önkormányzat a történelmi jelentőségű kettős évfor-
dulóhoz méltó ünnepi programokkal tisztelgett hazánk és az egykori Alsó-
göd és Felsőgöd egyesülése révén előbb nagyközséggé majd várossá vált 
Göd fejlődése szempontjából sorsfordító események előtt. Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselő ünnepi beszédében kijelentette: „Magyarország min-
den magyarok közössége, melyben felelősséggel tartozunk egymásért.”

Ezeréves a magyar államiság, 1100 éve vagyunk itt a Kárpát-medencében. 
A magyar nemzet az elmúlt egyezeregyszáz évben annyira vonzó volt szá-
mos történelmi korszakban, hogy az emberek tömegével akartak egy más 
kultúrából, egy más népcsoportból magyar nyelvűvé, magyar kultúrájúvá 
válni – mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parla-
menti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője Verőcén, a község 
Szent István-napi ünnepségén.

Markó József polgár-
mester ünnepi kö-
szöntőjében Szent 

István államférfiú nagyságát 
méltatva kiemelte; államalapí-
tó királyunk a mának is üzeni, 
hogy minden korban stabil ál-
lamra van szükségünk, amely 
tiszteli és védi a polgárok jogait.  
– Államalapításunk születés-
napja szuverenitásunkra és sza-
badságunkra emlékeztett ben-
nünket – mondta. Markó József 
külön hangsúllyal beszélt arról 
is, hogy a magyar nép ezeréve 
az európai kultúrához és né-
pekhez tartozik. 

A város 20. születésnap-
ját ünneplő Göd polgármeste-
re felidézte 1999. augusztus 20-
át, amikor Göncz Árpád köz-
társasági elnök a Polgármes-
teri Hivatal épületének falán 
emléktáblát avatott e jeles ese-
mény tiszteletére. Markó Jó-
zsef beszédében visszatekintett 
az elmúlt két évtized fejlődé-
sének jelentősebb állomásaira, 
a várossá válás folyamatára, az 
infrastruktúra, az oktatási- és 
egészségügyi intézmény háló-
zat kiépítésére. De szólt arról is, 
hogy bár racionális döntés volt 
a várossá válás, mégis voltak, 
akik ellenezték, sőt két népsza-
vazáson is szorgalmazták, hogy 
váljon ketté, Felsőgöd és Alsó-
göd újra önálló településként 
élje mindennapi életét.  – A 
népszavazások eredménytele-
nek voltak, ma már látjuk, hogy 
jó döntés volt, minden más tév-
útra vezetett volna – emelte ki a 
városvezető, aki szerint két fej-
lett város, Dunakeszi és Vác kö-
zött Gödnek akkor van esélye 
a fejlődésre, ha egy erős egysé-
get alkotnak.  – Jó iskoláink, ki-
tűnő óvodáink vannak, posta, 
rendőrőrs, okmányiroda, ter-
málfürdő működik a városban, 
a további fejlesztések érdeké-
ben megvásároltuk a golfpályát, 
utakat építünk – mondta az el-
ért eredmények közül néhányat 
kiemelve. 

Az urbanizáció a lakosság lé-
lekszámának növekedésében is 
megmutatkozott, hiszen a vá-
rosi rang elnyerésekor 15 600 

volt Göd lakóinak száma, míg 
napjainkban közel 20 500 fő. – 
Ez örömteli teher, mert az ide 
költözők többsége jól képzett, 
biztos egzisztenciával rendel-
kezik, jelentősen növelték a vá-
ros szellemi és anyagi színvona-
lát, igényesek környezetükre – 
hangzottak az elismerő szavak.   

A kötelező feladatok ellátásá-
hoz nyújtott állami források és 
a helyi adóbevételek nem tet-
ték lehetővé a nagyobb lépté-
kű fejlődést, az intézményi épü-
letek felújítását. - Ezért külö-
nösen felértékelődött, hogy a 
kétezres évek elején a város-
ba települt a Samsung, amely 
adófizetőképessége révén nap-
jainkban is jelentős hatással 
van Göd fejlődésére – mondta 
Markó József, aki hozzátette: – 
Most nagy lehetőségek előtt ál-
lunk, hiszen a Samsungnak és 
az ipartelepnek köszönhetően 
jelentős bevételei lesznek a vá-
rosnak, ami felgyorsítja Göd 
fejlődését. Utakat, körforgalmi 
csomópontokat, iskolát, óvodát 
építünk, felújítjuk az Ady End-
re utat – jelentette be Markó Jó-
zsef polgármester, aki ebben a 
városépítő folyamatban a lakos-
ság együttműködését kérte.  

Tuzson Bence, a Miniszterel-
nökség közszolgálatért felelős 
államtitkára ünnepi beszédé-
ben kiemelte: „Szent István ki-
rályunk és utána a többi nagy 
magyar vezető, Szent Lász-
ló, Könyves Kálmán, Mátyás, 
vagy akár Széchenyi arra tet-
ték fel az életüket, hogy ez az 
ország megmaradjon, de azon 
túl, hogy megmaradjon, folya-
matosan erősödjön is. Állam-
alapításunk történelmi jelen-
tőségét – sok egyéb mellett – 
az is bizonyítja, hogy Magyar-
ország mellett egy ország van, 
Franciaország, melynek álla-
misága folyamatosan, megsza-
kítás nélkül fennmaradt. Min-
dig volt olyan talpalatnyi föld, 
amit Magyarországnak nevez-
tek ez idő alatt, és magyar ál-
lampolgárként élhettük az éle-
tünket. Néha kisebb, néha na-
gyobb volt ez a terület, de a 
függetlenségünket mindig tud-

tuk képviselni. Ez számunk-
ra kötelezettséget ró.  A jövő 
nemzedékére a múlt nemze-
déke hagyott valamit, hagyta, 
hogy mi magunk is erősítsük 
saját országunkat és egy olyan 
országot hozzunk létre, amely-
ben jó élni, sőt egyre jobb élni.” 
– jelentette ki a város ország-
gyűlési képviselője.

Tuzson Bence az ország előtt 
álló feladatok közül hármat 
emelt ki: a családtámogatások-
kal a legkisebb közösségeket, a 
családokat kell megerősíteni, 
hogy hazánkban a népesség nö-
vekedési trendje pozitív irány-
ba mozduljon el. Az erős gazda-
ság megteremti az ország nem-
zetközi érdekérvényesítési ké-
pességét, garancia a gazdasá-
gi és politikai függetlenségére. 
„A harmadik terület a kultú-
ra területe. Mert mit ér mind-
ez, ha nem vagyunk képesek 
önazonosságunkat, kultúrán-
kat megtartani. Legnagyobb 
kincsünk a saját kultúránk, és a 
magyar nyelvünk. Hiába él va-
laki a világ különböző pontján, 
ha ugyanazt a nyelvet beszéljük, 
akkor a kultúránk is ugyanaz, 
közös. Ez minket egybetart.  A 
magyar állampolgárságot kiter-
jesztettük. Azzal, hogy minden 
magyar, magyar állampolgárrá 
válhat megváltozott az ország 
fogalma is. Magyarország nem 
egy határok által körbezárt kö-
zösség, hanem minden magya-
rok közössége, melyben felelős-
séggel tartozunk egymásért. Az 
emberek éljenek bárhol a világ-
ban, az ország és az emberek fe-
lelősséggel tartoznak egymá-
sért. Ettől erősödhet az ország 
és ez a város, Göd is.” – mond-
ta Tuzson Bence, aki befejezé-
sül köszönetét fejezte ki a kép-
viselő-testület tagjainak, a vá-
ros polgármesterének az elmúlt 
évek fejlődéséért. 

Az új kenyeret Mészáros Csa-
ba plébános áldotta meg, a ní-
vós kulturális műsorban köz-
reműködött Bábel Klára hárfa-
művész, Berkes János operaéne-
kes, Kautzky Armand színmű-
vész. 

Göd Város Önkormányza-
ta Posztumusz Pro Urbe-díjat 
adományozott Lászlóffy Emil 
településépítőnek és dr. Gönczy 
Gyula településszépítőnek. Az 
elismeréseket Markó József pol-
gármester és Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselő adta át a 
kitüntetettek családtagjainak. 

Az ünnepséget a Himnusz és 
a Szózat eléneklése foglalta ke-
retbe, melyen jelen volt Imre 
Zsolt, a Dunakeszi Járási Hiva-
tal vezetője is.

Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina

- Büszkék lehetünk az 1100 évünkre, büszkék le-
hetünk a magyar kultúránkra – mondta, majd 
így folytatta: az elmúlt ezer év megtanított min-
ket arra, hogy Magyarország és Európa akkor 
marad meg, ha megőrzi függetlenségét és ke-
resztény kultúráját. – Őseink csatába szálltak, 
hogy megőrizzék magyarságukat, akik mindig 
sikerrel jártak, sőt sokak számára vonzóvá tet-
ték a győztes, erős Magyarországot. Nekünk is 
ez a feladatunk, hogy megőrizzük magyarsá-
gunkat, hogy nemzeti himnuszunk, a piros-fe-
hér-zöld zászlónk minél tovább a magyar nem-
zet szimbólumai maradjanak – hangsúlyozta.  

Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy az ak-
kori Európában is a nagyhatalmak diktáltak, 
paktumok köttettek, országok szűntek meg és 
olvadtak be mindörökre más népekbe. Szent Ist-
ván király azonban a magyarokba vetett óriási 
hittel letette az önálló keresztény magyar állam 
alapjait, létrehozva egy európai középhatalmat. 
A magyarság 1100 éves történelmének jeles kor-
szakira utalva – többek között - kiemelte, hogy 
történelmet írtunk a török kiűzésével, az 1818-
49-es, majd az 1956-os forradalommal és sza-
badságharccal.    

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar-
ság azóta is Európa szívében él, és őrzi nemcsak 
magyarságát,  hanem Európa határait és azokat 
az értékeket is, amelyek nélkül Európa nem lé-
tezhet. – Napjainkban is európai politikát for-
máló tényező Magyarország – emelte ki az áp-
rilisi európai parlamenti választások után kiala-
kult helyzetben a nemzeti oldal képviselőinek 
szerepére is utalva.  

- Magyarország saját lábára állt, önmagában 
hitt, aminek eredménye szuverenitásunk meg-
őrzése mellett a sikeres gazdaságpolitikánk is, 
amely függetlenségünk garanciája – húzta alá 
Rétvári Bence. A gazdasági növekedést Verőce 
fejlődésén keresztül mutatta: - Egy éve még ar-
ról számolhattam be önöknek a Szent István-na-
pi ünnepségen, hogy az előző másfél évben 248 
millió forint támogatáshoz jutott Verőce, míg 
2018 óta napjainkig 916 millió pályázati for-
rás, állami támogatás segítette a község fejlődé-
sét – jelentette be, melyeket ismertetve kiemelte 
az ünnepség kezdetén felavatott, 100 millió fo-
rint állami támogatásból megújult dunai szabad 
strandot.  

Grauszmann György rövid beszédében köszö-
netét fejezte ki a község polgárainak, akik az el-

múlt öt évben ötleteikkel, javaslataikkal támo-
gatták az önkormányzat munkáját. – Engedték 
dolgozni a képviselő-testületet, és személy sze-
rint engemet is, aminek hozadékaként Verőce 
példátlan fejlődésen ment át az elmúlt fél évti-
zedben – jelentette ki a polgármester, aki hozzá-
tette: - épületeket vásároltunk, utakat újítottunk 
fel, bölcsődét építünk, strandot fejlesztünk és 
középületeket újítunk fel, és még számos beru-
házáson dolgozunk. Bebizonyítottuk azt, hogy 
az összefogás ereje mire képes, legyünk büszkék 
arra, amit létrehoztunk vagy felújítottunk – fo-
galmazott Grauszmann György. A polgármester 
köszönetét fejezte ki Verőce országgyűlési kép-
viselőjének, Rétvári Bencének, aki a település 
érdekeinek képviseletét mindig fontosnak tart-
ja, és támogatja az önkormányzat tevékenységét. 

Az önkormányzat által adományozott kitün-
tetések átadása után színvonalas kulturális mű-
sorral ünnepeltek a verőceiek. A Duna-par-
ti szabadtéri színpadon rendezett Szent István-
napi ünnepség az új kenyér megáldásával, majd 
lézershow-val, dunai lampionos felvonulással és 
tűzijátékkal zárult a felújított szabad strandon. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Rétvári: Napjainkban is 
európai politikát formáló 

tényező Magyarország 

Grauszmann György polgármester és Rétvári Bence 
országgyűlési képviselő adta át kitüntetéseket 
a négy köztiszteletnek örvendő verőcei polgárnak 
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Három jelentős beruházást avattak Vácdukán

Vác: a folytatáshoz kért 
támogatást a Fidesz-KDNP

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának (Emmi) parlamenti államtitkára augusz-
tus 22-én azt mondta Vácdukán -, ahol három, a 
helyi közösség életében jelentős fejlesztést ava-
tott fel -, hogy a magyar gazdaság erősödését 
mutatja, hogy a kistelepülések fontos fejleszté-
seire is jut a forrásokból. Vácdukára az elmúlt 
két évben végzett közös munkánk eredménye-
ként 215 millió forint kormányzati támogatás ér-
kezett – emelte ki az államtitkár. 

Augusztus 22-én sajtótájékoztató keretében mutatták be a Fidesz-KDNP pártszövetség önkormány-
zati választáson induló csapatát. A jelenleg a képviselőtestület többségét alkotó koalíció ismét 
Fördős Attilát indítja polgármester-jelöltként és gyakorlatilag az öt évvel ezelőtti csapattal vág neki 
a voksolásnak. Újdonság, hogy Fördős Attila bejelentette, egyéni körzetben is megméretteti magát.

Rétvári Bence, aki egy-
ben a térség KDNP-s or-
szággyűlési képviselő-

je, a vácdukai Sportpark, va-
lamint a focipálya-kivilágítás, 
továbbá a gyalogátkelőhely és 
járdaszakasz hármas átadá-

si ünnepségén azt mondta, egy 
ország erősödését az is mutatja, 
ha hétről hétre, hónapról hó-
napra, évről évre a kisebb tele-
pülésein is a helyi közösségnek 
fontos fejlesztéseket tud átadni. 
Az elmúlt két évben Vácduká-

ra érkezett kormányzati támo-
gatásból 80 millió forintot az 
általános iskola, az egészség-
ház és a polgármesteri hivatal 
külső megújítására fordítot-
tak, 11,5 millió forintot járda-
fejlesztésre, 48 millió forintot a 
belterületi utak fejlesztésére, 50 
millió forintot a minibölcsőde 
létrehozására, majd bővítésére.

Majd arról beszélt, hogy pl. 
a Magyar falu program kereté-
ben a művelődési ház felújítá-
sára 19,5 millió forint érkezett 
a településre. 

A sportpark és az immár vi-
lágítással ellátott labdarúgó 
pálya jól szolgálja a sportolni 
vágyó helyieket és a környező 
települések együtteseit, melyek 

edzéseiket a késő esti órák-
ban is zavartalan tarthatják – 
mondta Rétvári Bence, aki sze-
rint a sportolni vágyók igénye-
it szolgála a két sportfejlesztés. 

A sportpark és a focipálya 
világítás fejlesztéséről szólva 
az államtitkár elmondta, hogy 
a beruházást az önkormány-
zat, a Dunakanyar Utánpótlás 
Klub és a Focisuli Közhasznú 
Alapítvány együttműködésé-
ben sikerült megvalósítani. Az 
önkormányzat az önrészt adta, 
a többi forrást pedig a tao-pén-
zekből tudta a két sportszerve-
zet lehívni. 

Mint elhangzott a villany-
világítás 15.5 millió forintból, 
a Béke tér és az óvoda közötti 

járda szakasz és a több évtize-
de várt gyalogátkelőhely meg-
építése, valamint az autóbusz-
megálló áthelyezése 11,4 millió 
forint pályázati forrásból való-
sult meg. 

– Legyenek büszkék ezekre a 
fejlesztésekre, mert a helyi kö-
zösségek, az önök erejéből fa-
kad – mondta elismeréssel Rét-
vári Bence.

Makkos László polgármester 
elmondta, hogy a három fej-
lesztést nagy erőfeszítések árán 
sikerült megvalósítani, mely-
hez nagy segítséget kaptak Rét-
vári Bence országgyűlési kép-
viselőtől. A polgármester beje-

lentette, hogy a „hármas” ava-
tó ünnepség keretében az után-
pótláskorú fiatalok részére 
minifutball tornát rendeztek a 
Vácduka KSK, a Dunakanyar 
Utánpótlás Klub és az Újpest 
részvételével. 

Az avató ünnepség egy kü-
lönleges futball csemegével zá-
rult, az első villanyfényes mér-
kőzésen a Magyar Művész Vá-
logatott és Vácduka öregfiúk 
labdarúgó csapata „összecsa-
pását” láthatta a szépszámú kö-
zönség.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A sajtótájékoztatón Rétvá-
ri Bence, a Fidesz-KDNP 
választókerületi elnöke, 

országgyűlési képviselő, az Em-
beri Erőforrások Minisztériumá-
nak parlamenti államtitkára ar-
ról beszélt, hogy a városban nagy 
fejlesztések kezdődtek, vagy in-
dulnak hamarosan, s ezek foly-
tatása biztos kézben van, ha a vá-
lasztók a pártszövetséget támo-
gatják. Már előrehaladott álla-
potban van a rendelőintézet át-
építésének előkészítése, még az 
idén befejeződik az M2-es autó-
út bővítése Váctól Budapestig és a 
következő esztendő elején forga-
lomba állnak az emeletes vonatok 
is a szobi vonalon.

“Mindezek mellett Vác tör-
ténetének legnagyobb turiszti-
kai fejlesztési támogatását fogja 
a kormánytól megkapni a belvá-
ros és a múzeumi negyed fejlesz-
tésére, s még sorolhatnám azo-
kat a milliárdos fejlesztéseket, 
amelyekre számíthatnak a pol-
gárok. Ehhez arra van szükség, 
hogy a városi közélet az együtt-
működésre épüljön, ne pedig a 
torzsalkodásra” – mondta a vá-
lasztókerületi elnök. Szerinte a 
Fidesz-KDNP egy stabil csapa-
tot állított ki, amely képes arra, 
hogy a város fejlődésében a jö-

vőben is kulcsszerepet játsszon. 
Fördős Attila mérleget vont az 
elmúlt öt évről. Hosszan sorolta 
azokat a fejlesztéseket, amelyek-
kel gazdagodott a város. A 2017-
es év legnagyobb eredményeként 
beszélt a mélygarázs megvásár-
lásáról és megnyitásáról; a vá-
ros számára 20 évre szóló, össze-
sen több mint 5 milliárd forintos 
terhet a kormánytól kapott 2 mil-
liárd forint vissza nem térítendő 
támogatással sikerült megválta-
ni. “A legfontosabb egy település 
életében a pénzügyi stabilitás” – 
jegyezte meg a polgármester. Át-
alakultak a feladatok, s ezekhez 
igazodva sikerült egyensúlyban 
tartani Vác költségvetését. Mind-
eközben – többek között - újraál-

lították az első világháborús em-
lékművet, sor került a sejcei út 
egy részének felújítására, átépí-
tették a színházat, számos intéz-
ményben történtek kisebb-na-
gyobb felújítások, fejlesztések.

„Összességében a számok azt 
mutatják, hogy az elmúlt öt év-
ben összesen – köztük pl. a MÁV 
állomás korszerűsítésével - mint-
egy 50 milliárdnyi vagyongyara-
podás történt Vác közigazgatási 
területén. Ennek a munkának a 
folytatásához kérem Vác lakossá-
gának támogatását!” - zárta sza-
vait Fördős Attila a polgármester. 

Pető Tibor, a Fidesz helyi el-
nöke, alpolgármester elmond-
ta, hogy képviselőjelöltjeiket a 
tagság egyhangúlag támogatta.  

A közös döntés alapján az 1. szá-
mú körzetben Kriksz István, a 
2-esben Kovács Ágnes, a 3-asban 
Pető Tibor, a 4-esben dr. Man-
ninger Péter, az 5-ösben Steidl 
Levente, a 6-osban Fördős Atti-
la, a 7-esben Mokánszky Zoltán, 
a 8-asban Vácy Károly, a 9-esben 
Pető Csilla, a 10-esben pedig 
Balkovics Péter indul a választá-
son. “Bízom benne, hogy most is 
bizalmat kap a Fidesz-KDNP csa-
pata és folytathatjuk azt a mun-
kát, amit eddig is végeztünk a vá-
rosért, a választókért” – mondta 
Pető Tibor.

Fördős Attila azzal indokolta, 
hogy egyéni körzetben is meg-
méretteti magát, hogy a Csata-
mezőt, Václigetet és a Földváry 
tér egy részét magában foglaló 
körzet egy kicsit méltatlan mó-
don elhanyagolt terület. Megvá-
lasztása esetén a Vám utcában 
egy panelfelújítás indítását ter-
vezi, Václigeten pedig a kavics-
bánya támogatásával ivóvíz-há-
lózat és esetleg csatorna épülhet-
ne, Csatamezőn és Máriaudvaron 
a roma lakossággal kialakított 
eredményes együttműködés-
re építve a foglalkoztatás további 
bővítése a legfontosabb.

Furucz-Vetési

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

kínál az alábbi munkakörök betöltésére :

LAKATOS

Feladatok:
- épületek/közterek berendezéseinek, szerelvényeink telepítése, 

karbantartása
- kisebb-nagyobb lakatos feladatok ellátása

- kisebb építőmesteri feladatok kezelése
- részvétel a városüzemeltetés feladatainak ellátásában

Feltételek: 
- Lakatos  vagy egyéb műszaki/ építőipari szakképzettség 

Előnyt jelent: 
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)

- "B"kategóriás jogosítvány.
Amit kínálunk:

- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha

                              
Jelentkezés Turányi Balázs vagyongazdálkodási vezetőnél (tel.: 27-

640 278) vagy e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu

GONDNOK

Feladatok:
- általános gondnoki munkák, apróbb javítások, karbantartás, kerti 

munkák végzése városi intézményben
- nappali munkavégzés hétfőtől péntekig

Feltétel: 
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)                             

Előnyt jelent: 
- szakmunkás végzettség

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Munkaruha
Jelentkezés személyesen Párzsi Attila karbantartási vezetőnél 

(mobil: 30 9706 491) vagy 
e-mailben: kozuzem@dkkozuzemi.hu
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

RAKODÓ SEGÉDMUNKÁS

Feladatok:
-  közterületi munkavégzés

-   részvétel a városüzemeltetés feladatainak ellátásában
- hulladékszállító járművön rakodó munka

Feltételek: 
- 8 általános 

Előnyt jelent: 
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

-Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Munkaruha                         

Jelentkezés személyesen Glasza Gábor városüzemeltetési vezetőnél 
(tel.: 27- 341 789) vagy e-mailben: 

kozuzem@dkkozuzemi.hu

Az öt éve győztes szövetség ismét a választók bizalmát kéri 
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Csokonai Vitéz Mihály-
díjat kapott a Vox Humana
2019. augusztus 16.-án, az augusztus 20-i ünnep alkalmából tartott díjátadón a 
Vox Humana énekkar Csokonai Vitéz Mihály-díjat kapott. "A nemzeti ünnepek 
teremtenek alkalmat arra, hogy a közösség elismerje azokat, akik másokért 
tesznek, kiváló tehetséggel rendelkeznek vagy másoknál több szorgalommal 
végzik feladatukat. A „nemzet születésnapján” fontos felidézni: a ma kitünte-
tettekhez hasonló embereknek köszönhető, hogy a magyar nemzet egyben tu-
dott maradni, sőt az évszázadok alatt gazdagabbá és többé vált. “ - mondta a 
díjakat átadó Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára.

Igazi „nagymamás” nyári tábor volt
Igazi “nagymamás” tábort szervezett az idén a város a rászoruló családok gyermekeinek – 
hangzott el az augusztus 15-i sajtótájékoztatón, melyet a váci városházán tartottak, elbúcsúz-
tatva az idei nyarat a diákok számára, hiszen hamarosan kezdődik a tanév. Ebben az esztendő-
ben is nagyon sokan pihenhettek és tölthettek kalandokkal teli napokat az önkormányzat által 
finanszírozott táborban, amelynek idén a hatalmas parkkal rendelkező Simon Antal iskola adott 
otthont. Elhangzott: ezúttal sajátos nevelési igényű gyermekeket is fogadtak, s a tapasztalatok 
nagyon kedvezőek.

Kiköltözött a vígasság 
a dunakeszi repülőtérre
Új név, új helyszín, és a sztárparádé most is ezreket vonzott. A korábbi Lakóte-
lepi Mulatság ezúttal Dunakeszi Mulatság néven fogadta augusztus 24-én a rit-
musos, mulatós zene kedvelőit a Dunakeszi repülőtéren. 

A Dunakeszi Önkor-
mányzat egyik törek-
vése, hogy minden kor-

osztály találja meg a városi ren-
dezvények közül a zenei ízlésé-
nek, és hangulatának megfelelő 
szórakozási lehetőséget. Először 
2015 augusztusában rendezték 
meg a mulatós zene kedvelői-
nek a Lakótelepi Mulatságot a 
Casalgrande téri parkolóban. A 
mintegy 1500 főnyi közönséget 
a műfaj ismert, népszerű előadói 
szórakoztatták. A 42 éve Du-
nakeszin élő Mentős Laci (Kris-
tóf László), platinalemezes elő-
adóművész is a fellépők egyi-
ke volt s arra emlékszik, hogy a 
rendezvény végén sokak kérdé-
se volt, hogy lesz-e folytatás. És 
lett. Olyannyira, hogy 2018-ban 
a sikert az is fémjelezte, hogy 

már mintegy nyolcezren voltak 
kíváncsiak a műsorra. Kérdé-
ses volt, hogy érdemes-e ezen a 
helyszínen folytatni ezt az im-
már hagyományossá vált mulat-
ságot.

A döntés megszületett: az át-
keresztelt, immár ötödik Du-
nakeszi Mulatságot az Önkor-
mányzat a városi repülőtérre 
„hozta át”. Az elérhetőség mi-
nél könnyebbé tétele érdekében 
ingyenes buszjáratot is biztosí-
tottak. A szervezők idén is gon-
doskodtak arról, hogy a fellépő 
művészek a közönség kedvencei 
közül kerüljenek ki. A már em-
lített Mentős Laci mellett Ma-
tyi és a hegedűs, Bunyós Pityu, 
Csocsesz zenészekkel, valamint 
Henna és Ferry műsora bizto-
sította a folyamatos hangula-

tot. Számos dalt együtt énekel-
tek az előadókkal, idősek és fia-
talok táncra is perdültek és akár 
a rock-koncerteken, a csápolás 
sem maradt el.

A színpad előtt – mondhatni – 
egy gombostűt sem lehetet volna 
leejteni, ám a kitűnő hangosítás-
sal arról is gondoskodtak, hogy 
a távolabb lévők, netán a megvá-
sárolható ízletes ételek-italok fo-
gyasztása mellett is meglegyen 
a jókedv. Végezetül elmond-
hatjuk, hogy ez a mulatság is – 
melynek házgazdája Seltenreich 
József önkormányzati képvise-
lő volt – az új helyszínen is be-
épült a város programkínálatá-
ba. A koncert végén sokan véle-
kedtek úgy, hogy remélik, jövő-
re ugyanitt megint „jó buli” lesz.       

Katona M. István

Hamarosan kezdődik 
a 2019/2020-as tanév a Váci Tankerületi 

Központ intézményeiben
Hamarosan kezdődik a 2019/2020-as tanév a Váci Tankerületi Központ intéz-
ményeiben. A tankönyvek szállítása zavartalan, a Könyvellátó Nonprofit Kft. 
(KELLO) mindenhová időben eljuttatja azokat. A könyveket a legtöbb iskolában 
már az első tanítási napon kézhez kapják a diákok.

A 2019/2020-as tanévben még a 10 - 12. év-
folyamon fizetni kell a tankönyvekért és 
a munkafüzetekért, de jövőre várhatóan 

már minden diák ingyen juthat hozzájuk.
A Váci Tankerületi Központ iskoláiban több 

mint tizenhétezer diákkal indul a tanév. Idén a 
központ fenntartása alá tartozó intézményekbe 
több mint 1500 első osztályosnak csengetnek be. A 
szentendrei járásban 731 tanuló, a szobi járásban 
192 tanuló, míg a váci járás területén 585 elsős ta-
nuló kezdheti meg tanulmányait szeptember 2-án. 

Az idei tanévben az alapfokú művészeti iskolák-
ban is kötelező használni a KRÉTA rendszert, 
ezen belül az E-naplót, melyben a diákok osztály-
zatait és hiányzásait is nyomon követhetik a szü-
lők. Már jólműködik a KAFFEE rendszer is (Köz-
nevelés Állami Fenntartóinak Folyamat - Egysé-
gesítése és Elektronizálása), amelyen 12 folyamat 
elektronizálására került sor a közelmúltban, így 
többek között a szülői igazolások benyújtása is in-
tézhető online.

 Furucz Anita

„A Csokonai-díj az egyik leg-
magasabb szintű állami kitün-
tetés, amit egy amatőr ének-
kar, mint alkotó és értékterem-
tő közösség kaphat. Ez a ran-
gos díj annak a nyolc évtizedes 
folyamatos munkának az álla-
mi szintű elismerése, amit az 
alapító ősök kezdtek el, majd 
mentettek át az újabb és újabb 
nemzedékeknek, annak a több 
száz énekesnek, akik a Vox 
Humana ügyét éltették, szak-
mai sikerekre vitték és felvirá-
goztatták a legnehezebb körül-
mények között is. Én azok közé 
tartozom, akik örökül kapták 
e megbecsülést, és egyben fel-
adatul kapták a Vox Humana 
Énekkar megtartását az utókór 
számára. Ez a díj arra emlékez-
teti a mostani kórustagokat, 
hogy a Vox Humana „család-
jába” tartozni érdem, öröm és 
egyben a múlttól kapott felelős-
ség is.” – fogalmazott Maklári  
Zsolt kórustag.

A Vox Humana Énekkar hi-
vatása és működésének motor-
ja az éneklés szeretete, a kö-
zösség, amely évtizedek alatt 
életben tudta tartani az együt-
test átlendülve a nehézségeken. 
Célunk az, hogy minél széle-
sebb körben, minél több em-
berhez eljuttassuk a komoly-
zene általunk képviselt ágát. A 
több mint nyolc évtizedes múlt 
alatt, a sok-sok próba és fellé-
pés kapcsán közösség formáló-

dott, melyet mára nem csak a 
közös éneklés tart egyben, ha-
nem személyes kötődések, ba-
rátságok, és az a rengeteg él-
mény, amelyet együtt éltünk 
át. Nagyon büszkék vagyunk 
arra, hogy az énekkar által 
képviselt szakmai és társadal-
mi érték nem csak Vácott, de 
országosan is elismerést érde-
melt ki. Úgy gondolom, hogy 
a Csokonai-díj nem egy pil-
lanatkép az énekkar jelenlegi 
helyzetéről, hanem egy film, 
amely mindenkit megillet, aki 
valaha tagja volt ennek a kö-

zösségnek. Külön köszönetet 
érdemelnek azok a karnagyok, 
akik az énekkar élén álltak, és 
szakmai tudásukkal, kitartá-
sukkal segítették azt, hogy az 
énekkar minden körülmények 
között minél magasabb szinten 
működhessen. Úgy gondolom, 
hogy az éneklés szeretete, az 
ebből fakadó felejthetetlen él-
mények és a közösség az alap-
jai annak, hogy az énekkar el 
tudott érni egy olyan szakmai 
szintet, ami figyelemre méltó – 
mondta Sándor Bence, az ének-
kar karnagya.

Szentiványi Erika, a városi gaz-
dasági hivatal vezetője, a tábo-
rok főszervezője elmondta: jú-

lius 1-től augusztus 16-ig várták a 
gyermekeket, és – mint fogalmazott 
– „egy csodálatos élményben gazdag 
nyarat biztosítottak”. Az iskolában 
is nagyon jó körülmények fogadták 
a jelentkezőket, s a velük foglalkozó 
pedagógusok minden napra érdekes 
és vonzó programokat állítottak ösz-
sze. A táborozók például végig jár-
ták a város összes múzeumát, mind-
ezt ingyenesen tehették Forró Kata-
linnak köszönhetően, a holdig jóvol-
tából hetente kétszer ugyancsak té-
rítésmentesen vehették igénybe a 
városi uszodát. Szentiványi Erika kö-
szönetet mondott Demkó Mihályné-
nak, aki vezető pedagógusként vett 
részt a táboroztatásban, és minden 
támogatónak, aki segítette a szer-
vezőket. – Nagy büszkeséggel tölt el 
bennünket, hogy nemcsak a gyereket 
felügyeletét láttuk el, hanem megszé-
pítettük a táborban töltött idejüket. 
Egy kellemes nyarat biztosítottunk 
számukra, testileg és lelkileg tudtak 
épülni ” – mondta a gazdasági hivatal 
vezetője, aki szerint ez is bizonyság; 
nem csak szlogen, hogy Vác „Család-
barát Önkormányzat!”

A gyermekek kis ajándékokat ké-

szítettek, amelyeket most át is adtak 
Fördős Attila polgármesternek, aki 
megköszönve a figyelmességet, meg-
jegyezte: immár évek óta sikeresek a 
város által szervezett nyári táborok. 
Köszönetet mondott a szervezésben 
és a lebonyolításban résztvevőknek, s 
reményét fejezte ki, hogy a jövő nyá-
ron is meg lehet majd szervezni a nyá-
ri táborokat.

Mint elhangzott a város valameny-
nyi iskolájából várták a jelentkezőket, 
ebben az évben sajátos nevelési igényű 
gyermekeket is fogadtak, ezzel teher-
mentesítve néhány napra a szülőket. 
A tapasztalatok nagyon kedvezőek, 
volt olyan időszak, amikor 120 gyerek 
volt a táborban – hangzott el. A leg-
népszerűbb a strandolás, a kirándu-
lás volt, de jártak a városi tűzoltók-
nál, a rendőrség is tartott bemutatót, s 
a gladiátorok is lehetőséget adtak esz-
közeik kipróbálására. Egy érzékenyítő 
program keretében mozgássérült em-
berekkel találkoztak a táborozó kicsik 
és nagyok.

Az egyhetes táborban való 
részévételért a szülőknek nem kel-
lett fizetniük, kivéve a napi három-
szori étkezésért, de akinek ezt gon-
dot okozott, vagy három gyermek él 
a családban, azoktól nem kértek térí-
tést ezért sem. 

A nyári tábor szervezői 
felejthetetlen élményekkel 

ajándékozták meg a gyerekeket



7Dunakanyar Régió2019. augusztus 29.

 

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

Apróhirdetés

• Eladó Dunakeszi, Barátság úton 
63 m2-es, 2,5 szobás erkélyes, 
részben felújított lakás. Azonnal köl-
tözhető. Irányár: 32.500.000.- Ft.  
Érdeklődni: +36-30-899-9312

www.dunakanyarregio.hu

KözéletI újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.

kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

szerkesztőség: 
2133 sződliget, Pf. 5. 

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

www.dunakanyarregio.hu 

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

tördelés: 
BB tanpress Bt.

nyomda:  
Mediaworks Hungary zrt. 1225 

Budapest, Campona u. 1.  
Felelős vezető:  

Bertalan lászló nyomdaigazgató

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

telefonszámokon. 

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

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

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

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

nem vizsgálja, tartalmáért  
felelősséget nem vállal!

     

A lap megjelentetéséhez 
hozzájárult a Nemzeti 

Kulturális Alap

Strand programok nyáridőben
Újabb szórakoztató programsorozattal gazdagodott városunk kulturális élete. Július-augusztus 
hónapokban Dunakeszi Strand Programok elnevezéssel, első alkalommal szerveztek a népszerű 
fürdőzőhelyen könnyed nyáresti rendezvényeket, melyek házigazdája Csoma Attila, a körzet ön-
kormányzati képviselője, a VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatója  volt. Őt kérdeztük 
a tapasztalatokról. 

Elöljáróban annyit, hogy a városban 
igyekszünk arra törekedni, hogy 
minél több találkozási pontot szer-

vezzünk olyan típusú helyeken, ahol az 
emberek össze tudnak jönni – mondta a 
képviselő. – Ilyen a művelődési központ, 
de van, ahol nem intézményesült a hely-
szín, inkább a város adottságai a döntőek. 
Az egyik a Fő tér (IV. Béla király tér), ahol 
augusztus 20-án volt az ünnepség, de ide 
kötődik a Búcsú, az Adventi vásár, a jégpá-

lya is. A Katonadomb szabadtéri rendez-
vénytér szintén ilyen találkozóhely.

Hasonló lehetőséget láttunk a városi 
strandon, és a sétányon, ahol gyakorlatilag 
kora tavasztól késő őszig, sőt télen is jár-
nak-kelnek az emberek, gyönyörködnek 
a természet szépségeiben. Nyáron, jó idő-
ben akár százak is kihasználják a strand 
nyújtotta lehetőségeket.  Azon gondolkod-
tunk, milyen programokkal lehetne színe-
síteni az itteni életet. A strand kiépítése is 

már eljutott arra a szintre, hogy kulturált 
környezet fogadja a közönséget. Így tör-
tént, hogy összefogva az ott működő ven-
déglátó egységek üzemeltetőivel, júliusban 
és augusztusban szombati kora esteken 
programokat rendeztünk. Kezdeménye-
zésünkben partner volt az Önkormányzat 
és a hírverésben a Programiroda is segítsé-
günkre volt. 

Az első hétvégén a Dunakanyar Hang-
ja korábbi döntősei adtak koncertet. Majd 
Dunaparty Latin Táncestet rendeztünk 
Nagy Márti koreográfus segítségével kez-
dő tánctanítással egybekötve. Volt Karao-
ke és Retro party, valamint Görög táncest 
és fellépett a Névtelen zenekar. Augusztus 
31-én a VSD „Naplemente” örömfutást ren-
dez, végül ugyancsak 31-én és szeptember 
1-jén városi festők és rajzolók mutatkoznak 
be műveikkel. Hétköznaponként hétfőn és 
csütörtöki napokon 18 órától szakemberek 
közreműködésével tánctanulásra nyílik le-
hetőség.    

Apró kis színfoltja ez a sorozat a város 
életének, nagyrészt önmagától szervező-
dött. A tapasztalatok kedvezőek, jó kiegé-
szítője a városi programoknak, és a vissza-
jelzések olyanok, hogy jövőre is megszer-
vezzük – mondta végezetül Csoma Attila. 

Katona M. István

Bringapont 
és termelői 
piac nyílik 

a gödi Kincsem 
Udvarházban

Az eredeti elképzelések-
nek megfelelően hama-
rosan megkezdi műkö-

dését a Kincsem Udvarházban a 
helyi lakosok és a városon átha-
ladó kerékpáros turisták igénye-
it kielégítő bringapont. 

A Kincsem Istálló és Udvar-
ház mögött halad el a Buda-
pest–Szob kerékpárút, amely az 
EUROVELO 6 kerékpárútvonal 
része, így várhatóan nemcsak a 
biciklivel közlekedő gödi lako-
sok, hanem bel- és külföldi ke-
rékpáros túrázók közül is so-
kan veszik majd igénybe a brin-
gapont szolgáltatásait – írja a 
godihirek.hu. Az üzlethelyi-
ség kerékpáros szaktanácsadás-
sal, gyorsszervizzel, különböző 
felszerelésekkel és alkatrészek-
kel várja majd ügyfeleit. Az ön-
kormányzattal kötendő szerző-
dés értelmében a vállalkozó leg-
kevesebb három évre bérli a he-
lyiséget, és legalább a hét négy 
napján nyitva tartja az üzletet.

Ugyancsak a Kincsem Udvar-
házban várja vásárlóit a szept-
ember első szombatjától minden 
hétvégén helyi termelői piac. 
Az ötletgazda, Sáfrán Edina,  
aki piacfelügyelőként biztosítja 
majd a színvonalas működést, a 
Gödi Körkép kérdésére elmond-
ta, hogy gödi, Pest megyei, il-
letve a város legfeljebb 40 kilo-
méteres körzetéből érkező ter-
melők árusíthatnak náluk. Sa-
ját termesztésű zöldségeket, 
gyümölcsöket, tejtermékeket és 
húsárukat kínálnak majd a vá-
sárlóknak.
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Dunakeszi „aranyos lánya”

Népszerű a Dunakeszi sportmodell

Interjú a világbajnok Hagymási Rékával 

Az országban egyedülálló volt az a kezdeményezés, amit 2014-ben Dunakeszi 
Város Önkormányzata és a Dunakeszi Tankerület indított útjára, melynek kere-
tében az általános iskolák alsó tagozatos osztályaiban a mindennapos testne-
velés tanrendjébe bevezették egy-egy sportág oktatását. 

A szegedi olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon a magyar egysé-
gek közül az egyik legmagabiztosabb győzelmet a Hagymási Réka-Medveczky 
Erika duó aratta a K2 1000 méteren. A sportszerető magyarok körében az egyik 
legnagyobb népszerűségnek örvendő sportág a kajak-kenu, amire bizonyság, 
hogy a felújított szegedi Maty-éri pályára tízezrek zarándokoltak el, hogy ked-
venceiknek szurkoljanak a világbajnokságon.

A képzés a tenisszel in-
dult, melyet a jó nevű 
Dunakeszi Tenisz Klub 

szakmai stábja, élükön Bogyó 
László klubelnökkel, és Bogyó 
Tamás vezetőedző irányításá-
val ismerhettek meg a diákok. 
Az úszás alapjait nem kisebb 
sportlegenda, mint Kovács Ág-
nes olimpiai bajnok és csapata 
oktatja a gyerekeknek. A judo 
alapfogásait az ugyancsak or-
szágos sikerekkel büszkélkedő 
Dobos Gábor szerettette meg 
a fiatalokkal, a korfall – mely-
nek Dunakeszi a honi felleg-
vára – Nagy Bandor jóvoltá-
ból vált közkedvelt sportággá 
nemcsak a kicsik, de a serdü-
lők körében is. Koncz Sándor 
lerakta a jégkorong alapjait a 
városban, melyet napjainkban 
már szakosztályi keretek kö-
zött is űznek a fiatalok.  A min-

dennapos testnevelés tanrend-
jében Temesvári István, a VSD 
elnöke, egykori játékos-edző és 
kollégái ismertetik meg a kézi-
labda alapjait a diákokkal. 

Az elmúlt négy év eredmé-
nyeinek tükrében az Önkor-
mányzat és a Tankerület a 
sportágak képviselőivel újabb 
öt éves együttműködési meg-
állapodást írtak alá augusz-
tus 26-án a Városházán. Az 
ünnepélyes aktuson -, melyen 
Eich László leköszönő tanker-
ületi vezető rendkívül sikeres-
nek és eredményesnek nevez-
te az immár Dunakeszi sport-
modellként elismert sportági 
oktatást – bejelentette, hogy 
újabb sportág, a vívás is be-
kerül a tanrendbe, melyet az 
olimpiai bronzérmes Somfai 
Péter irányít.   

Dióssi Csaba polgármester kö-

szönetét fejezte ki a Tankerület 
együttműködéséért, a sport-
ágak képviselőinek, akik össze-
fogásával az országban egyed-
ülő sportmodellt alakítottak ki a 
gyerekek és szüleik nagy örömé-
re. Külön hangsúlyozta, hogy az 
önkormányzat által támogatott 
programban napjainkban már 
hét sportág vesz részt. Kiemelte: 
Dunakeszin a sport nem üzleti, 
hanem önköltségi alapon műkö-
dik, hogy ezáltal is támogassák 
a fiatalokat, melyért köszönettel 
tartoznak valamennyi közremű-
ködőnek. 

Az öt évre szóló együttműkö-
dést Dióssi Csaba polgármes-
ter és Szabóné Forgács Gabriella 
mb. tankerületi vezető, valamint 
a sportágak képviselői írták alá. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

- Milyen érzés ilyen fantasz-
tikus közönség előtt versenyez-
ni, és győztesként felállni a do-
bogó tetejére, hogy együtt éne-
keljék a magyar Himnuszt? – 
kérdeztem a Dunakeszin élő 
Hagymási Rékától. 

- Talán már kicsit közhely-
nek hangzik, de leírhatatlan ér-
zés. Szegeden még egy Világ-
kupán is hatalmas hangulat 
szokott lenni, de ez a mostani 
semmihez sem fogható az ed-
digi pályafutásomban. 

- Mire gondolt abban a meg-
hatóan csodálatos pillanat-
ban? 

- Hogy idén sem dolgoztam 
annyit hiába. 

-  A legnagyobb vetélytársak 
legyőzése után, eljátszott-e a 
gondolattal, hogy jövőre, a to-
kiói olimpián milyen nagy-
szerű érzés lenne valamelyik 
szám győzteseként olimpiai 
bajnokként hallgatni a Him-
nuszt? 

- Természetesen, mint min-

den élsportolónak nekem is 
az olimpia a nagy álmom, eh-
hez viszont először talán még 
a nemzetközinél is erősebb ha-
zai mezőnyben kell majd nagy 
csatákat vívnom. De már most 
ígérhetem, hogy minden erőm-
mel azon leszek, hogy ez sike-
rüljön majd. 

- A felnőttek mezőnyében, 
2017-ben Farkasdi Ramóná-
val K2 1000 méteren Európa-
bajnokságot nyertek, majd egy 
hónap múlva Csehországban 
K2 200 méteren Szabó Ágnes-
sel a világbajnoki címet hódí-
tották el. Szegeden megint tá-
vot váltott és új társsal nyert 
újabb világbajnoki aranyér-
met. A tények azt bizonyítják, 
hogy szinte mindegy, hogy mi-
lyen távon versenyez, és kivel 
ül egy hajóban, mindig nyer-
nek. Mi a siker titka, egyálta-
lán melyik a kedvenc távja?

- Már utánpótlás korom óta 
inkább csapathajókban szere-
peltem a világversenyeken, így 

viszonylag könnyen fel tudom 
venni a párostársak ritmusát, 
ami a kulcsa lehet egy jó egy-
ségnek. És nem utolsó sorban 
élvezem is a sztrókolást. Ugyan-
akkor minden csapathajónak az 
egyes teljesítmény az alapja. A 
rövidebb távok azért közelebb 
állnak hozzám és a 200 és 1000 
méter után már nagyon szeret-
nék 500-on is bizonyítani. 

- Ön egy igazi, törékeny női 
alkat, ám mégis rendkívüli el-
szántsággal és hatalmas ener-
giával versenyez. Honnan me-
ríti, miből táplálkozik ez az 
óriási győzni akarás, fizikai, 
és lelki erő?

- A testalkatom miatt, egy 
kicsit hátrányból indulok a na-
gyobb versenytársakhoz ké-
pest, de talán pont ez adja a 
plusz motivációt, illetve az, 
hogy a családom az első lépé-
sek óta ott áll mögöttem, min-
denben támogatva, ami hatal-
mas plusz erőt jelent, mind fi-
zikailag, mind lelkileg. 

- A Lucz Dórához és testvé-
réhez, Annához hasonlóan 
önnek is Dunakeszin indult 
sportpályafutása. Mit adott 
útravalóként két nevelő edző-
je, Rasztótzky János és Lász-
ló Gizella? Egyáltalán milyen 
érzés hazajönni Dunakeszire, 
ahol szinte az egész város önö-
kért szurkolt? 

- Itt szerettem bele a sport-
ágban, Raszinál és Gizi néni-
nél szereztem meg azokat az 
alapokat, amikből mai napig 
táplálkozom a pályafutásom 

során. Mindezek mellett pe-
dig egy nagyon jó hangulatú 
közösségben nőttem fel, ami-
re mai napig boldogan emlék-
szem vissza. Remélem a mosta-
ni fiatal kajakosoknak és kenu-
soknak is annyi élményben van 
részük, mint nekünk volt ak-
kor. Mindig jó érzés hazajön-
ni Dunakeszire, 25 éve élek itt, 
iskolába is ide jártam. Nagyon 
jól esik, hogy barátaim, egyko-
ri edzőim és tanáraim ennyi év 
után is követik pályafutásomat 
és szurkolnak nekem.

- A megérdemelt ünnep-
lés után mikor folytatódik az 
olimpiai felkészülés? 

- Szeptembert a családom-
mal, barátaimmal töltöm. A 
pihenésen, kikapcsolódáson 
lesz a hangsúly, de októbertől 
újult erővel állok neki a követ-
kező évi felkészülésnek. 

- Olvasóink nevében is sok 
szeretettel gratulálok a világ-
bajnokság megnyeréséhez! 

Vetési Imre
Fotó: MTI
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