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Szeptemberben avatták fel a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumot

Rétvári Bence államtitkár

Összetartó erőnk a hit és a kultúra

Felavatták Kornis Gyula szobrát 
a váci piarista gimnázium előtt

Tuzson Bence: Ebben a pillanatban is nyolcszáz 
iskolát épít vagy újít fel a kormány hazánkban

– Szeptember elején akár természetesnek is 
tekinthetjük, hogy az iskolakezdésről beszél-
jünk, különösképp, ha arra gondolunk, hogy 
a térségünkben ezen a téren is jelentős fejlesz-
tések történtek az elmúlt időszakban. Az, hogy 
Veresegyházon új épületben kezdhették meg a 
tanévet a diákok, visszaigazolást jelenthet az-
zal kapcsolatban is, hogy helyi szinten is való-
ban komoly munka folyik?

– Már régóta úgy gondolom, hogy a jövőt épí-
ti az, aki iskolákat épít, ezért ezt a meggyőző-
désemet igyekszem nemcsak rendszeresen han-
goztatni, de a munkámban is kidomborítani an-

nak érdekében, hogy az itt élő közösség hasz-
nára fordíthassam. Vagyis a térség képvisele-
tében mindent megteszek azért, hogy az ilyen 
beruházásokhoz – mint a bölcsődék, óvodák, 
iskolák, gimnáziumok, tornatermek, kulturá-
lis- és sportlétesítmények építésére és felújítá-
sára – minden esetben megtaláljuk a megfele-
lő forrásokat. Így például a Veresegyházi Kato-
likus Gimnázium új épületének megépítését a 
kormány három és fél milliárd forinttal támo-
gatta. Hiszek abban, hogy Magyarország akkor 
válhat erőssé, ha a tudás – a lehető legszélesebb 
körben – mindenkinek a birtokában van. Mert a 

tudás az alap, de az összetartó erőt a hit és a kul-
túra jelenti, ezért ennek az iskolának nemcsak 
az a feladata, hogy a tudást átadja, hanem egy-
szersmind az is, hogy képes legyen egy nemzet 
összetartó erejét, a hitet és a kultúrát is erősíte-
ni. A kormány célja az, hogy minden segítséget 
megadjunk a gyermekeket nevelő családoknak, 
ezért építünk és újítunk fel országszerte bölcső-
déket, óvodákat, iskolákat. Ugyanis a kormány-
zati intézkedések előterébe kerültek ezek a cél-
kitűzések a családvédelmi akcióterv intézkedés-
csomagjával, az adókedvezményekkel, de akár a 
családtámogatási rendszer kiszélesítésével is.

– Vannak visszajelzések azzal kapcsolatban, 
hogy mennyire sikeresek, eredményesek ezek az 
intézkedések?

– Igen, természetesen rendszeresen készültek 
különféle felmérések és statisztikák, amelyek-
kel a munkánk eredményességét ellenőrizzük, 
ezek pedig mind azt mutatják, hogy a demográ-
fiai tendenciák pozitív irányba mozdultak el ha-
zánkban. Magyarországon húszéves csúcson 
van a házasságkötések száma és megnövekedett 
a gyermekvállalási kedv is. 

Folytatás a 2. oldalon

Az idén minden korábbinál 
nagyobb támogatást tudott 
biztosítani a magyar kor-
mány a gyermekeknek és a 
családoknak az iskolakez-
déshez – fogalmazott a la-
punknak adott interjúban 
Tuzson Bence, a Pest me-
gyei 5. számú választókerü-
let országgyűlési képviselő-
je. Mint mondta, az oktatás-
sal kapcsolatos kiadásokra 
hazánk költségvetésében 
ebben az évben már összes-
ségében 645 milliárd forint-
tal jut több, mint 2010-ben. 
A politikus szerint Magyar-

ország akkor válhat erőssé, 
ha a tudás a lehető legszé-
lesebb körben mindenkinek 
a birtokában van, ezért is 
tekinti jelentős eredmény-
nek, hogy a veresegyházi 
diákok új épületben kezd-
hették meg szeptember-
től a tanévet. Hangsúlyoz-
ta azt is, hogy Csomád az 
idén megkapta a Családba-
rát Önkormányzat díját, ami 
szerinte visszaigazolást je-
lent arra is, hogy jó irány-
ban és megfelelő ütemben 
haladnak a megkezdett fej-
lesztések.

Ha győztes, gyarapo-
dó jövőt szeretnénk 
építeni Magyarország-
nak, azt azzal kell kez-
deni, hogy bemutatjuk 
a diákoknak a magyar-
ság történetének ilyen 
szakaszait, nagy telje-
sítményeit. Ha büszke 
magyarokat nevelünk, 
a magyarság sorsa 
felvirágzik – mond-
ta Rétvári Bence,  
az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának 
(Emmi) parlamenti ál-
lamtitkára szeptem-
ber 2-án, Vácon.

Az államtitkár, aki a térség 
KDNP-s országgyűlési képvi-
selője, a váci Piarista Gimná-

zium és Kollégium tanévnyitó szent-
miséje után, Kornis Gyula szobrának 
átadó ünnepségén, a három évszáza-
dos intézmény előtt kifejtette: azért 
állítanak szobrot Klebelsberg Kunó 

kultuszminiszter váci születésű ál-
lamtitkárának, mert szimbóluma an-
nak, ami a keresztény hit és a nemze-
ti büszkeség. A parlamenti államtit-
kár beszélt arról, hogy Kornis Gyula 
váci példakép, éppen ezért a váci és a 
szobi járás fejlesztési tervét is róla ne-
vezték el.

Schmidt Mária, a Terror Háza fő-
igazgatója elmondta, hogy Kornis 
Gyula gondolkodó és gondolkodta-
tó korban született, amikor a klasszi-
kus tudás, az idegen nyelvek és a kor-
társ gondolkodók ismerete, az új tu-
dományokra való rácsodálkozás és a 
közéletben való aktív részvétel is el-
várás volt. Szerinte Kornis tudatában 
volt annak, hogy a műveltség, a ta-
nultság felelősséggel jár; akinek jut a 
szellemi jóból és képes azt feldolgoz-
ni, alakítani és alkalmazni, annak kö-
telessége azt a köz javára kamatoztat-
ni. Nem pusztán írásokkal, hanem te-
vékeny közéleti cselekedetekkel - fűz-
te hozzá Schmidt Mária.

Az ünnepi beszédek után Rétvári 
Bence, Schmidt Mária, Fördős Attila 
Vác polgármestere, Kálász Ákos, a Pi-
arista Gimnázium és Kollégium igaz-
gatója és Juha Richárd Munkácsy-dí-
jas szobrászművész leplezte le – szá-
molt be az MTI. 

Kornis Gyula katolikus pap, piaris-
ta szerzetes, filozófus, egyetemi tanár, 
kultúrpolitikus szobrát Varga Lajos  
váci segédpüspök felszentelte fel. Az 

alkotás Közép- és Kelet-európai Tör-
ténelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány finanszírozásával va-
lósult meg. A szobor felállításának 
kivitelezése Vác Városának Önkor-
mányzatával közösen történt. 

Fotó: KesziPress
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A váci önkormányzat ötödik alkalommal nyerte el a Családbarát munkahely címet

Fördős Attila, dr. Rétvári Bence, Deákné dr. Szarka Anita

Folytatás a címlapról

Összetartó erőnk a hit és a kultúra

Sikeres a családvédelmi akcióterv
Tíz magyar családból kilenc érvényesíteni tudja a családi adókedvezmény valamely formáját - 
mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Vácon azon a konferen-
cián, melyet a városi önkormányzat rendezett „Családbarát intézkedések népszerűsítése a köz-
szolgálatban” címmel. Rétvári Bence szerint sikeres a júliusban meghirdetett Családvédelmi Ak-
cióterv is: két hónap alatt harminchat-ezren igényelték a négy támogatási forma valamelyikét. 

Nagyrészt ezeknek a mutatóknak 
köszönhető az is, hogy most szept-
emberben nagyjából egymillió-két-
százezer gyermek kezdte meg a tan-
évet az általános- és középiskolák-
ban. Az idén minden korábbinál 
nagyobb támogatást tudtunk biz-
tosítani a gyermekeknek és a csalá-
doknak az iskolakezdéshez, az ok-
tatásra pedig összességében hat-
száznegyvenötmilliárd forinttal jut 
több ebben az évben, mint 2010-
ben. Nagy segítséget jelent a szülők-
nek az is, hogy az elsőtől a kilence-
dik évfolyamig ingyen kapják meg a 
gyerekek a tankönyveket. A követ-
kező tanévtől válik majd teljessé ez 
a rendszer, vagyis akkor már az ösz-
szes évfolyamban mindenki ingyen 
kapja majd a könyveket. 

– Sokat hallhattuk az elmúlt idő-
szakban a családbarát ország meg-
teremtését célzó kormányzati célki-
tűzésekről. A most említett intézke-
dések már ezek közé sorolhatók?

– Mindenképp, hiszen remek pél-
dákat tudunk ennek szemléltetésé-
re említeni a térségünkből is. Hadd 
emeljem ki Csomádot, hiszen a te-
lepülés az idén megkapta a Család-
barát Önkormányzat díját, ami visz-
szaigazolást jelent arra is, hogy jó 
irányban és megfelelő ütemben ha-

ladnak a megkezdett fejlesztések. 
Nagy örömmel tölt el, hogy ezt az 
elismerést egy olyan közösség kap-
hatta meg, amelynek a családbarát-
tá formálásában magam is részt ve-
hettem és támogathattam az ott el-
végzett munkát, a beruházásokat és 

a fejlesztéseket. S ugyancsak Cso-
mád hétszázezer forintot meghala-
dó támogatást nyert el augusztus-
ban a szociális tűzifa programban, 
amelyre az ötezer lakosnál kisebb 
települések pályázhattak. Ez pedig 
jelzi azt, hogy az önkormányzattal 

együttműködve igyekszünk felka-
rolni a rászorulókat is.

– Az országos intézkedések ered-
ményei tehát ma már helyben, a ki-
sebb közösségekben is érezhetőek?

– Minden visszajelzés azt igazolja, 

hogy ilyen megközelítésben nagyon 
pozitív a „mérlegünk”. Évről évre 
növekszik például az ország költ-
ségvetésében a gyermekétkeztetésre 
szánt összeg is, ami most már eléri 
a nyolcvanhárommilliárd forintot. 
Ennek minden kisgyermekes család 
láthatja és tapasztalhatja az előnyeit, 
itt helyben, Csomádon, Csömörön, 
Dunakeszin, Erdőkertesen, Fóton, 
Gödön és Veresegyházon egyaránt. 
További újdonság, hogy ebben a tan-
évben megkezdődnek az ugyancsak 
ingyenes, kéthetes külföldi nyelv-
tanfolyamok is, ez pedig országos 
szinten nagyjából száznegyvenezer 
diákot érint majd a kilencedik és a 
tizenegyedik évfolyamon. Szinte az 
egész országban folyamatban van-
nak a különféle oktatási intézmé-
nyeket érintő beruházások, ami ösz-
szegezve azt jelenti, hogy ebben a 
pillanatban is nyolcszáz iskolát épít 
vagy újít fel a kormány hazánkban, 
erre pedig kétszázhetvenmilliárd 
forintot meghaladó összeg jut. Sok 
gyermek pedig már most szeptem-
berben is átépített, kibővített vagy új 
iskolában kezdhette meg a tanulmá-
nyait. Nagy öröm számomra, hogy 
ezek közé sorolhatjuk a veresegyhá-
zi fiatalokat is.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Iskolakezdési támogatás, külön 
szabadnapok Húsvét és Pünkösd 
hétfő után, valamint rugalmas 

munkakezdési idő. Három azok közül 
a családosok érdekében hozott intéz-
kedések közül, amelyekkel Vác város 
önkormányzatának hivatala ötödször 
nyerte el a Családbarát Munkahely cí-
met. A város polgármestere azt mond-
ja, döntéseik azért születtek, hogy 
gyakorlati segítséget adjanak a hiva-
talban dolgozó családosoknak. Elis-
meréssel beszélt a hivatal tevékenysé-
géről, a családok érdekében tett intéz-
kedéseiről, melyek sikerét jól mutatja, 
hogy idén immáron ötödik alkalom-
mal nyerték el a Családbarát munka-
hely kitüntető címet.  

Az intézkedések célja, hogy felold-
jon olyan dilemmákat, mint a család-
ban meglévő férfi és nő szerepvállalá-

sában lévő torzulásokat, és egy olyan 
dilemmát is feloldjon, hogy karrier, 
vagy család - mondta Vác polgármes-
tere,  Fördős Attila, aki hozzátette: az 
elmúlt évek intézkedéseinek köszön-
hetően úgy fogalmazhatunk, hogy 
család és karrier. Egy ilyen családba-
rát intézkedés jelentős terheket vesz 
le a munkavállaló hölgyek, édesanyák 
válláról. A városvezető úgy fogalma-
zott: amennyiben ez a családbarát 
szemlélet a vállalkozói szférában, gaz-
dasági környezetben is elterjed, akkor 
a családbarát munkahely mellett egy-
re jobban kialakul a munkabarát csa-
ládok világa is.  

Fördős Attila befejezésül köszöne-
tet mondott a nyertes pályázat vala-
mennyi közreműködőjének, valamint 
a konferencia védnökének, Rétvári 
Bence miniszterhelyettesnek, aki elő-

adást is tartott a rendezvényen, me-
lyen a térség polgármesterei és jegyzői 
vettek részt. 

Az Emmi parlamenti államtitká-
ra szerint a váci polgármesteri hivatal 
intézkedései jól rímelnek a kormány 
családpolitikájára.

Örömtelinek nevezte, hogy a bér-
emeléseknek köszönhetően családok 
nagyobb összeget vehetnek igénybe 
családi kedvezményt. A CSOK is nép-
szerű, mely eddig 107 ezer családnak, 
446 ezer embernek – köztük 260 ezer 
gyermeknek - segített abban, hogy új 
otthont teremtsenek. – Ennek az ösz-
szege 318 milliárd forint – mondta a 
miniszterhelyettes, aki bejelentette, 
hogy 51 ezer gyermeknek a megszü-
letését vállalták a családok a CSOK 
igénybevétele révén. – ÁFA visszatérí-
tésre 61 milliárd forintot vettek igény-
be a családok, a kedvezményes kama-
tozású hitelt 17 ezer család vett fel 169 
milliárd forint értékben. Azt láthat-
juk, hogy 10 saját célból épített új ház-
ból kilencet a CSOK segítségével épí-
tenek meg, és tíz új építésű lakásnál 
mintegy négynél a CSOK-ot igénybe 
veszik – húzta alá Rétvári Bence, az 
EMMi parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence szerint sikeres a jú-
liusban meghirdetett családvédelmi 
akcióterv is: két hónap alatt harminc-
hatezren igényelték a négy támogatási 
forma valamelyikét.

Deákné dr. Szarka Anita jegyző be-
jelentette, hogy Vác Város Önkor-
mányzata idén immáron 5. alkalom-
mal nyerte el az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiírt „Családba-
rát Munkahely” kitüntető címet. A 
pályázat egyik fő eleme volt a család-
barát szemlélet további elmélyítése. 
Ezért a konferencia célja, hogy a térség 
polgármestereivel, jegyzőivel megis-
mertessék és bemutassák, illetve to-
vábbadják azokat a jól bevált gyakor-
latokat, amelyek hozzájárulnak a helyi 
közszolgálatban dolgozó munkatár-
sak megbecsüléséhez, közérzetéhez.

A családok védelme és jólétének 
erősítése az állam, az önkormányza-
tok, a civil szervezetek, a médiaszol-
gáltatók és a gazdasági élet szereplő-
inek feladata – mondta Deákné dr. 
Szarka Anita. Vác jegyzője kiemel-
te: - E célok megvalósítására önkor-
mányzatunk kiemelt figyelmet fordít. 
A munkahelyen eltöltött idő érzelmi 
kihatással van életünkre. A munka és 
család kölcsönhatásban van egymás-
sal. Ahhoz, hogy a munkavállalói sze-
rep mellett a házastársi, szülői, testvé-
ri és baráti kapcsolatok is fenn tudja-
nak maradni, szükség van a munka-
adói oldal támogató hozzáállására is. 

Elmondta: a váci hivatalban foglal-
koztatottak 71,45 százaléka nő, leg-
többjük több gyermekes édesanya. Az 
önkormányzat évek óta támogatja a 

családos dolgozókat. Az iskoláztatás 
és munkaidő kedvezmény mellett az 
országban egyedülálló kezdeménye-
zés volt a Pünkösd kedd, mint fizetett 
szabadnap majd később Húsvét utáni 
keddel bővült a kedvezmények köre, 
így a családok négy napot tölthettek 
együtt. Évente három olyan családot 
ajándékoznak meg wellness hétvégé-
vel, azok közül, akiknek ugyan van 
gyermekük, de kiestek a kedvezmé-
nyezettek köréből, mert már felnevel-
ték őket. Mint elhangzott; a rugalmas 
munkaszervezés a kisgyermekes szü-
lőknek jelent későbbi munkakezdést. 

A Családbarát munkahely címet öt-
ször elnyerő váci önkormányzat tan-
szerek beszerzéséhez, táboroztatás-
hoz nyújtott támogatásokon túl szín-
házbérlettel, ösztöndíj támogatás-
sal, karácsonyi ajándékcsomaggal, 
drogprevenciós- és kibervédelmi elő-
adások szervezésével is segíti a hiva-
talban dolgozókat. 

A nagy érdeklődéssel kísért konfe-
rencia egyik célja volt – mint Deákné 
dr. Szarka Anita fogalmazott - a csa-
ládbarát gondolkodás népszerűsítése 
az önkormányzatok körében, amely a 
jó gyakorlatok megosztását, ötletelést 
is jelent a térségi jegyzőkkel, polgár-
mesterekkel,  szakemberekkel. 

Vetési Imre
Fotó: Sándor Lajos
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Vásárhelyi Tamás és Kiss József

Dr. Csereklye-Klapwijk Krisztina (középen) és a képviselőjelöltek 

Vác: Dr. Csereklye-Klapwijk 
Krisztina a Mi Hazánk 

polgármesterjelöltje

Vác: Vásárhelyi Tamás független 
polgármesterjelöltként indul 

Vác: öt polgármesterjelölt verseng a választók bizalmáért

Bemutatkozott a Mi hazánk Mozgalom váci kampánystábja és a szervezet 
október 13-án induló jelöltjei. A Duna-parti országzászlónál tartott augusz-
tus 28-i sajtótájékoztatón a párt polgármesterjelöltje, dr. Csereklye-Klapwijk 
Krisztina kiemelte: mind a 10 választókerületben indítanak jelöltet. 

Vásárhelyi Tamás a szeptember 3-án tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy füg-
getlen polgármesterjelöltként indul az őszi önkormányzati választáson, akivel együtt im-
már öt jelölt szállt ringbe a váci polgármesteri székért. A sikeres és jól ismert vállalkozó 
választási programjának jelmondata: „Legyen Vác a Dunakanyar fővárosa”. Vele együtt 
mutatkozott be Kiss József, aki a 9-es körzetben indul független képviselőjelöltként.

Véglegessé vált Vácon is a helyhatósági választásokon indulók névsora és a sorrendet is kisorsolta a helyi választási bizottság, miután szeptember  
9–én lezárult az ajánlások gyűjtésének határideje. 

Programjuk fő elemei a 
környezetvédelem, a 
mu n k a hely teremtés , 

a családbarát gondolkodás, 
a városfejlesztés, valamint a 
közbiztonság-hangzott el. Fi-
atalos, lendületes csapatként 
mutatta be stábját a sajtónak 
Csereklye-Klapwijk Krisztina, 
a Mi Hazánk Mozgalom váci 
elnöke, a szervezet polgár-
mesterjelöltje. Kiemelte: je-
löltjeik a mai politikát jellem-
ző acsarkodást kizárva, tettre 
készen és lelkesen igyekeznek 
majd a várost szolgálni. Cse-
reklye Krisztina egyébként az 
5-ös választókörzetben egyé-
niben is indul.

„… mind a tíz választási 
körzetben tudunk felállítani 
jelöltet. Az ajánlócédulák alá-
írása folyamatban van, de biz-
tos vagyok benne, hogy min-
den választókerületben elér-
jük a megfelelő mennyisé-
get, és ezáltal prezentálni tu-
dunk képviselőjelölteket. Mint 
ahogy elmondtam, egy fiata-
los csapat, egy nagyon lendü-
letes, akaratos csapat, team áll 
mögöttem.” – fogalmazott dr. 
Csereklye-Klapwijk Krisztina 
polgármesterjelölt.

A helyi szervezet alelnöke 
Fényi Tibor lett, aki kiemelte:  
nincsenek politikai ambíciói, 
ezért jelöltként nem indul, de 
a mozgalom szakmai támoga-
tásában részt vesz – számolt 
be az estv.hu. - Egy németor-
szági cégnek a magyarországi 
vállalatát vezetem, ahol nagy-
vállalati környezetben infor-
matikai szolgálatatást adunk, 
és ezen mivoltomban szeret-
ném a Krisztinát támogatni a 
későbbi munkájában, ameny-
nyiben bekerül a testületbe – 

mondta a Mi Hazánk Mozga-
lom váci alelnöke.

A kampányfőnök a váci Job-
bikból kivált Gombik Viktor 
lett, aki az 1-es választókör-
zetben méretteti meg magát 
az október 13-i választáson. 
Mint mondta, programjuknak 
öt kiemelt pontja van, mely a 
váci lakosok javaslatai alapján 
állt össze.

- Az öt pillér között kiemelt 
fontosságot kapott a család-
barát gondolkodás, a munka-
helyteremtés, városunk fej-
lesztése és a környezetvéde-
lem, valamint a közbiztonság 
rendbetétele, és egy pezsgőbb 
városi élet megteremtése. Jel-
szavunk; Önökkel Önökért, 
és ebben a hitvallásban fogjuk 
képviselni a váci polgárokat – 
jelentette ki Gombik Viktor.

A 4-es körzetben Sulyán 
Gergő, négy gyermekes édes-
apa gyűjti majd a szavazato-
kat, aki bemutatkozásában ar-
ról beszélt, hogy jelenleg egy 
iskolában, egy fejlesztő osz-
tályban dolgozik, és főiskolán 
is tanul, a jövőben ugyanis ze-

neterapeutaként is szeretne 
tevékenykedni. Legfontosabb 
célja a rendezett városi kör-
nyezet kialakítása.

A 9-es választókerület je-
löltje Székesi Marcell, aki ar-
ról beszélt, hogy helyi jelölt-
ként kiemelten fontos számára 
a természet-, környezet és ál-
latvédelem, amelyet a korosz-
tálya körében is népszerűsíte-
ne, de a Mi Hazánk Mozgalom 
váci ifjúsági tagozatának elnö-
keként azon is dolgozik, hogy 
megállítsák a fiatalok elván-
dorlását, és erősítsék bennük a 
hazaszeretet.

A 2-es választókerület je-
löltje Takács Dorina, a 3-asé 
Dikácz Attila lesz, hangzott 
el szerdán. A 6-osban Pál Gá-
bor, a 7-esben Hegedűs Já-
nos, a 8-asban Jónás Sándor, 
a 10-esben pedig Kojnok Mer-
cédesz gyűjti majd a vokso-
kat, akik később mutatkoz-
nak majd be a választópolgá-
roknak, illetve az internetes 
felületeken és a kitelepülések 
alkalmával lehet majd megis-
merni őket.

Vásárhelyi Tamás bemu-
tatkozásként elmond-
ta: tősgyökeres váci, két 

gyermekes édesapaként család-
jával a városban él, vállalkozása 
Vácon működik. Mint elhang-
zott: a Vásárhelyi név jól cseng 
a váciak körében, hiszen nagy-
papája, Vásárhelyi József közis-
mert ember volt, aki iskolaigaz-
gatóként, a deákvári városrészen 
lakásépítések szervezőjeként 
maradandót alkotott. Nyomdo-
kaiba lépve, Vásárhelyi Tamás 
független polgármesterként sze-
retne nagyot alkotni, melyhez a 
lakosság támogatását kéri.

A magát sikeres üzletember-
nek valló Vásárhelyi Tamás sze-
rint a politikától semleges, me-
nedzser típusú városvezetést kell 
a testület élére megválasztani, 
aminek munkájával egy jól pros-
peráló és élhető várost lehet-
ne létrehozni. Jelmondata: „Le-
gyen Vác a Dunakanyar fővá-
rosa”. „Hangzatos? Talán igen… 
…ezzel együtt viszont maximá-
lisan hiszek is abban, hogy jár 
szülővárosomnak az a fellendü-
lés, amelyet területi adottsága-
ink miatt régóta ki kellene tud-
nunk használni. Évek óta azon 
dolgozom, hogy minden ember 

Vácon biztonságban élhessen, 
és büszke lehessen gyönyörű vá-
rosunkra” – fogalmazott Vásár-
helyi Tamás, aki saját honlapján 
is bemutatja eddigi életútját, vál-
lalkozásait, a helyi közösség ér-
dekében végzett tevékenységét.

Megjegyezte: több olyan tele-
pülés is van, amelyet korábban a 
vállalkozások terén is sikeres pol-
gármester vezet. Cége, a Duplex 
Kft több mint száz családnak ad 
munkát és nemrég a Börzsönyker 
tulajdonosa is lett. 2004-ben ő 
alapította Vác-Deákvár Sport-
egyesületet, amelyben nagyon 
sokan sportolnak. Rendszeresen 
támogatja a helyi iskolákat, óvo-
dákat, és a kórházat. „A választók 
segítségére van szükségem ah-
hoz, hogy a terveimet meg tud-
jam valósítani” – tette hozzá.

Terveit ismertetve hozzátet-
te: polgármesterként egy erős, 
szakemberekből álló háttércsa-
patot építene fel, amely segíti az 
önkormányzat munkáját. Meg-
választása esetén egy település-
fejlesztési terv készülne. A költ-
ségvetés átvizsgálása után sze-
retné visszaállítani a képviselői 
költségkeretet, amely a válasz-
tókörzetekben az apróbb hi-
bák gyors kijavítására szolgálna. 

Munkája során kiemelten fon-
tosnak tartja a közbiztonságot, 
az iskolák színvonalát.

Vállalkozóként azt képviseli, 
hogy a helyi munkáknál a városi 
mestereknek, cégeknek előnyt 
kell biztosítani, „ne csak a befi-
zetett adójuk legyen a fontos, ha-
nem a támogatásuk, bevételeik 
növelése is” – tette hozzá.

A sajtótájékoztatón kiderült: 
a polgármester-jelölt nem gon-
dolkodik abban, hogy minden 
választókörzetben indítsanak őt 
támogató jelöltet. A 9-esben vi-
szont ott lesz Kiss József neve a 
szavazólapon, ő Vásárhelyi Ta-
más mellett kampányol majd.

Kiss József elmondta: család-
jával a területen él, jól ismeri az 
emberek problémáit. Sok az idős 
ember, ezért rájuk nagyobb fi-
gyelmet kellene fordítani. Meg-
oldásra várnak a parkolási gon-
dok, a zöld területek rendbetéte-
le is fontos számára. A KRESZ-
park közvilágításának kiépítése 
halaszthatatlan feladat.

Vásárhelyi Tamás bejelentet-
te: programját szórólapjairól is-
merhetik majd meg a választók, 
de tartanak lakossági fórumokat 
is szerte a városban.

Öten szállnak ringbe a váci 
polgármesteri székért, a 
Fidesz-KDNP, a várost két 

cikluson át vezető Fördős Attilát in-
dítja újra az október 13-i választá-
son. Az Összefogás Vácért ellenzé-
ki tömörülés -, amely soraiban tud-
hat két civil szervezetet és a város-
ban működő szinte valamennyi el-
lenzéki pártot – Matkovich Ilona 
mögé sorakozott fel, aki az elmúlt 
öt évben a SZAVAD színeiben ön-
kormányzati képviselőként poli-
tizált. Mi Hazánk Mozgalom dr. 
Csereklye-Klapwijk Krisztina pol-
gármesterjelölttel vág neki az őszi 
választásnak. 

Csereklye Károly egykori alpol-
gármester és dr. Bóth János koráb-
bi szocialista polgármester, vala-
mint dr. Jakab Zoltán és a DK-ból a 

közeli hetekben kilépett Krause Ist-
ván nevével fémjelzett Vác Város-
ért Választási Egyesület a független 
polgármesterjelöltként induló dr. 
Néveri Istvánt támogatja. 

Az ötödik polgármester aspiráns, 
Vásárhelyi Tamás helyi vállalkozó, 
aki függetlenként indul a választá-
son. Vácon tíz egyéni választókörzet 
van, a Fidesz-KDNP minden kör-
zetben indít képviselőjelöltet, sőt 
Fördős Attila a 6. számú körzetben 
képviselőjelöltként is megmérette-
ti magát a szocialista Kiss Zsolt ki-
hívójaként. 

A Vác Városért Választási Egye-
sület is mind a tíz körzetben indít 
képviselőjelöltet, miként a Mi Ha-
zánk Mozgalom és az ellenzéki Ösz-
szefogás Vácért is. Az ötödik polgár-
mesterjelölt, Vásárhelyi Tamás mel-

lett egy képviselőjelölt, Kiss József 
indul független jelöltként a 9. szá-
mú körzetben. A valamelyik párthoz 
vagy választási szövetséghez tartozó 
negyven képviselőjelöltön kívül még 
további négy független jelölt indul az 
október 13-i voksoláson. 

Dunakeszin két 
polgármesterjelölt 
indul a választáson 

Dunakeszin a Fidesz-KDNP szö-
vetség mind a 10 egyéni választó-
körzetben indít képviselőjelöltet, a 
polgármesteri megbízatásért újra – 
immár harmadszor – ringbe száll 
Dióssi Csaba polgármester. A várost 
2010 óta vezető Dióssi Csaba mel-
lett a képviselők többsége újra elin-

dul a választáson, rajtuk kívül négy 
új, ám ismert jelölt - Richvalski Vik-
tor, Pethő Krisztián, Sipos Dávid, és 
Nyiri Márton - is megméretteti ma-
gát. A kompenzációs listát Dióssi 
Csaba polgármester vezeti, őt kö-
veti Erdész Zoltán, Csoma Attila, 
Seltenreich József... 

A másik polgármesterjelölt, 
Gerner Péter, aki az ellenzéki pár-
tok támogatásával indul a választá-
son. Az ellenzéki pártok – DK, Job-
bik, LMP, a Momentum, az MSZP, 
a PM, a MMM – mind a tíz egyé-
ni körzetben indítanak képviselő-
jelöltet. A helyi választási bizottság 
jegyzőkönyve szerint a kompenzá-
ciós listáját érdekes módon nem a 
polgármesterjelölt, hanem Varga 
Péter Zoltán, a Jobbik városi elnö-
ke vezeti, aki jelenleg is tagja kép-

viselő-testületnek, a listán elnyert 
mandátumának köszönhetően.  
Őt követi az MSZP-s Bilinszky Fe-
renc, Lukácsi Bálint és az ugyancsak 
jobbikos Nagy Attila. A lista 12. he-
lyén Gerner Péter neve olvasható. 

Az október 13-i választáson a 
pártok, szövetségek egyéni képvise-
lőjelöltjein kívül kiívül négy függet-
len jelöltre voksolhatnak a választó-
polgárok Dunakeszin.

Gödön három 
polgármesterjelölt van 

Gödön a várost vezető kormány-
párti, Fidesz-KDNP szövetség újra 
Markó József polgármestert indít-
ja a polgármesteri megbízatás elnye-
résért. Markó József az egyéni vá-

lasztókörzetben képviselőjelöltként 
is ringbe száll a mandátum elnyeré-
séért. A jelenlegi polgármesternek 
két kihívója van: Balogh Csaba, akit 
a Dk, Jobbik, LMP, Mindenki Ma-
gyarországa, Momentumn és a Pár-
beszéd támogat, míg Sipos Richárd, 
a Mi Hazánk színeiben szeretné el-
nyerni a polgármesteri széket. 

Sződön ismételhet 
Hertel László

Sződön a községet jelenleg is veze-
tő Hertel László polgármester egye-
dül indul a polgármester választá-
son, akinek nincs kihívója. A képvi-
selőjelöltek is függetlenként mérette-
tik meg magukat október 13-án. 



4 Dunakanyar Régió XXI. évfolyam 18. szám

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

Dióssi Csaba polgármester és Ujházi Anna

Nótár Mary nagy sikert aratott Sződön

Nyiri Márton, a Rendezett Városért Tanácsadó Testület tagjának irányítá-
sával újjáéledt egy régi szép hagyomány Dunakeszin, melynek köszönhe-
tően az ingatlantulajdonosok ismét pályázhatnak a “Tiszta udvar, rendes 
ház” tábla elnyeréséért. Az első táblát Ujházi Anna, Munkácsy utcai lakos 
vehette át Dióssi Csaba polgármestertől.

A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) 2019-ben is meghirdeti ösztöndíjprog-
ramját. A „Duna-Dráva a Tehetségekért” elnevezésű program keretében a 
vállalat közel 1000 szorgalmas és tehetséges fiatal életútját támogatta az 
elmúlt években.

Esztétikus homlokzat, ren-
dezett kert, szelektív sze-
métgyűjtés, szabályos 

parkolás, és előírásszerű csa-
padékelvezetés – ezek kellenek 
ahhoz, hogy valaki megkapja a 
„Tiszta udvar, rendes ház” ki-
tüntető címre feljogosító táb-
lát. A közösség által nagyra be-
csült díjra jelentkezőknek fény-
képeken kell bemutatniuk in-
gatlanukat, melyet a Rendezett 
Városért Tanácsadó Testület bí-

rál el. Mint megtudtuk a sokré-
tű feladatot ellátó bíráló testület 
munkáját az önkormányzat tá-
mogatja.

- Mindannyiunk számára egy 
régi, kedves hagyományt élesz-
tett újjá, a „Tiszta udvar, ren-
des ház” városi mozgalommal 
a Rendezett Városért Tanács-
adó Testület. A kezdeményezés 
„motorja’ Nyiri Márton tanár úr, 
aki társaival együtt sokat dolgo-
zik azért, hogy Dunakeszi egyre 
szebb, virágos város legyen, ahol 

élni jó” – mondta Dióssi Csaba 
az első tábla átadóján a Munká-
csy utcában. A polgármester fel-
idézte a régi időket, amikor az 
ingatlantulajdonosok büszkék 
voltak arra, hogy elnyerték a kö-
zösség egyik legnagyobb elis-
merését a „Tiszta udvar, rendes 
ház” díjat.

– Nagyon örülünk a kezdemé-
nyezésnek, amely hozzájárul ah-
hoz, hogy a közterületekhez ha-
sonlóan a magántulajdonban 

lévő ingatlanok is igyekeznek 
minél szebb arcukat megmutat-
ni. Megragadom az alkalmat, és 
arra biztatom Dunakeszi pol-
gárait, hogy minél többen csat-
lakozzanak a kezdeményezés-
hez, szépítsük együtt lakókör-
nyezetünket – tette hozzá a pol-
gármester, aki az első táblát ked-
ves szavak kíséretében adta át 
Ujházi Annának Munkácsy ut-
cai otthonuk udvarán.

Az ingatlan szépségét bizo-
nyító tábla boldog tulajdonosa 

elmondta, hogy a felhívásra hó-
napokkal ezelőtt jelentkezett, le-
fotózta kertjét, házát. Reményét 
fejezte ki, hogy városszerte csat-
lakoznak az akcióhoz, aminek 
köszönhetően még szebb kör-
nyezetben élhetnek a dunake-
sziek.

Ujházi Anna elmondta, hogy 
2015-ben költöztek Dunakeszi-
re, melyet a folyamatos fejlesztés 
jellemez. – Nagyon várjuk, hogy 
a kibővített M2 autóutat mielőbb 

átadják, megépüljön a kerékpár-
út Budapest és Dunakeszi között, 
mert mi - többek között - a vá-
ros kiváló adottságai, a Duna és 
Budapest közelsége, a Katona-
domb vonzó üdesége miatt köl-
töztünk ki a fővárosból – árulta 
el Ujházi Anna, akitől azt is meg-
tudhattuk, a díjnyertes házuk ud-
varát, kertjét folyamatosan rend-
ben tartják, ami igazi nagy mun-
kát havonta egyszer igényel.

(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

A „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztön-
díjprogramra szeptember végéig várják 
azoknak a váci, beremendi és Beremend 

környéki általános- és középiskolás diákoknak a 
jelentkezését, akik tehetségükkel, szorgalmuk-
kal és kitartásukkal kitűnnek a tömegből. A ha-
gyomány- és értékteremtő program keretein be-
lül pénzügyi támogatásban részesülnek azok a 

tanulók, akikben a fent említett tulajdonságok 
megtalálhatóak.

Az elmúlt évek során, a Vácott tizenöt éve, míg 
Beremenden tíz éve működő program keretében 
a DDC eddig összesen 71 millió forint támoga-
tást folyósított a nyertes pályázóknak a tehetsé-
gük továbbfejlesztése és a kitűzött céljaik elérése 
érdekében. A kiemelkedő tehetségű fiatalok szá-
mára az ösztöndíj 10 hónapon keresztüli anyagi 
támogatás, amely a 2019/2020-as tanévben álta-
lános iskolásoknak havi 8000, míg középiskolá-
soknak 10 000 forintos juttatást jelent. 

A Duna-Dráva Cement Kft. Ifjúsági és Inno-
vációs Alapítványa idén is várja a Beremendi 
vagy a Váci Cementgyár vonzáskörzetében ta-
nuló diákok jelentkezését! 

A pályázatokat 2019. szeptember 27-ig lehet 
benyújtani! További információt a Duna-Dráva 
Cement Kft. honlapján olvashat: https://www.
duna-drava.hu/hu/tehetseg-osztondij

Tekintse meg a vállalat honlapján a koráb-
bi évek ösztöndíjasaival készült interjúkat és az 
összefoglaló kisfilmet. 

Dunakeszi: újraindult 
a "Tiszta udvar, rendes ház" mozgalom 

A Strabag kivitelezésében épülő négysávos autóút pályájára már ráhajt-
hatnak az autósok, illetve a gödi bekötőút munkáival is jól halad a Penta 
és a HE-DO.

Szeptember végén átadják 
a forgalomnak a négysá-
vosra bővített M2-es au-

tóutat Budapest és Vác között – 
derült ki abból a levélből, me-
lyet a Nemzeti Infrastruktúra 
Zrt. (NIF) Dunakeszi polgár-
mestere, Dióssi Csaba tájékoz-
tatására írt. Az M0-ást Váccal 
összekötő útvonalon a Strabag 
Építő Kft. és a Strabag AG kon-
zorciuma 13,4 kilométernyi út-
szakaszt kibővít, a már megle-
vő 6,2 kilométernyi négysávos 
szakaszt pedig felújítja.

A NIF és a Magyar Közút 
Nzrt. támogatja a forgalom fel-
engedését a pályára szeptem-
ber 30-tól, ami azt is jelenti, 
hogy az M0-s és a Dunakeszi–
Fót csomópont között órán-
ként legfeljebb 80 km/h sebes-
séggel, onnantól Vác déli cso-

mópontjáig 110 km/h kilomé-
teres sebességgel haladhatnak 
majd az autósok, bár a sebes-
séghatárt még további – a köz-
lekedési hatóság, a rendőrség, 
a katasztrófavédelem helyszíni 
- felmérések alapján döntik el.

 „A 2. számú főutat és az M2 
gyorsforgalmi utat összekötő út 
vállalkozási szerződéses meg-
állapodás alapján a befejezé-
si határidő 2019. december 2., 
azonban az előzetesen önökkel  
egyeztetett módon – a PENTA-
HEDO Konzorcium műszaki 
előrehaladását figyelembe véve 
a 2113 jelű összekötő út forga-
lom számára történő megnyitá-
sa az M2 gyorsforgalmi út 2x2 
sávos átadásával egyidőben, 
azaz 2019. szeptember 30-án 
megtörténhet” – olvasható a 
Dióssi Csaba polgármesternek 

írt levélben, aki a kedvező hírt 
közösségi oldalán is megosz-
totta a dunakesziekkel.  Ugyan-
csak 2019. szeptember 30-án 
nyitják meg a forgalom számá-
ra a Dunakeszi Kossuth Lajos 
utcánál a 21101 jelű Dunakeszi 
oldali csomóponti ágat is.  

Miközben a 2x2 forgalmi sá-
vot már használatba vehetik az 
autósok, további munkálatok-
ra még számítani kell. A ter-
vek szerint az elválasztó-terelő 
elemeket október elején eme-
lik majd be, a gödi csomópont 
gyorsítósávjait november má-
sodik feléig még építik, vala-
mint az úttesten kívül is dol-
goznak a kivitelezők, ezért ki-
sebb terelés, sávlezárás tovább-
ra is előfordulhat.

V. I.
Fotó: KesziPress

Szeptember végén birtokba veheti 
a forgalom a négysávos M2-est

Idén is felkarolják a tehetségeket!

A váci lecsófesztivál kétségtelen sokakat vonzott, de más településeken 
is ünnepeltek az emberek. Falunapot tartottak Ipolydamásdon, Sződön és 
Vácdukán is.

Az Ipoly mentén már a 
tizenegyedik alkalom-
mal rendeztek faluna-

pot. A résztvevőket köszöntve 
Rétvári Bence, a térség ország-
gyűlési képviselője elmondta: a 
közösség ereje abban mutatko-
zik meg, ha az emberek megis-
merik egymást, közös fórumo-
kon közös témákat találnak, 
amiből aztán közös cselekvés 
jöhet létre a falu fejlődése érde-
kében.

„Polgármester úrral kö-
zös munkánk eredményekép-
pen az elnyert 247 milliós kor-
mányzati támogatásból jutott 
közintézmények, járdák felújí-
tására, az egészségügyi alap-
ellátást nyújtó intézmény fej-
lesztésére, külterületi utak és 
épületek energetikai felújításá-
ra is. És akkor még nem beszél-
tünk a Szob és Ipolydamásd 
között létesítendő kerékpárút-
ról, amire polgármester úr 360 
milliót nyert el egy pályázaton” 
– emelte ki a képviselő.

„Mindez azt bizonyítja, hogy 
Magyarországnak végre olyan 
kormányzata van, amely talpra 

állította a gazdaságot, s amely 
fejleszteni , erősíteni akarja a 
településeket. Köztük a kiste-
lepüléseket, hogy az itt élők ne 
rosszabb színvonalon, hanem a 
városihoz közelítő színvonalon 
élhessék mindennapjaikat.

Ha valaki gyakran jár az in-
terneten, sűrűn olvashat CEU-s 
és más liberális „gondolkodók” 
tollából tanulmányokat arról, 
hogy hogyan kell felszámolni 
a falusi életmódot. Mi hiszünk 
a falvakban, hiszünk abban, 
hogy ez az életmód jobb, egész-
ségesebb, minőségibb lesz a jö-
vőben is! – hangsúlyozta Rét-

vári Bence. Sződön is jó han-
gulatban telt a falunap. Külön-
böző vetélkedők mellett Nótár 
Mary produkciója vonzotta a 
legnagyobb közönséget és ara-
tott osztatlan sikert.

Vácdukán futóverseny, gye-
rekeknek és haladóknak szó-
ló akadálypálya, és gyermek-
műsorok színesítették a prog-
ramot.

Szemmel látható volt az ol-
dott hangulat, a jókedv – és 
ami ritkaságszámba megy 
újabban Európa más vidékein: 
a BÉKE!

Báthory Gábor

Falunapok Dunakanyar szerte
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Orvos András, Fördős Attila, Papp László

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 
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citroenvac.hu
Album és köszöntés a festőművész 

jeles születésnapja alkalmából
Augusztus utolsó szombatján - Papp László műgyűjtő és az önkormányzat 
meghívására - rokonok, barátok, ismerősök sokasága köszöntötte nyolc-
vanadik születésnapja alkalmából Orvos András festőművészt a Káptalan 
utcai Modern Művészeti Gyűjtemény nagytermében.

A köszöntő eseményre az is 
apropót adott, hogy "Orvos 
András LXXX" címmel a 

közelmúltban megjelent egy repre-
zentatív album az Arcus Kiadó gon-
dozásában, a Dömény Csaba tervez-
te kiadvány létrejöttét a Nemzeti 
Kulturális Alap is támogatta.

- Az évfordulós albumom, amit 
az Arcus megpályázott, nem egy 
bibliográfia, hanem pályafutásom-
nak egy olyan ízelítő összefoglaló-
ja, amibe a festményeimről rendel-
kezésre álló legjobb, nyomdakész 
fotókból válogattunk úgy, hogy 
azért a fontosabbnak ítélt mun-
kák benne legyenek, megnyitó szö-
vegekkel, tanulmányrészletekkel 
kiegészítve. Folyamatosan doku-
mentálom a kiállításaimat, tehát 
ez adta az alapot, a reprók javát jó-
magam készítettem, illetve Feke-
te István barátomnak köszönhe-
tem a többit. Ami a szövegeket ille-
ti, lényeges volt, hogy a nekem leg-
kedvesebb szerzők szerepeljenek, 
így Bojár Iván, Frank János, Mezei 
Ottó, Vácról Maczkay Zsaklin és 
Bárdosi József, mindannyian több-
ször írtak a munkáimról - mond-
ta a születésnap kapcsán megjelent 
kiadványról Orvos András.

A születésnapi köszöntő ese-
mény is nagy örömöt szerzett a fes-
tőművésznek, mint mondta, itt a 
találkozási lehetőség volt a lényeg, 
annál is inkább, mivel szavai sze-
rint a mikroközösség nagyon fon-
tos hátteret jelent neki - örült a sze-
mélyesen jelenlévő vendégeknek, 
élükön Fördős Attila polgármes-
terrel, s mint annak is, hogy szü-
lővárosa, Békéscsaba polgármeste-
re köszöntő levelet küldött neki az 
alkalomra.

A kérdésre, hogy mit jelente-
nek az életében az évfordulók, Or-
vos András azt mondta: nem tulaj-
donít túl nagy jelentőséget az ilyen 
naptári eseményeknek.

- Nem hiszek például abban a 
fejlődésben, hogy egy művész el-
kezdi a pályáját, aztán fejlődik, ha-
nem mindenkinek vannak bizo-
nyos korszakai, vannak jobbak és 
vannak kevésbé jelentősek. Nekem 
a legfontosabb a '70-es évek idősza-
ka volt, amit kiemelnék saját pálya-
futásomból, annak ellenére, hogy 
akkoriban állandóan cikiztek, 
sokszor kizsűriztek. Ám végtére 
is csak egy jelentősebb idő eltelté-
vel derül ki, mi maradandó igazán, 
egy alkotónak már az is nagy meg-

tiszteltetés, ha néhány műve fenn-
marad, kiállva az idő próbáját - fo-
galmazott a ma is folyamatosan al-
kotó művész.

A mindennapi alkotótevékeny-
ség kapcsán Orvos András kiemel-
te, mennyire fontos neki a rendsze-
resség.

- Elég korán kelek, ez azt jelen-
ti, hogy úgy fél hat, hat körül már 
fenn vagyok, ilyenkor szeretek ol-
vasni, illetve mostanában különö-
sen fontos elfoglaltságom a nyelv-
tanulás, így jobbára visszahoz-
tam korábbi orosz nyelvtudáso-
mat, szlovák származású vagyok, 
tehát az őseim nyelvére kíváncsi-
an a szlovákot is elkezdtem tanul-
ni, elég gyorsan haladok, és ehhez 
még jön az angol meg a francia, 
ezeket régen már tanultam, bírtam 
is valamennyire és most igyekszem 
frissíteni a tudásomat, mindez elég 
jó reggeli bemelegítés. Aztán fél 
nyolckor reggelizünk a feleségem-
mel, fontosak nekünk a közös étke-
zéseink, hogy úgy mondjam, meg-
adjuk a módját. Utána elmegyek a 
műtermembe és két-három órát ott 
dolgozom, ebédig, ami után már 
otthon maradok, ugyanis szobala-
kó vagyok, van egy külön szobám 
tele könyvekkel, van ott is festőáll-
ványom, ott vannak a számítógé-

peim, minden, ami az afféle nemes 
hobbikhoz szükséges, amit sokan 
mások értelmetlen hobbinak tar-
tanak, mert manapság például az 
olvasásról sokan így vélekednek. 
Öt-hat óra felé vacsorázunk, aztán 
még beszélgetünk, tévézünk, de én 
már legkésőbb kilenc óra felé nyu-
govóra térek. Hát nagyjából így te-
lik egy nap. Ezen kívül szeretünk 
kirándulni, sétálni, nagyon szeret-
jük a várost, a Dunát, a Börzsönyt, 
de fontos Budapest közelsége is, 
ami a programokat illeti. Rendsze-
resen találkozunk a barátainkkal, 
nekem személyesen Mayer Laci 
és Babella Laci a legjobb baráta-
im, szorosan tartjuk a kapcsolatot, 
az "Öreggel" sokszor viccelődünk 
azon, hogy ő azt vallja, a fizikai 
munka tar karban igazán, én meg 
azt, hogy a szellemi, így igazán jól 
kiegészítjük egymást, nagyon jó-
kat tudnak beszélgetni - mondta az 
örökifjú alkotó. 

Jövőbeni tervei kapcsán nem 
mondott konkrét elképzeléseket, 
mint fogalmazott, soha nem affé-
le meghatározott életprogram sze-
rint alkotott.

- Amikor megfestek egy-egy ké-
pet, és úgy érzem, hogy tényleg 
kész van, onnantól kezdve nem 
foglalkoztat tovább, azt vallom, 
amit a filmrendező Bunuel vallott, 
hogy a kész művek tűnjenek el, az-
tán majd előkerülnek úgyis, ha az a 
rendeltetésük. Korábban úgy gon-
doltam, hogy 80 fölött már alig-
ha fogok festeni, de hát azt nem le-
hetne kibírni. Nekem a festés napi 
szükséglet, valahogy belülről vezé-
relt ez a dolog, hordom, sokáig fon-
tolgatom magamban az ötleteket, 
amiket aztán igyekszem megvaló-
sítani, ez a lázas szellemi aktivitás 
az éltető erőm - mondta zárszóként 
Orvos András. 

Ribáry Zoltán
Fotó: Cservenák Péter

Orvos András nyolcvan 

Hihetetlen, de az idei 
a kilencedik év, hogy 
városunkban megren-
dezésre kerül a mél-
tán népszerű Duna-
keszi Feszt – mond-
ta Sipos Dávid, a Du-
nakeszi Programiroda 
vezetője. 
- Végre elérkezett a szeptember, 
így három napon keresztül kis-
és nagy koncertekkel, bemuta-
tókkal és kiállítókkal várjuk a 
látogatókat. Idén újdonságként 
a szombati napon Kormány-
ablak busz, vasárnap pedig az 
egészség jegyében Generali szű-
rőbusz érkezik a Dunakeszi 
Fesztre, ahol lehetőségük lesz 
különböző egészségügyi szűrő-
vizsgálatokat elvégeztetni.  

Keressék ún. selfie tükrün-
ket is, amelynek segítségével a 
rendezvényre látogatók meg-
örökíthetik legjobb pillanatai-
kat. Továbbá egy kis meglepe-
téssel is készülünk a Zöld Du-
nakeszi program és a környe-
zettudatosság jegyében, érde-
mes lesz figyelni és nyomon 
követni a Dunakeszi Program-
iroda Facebook oldalát a leg-
frissebb információkért. 

Pénteken fő fellépőnk a fi-
atalok körében nagy népsze-
rűségnek örvendő Kowalsky 
meg a Vega, szombaton egy kis 

retroval érkezünk, a Neoton 
Família táncoltatja meg a kö-
zönséget, vasárnap pedig 
Boban Marković, a szerb trom-
bitaművész zárja a nagykon-
certek sorozatát. 

Megtisztelő, hogy én lehetek 
Dunakeszi legnagyobb rendez-

vényének, a három napos Du-
nakeszi Fesztnek a házigazdá-
ja. Biztos vagyok benne, hogy 
Dunakeszi idén is odateszi! – 
mondta optimistán Sipos Dá-
vid, a Dunakeszi Programiro-
da vezetője.  

Szabó Eszter

Dunakeszi odateszi! 
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A fóti katolikus kórus sikeres 
vendégszereplése Angliában

Megtisztelő meghívást kapott Angliából a Fóti Római Katolikus Templom Magnificat kórusa 2018 
őszén. A Londontól mintegy 60 km-re levő Cuckfield városban 2019. június 13. és 23. között rende-
zett rangos zenei fesztivál záró napjára kérték fel a fóti egyházi kórust egy 40 perces előadásra. 

Az angol kisváros kóru-
sa, a Cuckfield Cuckoo 
korábban, 2017 decem-

berében vendégszerepelt a fóti 
katolikus templomban, s már 
akkor eldőlt, hogy a Magnificat 
kórust is meghívják az általuk 
szervezett zenei rendezvények 
egyikére. Eleget téve a meghí-
vásnak, a tizennyolc tagú fóti 
kórus június 21-én érkezett re-
pülővel Angliába és a fesztivál 
helyszínének közelében, helyi 
családok látták őket vendégül. 
Az útiköltséget a kórustagok 
maguk fizették. A vendégsze-
replésnek csak egy fájó pontja 
volt, - mondták a kórus tagok. 
Sebők Sándor atya, lelki veze-
tőjük nem tudta elkísérni őket 
az angliai vendégszereplésre, 

mert éppen június 22-én tar-
totta hálaadó aranymiséjét 50 
éves papi szolgálata kapcsán a 
Szeplőtelen Fogantatás templo-
mában.

 Milyen zenei művekkel ké-
szültek a koncertre? - kérdez-
tük a Magnificat kórus vezető-
jét, Kúnné Kocsis Erzsébetet.

- Kórusunk az egyházi ün-
nepeken gyakran énekel régi 
angol egyházi műveket, így 
természetesen a koncert első 
blokkjában Byrd, Tallis, és 
Purcell darabokat adtunk elő, 
majd ezt követően Liszt Ave 
Maria és Kodály Ének Szent 
István királyhoz című művét 
énekeltük. Az utóbbi kórusmű-
vek az ottani, 1100 éves katoli-
kus templomban nagyon éltek, 

úgy éreztük, a közönség telje-
sen a hatása alá került. A kor-
társ walesi Karl Jenkinstől, az 
Avatar és az Arany János Wale-
si bárdok megzenésítőjétől is 
adtunk elő darabokat a hallga-
tóság örömére. 

A koncert második blokk-
jában két magyar népdalfel-
dolgozás, Kodály: Túrót eszik 
a cigány és a Daróczi-Bárdos 
Mikóházi nagyharang hang-
zott el természetesen magya-
rul.

Jane Haughton, a Cuckfieldi 
kórus vezetője korábban elkér-
te tőlünk Bartók: Erdő, erdő, 
de magos és Kodály Esti dal 
kottáját és szövegét. A koncert 
méltó befejezéseként a két kó-
rus közösen énekelte el ezeket 

a csodás népdalfeldolgozásokat 
szintén magyar nyelven.

- Hogy tetszett az elhangzott 
koncert az angol közönség-
nek? – kérdeztük Mérei Sán-
dort, a Magnificat kórus tagját 
és szervezőjét:

Az előadást követően többen 
könnyes szemmel jöttek hoz-
zánk gratulálni. Látható volt, a 
koncert mélyen megérintette a 
lelküket.

Kúnné Kocsis Erzsébet hoz-
zátette: Ő is úgy érezte, s sze-
rinte a kórus minden tagja, 
hogy ez a koncert egy kegyel-
mi állapotban ihletett együtt 
éneklésről szólt, amely a kö-
zönséget is mélyen átélt. Va-
lahogy azt érezték, s nem csak 
a koncert után, hanem a kü-

lönböző beszélgetések során 
is, hogy az angolok elbizony-
talanodtak. Családon belül 
is vita tárgya a Brexit, és na-
gyon félnek az európai kultú-
ra eltűnésétől. A magyarok-
nak borzasztó negatív a sajtó-
juk, s ez a találkozás, ez a kon-
cert egészen más benyomást 
keltett bennük, úgy fogalmaz-
tak, most ők kaptak egy kis eu-

rópai kultúrát a magyaroktól! 
A Magyarország és Fót jó hírét 
külföldön erősítő Magnificat 
Kórus 2019. szeptember 14-én 
18 órakor mutatja be az angliai 
koncert műsorát az Ars Sacra 
Fesztivál keretében a fóti kato-
likus templomban. A koncert 
ingyenes, Mindenkit szeretet-
tel várnak!

Windhager Károly

Negyven csapat főzte a lecsót 
Vác főterén

Szeptember 7-én immáron tizenötik alkalommal rendezte meg a Váci lecsófesztivált a Pro Urbe-
díjas Vendégvárók Váci Egyesülete. A szomorkás, őszre forduló időjárás sem szegte a résztvevő 
negyven csapat kedvét, melyek jó hangulatban főzték az ízletes lecsót a gyönyörű barokk főté-
ren. Az országos hírű rendezvényre a szűkebb régió települési mellett érkeztek csapatok a Haj-
dúságból, az anyaország és Erdély között elterülő Partiumból és Vác finnországi testvérváros-
ából, Järvenpää-ből is.

A város főtere zsúfolásig megtelt „a legjobb le-
csót készítő csapat” címéért versengőkkel, 
no és a több száz lecsókedvelő közönség-

gel. Baráti társaságok, munkahelyi közösségék 
mellett – mint minden évben – ezúttal is ott 
voltak a helyi pártok képviselői is, akik élve a 
kínálkozó lehetőséggel, saját készítésű lecsó-
val igyekeztek minél több támogató aláírást 
gyűjteni az októberi önkormányzati választás 
jegyében.

Vác polgármestere, Fördős Attila és a képvise-
lői helyekért újra induló csapata külön bográccsal 
fogadta a népes érdeklődőket. A nagy népszerűségnek 
örvendő eseményt ezúttal is felkereste dr. Rétvári Bence, Vác 
országgyűlési képviselője is.

A másik polgármester aspiráns, Matkovich Ilona is az őt tá-
mogató képviselőjelöltekkel együtt főzte a lecsót, akiket meglá-
togatott, Fekete-Győr András, a Momentum elnöke.

A jó hangulatú színes forgatagban a Dunakesziről érkezett óvó-
nők standjánál találkoztunk Fónagy Istvánnal, a Vendégvárók 
Váci Egyesület elnökével, aki elmondta, hogy az ország számos 
régiójából érkeztek csapatok. – A váci közösségek mellett itt van-
nak az óvónők Dunakesziről, de érkeztek csapatok Vácrátótról, 

a Hajdúságból, Partiumból, Győr-Moson-Sopron me-
gyéből. Elfogadták meghívásunkat finn barátaink 

Vác testvérvárosából, akik Järvenpääből látogat-
tak el hozzánk, vannak, akik Szlovákiából jöt-
tek, hogy részt vegyenek a határainkon túl is 
jól ismert Váci lecsófesztiválon. Szemmel lát-
ható, hogy megtöltöttük Vác főtérét, öröm lát-
ni, hogy milyen sokan vannak itt, remek a han-
gulatban készülnek a különböző lecsók.
Fónagy Istvántól megtudhattuk, hogy a ha-

gyományos lecsó – hagyma, paprika, paradicsom 
- mellett sokan készítettek lecsó jellegű változatot 

is, melyekben volt kolbász, nokedli, csirkemáj is. - Jól 
érzékelhető, hogy ahány régió, annyi féle a lecsó is – tette hozzá.

Idén is díjazták a legjobb lecsót, és külön a legjobb lecsó jel-
legű ételt, a csapatok kupát és oklevelet vehettek át a Vendég-
várók Váci Egyesülettől. – Nagyon sok támogatást kaptunk 
- az önkormányzat mellett - a városban működő vállalkozá-
soktól, művészektől, akik különböző ajándékokat, festménye-
ket, utazási utalványokat ajánlottak fel – mondta köszönettel a 
hangjában Fónagy István, aki külön hangsúlyozta, hogy a le-
csókóstolásból származó bevételt idén három rászoruló csa-
ládnak ajánlották fel. (Vetési)

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

kínál az alábbi munkakörök betöltésére:

Szállítmányozási és hulladékgazdálkodási adminisztrátor
Feltételek: 

- minimum középfokú végzettség
- számítógépes felhasználói ismeretek (Excel, Word)

- műszaki irányultságú képzettség vagy gyakorlat
- "B"kategóriás jogosítvány

Előnyt jelent:
- Dunakeszi lakhely

- hasonló munkakörben betöltött gyakorlat
Amit kínálunk:

- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- versenyképes javadalmazás

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

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

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
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A lap megjelentetéséhez 
hozzájárult a Nemzeti 

Kulturális Alap

Útjára indul a Vác Civitas 
Hangversenybérlet

Váci alkotók ipolysági 
bemutatkozása 

Már javában elkezdődtek a próbák a Vác CIvitas Hangversenybérletre, hiszen a nemrég Csokonai 
díjal kitüntetett Vox Humana Énekkar már intenzíven tanulja az évadnyitó hangverseny műsorát.

Augusztusban Ipolyság magyarországi testvérvárosának, Vácnak 
tizenhárom képzőművésze mutatkozott be műveivel az ipolysági 
Menora Saag Centrum Artis épületében. Az Átjáró 2019 elnevezésű 
tárlat szeptember 2-ai ünnepélyes zárásán kiemelték, a kiállítás a 
két város több évtizedes együttműködésének, az összefogásnak és 
ismerkedésnek jeles példája volt.

Ezen a hangversenyen felhang-
zik majd Haydn Te Deuma, illet-
ve a meglehetősen ritkán hall-

ható Missa Cellensis. Haydn 1782-ben 
komponált miséje az utolsó olyan mise, 
melyet még londoni útjai előtt kompo-
nált, így hivatalosan nem tartozik bele a 
“nagy” misék csoportjába, melyeken már 
érezhetőek az Angliában megtapasztalt 
élmények hatásai. 

Ezzel a gondolattal rokon az évadzá-
ró hangverseny műsorának felépítése is, 
hiszen a Mozart-est műsorán a Jupiter 
szimfónia szólal meg elsőként, mely Mo-
zart 41. utolsó szimfóniája. 

E mellett Mozart d-moll zongoraver-
senye hangzik el Bogányi Gergely Kos-
suth-díjas zongoraművész tolmácsolá-
sában. 

“Mozart d-moll zongoraversenye egy 
igazi remekmű, mely igen kedves ne-
kem. Talán a legérdekesebb dolog egy ál-
talam sokat játszott és jól ismert darab 
kapcsán az, hogy hogyan fog ez életre 
kelni az adott körülmények között, hi-
szen két dolog adott: maga a verseny-
mű, és a zongorám, melyeket jól isme-
rek. A Vác Civitas Szimfonikus Zene-

karral még nem dolgoztam együtt, így 
kíváncsian várom, hogy hogyan fogjuk 
tudni megtalálni a közös hangot a zenei 
kifejezőeszközök segítségével” - mondta 
Bogányi Gergely

A Vác Civitas Hangversenybérlet első 
és utolsó koncertjének műsorát úgy állí-
tottam össze, hogy egységes szerkezetbe, 
keretbe foglalják a bérletet. 

Ez a keret egyfelől maguk a zene-
szerzők és az általuk képviselt korszak, 
Haydn és Mozart, a bécsi klasszika legki-
válóbbjai. Másfelől a Haydn mise (1782) 
a Jupiter szimfónia (1788) és a d-moll 
zongoraverseny (1785) mind ugyanab-
ban az évtizedben, az 1790-es években 
keletkeztek - mondta Sándor Bence kar-
mester.

A Vác Civitas Hangversenybérletek 
még szeptember 28-ig megvásárolha-
tók a Madách Imre Művelődési Központ 
jegypénztárában és a Tourinform Iro-
dában. Szeptember 28.-án az évadnyi-
tó hangversennyel kezdetét veszi a jegy-
értékesítés, ahol külön külön tudnak je-
gyet váltani a 4 hangverseny bármelyi-
kére.

Mint Fördős Attila, Vác 
polgármestere az ün-
nepélyes záráson 

megjegyezte: a határon átnyú-
ló magyar-magyar kapcsola-
tok és a kulturális együtt gon-
dolkodás jegyében állt össze a 
tárlat. Az átjárhatóság a törté-
nelmi hagyományokra épül – 
egészítette ki. “Az alkotásaik-
kal mindannyian a saját vilá-
gukat mutatják meg, ösztön-
ző gondolatot, látásmódot tük-
röznek az alkotások.”

Különböző műfajok és tech-
nikák jelentek meg a csopor-
tos tárlaton.  Németh Árpád 

váci festőművész, a kiállítás 
kurátora mutatta be az anya-
got. Mint elmondta, a tizen-
három alkotó az utolsó évek-
ben készített művekkel jelent 
meg a zsinagóga kiállítóhely-
ségében. “A képeken végig vo-
nulnak a mai világ ellenmon-
dásai, felszíni összetettsége, 
realitás és rejtett gondolatiság 
művészi törekvése jelenik meg 
a falakon”- hangzott el a be-
mutatkozás során.

Štefan Gregor, Ipolyság pol-
gármestere kifejtette: a két vá-
ros kapcsolata a fiatalabb gene-
rációknál is folytatódik, a kul-

turális együttműködés mel-
lett a sportéletbeli viszony erő-
södése is tapasztalható – írja a 
felvidek.ma.

A kiállító művészek:  Ador-
ján Attila, Detkovics Anikó, 
Fekete István, Kis Sándor La-
jos DLA, Koltai-Dietrich Gá-
bor, Lehotka László, Molnár 
László József, Németh Árpád, 
Németh Géza, Orvos András, 
Óvári Lajos, Zalubel István, 
Zubovics Györkös Erzsébet.

A tárlatot szeptember 6-ig 
tekinthették meg az érdeklő-
dők az ipolysági volt zsinagóga 
épületében.

Bogányi Gergely
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Az augusztus végi kellemes kora estén több száz sportolni vágyó dunakeszi 
hölgy és jó néhány férfi gyülekezett a Katonadomb buja zöld pázsitján, hogy a 
Mozdulj Dunakeszi programsorozat idei nyárbúcsúztató rendezvényén a honi 
alakreform sztáredzője, Rubint Réka vezetésével közel másfél órán át sportol-
janak. Réka immár harmadik éve tartott edzést Dunakeszin, amely – mint la-
punknak nyilatkozta – a szíve közepe, ahová mindig boldogan jön.

Nagy sikerű amatőr felnőtt teniszversennyel nyitotta az őszi idényt a gödi Feny-
ves Tenisz és Sportpark, amely a társasági tenisz mellett szeptembertől jelen-
tős hangsúlyt helyez az utánpótlás-nevelésre is, hiszen a város két általános is-
kolájában beindították a teniszoktatást a mindennapos testnevelés keretében. 

- Egy sportikon számára mi-
lyen érzés látni, hogy ilyen so-
kan követik, akik az Ön által 
diktált tempóban is örömmel 
végzik a gyakorlatokat? – kér-
deztük Rubint Rékától mielőtt 
útjára indította volna az alakre-
form edzést.

- Hatalmas megtiszteltetés. El-
mondhatom, hogy az elmúlt 10-
15 évben elnyert minden szak-
mai díj ott sorakozik a polcomon, 
de a legnagyobb elismerés mégis 
ez. Az országot járva, telt házas 
csarnokok, parkok mindig azt tá-
masztják alá, hogy a mozgás örö-
me, a mozgás szabadsága ott van 
az emberekben. Engem pedig ha-
talmas örömmel tölt el, hogy az 
emberek időt szentelnek a moz-
gásra, hogy boldogabbá és elége-
dettebbé tegyék magukat.

- Mit tapasztal, egyre töb-
ben sportolnak, növekszik az 
egészséges életmódot képvise-
lők tábora? 

- Igen. Én azt látom, hogy egy-
re többen sportolnak, ami kö-
szönhető azoknak a fantaszti-
kus és tudatos szülőknek, akik 
időt, energiát nem sajnálva, elin-
dulnak a gyermekükkel sportol-
ni, és mutatják a mintát önmagu-
kon keresztül is. De azt is öröm-
mel látom, hogy szinte minden 

korosztály képviselői közül egy-
re többen ismerik fel a rendszeres 
sportolás jelentőségét.

- Ez a harmadik alkalom, 
hogy a Mozdulj Dunakeszi 
program keretében edzést tart 
városunkban. Az országos ta-
pasztalatok ismeretében, ho-
gyan látja; milyen színvonalat 
képvisel a sportoló Dunakeszi? 

- Dunakeszi a szívemnek a kö-
zéppontja! Nagyon megtisztelő, 
hogy visszavárnak, és visszahív-
nak. Egyébként is pont szemben 
lakunk, Szentendrén. Az én őszi 
szezonomat itt nyitom meg, mi-
vel általában a nyár utolsó edzé-
sét én vezetem, így azok is eljön-
nek, akik a szeptember 3-i, kedd 
esti szezonnyitó edzésemen is ott 
lesznek. Itt hangolódnak rá, mert 
az nagyon kemény lesz!

- Eddigi sportpályafutá-
sa, edzői hitvallása, a sporto-
lók sokaságával való találko-
zás örömétől ragyogó tekin-
tette számomra arról árulko-
dik, hogy a mozgás, a sporto-
lás fontosságának képviseletét 
küldetésként éli meg!

- Nagyon jól látja! Imádom a 
sportot, ez az életem! Boldog va-
gyok, hogy példámon keresz-
tül másokkal is sikerül megked-
veltetni a mozgást, a rendszeres 

sportolát. Ma még nem volt edzé-
sem, mert egy egész napos tele-
víziós forgatásról jöttem, de alig 
vártam már, hogy itt lehessek. 
Egy csodálatos csapat, és egy fan-
tasztikus hangulat vár rám.

- A Mozdulj Dunakeszi 
program keretében több szá-
zan vannak, akik rendszere-
sen sportolnak, de mit tud ta-
nácsolni a kezdő mozogni vá-
gyóknak?

- Bárki elkezdheti, a tömeg ere-
je továbblendíti az embert a kom-
fort zónáján. Azt szoktam mon-
dani, mindenki annyit csináljon, 
amennyi jól esik. Nem a mennyi-
ség, a minőség számít.

- Mit ad Önnek egy-egy ren-
dezvény, a rendszeres sporto-
lás?

- Hatalmas energiát ad a sport, 
a közönség, és ami még megfi-
zethetetlen egy hatalmas szere-
tet hullámot. Minden egyes alka-
lommal megfiatalítja a lelkemet 
és ez által a testem is fiatal ma-
rad. Ezért mindenkit arra bízta-
tok, hogy sportoljon, mozogjon, 
hogy élvezhesse a testén legördü-
lő boldogságverejték semmi más-
sal össze nem hasonlítható siker-
élményét.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A gödi Fenyves Tenisz és Sportpark elis-
mertségét jól mutatja, hogy az öt éves 
múlttal büszkélkedő klub által útjára 

indított Dunakanyar Kupát Markó József pol-
gármester nyitotta meg augusztus 31-én, aki a 
húsz éves város egyik értékének nevezte a klub 
tevékenységét. A kétnapos versenyen 33 páros 
indult, akik négy kategóriában, öt pályán mér-
hették össze tudásukat. 

- Nagyon boldog vagyok, hogy a kánikulai 
hőség ellenére ilyen sokan neveztek a verseny-
re, ami azt is bizonyítja számunkra, hogy az 
„amatőrök” körében rendkívül népszerű a te-
nisz. Sportparkunkban minden feltétel adott 
ahhoz, hogy a versenyzők jól érezzék magukat, 
színvonalas mérkőzéseket játszhassanak, és az 
sem utolsó szempont, hogy ezzel is hírét viszik 
az újraéledő gödi teniszéletnek – mondja biza-
kodóan Sümegi Miklós klubvezető, akivel ven-
déglátó egység teraszáról kísérjük figyelemmel 
a mérkőzéseket.

Márpedig erre minden esélyük megvan, hi-
szen az öt remekül előkészített pályán teniszez-
hetnek a sportág szerelmesei. A remek adott-
ságokkal rendelkező, szép természeti környe-
zetben kialakított sportpark az egykori golfpá-
lya, és a közkedvelt termálfürdő mellett várja a 
sportolni vágyókat. A festői környezetben, ma-
gánvállalkozásból megalakult sportparkban a 
téli szezonban két fedett pályán teniszezhetnek 
a sportág kedvelői – tudtuk meg Sümegi Mik-
lóstól, aki hozzátette: a középtávú tervekben 
csarnok építése is szerepel.

A sportvezető szerint a társasági tenisznek 
hódoló felnőttek mellett jól érzékelhető, hogy a 
gödi gyerekek és szüleik körében is egyre nép-
szerűbbek a klub szolgáltatásai. – Az előbb em-
lített vonzó környezet és a klub igényes szolgál-
tatásain túl az is bátorít bennünket a nagy ívű 
tervek kitűzésében, hogy alig kétszáz méterre 
épül fel Göd legújabb általános iskolája – húz-
ta alá.  

Sümegi Miklós kiemelte: - Minden túlzás 
nélkül mondom, hogy klub vezetősége idén 
nagyot mert álmodni, és az eddigi jellemzően 
társasági tenisz mellett, a versenysport kiépíté-
se felé tettünk határozott lépéseket. A Magyar 
Tenisz Szövetséggel, a Dunakeszi Tankerület 
Központtal, a városi önkormányzattal és Göd 
két általános iskolájával együttműködve szept-
embertől elindítjuk az iskolatenisz-programot 
is. A mindennapos testnevelési órák keretében 
az egyesület edzői tartják majd az első osztá-
lyosok számára a foglalkozásokat. Nyíltan vál-
lalt célunk – miközben a gyerekekkel megis-
mertetjük a tenisz alapjait -, hogy szélesítsük a 

város teniszutánpótlás-bázisát. A jelenlegi több 
mint hatvan fős kezdő gyereklétszám, kétszáz 
fölöttire emelkedik az új tanévtől. Ezek a lépé-
sek mutatják, hogy a versenysport felé is sze-
retnénk nyitni, saját nevelésű játékosokkal - is-
merteti terveiket a klubvezető, aki azt is hang-
súlyozta, hogy ezek a tervek nem mehetnek a 
már meglévő társasági tenisz rovására. Gödön 
ugyanis nagy hagyományai vannak a klasszi-
kus klubéletnek és a szabadidős tenisznek, s 
ezen a jövőben sem halványulhat el.

A klubnak az OB II-ben szereplő férfi csapata 
is van, amely az idén jutott fel a másodosztály-
ba. Céljuk a biztos bennmaradás, néhány éven 
belül pedig az élvonalba kerülés.

A Fenyves Tenisz és Sportpark szakmai el-
ismerését bizonyítja, hogy a Manager Open 
egyik állomásának megrendezését is elnyer-
ték. Az országos sorozat utolsó előtti versenyét 
szeptember 21-én, Gödön rendezik. 

(Vetési) 
Fotó: Bea István (Gödi Körkép)

RUBINT RÉKA: 
Dunakeszi a szívem központja

Göd: egyensúlyban 
a társasági és versenytenisz  

Látványos bemutatók az első VSD Sportválasztón
Pest megye egyik legnagyobb sportegyesülete, a VS Dunakeszi augusztus utolsó napján rendezte meg első alka-
lommal a nagyszabású Sportválasztót a Magyarság sportpályán, melyen több százan vettek részt. A korábbi idők 
nagyszerű labdarúgó mérkőzéseinek helyszíneként szolgáló sportpályát ezen a nyári hétvégén a VSD szakosztá-
lyai vették birtokba, hogy sportágukat bemutassák az érdeklődő fiataloknak és szüleiknek.

-   A VSD első alkalommal szervezte meg 
a Sportválasztót, melyet a korábbi eszten-
dőkben a Városi Sportigazgatóság rendezett 
a Dunakeszin élő fiatalok számára – mond-
ta érdeklődésünkre a programok egyik 
szervezője, Kundlya Zsófia, aki hozzátette, 
hogy az önkormányzat támogatását ezúttal 
is élvezte a rendezvény.

-   Az augusztus végi időpontot tudatosan 
választottuk, hiszen néhány óra és megkez-
dődik az óvodákban, iskolákban az új tan-
év. Ilyenkor mindenki azon gondolkodik, 
hová menjen sportolni, hogy fér bele az óra-
rendjébe, a szülők mit tudnak bevállalni. A 

Sportválasztó megszervezésével a gyerekek 
és a szülők döntését szeretnénk megköny-
nyíteni, és bemutatni a VSD kínálta kiváló 
sportolási lehetőségeket. Tizenhat szakosz-
tályunk van, rengeteg élménnyel gazdagod-
hatnak már azok is, akik eljönnek és kipró-
bálják magukat egy-egy sportágban, melyek 
sikeres képviselőivel is találkozhatnak.

A népszerű tanárnőtől, a VSD 
Cheerleaders szakosztály vezetőjétől meg-
tudhattuk, hogy a nagy meleg ellenére is kö-
zel háromszázan vettek részt a Sportválasz-
tón, melynek eredményeként – többek kö-
zött – azt remélik, hogy ilyen arányban bő-
vül az egyesület tagsága a közeli jövőben.

-   Márpedig erre nagyon jó esélyünk van, 
mert pl. szeptembertől futsal és szinkron-
úszó szakosztállyal bővült a VSD kínálata. 

Méltán mondják, hogy Dunakeszi a sportok 
városa, hiszen egyesületünk szinte minden 
sportág hódolói számára biztosítja a rend-
szeres, a versenyszerű sportolás lehetősé-
gét. Mindemellett Dunakeszi iskoláiban a 
mindennapos testnevelés tanrendjébe hét 
sportág oktatását is megszervezte az önkor-
mányzat és a Tankerület szakosztályaink-
kal együttműködve – sorolta Kundlya Zsó-
fia, aki elmondta, hogy a sportolni vágyó fi-
atalok a Magyarság sporttelepen lévő irodá-
ban vagy az egyesület honlapján megjelölt 
formában jelentkezhetnek, de az óvodák-
ban és az iskolákban is, ahol tartanak fog-
lalkozásokat.  

A nagy időket megélt labdarúgópálya 
– melyen egykoron olyan kiválóságok ját-
szottak Dunakeszi sikereiért, mint Sza-

badi Lajos, Koós Laci, Leboniczky Imre, 
Détári Lajos, hogy csak néhányukat em-
lítsük – színes kavalkádjában egymás mel-
lett sorakozott a sakkozók, vívók, focisták, 
asztaliteniszezők, a kézilabda, korfballosok, 
cheerleaderses lányok sátra, a zöldgyepen a 
jövő reménységei rúgták a labdát…

A küzdősportokat bemutató sátor előtt el-
helyezett szőnyegen fiatal „harcosok” mér-

ték össze erejüket, tudásokat, akik látvá-
nyos bemutatóját egy világbajnok, Lukács  
Péter irányította, aki két mérkőzés között 
örömmel nyilatkozott a sportágról és a VSD 
Sportválasztóról: - A bemutatótól azt re-
méljük, hogy sikerül a fiatalok érdeklődését 
felkelteni a küzdősportágak iránt, melyek 
rendkívül sokat adhatnak annak, aki szeret-
ne közösségbe tartozni. Önfegyelmet, erőt, 
magabiztosságot ad, aminek köszönhetően 
az életben könnyebben meg tudjuk találni 
a helyünket. Kitartásra nevel – mondta ha-
tározottan Lukács Péter, aki tavasszal nyert 
világbajnokságot. A sportember elmondta, 
a kempo szakágban 20-25 fiatal sportol, de 
többi szakágban – birkózó, ökölvívás, thai 
boksz, brazil jiu-jitsu, stb. – mintegy százan 
eddzenek rendszeresen, akik közé várják a 
fiatalokat.

Márpedig látva a látványos, jó hangulatú 
bemutatókat, biztosak lehetünk benne, ha-
marosan újabb fiatalok kopogtatnak a VSD 
ajtaján, hogy ők is az egyesületben szeretné-
nek sportolni.

 (Vetési)
Fotó: KesziPress


