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„A forradalom fényét, 
tekintélyét óvni kell”

Rétvári Bence: örök tanulság, hogy mi magyarok önmagunkra számíthatunk

Rétvári Bence: óriási értéke van 
a szabadságnak

Városi ünnepség Dunakeszin 

Október 23. mindig arra emlékeztet, 
hogy óriási értéke van a szabadság-
nak – hangsúlyozta az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának parlamenti 
államtitkára az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 63. évfordulója al-
kalmából tartott ünnepi megemléke-
zésen kedd délután Rádon.  

Az ünnepség kez-
detén – a Him-
nusz közös el-
éneklése után – 
a helyi II. Rá-

kóczi Ferenc Általános Iskola 
tanulói színvonalas műsorral 
emlékeztek meg az ’56-os for-
radalom és szabadságharcról, 
megidézve korabeli hangfel-
vételek mellett a Nobel-dí-
jas francia író, Albert Camus 
szívet markoló gondolatait a 
magyar forradalomról és hő-
seinek bátorságáról.

Az ünnepség szónoka, dr. 
Rétvári Bence, a váci válasz-
tókerület országgyűlési kép-
viselője beszéde kezdetén ki-
jelentette: méltán lehetnek 
büszkék a rádiak a nemrég 
közösen avatott, piros-zöld 
márványból emelt ’56-os em-
lékműre, amely hazánk ní-
vós emlékműveinek sorában 
is egyedi. „A nemzeti lobo-
gónk piros színében benne 
van a pesti srácok vére, a fe-
hér a tisztaság szimbóluma… 
a mi forradalmunk azért fe-
hér, azért tiszta, mert 63 éve a 
forradalmárok nem másoktól 
akartak bármit is elvenni, ha-

nem arról szólt, hogy magya-
rul, szabadként akartak élni, 
a szabadságukat akarták visz-
szaszerezni.” – emelte ki a po-
litikus, aki így folytatta gon-
dolatát: „ott van a zöld, a re-
mény színe a zászlóban, az 
emlékműben is és ünnepsé-
gükön is jelen van, hiszen bár 
leverték a forradalmat nov-
ember elején, de ahogyan az 
alaptörvény is rögzíti, hogy 
a magyar szabadság az 56-os 
forradalomból sarjad.” 

Az ’56-os forradalom tör-
ténelmi jelentőségét és célját 
hűen fejezi ki a piros-fehér-
zöld színű lyukas nemzeti lo-
bogónk. „Jelképpé vált az a 
lyuk, melynek helyén a szovjet 
diktatúra vörös csillagos cí-
mere volt a magyar zászlóban, 
melyet a forradalmárok egy 
másodperc alatt távolítottak 
el. A piros-fehér-zöld szín ott 
volt ’48-ban is, és az egész ma-
gyar történelemben jelen van. 
De a vörös csillagos, sarló-ka-
lapácsos címer, amit Rákosiék 
tettek a magyar nemzeti szí-
nek közé a zászlónkra, az sem-
milyen formában nem volt ré-
sze a magyar történelmi foly-

Cikk a 2. oldalon

tonosságnak” – hangsúlyozta 
Rétvári Bence. 

A piros hősi vér, a fehér 
tisztaság, a zöld remény és a 
kivágott Rákosi címer helye 
a zászlóban és ebben a szo-
borban is gyönyörűen meg-
mutatja az ’56-os forradalom 
méltóságát és a nemzet sza-
badságvágyát – hangzott el. 

Kitért arra is, hogy minden 
korszakban voltak, vannak és 
lesznek olyanok, akiknek Ma-
gyarország az első, és olyanok 
is, akik más birodalmat szol-
gálnak. Őket úgy lehet meg-
különböztetni, hogy utóbbi-
aknak nem lesznek szobraik, 
nem lesz róluk utca, tér elne-

vezve – jelentette ki. A kom-
munista diktatúra követői – 
Sztálin, Lenin, Kádár - szinte 
kivétel nélkül még saját csa-
ládjukat is megtagadták, hi-
szen nevük megváltoztatásá-
val megtagadták szüleiket – 
fogalmazott.

A szabadság, ami számunk-
ra olyan természetes, mint a 
levegő, azért mások az életü-
ket adták. A forradalmárok 
1956-ban nem latolgattak esé-
lyeket. Az akkori világrend-
ben a legerősebb szárazföldi 
hadseregével is szembe száll-
tak a magyar szabadságért és 
függetlenségért, mert addig-
ra elviselhetetlenné vált, amit 

a kommunisták az ország-
gal tettek. 1956-ban kiderült, 
hogy a nyugati nagyhatalmak 
nem segítenek, egyedül ma-
radtunk. Örök tanulság, hogy 
mi magyarok mindig önma-
gunkra számíthatunk, a sza-
badságot, a függetlenséget 
nem más birodalmaktól kap-
juk, azt saját erőből kell elér-
ni – világított rá. Ezért kell, 
hogy Magyarország erős le-
gyen, a saját lábára álljon és a 
birodalmak is tiszteljék – szö-
gezte le az Emmi parlamenti 
államtitkára.

Az ünnepség szónoka gra-
tulált a település újravá-
lasztott polgármesterének, 

Lieszkovszki Gábornak, aki-
nek tevékenységét és elis-
mertségét jól mutatja, hogy 
nem volt kihívója a választá-
son. – Gratulálok polgármes-
ter úrnak, és Rád közösségé-
nek, amely nem a széthúzás-
ról, hanem a közös cselekvés-
ről ismert – hangzottak Rét-
vári Bence elismerő szavai. 

Az ünnepség végén az ön-
kormányzat, a civil közössé-
gek, a fiatalok képviselői az 
’56-os emlékműnél helyez-
ték el a tisztelet koszorúit. A 
rádi megemlékezés a Szózat 
eléneklésével zárult. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója tiszteletére ok-
tóber 23-án Városi ünnepséget rendezett Dunakeszi Város Önkormányza-
ta.  A harcokban elesettekre, a mártírokra, a hősökre és az áldozatokra a 
Kegyeleti parkban, a Gólya emlékműnél emlékeztek a megjelentek. 
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Dunakeszi országgyűlési képviselője és a város vezetői is 
elhelyezték az emlékezés a  tisztelet koszorúját

M. Kiss Sándor történész

Bán Mihály történelemtanár mondott ünnepi beszédet

A Himnusz elhangzása 
után rendkívül magas 
színvonalú, érzelmek-
ben, gondolatokban, a 

forradalom emlékéhez hű műsorral 
vette kezdetét a megemlékezés, me-
lyen jelen volt Tuzson Bence ország-
gyűlési képviselő, Dióssi Csaba pol-
gármester, Erdész Zoltán alpolgár-
mester, dr. Molnár György jegyző, a 
képviselő testület számos tagja, több 
díszpolgár, közéleti személyiség és az 
érdeklődő polgárok. 

A műsorban elhangzott Jobbágy 
Károly: Felkelt a nép című meg-
zenésített verse. Részlet hangzott 
el Jády Luca történész írásából dr. 
Brusznyai Árpádról, a forradalom 
hősi halottjáról, Brusznyai József, 
városunk díszpolgára, nyugalma-
zott plébános testvéréről, akit 1958. 
január 9-én kivégeztek. Hallhattuk 
a forradalom mártírjának a börtön-
ből szeretteihez írt drámai levelét. 
Elhangzott Neszlényi Judit: Cantata 
in memoriam 1956. című zenemű-
vének Lacrimosa, azaz sirató tétele, 
majd Kocsár Miklós – Kányádi Sán-
dor megrázóan drámai „Májusi két-
ségbeesés” című költeményére kom-
ponált igényes kóruskompozíció. A 

műsort szerkesztette, összeállította 
és közreműködött Gyombolai Bálint 
előadóművész, valamint a Duna-
keszi Városi Vegyeskar, Babják An-
namária színművész, Gyombolainé 
Iványi Márta énekművész és zongo-
rán dr. Gyombolainé Kindler Edit. 

– Amikor a Gólya emlékművet, 
Lengyel István tanár úr, szobrász-
művész alkotását 1996-ban felavat-
tuk, akkor Gyombolai Bálint nagy-
papája, dr. Kindler József profesz-
szor mondta a beszédet – kezdte az 
elhangzott műsorhoz kapcsolódó 
személyes emlékét Bán Mihály tör-
ténelemtanár. Albert Camus fran-
cia író, egy évvel a forradalom kitö-
rése után „A magyarok vére” címmel 
írt egy levelet. A szónok ebből idézett 

egy részletet, melyben az író többek 
között így fogalmazott: „A legázolt, 
bilincsbe vert Magyarország többet 
tett a szabadságért és az igazságért, 
mint bármelyik nép a világon…”

– A rabságot nem tűrő, láncaitól 
szabadulni akaró gólyamadár szá-
momra azokat a fiatalokat jelenti, 
akik 1956. október 23-án délután a 
kommunista hatalom minden tiltá-
sa ellenére Budapesten kivonultak 
az utcára – folytatta, majd idézte Ily-
lyés Gyula „Egy mondat a zsarnok-
ságról” című örökbecsű versének so-
rait. Beszélt a Rákosi-Gerő-Farkas 
klikk elnyomó rendszerének bűnei-
ről. – Tudták azok a fiatalok, akik ki-
vonultak október 23-án, majd fegy-
vert fogtak, hogy milyen megtorlás 
várhat rájuk, ha veszítenek és a kom-
munista hatalom kezébe kerülnek.   

November 4-e után megkezdő-
dött a bosszúhadjárat.  – Ezreket 
zártak börtönbe, százakat végeztek 

ki Kádár János, a 20. századi magyar 
Haynau parancsára. És megkezdő-
dött a forradalom lejáratása, ami saj-
nos a mai napig tart – hangsúlyozta 
a szónok. 

– Harminchárom évnek kellett el-
telni, mire a forradalom és szabad-
ságharc visszanyerte méltó helyét a 
magyar történelemben.  Most, 63 év-
vel 1956. október 23-a után szabadon 
ünnepelhetünk a Gólyánál. És fel-
adatunk is van, méghozzá igen nagy 
feladatunk.  A forradalom fényét, te-
kintélyét óvni kell, a cinikus, kétke-
dő hangoktól. Hozzuk el ide fiain-
kat Mindenszentekhez közeledve a 
kegyeleti sírkertbe, és adjuk át gyer-
mekeinknek, unokáinknak mind-
azt, amit tudunk erről a forradalom-
ról. Ez a mi feladatunk – zárta beszé-
dét a tanár úr.

A forradalom 50. évfordulóján lett 
népszerű Olaszországban a forrada-
lom hőseinek emléket állító „Avanti 
Ragazzi di Buda” kezdetű dal, amely 
azóta főként az olasz futballszurko-
lók indulója. A dalt dr. Gyombolai 
Pál, a váci illetőségű Gyombolai 
Márton, 56-os hős unokája szöveg-
változatával Gyombolai Bálint és a 
vegyeskar adta elő.

A hagyományos koszorúzáson el-
sőként Dióssi Csaba, Erdész Zoltán, 
Tuzson Bence és dr. Molnár György 
helyezte el a kegyelet és hála virága-
it. Ezt követően a pártok, nemzeti-
ségi önkormányzatok, intézmények, 
civil szervezetek és magánszemélyek 
rótták le tiszteletüket. Az ünnepség 
a Szózat eléneklésével zárult. Közre-
működtek a Dunakeszi Koncertfú-
vósok Szilágyi Szabolcs Balázs kar-
nagy vezényletével.   

Itt mondjuk el, hogy 1956. október 
31-én a Fő úton Pest felé tartó szov-
jet alakulatokat az Országos Légvé-
delmi Parancsnokság városunkban 
tartózkodó katonái tűzharcban pró-
bálták megállítani. Cserepkai István 
dunakeszi nemzetőr, négy gyermek 
édesapja hősi halált halt. A Kádá-
ri megtorlás idején a vérbíróság két 
sorkatonát halálra, társaikat súlyos 
börtönbüntetésre ítélt. Hőstettüket a 
Szakorvosi Rendelőintézettel szem-
beni épületen emléktábla őrzi.

Katona M. István
Fotó: Kolos Ferenc 

és a szerző felvétele 

A püspöki székhelyen 
a nemzeti ünnep 
előestéjén hagyomá-
nyosan ünnepi or-

gonahangversenynek ad helyet 
a székesegyház, az idei már a 
tizedik ilyen alkalom volt, a 
hősök, mártírok előtti tiszte-
letadás mellett egyúttal Liszt 
Ferenc születésnapjáról is meg-
emlékezve.

Ezúttal két előadó, Bednarik 
Anasztázia és Csanádi László 
orgonaművészek muzsikáltak, 
J. S. Bach és Liszt több szerze-
ménye mellett F. Peeters egy 
kompozíciója is felcsendült a 
rendkívül változatos, elmélyü-
lésre indító műsorban.

A szerzeményeket a jelen-
lévők figyelmébe ajánló Var-
ga László atya, a székesegyház 
karnagya elöljáróban kiemel-
te: újra és újra meg kell erősöd-
nünk az Isten és a haza irán-
ti szeretetben, aminek kap-
csán nemzeti ünnepeink na-
gyon fontos, figyelmeztető dá-
tumok.

Másnap, az évek óta hagyo-
mányos rend szerint megtar-
tott október 23-ai emlékezés-
sorozat keretében a börtönnél 
lévő '56-os emlékműnél Sárosi 
Gyula, a Magyar Politikai El-
ítéltek Közössége ügyvezető 
tanácsának tagja, Dr. Kristóf  
Béla egykori polgármester em-
léktáblájánál Moys Csaba, a 
társszervező Váci Reménység 
Egyesület tiszteletbeli elnöke, 
Pap Béla mártír sorsú reformá-
tus lelkész mementójánál Borsi  
Attila, a Vác-Felsővárosi Re-
formátus egyházközség lelké-
sze, a megtorlás idején több 
évre bebörtönzött Komáromi 
Kornélia emléktáblájánál Bea 
Csaba, a Váci Madách Imre 
Gimnázium történelemtanára, 
a hősi halált halt Kovács Ot-
tóénál Borus Eszter, a Karoli-
na Katolikus Általános Isko-

la, Székesegyházi Kórusiskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
magyar-történelem szakos ta-
nára, Dr. Brusznyai Árpád és 
Dr. Rusvay tanár mementóinál 
Dr. Somorjai Gábor egykori ta-
nítvány, Dr. Pétery József meg-
hurcolt megyéspüspök emlék-
táblájánál pedig Dr. Marton 
Zsolt, az egyházmegye nemrég 
szolgálatra szentelt új főpászto-
ra mondott kegyeleti beszédet.  

Este, az ünnepi műsor ke-
retében ezúttal M. Kiss Sán-
dor történész volt a szónok, s 
többek között kiemelte: októ-
ber 23-án emlékezünk a küzdő 
Budapestre, a magyar vidékre, 
amelynek lakossága úgy övez-
te körül a szabadság fővárosát, 
mint gyümölcs a magvát.

- Azt gondolom, senki szá-
mára sem vitás, hogy az 1956-
os forradalom és szabadság-
harc világtörténelmet alakító 
esemény volt. Annak idején ál-
mélkodva figyelte a földkerek-
ség a pesti srácok, munkások, 
egyetemisták, férfiak és nők 
küzdelmét. Árulkodó, hogy 
a szabad világ egyik legjelen-
tősebb lapja, a Time magazin 
1957-ben a magyar szabadság-
harcost tüntette fel címlapján 
az év embereként - emlékezte-
tett a neves történész, érzékel-
tetve, hogyan viszonyult a de-

mokratikus nemzetközi köz-
vélemény a hazánkban történ-
tekre. 

Hozzátette: aligha kérdé-
ses, hogy a forradalom és sza-
badságharc kitörésének oka a 
kommunista diktatúra min-
den társadalmi rétegét érintő, 
válogatás nélküli tobzódásá-
nak megelégelése volt.

- A neves hősök és mártírok, 
az egyszerű, névtelen forradal-
márok elementáris erejű sza-
badságvágya és diktatúrael-
lenessége új perspektívát nyi-
tott a magyarságnak, megér-
demlik, hogy szeressük őket és 
ne feledjük, mit köszönhetünk 
nekik - zárta szavait a szónok.

Az ünnepi beszédet köve-
tő rendkívül színvonalas mű-
sorban közreműködtek: Cza-
kó Ádám színművész, illetve - 
Sándor Bence karnagy vezény-
letével - a Vác Civitas Szimfo-
nikus Zenekar, Cs. Nagy Ildikó 
zongoraművész és Scheuring 
Kata fuvolaművész. 

Az eseményen Matkovich Ilo-
na polgármesterrel az élen az új 
képviselő-testület számos tagja 
is jelen volt a különböző intéz-
mények, szervezetek képviselői, 
egyházi vezetők és az érdeklődő 
állampolgárok mellett.

Ribáry Zoltán 
Fotó: Cservenák Péter

„A forradalom fényét, 
tekintélyét óvni kell”

Tisztelettel 
és hálával tartozunk 

a forradalom hőseinek
Az 1956-os forradalom és szabadságharc új perspektívát nyitott a 
magyarságnak, méltó, hogy az utókor ne feledje a hősök áldozatvál-
lalását, ami előtt a szabad világ is csodálattal adózott annak idején - 
fogalmazódott meg a nemzeti ünnep váci megemlékezésén, melynek 
ezúttal is a Bartók-Pikéthy zeneiskola adott helyet.  

Folytatás a címlapról
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Választás Dunakeszin

Matkovich Ilona polgármester

Régiónkban tizenkét polgármestert újraválasztottak
Vácon Fördős Attila polgármesternek négy kihívója volt, akik közül az ellen-
zéki Összefogás polgármester-jelöltje, Matkovich Ilona győzött 41,25 száza-
lékkal, aki mellett az Összefogás képviselő-jelöltjei a tíz egyéni mandátum 
közül kilencet nyertek el. A váci ellenzéki összefogás magabiztos győzelmé-
hez fogható meglepetés győzelmet aratott Gödön is az ellenzék. Régiónk-
ban tizenkét polgármestert újraválasztottak. 

A több cikluson át regná-
ló polgármesterek kö-
zül Dióssi Csaba Duna-

keszin közel kétezer szavazattal 
győzte le a vele szemben egyedül 
induló hét ellenzéki párt polgár-
mester-jelöltjét. Gödöllőn ezút-
tal is győzött dr. Gémesi György, 
mint ahogy Veresegyház „örö-
kös” polgármestere, Pásztor 
Béla is. Fóton viszont a Fidesz-
KDNP csapata és polgármester-
jelöltjük, dr. Vass György nyert. 
Sződligeten Juhász Béla, a Tisz-
ta Forrás színeiben a harmadik 
polgármesteri ciklusát kezdheti 
el a Tiszta Forrás civil egyesület 
képviselőivel együtt.

A Gödön született választá-
si eredmény sokak számára ho-
zott meglepetést, mivel keve-
sen gondolták, hogy a várost há-
rom cikluson át irányító fideszes 
Markó József és csapata alulma-
rad a többpárti ellenzéki polgár-
mester-jelölt, Balogh Csabával 
szemben, akinek képviselő-jelölt 
társai hat egyéni mandátumot is 
elnyertek. A Fidesz-KDNP szö-
vetségből csak Markó József, 
és korábbi alpolgármestere, dr. 
Pintér György tudott győzni 
képviselő-jelöltként.

Verőcén 61,87 százalékos 
eredménnyel megőrizte pozíció-
ját Grauszmann György, akinek 
egyik kihívója a település egyko-

ri polgármestere, Bethlen Far-
kas volt. Kismarosan is tovább 
dolgozhat polgármesterként, 
Neubauer Rudolf, aki 57,74 szá-
zalékos eredménnyel győzte le 
az ugyancsak függetlenként in-
duló egykori polgármestert, 
Poldauf Gábort.

Nagymaroson a három füg-
getlen polgármester-jelölt mel-
lett a Jobbik jelöltje szállt ring-
be a választópolgárok voksa-
iért, akik közül nagyon szo-
ros versenyben, a független 
Heinczinger Balázs győzött, aki 
994 szavazatot kapott, míg a vá-
rost eddig irányító független 
Petrovics László 957 voksot.

Zebegény eddigi független 
polgármesterének, Hutter Já-
nosnénak három kihívója volt, 
aki magabiztos, 61,17 százalé-
kos eredménnyel megőrizte po-
zícióját.

Szobon ismét „megmérkő-
zött” egymással az egykori pol-
gármester, Szőke István, és az őt 
váltó Ferencz Gyöngyi, aki im-
ponáló fölénnyel, 75,91 százalé-
kos eredménnyel újra győzött.

Sződön, a független Hertel 
László polgármesternek nem 
volt kihívója, aki a választáson 
leadott 934 érvényes szavazat 
mindegyikét elnyerte. A szom-
szédos Vácrátóton sem volt ki-
hívója a Fidesz-KDNP színeiben 

induló Spiegelhalter László pol-
gármesternek, aki 100 százalé-
kos eredményt ért el, mind 516 
érvényes szavazatot elnyerte.

Rádon sem volt kihívója a 
Lieszkovszki Gábor polgármes-
ternek, aki a Fidesz-KDNP szí-
neiben a szavazatok 100 száza-
lékát elnyerve újabb öt éven ke-
resztül vezetheti a települést vá-
lasztók bizalmából.  

Csörögnek, Szorcsik József 
személyében új független pol-
gármestere van, aki 50 százalé-
kos eredménnyel, 358 szavazatot 
begyűjtve legyőzte a település 
eddigi független polgármeste-
rét, Hegedüsné Kripák Ildikót, 
aki 330 (46,09%) választópol-
gár bizalmát élvezte, a harma-
dik jelölt, Turcsán József 28 vok-
sot kapott.

Vácduka regnáló függet-
len polgármesterének, Mak-
kos Lászlónak két független ki-
hívója volt, aki 60,28 százalé-
kos eredményének köszönhető-
en újabb öt évig irányíthatja te-
lepülést.

Kosdon a független Kur-
di Ferenc polgármesternek egy, 
ugyancsak független riválisa in-
dult a választáson, akit 57,36 
százalékos eredménnyel győ-
zött le.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Ellenzéki győzelem 
Gödön és Vácon

A szavazatok 55,49 százalékával Dióssi Csaba nyerte meg a polgármester-választást Du-
nakeszin. Kihívója, Gerner Péter – akit hét ellenzéki párt, DK-Jobbik-LMP-Momentum-
MSZP-Párbeszéd-Mindenki Magyarországa támogatott – a voksok 44,51 százalékát kap-
ta az október 13-án megtartott önkormányzati választáson. Dióssi Csabát immár har-
madszor választották meg polgármesternek, akire 8574 választópolgár voksolt, míg 
Gerner Péterre 6877-en adták szavazatukat. 

A kampányban még nem látszott, a szavazófülkékben megtörtént: elsöprő győzelmet 
aratott a Matkovich Ilona által vezetett Összefogás Vácért koalíció a vasárnapi választá-
son. A polgármesteri szék mellett összesen kilenc egyéni körzetben szereztek mandá-
tumot, a Fidesz-KDNP mindössze egy egyéni képviselőt küldhet a testületbe Mokánszky 
Zoltán személyében. A korábbi városvezetést adó pártszövetség listán három helyet kap 
– Fördős Attila, Pető Tibor és Pető Csilla -, míg a Váci Szívvel mozgalom egyet, amit vár-
hatóan Csereklye Károly tölthet be.

A városi képviselő-testü-
letben az újabb öt éves 
ciklusban is a Fidesz-

KDNP lesz többségben, mely-
nek jelöltjei hét egyéni körzet-
ben győztek, akikhez csatlako-
zik Dióssi Csaba polgármester, 
és a kompenzációs listán man-
dátumot nyert Kárpáti Zoltán. A 
Fidesz-KDNP színeiben egyéni 
mandátumot nyert: Csoma At-
tila, Szabó József, Seltenreich Jó-
zsef, Benkő Tamás, Pethő Krisz-
tián, Sipos Dávid és Erdész Zol-
tán. 

A hét párti ellenzék jelölt-
jei közül ketten nyertek egyéni 
mandátumot: Varga Zoltán Pé-
ter (Jobbik) és Bilinszky Ferenc 
(MSZP). A függetlenként induló 
Hircz Tamás ezúttal is fölényes 
magabiztossággal őrizte mandá-
tumát. 

A valasztas.hu adatai sze-
rint a választás eredménye-
ként a Fidesz-KDNP egy 
mandátumat kap a kompen-
zációs listán, melyet Kárpá-
ti Zoltán vehet át, aki egyéb-
ként 2004 óta tagja a képvise-
lő-testületnek, akit ezúttal mi-
nimális, 38 szavazattal győzött 
le, Varga Zoltán Péter, a Jobbik 

Dunakeszi és Pest megyei el-
nöke. A kompenzációs listáról 
az ellenzék három mandátum-
hoz jutott – Bilinszky Ádám, 
Lukácsi Bálint, Nagy Attila –, 
így a hétpárti ellenzék öt kép-
viselővel lesz jelen az új képvi-
selő-testületben. 

A valasztas.hu adatai sze-
rint a 33650 választópolgár kö-
zül 15 682 fő járult az urnákhoz, 
az érvényes szavazatok száma: 
15 451 volt. 

Vetési Imre

Köszönöm a bizalmat Dunakeszi!

Kilenc év kemény munkája té-
rült meg. Szívből köszönöm 
mindenkinek, aki ma elment 
szavazni és voksával támogatta 
csapatomat, és engem. Garan-
tálom, hogy az elmúlt 9 év fej-
lődése tovább folytatódik város-
unkban. Hajrá Dunakeszi! – írta 
a választás éjszakáján Facebook 
oldalán Dióssi Csaba, akit a vá-
lasztók többsége immár har-
madszor választotta meg Duna-
keszi polgármesterének. 

A váci részvételi arány magasabb az országos át-
lagnál, ami 48,57 százalék volt, míg városunk-
ban a nem végleges adatok szerint a választók 

csaknem ötven százaléka adta le voksát. Információink 
szerint mindenütt zavartalanul zajlott a szavazás és a 
számlálás is gyorsan megtörtént – írja a vaci-naplo.hu.

A város új polgármestere Matkovich Ilona lett, aki 
5597 szavazatot kapott, míg az eddigi városvezető, 
Fördős Attila 3880-at. A nagy különbség jelzi, hogy a 
polgárok elégedetlenek a település fejlődésével és az-
zal, ahogy a munka eddig az önkormányzatban zajlott. 
Ezt jelzi, hogy még a harmadik helyezett aspiránsra, 
Vásárhelyi Tamásra (független) is 2165-en szavaztak, 
dr. Néveri Istvánra (független) 1538-an, dr. Csereklye-
Klapwijk Krisztinára (Mi Hazánk) pedig 388-an.

A képviselőtestületben az Összefogásnak kényelmes, 
kétharmados többsége lesz, hiszen a tíz egyéni helyből 
kilencet megszereztek, csak Mokánszky Zoltán tud-
ta megismételni korábbi teljesítményét az eddigi kor-
mányzó Fidesz-KDNP pártszövetségből, ő nagy fölény-
nyel, mintegy 200 szavazattal előzte meg a 7-es válasz-
tókörzetben az Összefogás jelöltjét, Zöldi Pétert. 

Nagyon szoros volt a küzdelem az 1. számú válasz-
tókörzetben, ahol Kászonyi Károly (Összefogás) volt 

a befutó, ám az ő előnye mindössze 5 szavazat az ed-
digi képviselő, Kriksz István (Fidesz-KDNP) előtt, aki 
azonban nem kért újraszámolást.  

A városi képviselőtestületet tehát Matkovich Ilona 
vezeti a következő öt évben, tagjai: Kászonyi Károly 
(Összefogás), Jess Kinga (Összefogás), Inotay Gergely 
(Összefogás), Ferjancsics László (Összefogás), Fehér 
Zsolt (Összefogás), Kiss Zsolt (Összefogás), Mokánszky 
Zoltán (Fidesz-KDNP), Tótváradi-Nagy Bence (Ösz-
szefogás), Molnár Nándor (Összefogás), Rozmaring 
Sándor (Összefogás), listán pedig Csereklye Károly 
(Vác Városért Választási Egyesület), Fördős Attila (Fi-
desz-KDNP), Pető Csilla (Fidesz-KDNP) és Pető Tibor 
(Fidesz-KDNP).

Dunakeszi: Dióssi Csaba 
harmadik polgármesteri 

ciklusát kezdhette el  

Vác: Elsöprő győzelmet 
aratott az Összefogás

Dióssi Csaba 
polgármester
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A MÁV új esti és éjszakai járatai közlekednek október 19-től a szobi vonalon

Sződliget: megalakult az új képviselő-testület

Az országgyűlési 
képviselő gratulációja

Október 22-én, kedd este a Községházán meg-
tartott ünnepélyes ülésen megalakult Sződliget 
Nagyközség Önkormányzat október 13-án meg-
választott képviselő-testülete. 

Dr. Rétvári Bence, a Pest megyei  
4. számú választókerület or-
szággyűlési képviselője az ön-
kormányzati választás éjszaká-
ján – többek között – közösségi 
oldalán gratulált a 34 település 
megválasztott polgármesterei-
nek és képviselőinek. 

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

Mint ismeretes, 
a kétharma-
dos többség-
gel harmadszor 

is megválasztott Juhász Béla 
polgármester mellett szintén 
a Tiszta Forrás Szövetség je-
löltjeként lett önkormányzati 
képviselő Bácskai Edit, Szil-
ágyi Krisztina, Takács Zsu-
zsa, Kékesi Gábor, Korbuly 
Levente és Sipos Gergő. A vá-
lasztás eredményének ismer-

tetése után eskütételek követ-
keztek és megállapították a 
tiszteletdíjakat is. A Pénzügyi 
Bizottság elnöke ismét Bács-
kai Edit lett, míg titkos szava-
zással a társadalmi megbíza-
tású alpolgármesteri feladat-
körrel Kékesi Gábort bízták 
meg. Pénzügyi Bizottság kül-
sős tagjai: Patkó Karolina és 
Huszti Szilvia. A polgármes-
ter elmondta, hogy takaré-
kos önkormányzati szerve-

zetet hoztak létre, pontosan 
annyi tagja van, mint koráb-
ban és egy fillérrel sem válto-

zott a tiszteletdíjak mértéke – 
írta Facebook oldalán a tele-
pülés polgármestere. 

Célba ért a lakosság és 
az önkormányzatok kérése 

A MÁV-Start Zrt. tájékoztatása szerint október 19-től a fővárosból új járatok indulnak munkanapo-
kon esténként, hétvégén pedig az éjszakai órákban is lehet utazni az S70-es szobi vonalon.

A Budapest–Vác–Szob vonalon, 
péntekről szombatra és szom-
batról vasárnapra virradó éj-
szaka (szombati és vasárna-

pi közlekedési napokon) folyamatos lesz 
a vonatközlekedés, óránként járnak majd 
az S70-es személyvonatok a főváros és 
Szob között. Így a fővárosban kikapcsoló-
dók, szórakozók is biztonságosabban jut-
hatnak haza az éjszakába nyúló progra-
mokról a Nyugati pályaudvarról 1:52-kor, 
2:52-kor és 3:52-kor Szob felé induló S70-
es járatokkal. 

Főként Dunakeszi lakosságának ké-
résére bevezetett éjszakai vonatok nor-
mál díjszabással vehetők igénybe, a vasúti 
bérletek is érvényesek, és kiegészítő jegy 
váltására sincs szükség.  (Az éjszakai sze-
mélyvonatok az idei ünnepnapi közleke-
dési napokon október 23-án, szerdán és 
november 2-án még nem közlekednek.)

Hétfőtől péntekig főleg a munkából ha-
zafelé utazókat szolgálja, hogy október 
21-től esténként két órával tovább, egé-
szen 21 óráig meghosszabbítják a délutá-
ni csúcsidőszakban megszokott menet-
rendet, így 19:25-kor és 20:25-kor is indul 
G70-es jelzéssel gyorsított vonat a Nyu-
gati pályaudvarról Szobra. Ezáltal az esti 
órákban kényelmesebben juthatnak haza 
az utasok.

Dunakeszi hazaviszi!
Mint a fenti tájékoztatásból is kiderül a 

hétvégi éjszakai járatok indítását elsősor-

ban Dunakeszi lakossága és a városi ön-
kormányzat szorgalmazta, amely Buda-
pestről a késő éjjeli vagy a hajnali órák-
ban hazainduló dunakeszi polgárok érde-
kében az elmúlt hónapokban Dunakeszi 
hazaviszi néven autóbuszjáratot indított 
Dunakeszi és Bp. Nyugati pályaudvar kö-
zött. 

A hétvégi éjszakai járaton személyi ok-
mányuk felmutatása mellett díjmentesen 
utazhattak a dunakeszi és a gödi lakcím-
mel rendelkező polgárok. 

A MÁV-Start Zrt. kedvező döntése után 
továbbra is közlekedik a Dunakeszi haza-

viszi autóbuszjárat, ám a jövőben a fővá-
rosból hazaigyekvők nem a Nyugati pá-
lyaudvarnál, hanem Dunakeszi MÁV 
Nagyállomásnál szállhatnak fel az autó-
buszra, amely új menetrend szerint köz-
lekedik Dunakeszi területén. Fontos in-
formáció, hogy a vonattal érkezők az au-
tóbuszra csak a MÁV Nagyállomásnál 
szállhatnak fel, Dunakeszi-Gyártelep 
megállóhelynél nem. 

A járat továbbra is díjmentes, melyre 
először október 25-ről 26-ra virradó éj-
szaka szállhatnak fel az utasok Dunake-
szin. 

Elkezdődött a dunakeszi 
Szakorvosi Rendelőintézet felújítása 

Elkezdődött a rendelőintézet felújítása, továbbá a parkolóban a garázsok 
lebontása, melyek helyén az új pszichiátria épület építése.

A munkálatok miatt ideiglenesen csökken a terület parkolóhelyeinek szá-
ma, azonban hamarosan elkezdődik a Szakorvosi Rendelőintézet jelenlegi 
parkolója melletti újabb parkoló terület kialakítása, amelynek végeztével a je-
lenleginél jóval több gépjármű tud majd parkolni az SZTK-hoz tartozó te-
rületen.

Az első ütemben az épület északi szárnyának felújítása kezdődik meg.
Megtörtént a rendelések kiköltöztetése és új helyen történő elhelyezése az 

alábbiak szerint:
- A reumatológiai szakrendelés és Dr. Galántai Gyöngyi neurológiai rende-

lése a 2. emeletre a régi titkárságra költözött
- A nőgyógyászati szakrendelés az 1. emeleten a régi gyógytorna terem-

be költözött
- A 2. emeleti masszázs helyiségben azok a rendelések fognak működ-

ni, akik eddig a régi gyógytorna teremben voltak (foglalkozás-egészségügy, 
Dr. Gulácsi-Bárdos Petra keddi diabetológiai rendelése és a dietetikai tanács-
adás), továbbá itt fog rendelni szerda délutánonként Dr. Lukács Lajos is.

- Dr. Kisgyörgy Mária hétfő délutáni reumatológiai szakrendelése és  
Dr. Havas Adrienn neurológiai szakrendelése a továbbiakban a 2. emeleti ne-
urológia rendelőhelyiségben működik.

- A masszázs, az UH szakrendelés, az ODM és Dr. Kormos Andor ortopé-
diai szakrendelése a mentőállomás területére költözött be.

A Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. tájékoztatása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
tájékoztatása szerint a Du-

nakeszi – Gödöllő összekötő út 
3+736 km. szelvényben találha-
tó hídon és környezetében, - Du-
nakeszi és Fót között, - a jelenlegi 
forgalmi rend módosításra kerül a 
körforgalom építése miatt.
A munkálatokat sávzárással és 
sebességkorlátozással végzik 
2019.10.22. 10 órától - 2019.11.10. 
23:59-ig. A kezdési időponttól 
(2019 10. 22.-én 10 óra) a hídon 
visszaállt a kétirányú forgalmi 
rend, sebességkorlátozással.
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Három generációval 
az egészségért program 
indult hat településen

Három generációval az egészségért a Szobi járás hat településén cím-
mel pályázatot nyert Szob, Ipolydamásd, Kóspallag, Nagybörzsöny, Ipoly-
tölgyes és Kemence, melynek keretében 2020 júliusáig több szűrővizsgá-
latot is szerveznek az érintett településeken a háziorvosok bevonásával, 
emellett szakvizsgálatokra is sor kerül majd.

Magyarország Alap-
törvénye szerint 
mindenkinek joga 

van a testi és lelki egészséghez. 
A jó egészség jelentős egyéni és 
társadalmi érték, ugyanakkor 
egyéni és társadalmi erőforrás 
is, melynek megőrzése és fej-
lesztése nemzeti érdek. A la-
kosság egészségi állapota alap-
vetően meghatározza egy nem-
zet sorsát és jövőre vonatkozó 
kilátásait, valamint az ország 
gazdasági versenyképességét.

A program keretében a hét 
településen már elérhető töb-
bek között a boka-kar-index 
szűrés, a vaszkuláris demencia 
szűrés, a pitvarfibrilláció szű-
rése, légzésfunkció-szűrés, vér-
cukor-szűrés, testsúlyindex-
szűrés, egészségiállapot-felmé-
rés, vastagbéldaganat-szűrés. 

A pályázatba még bevon-
nak dietetikust, nőgyógy-
ászt, bőrgyógyászt, uro-

lógust, pszichoterapeutát, 
proktológust, valamint védő-
nőket is. A települések lakosai 
előadást hallhatnak majd a do-
hányzás és az alkoholfogyasz-
tás veszélyeiről is. Emellett ki-
emelt hangsúlyt fektet a prog-
ram az emlőszűrésre is, hogy a 

hat településen élő nők, minél 
szélesebb körben részt vegye-
nek szűrővizsgálaton. 

A pályázat az Emberi Erő-
források Minisztériuma támo-
gatásával valósul meg. 

Furucz Anita

Még több fiatal házaspárt szeretnének bekapcsolni, 
bevonni a családvédelmi akciótervbe

 – mondta lapunknak Tuzson Bence képviselő

A novemberi járandóságukkal együtt nemcsak a nyugdíjprémiumot kap-
ják meg a jogosultak, de mindannyian kézhez vehetik a tizenegyezer forintos 
nyugdíjkiegészítést is – fogalmazott a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson 
Bence, térségünk országgyűlési képviselője, aki beszélt arról is, hogy hatalmas 
érdeklődés mellett, nagy sikerrel indult el az idén nyáron a családvédelmi ak-
cióterv, az intézkedéscsomagban felkínált kedvezményeket alig néhány hónap 
alatt máris hatvanötezren vették igénybe. A magyar gazdaság kiváló eredmé-
nyeket produkált az elmúlt időszakban, erre pedig már lehet hosszú távú intéz-
kedéseket és programokat alapozni, s ez megteremti a lehetőségét annak is, 
hogy további kedvezményekkel egyre közelebb kerüljük a családbarát Magyar-
ország megteremtéséhez.

A magyar kormány 
az önkormányza-
ti választások után 
újult erővel folytatja 

a korábban megkezdett mun-
káját – egyebek mellett erről 
is beszélt a lapunknak adott 
nyilatkozatában Tuzson Ben-
ce, a Pest megyei 5-ös számú 
választókerület országgyűlé-
si képviselője. Mint mondta, a 
kabinet célkitűzései a legfonto-
sabb kérdésekben megerősítést 
kaptak a voksoláson, és „szá-
munkra külön elismerés, hogy 
országos szinten a kormány-
zó pártok megkapták a szava-
zatok több mint ötven százalé-
kát”. Ennek köszönhető az is, 
hogy zavartalanul folytatód-
hat a munkaalapú gazdaság, a 
családbarát Magyarország, a 
növekvő bérek, a tisztességes 
időskor, az otthonteremtés és 
a nemzetegyesítés politikája. A 
polgárok ma már a hétköznapi 
életük szinte minden területén 
érezhetik a bevezetett kedvez-
mények, az intézkedések, a tá-
mogatások kedvező hatásait, és 
az ezekben megnyilvánuló cél-
kitűzéseinkre is igent mondtak 
a voksaikkal, amit ezúton is 
szeretnék megköszönni nekik 
– fogalmazott a politikus, aki 
külön örömmel fogadta, hogy 
térségünkben is folytatódhat a 
fejlesztések, beruházások, épít-
kezések közösségépítő politi-
kája, „amelyben már az elmúlt 
időszakban is jelentős eredmé-
nyeket értünk el”.

A családvédelmi akcióterv 
már az intézkedések hatályba 

lépése utáni első hónapokban 
is igen komoly lendületet vett, 
a programba eddig több mint 
hatvanötezren kapcsolódtak be 
– mondta a Dunakanyar Régi-
ónak a politikus, aki részletez-
te azt is, hogy az intézkedés-
csomag révén elérhető támoga-
tásokra az elmúlt hónapokban 
máris hatszázötvenmilliárd fo-
rintot fordítottak. „Ez az ösz-
szeg már megérkezett a csalá-
dokhoz” – fogalmazott Tuzson 
Bence.

A képviselő szerint megvan 
hazánkban a megfelelő anya-
gi, vagyis költségvetési hátte-
re ezeknek az intézkedéseknek, 
„a magyar gazdaság elbírja 
ezeket a kiadásokat, ugyanis az 
idei első félévben 5,2 százalé-
kos volt itthon a gazdasági nö-
vekedés”. Ez pedig a politikus 
szerint egyúttal azt is jelenti, 
hogy átálltunk egyfajta mun-
kaalapú gazdasági rendszerre, 
amit igazol az is, hogy a mun-
kanélküliségi ráta 3,4 százalék-
ra csökkent Magyarországon, 
a munkahelyek száma pedig 
2010 óta nyolcszáznyolcezer-
rel nőtt. A képviselő részletez-
te azt is, hogy az országban je-
lenleg négy és fél millióan dol-
goznak, de a kormány továbbra 
sem dőlhet hátra, a kabinetben 
még ezekkel a nagyszerű ered-
ményekkel sem teljesen elége-
dettek, mindig még többet és 
még jobbat akarnak elérni, és 
„szeretnénk utolérni Csehor-
szágot”. Lapunknak nyilatkoz-
va Tuzson Bence kitért arra is, 
hogy az idei év első hét hónap-

jában az átlagkeresetek 10,6 
százalékkal növekedtek, a ma-
gyar minimálbér emelkedésé-
nek mértéke pedig a negyedik 
legnagyobb az Európai Unió-
ban.

A kiváló gazdasági ered-
ményeknek köszönhető, hogy 
az idén lehetőség van a nyug-
díjprémium kifizetésére: ezt 
a novemberi nyugdíjukkal 
együtt kapják majd kézhez a 
jogosultak, és „nagy örömöm-
re szolgál, hogy ebben az évben 
minden korábbinál magasabb 
összegű nyugdíjprémiumot tu-
dunk kifizetni”. Erre a juttatás-
ra jogosult minden nyugdíjas, 
valamint minden olyan sze-
mély, aki más jogcímen része-
sül nyugdíjszerű ellátásban. Ez 
így összességében mintegy két 
és fél millió embert érint ha-
zánkban. Az idei nyugdíjpré-
mium átlagos összege 20 160 
forint.

A politikus hangsúlyozta, 
hogy a tavalyinál és a tavaly-
előttinél is jóval nagyobb mér-
tékben nőtt az idén a magyar 
gazdaság ereje, „ezért nyugod-
tan kimondhatjuk, hogy ez 
lesz az eddigi legnagyobb ösz-
szegű nyugdíjprémium”. Külö-
nösképp akkor, ha hozzátesz-
szük még ehhez, hogy ugyan-
csak a novemberi járandósá-
gukkal együtt, mindannyian 
megkapják a tizenegyezer fo-
rintos nyugdíjkiegészítést is – 
mondta el a lapunknak adott 
nyilatkozatában Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Megerősödve folytatódhat 
a családbarát politika



8 Dunakanyar Régió XXI. évfolyam 21. szám

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

Gesztivel új helyszínen 
a Váci Irodalmi Szalon

Bővíti gödi 
akkumulátorgyártó 

üzemét a Samsung SDI

Szóróparcellát létesített Dunakeszi

Új helyszínen, a váci 
Madách Imre Műve-
lődési Központban in-
dul a Váci Irodalmi 
Szalon hetedik évada, 
melynek első vendége 
Geszti Péter lesz. 

Bővíti gödi akkumulátorgyártó üzemét mintegy 390 milliárd forintból a Samsung 
SDI. A beruházás 1200 új munkahelyet hoz létre - mondta a külgazdasági és kül-
ügyminiszter múlt heti sajtótájékoztatóján. Tuzson Bence, a térség országgyűlési 
képviselője szerint a beruházás technológiai fejlődést hoz, jelentős helyi adóbe-
vételt is jelent, valamint támogatja a helyiek életét. Markó József, Göd akkor hiva-
talban lévő polgármestere arról beszélt, hogy a városban csaknem húsz éve van 
jelen a Samsung, az együttműködés a céggel kiemelkedően jó.

Napjainkban egyre nagyobb igény van a hamvasztás utáni szóróparcellás temetésre, mind több család vá-
lasztja a végtisztesség e formáját az elhunyt végakaratának eleget téve. Dunakeszi Város Önkormányzata 
megbízásból a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. több mint kétezer négyzetméter felületű, igényesen kialakí-
tott parkot építtetett a Fóti úti Városi Köztemetőben. 

Van, aki gyerekszínész-
ként, vagy Mézga Ala-
dár hangjaként emlék-

szik rá, másoknak a Rapülők 
MC Gesztenyéje ugrik be rög-
tön, megint mások a Dzsun-
gel könyve, vagy épp a Pál utcai 
fiúk musical változatának da-
lait kezdik dúdolni a neve hal-
latán, de sokan tudják azt is, 
hogy reklámszövegíróként is 
sikeres, és ő hívta életre az ARC 
plakátkiállítást. Az élete még-
sem nyitott könyv.

A szervezők kíváncsian vár-
ják, mit oszt meg a váci közön-
séggel.

Jegyek elővételben 1300 Ft-os 
áron kaphatók a Lyra Könyves-
házban (Vác, Piac utca 1.) illet-
ve a Művelődési Központ jegy-
pénztárában (Vác, Dr. Csányi 
krt. 63.), majd az előadás nap-
ján a helyszínen 1600 Ft-ért.

Az állam vissza nem térítendő támoga-
tást nyújt a beruházáshoz, ennek mérté-
két azonban még nem lehet közölni, mert 

azt az Európai Bizottságnak kell jóváhagynia. Az 
összeg összhangban van a beruházás méretével és 
jelentős - közölte Szijjártó Péter.

A beruházással eldőlt az is, hogy az új autóipa-
ri korszakban Magyarország lesz az európai au-
tógyártás egyik fellegvára - mondta a miniszter.

Hozzátette: az autóipar új korszakának világ-
térképére került Göd a Samsung SDI korábbi be-
ruházásával is. A vállalatnak világszerte három 
üzeme van, kettő Ázsiában és egy Gödön.

Mint mondta, az új technológiák a világgazda-
sági siker előfeltételeivé váltak, az autóipar új kor-
szakba lép át az elektromos autók elterjedésével.

Magyarország kiemelten kezeli az autóipart, az 
ágazatban 169 ezren dolgoznak, az autóipari ex-
portban globálisan 18. helyen áll az ország.

A Samsung SDI beruházása hozzájárul ahhoz, 
hogy Magyarország fenntartsa az európai átlag-
nál legalább 2 százalékponttal magasabb gazda-
sági növekedési ütemét - mondta a miniszter az 
MTI hírei szerint.

Szijjártó Péter kitért arra, hogy az elmúlt öt év-
ben mindig Németország volt a legfőbb befekte-
tő Magyarországon, 2019 első fél éve az első olyan 
időszak, amikor Dél-Korea lett a legnagyobb be-
ruházó.

Kim Vu Csan, a Samsung SDI Magyarország 

Zrt. gyártóközpontjának vezetője azt mondta, 
hogy a cég a világ egyik legjobb akkumulátor-
gyártójává nőtte ki magát.

A vállalat üzleti kapcsolatai Magyarországon 
2001-ben indultak, akkor még a monitor üzlet-
ágban, akkumulátort 2016 óta gyártanak. Több 
mint egymilliárd eurót fektetnek be Magyaror-
szágon, új munkahelyeket teremtenek - közölte. 
Reményét fejezte ki hogy a magyar üzem a világ 
egyik legnagyobbja lesz, és hozzátette, hogy elkö-
telezettek a bővítés iránt.

- A Városi Köztemetőben 
szeptember végére elkészült 
a szóróparcella, melyet egy 
díszpark és egy emlékfal ke-
retez. A száraz technológi-
ás „szórás során” a szertartás 
alatt a halotti hamvak egy spe-

ciális urnából zárt üvegcsövön 
keresztül  hullanak a szökőkút 
alatt épített zárt osszáriumba. 
A szökőkút működése közben, 
vízjátékkal, zenével válik tel-
jessé az elhunyt búcsúztatá-
sa – tájékoztatott a Dunakeszi 

Közüzemi Nonprofit Kft. ügy-
vezető igazgatója. 

Homolya József elmond-
ta, hogy az emlékfal alkal-
mas arra, hogy az elhunyt em-
lékét -, akinek a családja kéri 
– egységes megjelenésű em-

lékplakettel is megőrizzék.  
A műszaki létesítmény beüze-
melése jelenleg is tart, ezen 
a héten végzik el a szórókút 
technológiai kontrollját, és át-
vételét. 

A szolgáltatás megkezdése 
előtt a városi önkormányzat-
nak módosítania kell a temet-
kezésről szóló helyi rendeletét, 
mivel abban eddig nem szere-
pelt a szóróparcellás temetés. 

– A rendelet előkészítése fo-
lyamatban van. Az új szolgál-
tatás abban van a családok se-
gítségére, hogy elhunyt sze-
retteik hamvaitól szép kör-
nyezetben, méltó szertartás 
keretében vehetnek végső bú-
csút – emelte ki a beruházást 
irányító Dunakeszi Közüze-
mi Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója, aki azt is elmond-
ta; azon munkálkodtak, hogy 
a Mindenszentek és a Halot-
tak Napján a köztemetőbe sze-
retteik sírjához kilátogatókat 
már a temető bejáratánál is 
méltóságteljes, kulturált kör-
nyezet fogadja. 

B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

Tuzson Bence a térség országgyűlési 
képviselője, a Miniszterelnökség 

közszolgálatért felelős államtitkára, 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
és Kim Vu Csan, a Samsung SDI Magyarország 

Zrt. gyártóközpontjának vezetője

RUHANEMŰ JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, 

a zöldséges piacnál.)
Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679
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Kulturális Alap

Iskolákba látogat a Vác 
Civitas Szimfonikus Zenekar
A Vác Civitas Szimfonikus Zenekar november és december hónapok során kétféle ifjúsági hang-
versenysorozatot is indít az általános iskolákban. Novemberben tizenkilenc interaktív osztálytermi 
hangversenyt és hangszerbemutatót, majd december 6-án és 7-én öt váci általános iskolában ifjú-
sági hangversenyt tartanak.

“A kétféle ifjúsági hangverseny gondolata 
onnan származik, hogy a mai ingergazdag 
világban nagyon nehéz, sőt szinte re-
ménytelennek tűnik az általános iskolai 
korosztályt ifjúsági hangversenyre elcsá-
bítani. Egy megoldás maradt, ha a zenekar 
megy el az általános iskolákba, hogy a kul-
túra ezen ágát minél korábban és minél 
szélesebb körben megismertesse és meg-
szerettesse a gyerekekkel” – mondta Sán-
dor Bence, a zenekar karnagya.

Az interaktív osztálytermi koncertek se-
gítségével testközelből megismerhetik és 
akár kis is próbálhatják a gyerekek a szim-

fonikus zenekar egyes hangszereit. Mind-
ezt családias légkörben, az iskola hagyo-
mányos menetrendjét nem megzavarva, 
s egy rendhagyó tanóra keretén belül ta-
lálkozhatnak a zenekar fúvóskvintettjével 
(fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt) is.

Az öt váci ifjúsági hangversenynél a tel-
jes zenekar ellátogat az általános iskola fa-
lai közé, és az iskola aulájában, tornater-
mében, galériáján ad egy komolyzenei 
hangversenyt.

A két hangversenytípus célja azonos: 
minél több fiatalhoz eljuttatni a komoly-
zenét, hogy a későbbiek folyamán zeneér-

tők és zeneszeretők legyenek. Kodály Zol-
tán szavait idézve: “Aki zenével indul az 
életbe, bearanyozza minden későbbi tevé-
kenységét, az életnek olyan kincsét kap-
ja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene 
tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépsé-
gét, s ami benne érték, azt mind meghat-
ványozza”.

Az interaktív osztálytermi hangverseny 
a Verőcei Géza Fejedelem Református Ál-
talános Iskolába, a Váci Karolina Katoli-
kus Általános Iskolába, a Nagymarosi Kit-
tenberger Kálmán Általános Iskolába lá-
togat el, míg nagyzenekar öt váci iskolába: 
a Váci Radnóti Miklós Általános Iskolába, 
a Váci Földváry Károly Általános Iskolá-
ba, a Váci Árpád Fejedelem Általános Is-
kolába, a Váci Petőfi Sándor Általános Is-
kolába, és a Cházár András Többcélú Köz-
oktatási Intézményben lép fel.

“Az összesen 24 hangversenyből álló 
sorozat alkalmával az interaktív osztály-
termi koncertekkel körülbelül 800-1000 
gyermeket látogatunk meg, míg az ifjúsá-
gi hangversenyekkel több mint 3000 gyer-
mekhez visszük testközelbe a komolyze-
nét. A zenekar célja ennek a hagyomány-
nak a megteremtése úgy, hogy minden 
váci és Vác vonzáskörzetében élő gyer-
mek egy évben legalább egyszer részesül-
jön mindkét hangersenytípusból” – tette 
hozzá Sándor Bence. 

Apróhirdetés

• A Békési-Fót Kft PÉNZÜGYI MUN-
KATÁRSAT keres. 4-6 órás rész-
munkaidős munka lehetőség. Fel-
adatkör: könyvelési anyag rögzí-
tés. Mérlegképes könyvelői végzett-
ség NEM SZÜKSÉGES. Munkavég-
zés helyszíne: Fót, Móricz Zsigmond 
út 41. Jelentkezni lehet: Nargangné 
Békési Szilviánál 06-20-977-0310 
telefonszámon vagy önéletrajz elkül-
désével a  bekesi.szilvia@bekesi.hu 
e-mail címre.
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Női kézi EHF-kupa: a Vác kettős 
sikerrel búcsúztatta a Hypót
A Váci NKSE kettős győzelemmel búcsúztatta az osztrák 
Hypót a női kézilabda EHF-kupa selejtezőjének 2. fordu-
lójában. A magyar csapat idegenben 30–23-ra nyert, Ká-
csor Gréta 14 gólig jutott, Sanja Radoszavljevic is hozzá-
tett még hetet. Az október 22-i bécsi sorsoláson eldőlt, 
hogy ezúttal is a török bajnok Kastamonu Belediyesi 
GSK lesz a váci lányok ellenfele. Az első találkozóra  
Törökországban kerül sor, míg a visszavágót november 
16-án játszák a Duna-parti városban.  

A párharc első összecsapásán, Vác hazai pályán héttel is vezetett már, 
de csak négygólos (26-22) előnyt tudott gyűjteni a Hypo ellen. A 
visszavágót két gyors góllal kezdték Kácsor Grétáék, de az osztrák 

együttes rendre egyenlíteni tudott, sőt, a 12. perc elején vezetett is (7–6). 
A magyar csapat nem sokkal később egy 4–0-s sorozattal távolodott Ko-
vács Ferenc együttesétől, a szünetre pedig 16–12-es vezetéssel mehetett. 
A fordulást követően a hazaiak többször is feljöttek két gólra (19–21), de 
Radoszavljevicsék visszaverték a próbálkozásokat (21–27), és héttel nyertek 
(23–30).

– Végig a kezünkben tartottuk a visszavágót. Jól működött a védekezé-
sünk és ötletes volt a támadójátékunk, a helyzetkihasználásunk is hatékony 
volt. A Hypo sokáig lassította a játékot, ezért nem alakult ki nagyobb kü-
lönbség. A két meccs alapján nem volt kérdés, ki jut tovább – nyilatkozta a 
Nemzeti Sportnak a váciak vezetőedzője, Szilágyi Zoltán .

Az október 22-i sorsoláson Vác ismét összekerült a török bajnok 
Kastamonu Belediyesi GSK együttesével, amellyel szemben két évvel ezelőtt 
elbúcsúzott, ugyancsak a harmadik körben. A váci együttes honlapján köz-
zétett információ szerint az első mérkőzésre Törökországban kerül majd sor 
november 9-én vagy 10-én, a visszavágó pedig november 16-án, szomba-
ton 16:00-tól kerül megrendezésre Vácott!  

A címvédő Siófok KC a francia Nantes Atlantique HB csapatával ta-
lálkozik a női kézilabda EHF Kupa selejtezőjének harmadik fordulójá-
ban. 

Az Érd az orosz Kubany Krasznodar együttesével találkozik, amely ta-

vasszal bronzérmes lett hazája élvonalában. A magyar csapat az első mérkő-
zésen lesz házigazda, ahogyan a Debrecen is a szerb bajnok ZORK Jagodina 
ellen.

A mostani az EHF Kupa utolsó idénye, mert a sorozatot jövőre átszerve-
zik, és Európa-liga névre keresztelik.

A K&H női ligában eddig hat mérkőzést játszott a Váci NKSE, amely há-
rom győzelemmel, egy döntetlennel, és két vereséggel a 6. helyen áll, hét 
pontot begyűjtve. Szilágyi Zoltán együttese három ponttal van lemaradva a 
10 pontos Érd mögött, ám Szabó Edina csapata két mérkőzéssel többet ját-
szott. Kácsorék nyomában a 6 pontos DKKA lohol, amely ugyancsak hat 
bajnokin van túl. 

Október 26-án este a váci arénában óriási rangadó várható, hiszen a Bala-
ton-parti nemzetközi alakulat látogat a váci Bauer Márton úti arénába, ahol 
reményeink szerint a tehetséges magyar fiatalokból és a világklasszis bra-
zil kapus és a szélvész gyors szerb balszélső alkotta csapat ismét borsot tör 
a 4. helyen álló Siófok KTC KFT orra alá, amely nyolc találkozón 11 pon-
tot gyűjtött be. 

A váci együttes házi góllövőlistáját torony magasan vezeti Kácsor Gréta, 
aki hat mérkőzésen 45 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját, őt követi a 
22 gólos Sanja Radosavljevic, a képzeletbeli dobogó harmadiik fokán három 
20 gólos kiválóság, Diószegi Nikolett, Kuczora Csenge és Lakatos Rita áll. 

Vetési Imre
Fotó: Váci NKSE

Jöhet a török bajnok Kastamonu Belediyesi GSK Nadal akadémiájára utazik 
Cservenka István

Rafael Nadal akadémiáján játszhatnak a magyar speci-
ális olimpikon teniszezők. Köztük van a Dunakeszin élő, 
a tavaszi speciális sportolók világjátékán is résztvevő 
Cservenka István is.

November 7. és 10. kö-
zött hatfős magyar 
delegáció tagjai edz-

hetnek és játszhatnak majd 
Manacorban, a 19-szeres 
Grand Slam-győztes spanyol 
klasszis, Rafael Nadal tenisz 
akadémiáján, ahol játékosa-
ink nemzeti versenyen vehet-
nek részt.

A meghívás hatalmas sport-
szakmai elismerésként érke-
zett Magyar Speciális Olim-
pia Szövetséghez. A  Spanyol 
Speciális Olimpia Szövetség az 
olaszok mellett a magyar dele-
gációnak, a Magyar Speciális 
Olimpia Szövetség tenisz szak-
ágának küldött csak meghívót.

Az Akadémia lélegzetel-
állító, minden igényt kielé-
gítő, a létező legmodernebb 
technológiával épült – írja a 
teniszpálya-katalogus.hu.

Lengyel Lajos, MSOSZ elnök 
és  Orbán-Sebestyén Katalin, 
MSOSZ tenisz szakágvezető, 
európai sporttanácsadó ve-
zetésével az alábbi játékosok 
utaznak majd Spanyolország-
ba:
Horváth Gyula (Életfa SE)
Cservenka István (Életfa SE)  
Kelemen Zsombor (Pillan-
gó SE) 
Sárosi Balázs (Pillangó SE)

Kép forrása: player.hu


