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"A kormány pedig minden területen igyekszik 
reagálni erre a kihívásra" - fogalmazott azt is 
kiemelve, hogy a közösségi közlekedésre egyre 
nagyobb az igény, amelyhez társulnia kell "egy 
sokkal magasabb színvonalú, évről-évre javu-
ló szolgáltatásnak is". Példaként elmondta, hogy 
tavaly több mint 100 millió alkalommal hasz-
nálták a MÁV járatait. 

Szentkirályi Alexandra kiemelten szólt az új 
vasúti szerelvények beszerzéséről, az állomá-
sok felújításáról és a vágányrendszer fejleszté-
séről, és a fenntartható fejlődés szempontjából 
is fontosnak nevezte a közlekedési hálózatok 
fejlesztését. Emlékeztetett: Magyarország 2010 
óta több mint 1300 milliárd forintból valósított 
meg európai uniós társfinanszírozásban vasúti 
projekteket.  

A KISS motorvonatokról elmondta, az új sze-
relvények megfelelnek a 21. századi elvárások-
nak, a vonatok minden korosztály számára ké-
nyelmesen, akár babakocsival vagy kerékpár 
szállítására is használhatóak, és valós alternatí-
vát jelentenek az autós közlekedéssel szemben.    

Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgató-
ja jelezte: a KISS motorvonatok 24 ezer új ülő-
hely-kapacitást jelentenek majd, ami a meglé-
vő 123 Flirt motorvonattal együtt 48 ezer kor-
szerű ülőhelyet jelent 2022-re. Szólt arról is, 
hogy megkezdődött a Nyugati pályaudvar re-
konstrukciója, több mint 8000 négyzetméteren 
újul meg az épület tetőszerkezete, és 2021 nya-
rának végére egy teljesen felújított, korszerű 
utastájékoztatással felszerelt állomás várja majd 
az utasokat.  Folytatás a 3. oldalon

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az alkalomból a Nyugati pályaud-
varon hétfő reggel tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a 21. szá-
zad a gyorsaság és a kényelem kora, az emberek magas színvonalú szol-
gáltatásokat várnak el a többi között a pénzügy, az üzleti élet, a hivatali 
ügyintézés és a közlekedés terén is.   

Forgalomba állt az emeletes KISS motorvonat 
a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon 

Több mint kétmilliárd forintból megújult a váci ferences kolostor, amelyben megkezdi mű-
ködését a Piarista Kilátó Központ - mondta kedden Vácon, Rétvári Bence, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára. Az egyházi intézmény célja a sa-
játos nevelési igényű, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok pályaorientációjának és elhe-
lyezkedésének támogatása.

Átadták a váci Piarista 
Kilátó Központ épületét 

Az állam több mint kétmilliárd forinttal támogatta 
a ferences kolostor felújítását és bővítését

Rétvári Bence, a térség KDNP-s ország-
gyűlési képviselője a Kilátó Piaris-
ta Pályaorientációs és Munkaerőpiaci 

Fejlesztő, Módszertani Központ átadóünnep-
ségén arról beszélt, hogy az intézmény nem-
csak a Duna-parthoz közeli elhelyezkedé-
se miatt hallgat a kilátó elnevezésre, hanem 
azért is, mert új kilátásokat nyújt az elhelyez-
kedni vágyóknak. Hozzátette, a központ so-
kat fog segíteni azoknak, akik eddig nem tud-
ták, hogyan fogják magukat vagy családjukat 
eltartani.    

Magyarország mind a 10 millió lakosának 
az otthona, attól függetlenül, hogy ki milyen 
családba születik és ki milyen szellemi vagy 
fizikai képességekkel rendelkezik - hangoz-
tatta az államtitkár.

 Egyetlen magyar sincs egyedül, mi min-
denkire számítunk! Mi abban hiszünk, hogy 
minden magyar ember meg fogja találni a he-
lyét és a boldogulását itt Magyarországon - 
tette hozzá.

Folytatás a 3. oldalon

Szent István a keresztény magyar állam és egyház meg-
alapítója, aki egyenrangú félként akart kapcsolatot építeni  
a környező országokkal. Intelmei és az az elv, ahogyan sze-
mélyes meggyőződéssel vállalta kereszténységét, orszá-
gának függetlenségéért és szabadságáért vívott küzdel-
mei nekünk ezer évvel később is irányadó és mérték lehet  
– mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának parlamenti államtitkára Sződön augusztus 20-án, 
a Hősök terén tartott ünnepségen. 

Az ünnepen két csoportos 
mini bölcsődét avattak Sződön

Rétvári: Szent István 
a magyar állam 

és egyház létrehozója

Folytatás a 4. oldalon

A Duna-parton emelkedik Vác több 
évszázados ikonikus egyházi épülete

A KISS emeletes motorvonatok forgalomba állítása 
24 ezer új ülőhely bővülést jelentenek
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Folytatás a címlapról

Marton Zsolt 
váci megyéspüspök

Három államtitkár méltatta 
az új intézmény létrejöttének jelentőségét

Tuzson Bence: büszkeséggel tölt el, hogy az emeletes 
KISS motorvonat gyártásában a Dunakeszi Járműjavító is részt vett

Arról beszélt, hogy a megvál-
tozott munkaképességűek fog-
lalkoztatására egyre több ked-
vezményt lehet igénybe venni, és 
ennek is köszönhető, hogy fog-
lalkoztatottsági arányuk 18 szá-
zalékról 43 százalékra emelke-
dett az elmúlt években. Rétvári 
Bence fontosnak nevezte a Pia-
rista Kilátó Központ misszióját.

 Örömmel szólt arról is, hogy 
a polgári kormány egy évtize-
des kormányzása alatt az utób-
bi években Vácra olyan nagy ér-
tékű állami támogatások érkez-
tek, mint korábban még soha. 
Példaként említette – többek kö-
zött - a Piarista Kilátó Központ 
megnyitását, korábban a vasút-
állomás felújítását, az M2-es 2x2 
sávosra történő bővítését, a Du-
nakanyar Színház teljes körű ál-
lami felújítását, a KISS emele-
tes motorvonat forgalomba ál-
lítását, a Jávorszky Ödön Kór-
ház pedig több mint ötmilli-
árd forintból újul meg - sorolta 
a körzet országgyűlési képvise-
lője, aki hozzátette: - a kormány 
a multifunkcionális csarnok fel-
építését is támogatta ötmilli-

árd forinttal, ám sajnos ez a be-
ruházás nem valósul meg a vá-
ros döntése alapján, mint ahogy 
a színház működtetésére fordít-
ható állami támogatás lehetősé-
gét is elvetette az önkormányzat.  

Schanda Tamás, az Innováci-
ós és Technológiai Minisztéri-
um parlamenti és stratégiai ál-
lamtitkára arra hívta fel a figyel-
met, hogy a piaristák évszáza-
dok óta a tudás korszerű átadá-

sának szolgálatában állnak, és ez 
a hagyomány a váci intézmény-
nyel most tovább gazdagodik. 
Elmondta, az itt végzett áldo-
zatos munka arra irányul, hogy 
"az ember kezébe kenyér kerül-
jön, azaz olyan munkához jus-
son, amely versenyképes, és 
amelynek a révén a családját is 
becsülettel el tudja tartani". Aki 
munkát ad az emberek kezébe, 
az szinte mindent megad - fűz-
te hozzá.

Úgy vélte, a több mint kétmil-
liárd forintos állami támogatás 

nagyszerű befektetés, mert re-
ményt és jövőt ad a fiataloknak.

Latorcai Csaba, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumá-
nak közigazgatási államtitká-
ra azt mondta, a Piarista Kilá-
tó Központ legfontosabb kül-
detése, hogy származásra és 
anyagi lehetőségekre tekintet 
nélkül segítsen kihozni a fiata-
lokból a maximumot. Utalt arra, 
hogy a piarista rend alapítója, 

Kalazanci Szent József a szegény 
gyermekek tanításának szentel-
te életét.

Az államtitkár azt is hangoz-
tatta, hogy a kormány erőfor-
rásként tekint a sajátos nevelé-
si igényű vagy fogyatékosság-
gal élő fiatalokra. A Kilátó Köz-
pont egy rendkívül sajátságos 
és egyedi pályaorientációs és 
munkaerőfejlesztő módszerta-
ni központ, melynek célkitűzé-
se a sajátos nevelési igényű és a 
fogyatékkal élő fiatalok pálya-
orientációjának és munkapia-
ci elhelyezkedésének a támo-
gatása. Egyszerre működik pá-
lyaorientációs központként, és 
munkaképességvizsgáló állo-
másként, több funkciós fejlesz-
tő intézményként, mentor cent-
rumként, valamint tudományos 
kutató- és módszertanfejlesztő 
központként - mondta Latorcai 
Csaba.

Az államtitkár örömét fejez-
te ki, hogy az értékteremtésnek 
Magyarország kormánya is ré-
szese lehetett azzal, hogy a be-
ruházást több mint kétmilliárd 
forinttal támogatta, valamint az 
intézmény hosszú távú működé-
séhez 300 millió forintot bizto-
sított.  

A felújított, kívül-belül meg-
újult, a több évszázados alapok-
ra épített új intézményt Marton 
Zsolt váci megyéspüspök áldot-
ta meg, aki beszédében kiemel-
te: minden fiatal számára fon-
tos megtalálni a számára meg-
felelő hivatást és munkát, amely 
kedves az Istennek, hasznos a 
társadalomnak.

Az intézmény honlapján egye-
bek mellett az olvasható, hogy a 
Kilátó Központ a ferences és a 
piarista rend közötti együttmű-
ködés eredményeként, az épület 
teljes körű felújítása után kezdi 
meg működését. Az épület aka-
dálymentesített, a kényelmes au-
lából nyíló több kisebb helyiség-
ben zajlanak majd a személyes 
konzultációk és foglalkozások, 
míg a nagyobb helyiségek cso-
port-foglalkozásoknak és egyéb 
programoknak adnak helyet - 
írták.

Dunakanyar Régió/MTI
Fotó: KesziPress

Átadták a váci Piarista 
Kilátó Központ épületét 

A Nyugati Magyarország leg-
forgalmasabb pályaudvara, 
évente több mint 18 millió utast 
és naponta 480 vonatot szolgál 
ki - ismertette a vezérigazgató, 
hozzátéve, hogy a pályaudvartól 
a Városliget elágazásáig mintegy 
hat kilométeren cserélik ki a sí-
neket, a felsővezetéket és a bizto-
sító-berendezéseket.    

Juhász Roland, a nemzeti va-
gyon kezeléséért felelős tár-
ca nélküli miniszter állami va-
gyongazdálkodásért felelős ál-
lamtitkára elmondta, hogy a 
kormány össztársadalmi ügy-
ként tekint a vasútra.     

Az emeletes KISS motorvona-
tok beszerzése egyúttal a nem-
zeti vagyon gyarapodását is je-
lentik - fűzte hozzá, hangsúlyoz-
va, hogy a gazdasági növekedés 
egyik alapvető feltétele a fejlett 

közeledési, azon belül vasúti há-
lózat működtetése.  

A következő jármű tesztüze-

mét a Budapest-Cegléd-Szolnok 
vonalon indítják el szeptember-
ben - mondta az államtitkár. Ju-

hász Roland célként jelölte meg, 
hogy 2022 végére a fővárosi agg-
lomerációban kizárólag ilyen 

modern, minden igényt kielégí-
tő motorvonatok közlekedjenek.  

Tóth Péter, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium köz-
lekedésért felelős helyettes ál-
lamtitkára elmondta, hogy a 
MÁV utasainak több mint fele 
a budapesti elővárosok vona-
lán használja a vasutat, ezért az 
elővárosi infrastruktúrát is je-
lentősen fejlesztik. Mint mond-
ta, megújult az esztergomi és a 
székesfehérvári vonal, jelenleg 
újítják fel a pusztaszabolcsi és a 
hatvani vonalat és elkezdődött a 
déli összekötő híd fejlesztése is.

Hozzátette: 40 KISS-
motorvonatot fog beszerezni a 
MÁV, közülük 19-et a jelenlegi 

uniós ciklus forrásaiból, a továb-
bi 21-et pedig központi költség-
vetési forrásból "annak reményé-
ben", hogy majd a következő cik-
lusban ezt is uniós forrásból tud-
ják finanszírozni.  

A 40 vonat beszerzése után a 
budapesti elővárosban kizáró-
lag korszerű motorvonatok köz-
lekednek - mondta a helyettes ál-
lamtitkár. 

Rétvári Bence (KDNP), Vác és 
térsége országgyűlési képviselő-
je felidézte, hogy a Budapest-Vác 
volt az első magyarországi vonat-
útvonal, és jelenleg is az egyik leg-
inkább kihasznált vonal, amelyen 
naponta hatezer ember közleke-
dik. Az új szerelvények az ingá-
zók és a turisták számára is sok-
kal jobb lehetőségeket kínálnak. 
Nemcsak a vonatok újulnak meg, 
hanem tavaly az M2-es autópálya 
is kétszer kétsávossá bővült - tette 
hozzá. Forrás: MTI

Forgalomba állt az emeletes KISS motorvonat 
a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon 

Folytatás a címlapról

Több, korábban megkezdett fejlesztési folyamat is ezekben a na-
pokban jut el a megvalósulás fázisába, vagyis ezekben a hetekben 
éri el kitűzött célját, szemléletesen jelezve így egyúttal azt is, hogy 
a beruházások a járványidőszak ellenére sem álltak le, közben is 
folyamatosan dolgoztunk azon, hogy lehetőség szerint minél több 
forrást hozzunk el régiónk településeire – mondta el a lapunknak 
adott nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú vá-
lasztókerület országgyűlési képviselője. 

Könnyebbé vált az ingázók 
helyzete – forgalomba álltak 

az új KISS vonatok 
A közös gondolkodásból és az együttműködésből mindnyájan 

erőt meríthetünk – mondta lapunknak Tuzson Bence

Példaként említette, 
hogy minőségi változás 
állt be térségünk vasúti 

forgalmában, és az ingázók 
helyzete is sokkal könnyebbé 
vált, hiszen alig néhány nap-
ja, augusztus 24-én reggel áll-
tak forgalomba az új eme-
letes KISS vonatok a Buda-
pest-Szob vasútvonalon. Mint 
mondta, ezentúl mindazok, 
akik naponta beutaznak a bu-
dapesti munkahelyükre, sok-
kal komfortosabb körülmé-
nyek között tehetik meg ezt 
az utat oda-vissza. Az emele-
tes motorvonatok az előzetes 
vizsgálatokat, teszteket kö-
vetően, a szükséges engedé-
lyek birtokában kezdték meg 
márciusban az utasforgalmi 
próbaüzemet, amit a kiala-
kult járványügyi helyzet mi-
att akkor meg kellett szakíta-
ni, mert a gyártó cég, a Stad-
ler a Magyarországon dolgo-
zó külföldi munkavállalóinak 
az azonnali hazarendeléséről 
rendelkezett.

Időközben pedig fejlesztik a 
Budapest-Vác vasútvonal fóti 
ágát is – hívta fel a figyelmet 
a politikus. A vasútvonal tel-
jes körű felújítása az M3-as 
autópályát és az M2-es főutat 
tehermentesíti majd, és ezzel 
párhuzamosan két új megálló 
is létesül: az egyik Veresegy-
háznál Medveotthon néven, 
a másik pedig a Marcheggi 
hídnál. Ez utóbbinál várható-

an átszállási lehetőség is lesz a 
váci, veresegyházi, az eszter-
gomi és a külső körvasút ta-
lálkozásánál.

Tuzson Bence lapunk-
nak elmondta: A térség or-
szággyűlési képviselőjeként 
most azt tekintem az elsőd-
leges feladatomnak, hogy az 
általam képviselt települé-
seken – Csomádon, Csömö-
rön, Dunakeszin, Erdőkerte-
sen, Fóton, Gödön és Veres-
egyházon is – elkezdődjön 
egy közös gondolkodás és kö-
zös cselekvés a gazdaság újra-
indítása érdekében. A követ-
kező hónapok munkáját ez a 
tevékenység határozza majd 

meg – tette hozzá a képvise-
lő, aki szerint a közös gondol-
kodásból és az együttműkö-
désből mindnyájan erőt me-
ríthetünk. A politikus úgy 
értékelte, hogy már eddig is, 
ebben a választási ciklusban 
is – amelynek épp a felezőjé-
nél járunk, tehát két év telt el 
a voksolás óta – sikerült kivá-
ló eredményeket elérni, ame-
lyek sorában egy újabb ki-
emelkedő fejlesztési ered-
mény a KISS motorvonatok 
forgalomba állása, vagy akár 
az erdőkertesi új piac befeje-
zése és átadása is.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

A sajtótájékoztatón kiemelt hangsúlyt 
kaptak a vasúti közlekedés fejlesztését 
szolgáló állami intézkedések eredményei 
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A két testvértelepülés vezetői 
és Kemence országgyűlési képviselője 

Dr. Farkas László plébános atya 
celebrálta az ünnepi szentmisét

A két nyolc csoportos mini bölcsődét Hertel László polgármester 
és Puskás Szilveszter alpolgármester avatta fel

A járványhelyzet miatt az idei augusztus 20-i állami ünnepen elmaradt a vá-
rosban korábban hagyománnyá vált műsoros megemlékezés. Azonban a Szent 
Mihály templomban ünnepi szentmise keretében emlékezhettünk államalapító 
nagy királyunkra.

Ünnepi szentmise Dunakeszin

Az istentisztelet kezdetén, emelkedett hangu-
latot teremtve Arany Éva népdalénekes csán-
gó dalokat adott elő. Ezt követően szólalt 

meg a templom misére hívó harangja s elkezdődött 
a szertartás, melyet Dr. Farkas László plébános atya 
celebrált.

Az istentiszteleten jelen volt Tuzson Bence állam-
titkár, a térség országgyűlési képviselője, Sipos Dávid  
alpolgármester, dr. Bíró Attila helyettes-államtitkár, 
Imre Zsolt, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője, vala-
mint Szabó József önkormányzati képviselő, egyház-
ügyi tanácsnok, Szabóné Ónodi Valéria, a DÓHSZK 
igazgatója.

Prédikációjában a plébános atya többek között ar-
ról beszélt a híveknek, hogy Szent Istvánt nem kísér-
tette meg a népszerűség átka, nem foglalkozott az-
zal, hogy egy-egy döntése népszerű lesz-e, vagy nem. 
Csak azok az emberek tudnak maradandót építeni, 
akik nem a népszerűséget keresik, hanem azt, ami 
helyes. Hosszú távon ezek az emberek korszakalko-
tók. Ehhez azonban kitartó munkára van szükség. 
Beszélt Géza fejedelem uralkodásának ellentmondá-
sairól, majd Szent László királyt idézte, aki István ki-
rály szentté avatását kezdeményezve így szólt: Ő a kö-
vetendő példa! 

A haldokló István kívánsága az volt, hogy Nagy-
boldogasszony napján távozzon az élők sorából. S 
ahogy Jézus a keresztfán anyjára, Máriára bízta a vi-
lágot, István is ezt a példát követte, az országot Má-
riára bízta s így mi is a világosság útján járhatunk, s 
a világ világosságát, Krisztust követhetjük. Legyünk 
Szent István követői, jobban keressük az Istent és 
jobban ragaszkodjunk a hitünkhöz, mint az életünk-
höz, és az életünknél is jobban szeressük a hazánkat. 

Az istentisztelet végén a plébános atya megáldot-
ta az ünnepi díszbe „öltöztetett” új kenyeret, mint az 
ünnep régről meglévő szimbólumát. A megáldott ke-
nyérből egy-egy szeletet a hívők hazavihettek. 

– Ez az első esztendő, amikor nem tudunk nagy 
ünnepséget rendezni, hanem csak szűkebb kör-

ben emlékezhetünk államalapító Szent István kirá-
lyunkról – fogalmazott Tuzson Bence, az istentisz-
teletet követő fogadáson. – Ez a nap egy születésnap 
is egyben, Magyarország születésnapja. A mi hazánk 
az egyetlen, Franciaországon kívül, amely 1000 óta 
folyamatosan létező ország. Volt, hogy kevésbé volt 
független, volt, hogy erős ország volt, majd területi-
leg megfogyatkozott, de mindig volt Magyarország. 
Ez azért van így, mert Szent István királyunk biztos 
alapokra, kősziklára építette fel az országot. S ezen a 
kősziklán áll ma is. Akik dolgoztak az országért, ezt 
erősítették s egy erős alap mentén mindig tovább és 
tovább tudták építeni. Ez volt az oka annak is, hogy 
az elmúlt száz évet is képesek voltunk túlélni. Nincs 
még egy olyan nemzet és nincs még egy olyan ország, 
mely képes lett volna túlélni egy olyan csonkítást, 
mint ami a trianoni diktátum volt. Most viszont erő-
sebb az ország, mint az elmúlt száz évben bármikor 
volt s nekünk, kései utódoknak az a feladatunk, hogy 
ezt az országot erősítsük és építsük tovább. Ezt adjuk 
tovább gyermekeinknek. Ezért mindenki tud tenni 
valamit és mindenkinek tudni is kell tenni valamit. 
Ebből a sok kis mozaikból össze tud állni a jövő Ma-
gyarországa. 

Katona M. István
A szerző felvétele

Nemzeti lobogónkat len-
gette az augusztusi szel-
lő az ünnepi díszbe öl-

tözött község főutcáján. A Sző-
di Hősök terére – melyen méltó-
ságteljesen emelkedik az I. világ-
háború 67 és a II. világháború 44 
helyi áldozatának emlékét őrző, 
hős cselekedeteik előtt tisztelgő 
emlékmű – szép számban jöt-
tek el, hogy együtt ünnepeljék 
államalapító Szent István kirá-
lyunk nemzetépítő és megtar-
tó történelmi tettét, a szentmise 
után felszentelt új kenyeret, vala-
mint az új bölcsőde átadását. 

Rétvári Bence, a térség 
KDNP-s országgyűlési képvi-
selője beszéde kezdetén hazánk 
polgárainak az elmúlt rendkí-
vüli fél esztendőben tanúsított 
helytállását, példaértékű együtt-
működését emelte ki, melynek 
eredményeként Magyarország a 
nálunk gazdagabb országoknál 
is kisebb nehézségek árán tud-
ta átvészelni a koronavírus-jár-
vány első hullámát.

Államalapító királyunkra 
emlékezve kiemelte: a korábbi 
politikai korszak tankönyvei-
ben évtizedeken át úgy mutat-
ták be Szent István királyt, mint 
aki felismerte a külpolitikai re-
alitásokat, látta, hogy a keresz-
ténység az elfogadott vallás Eu-
rópában, s ezért magát és az or-

szágot áttérítette a keresztény 
hitre. Igyekeztek úgy beállítani, 
mintha ez egy előre kiszámított 
racionális politikai döntés lett 
volna. - Ha így történt volna, 
akkor „csak” az államalapító I. 
István királyra emlékeznénk, s 
az egyházak nem avatták volna 
szentté – hangzott a korábbi ta-
nítás cáfolata. 

„Ő szent király, mert először 
ő maga tért meg, vette fel a ke-
reszténységet. Vajkból István 
lett. Egész életében 
fontos volt szá-
mára a hit, ezt 
példázza az 
is, hogy ha-
lála órájá-
ban Szűz 
M á r i -
á n a k 
a j á n -
lotta fel 
Ma g y a r-
or s z á got . 
Fel ismerte, 
hogy a keresz-
ténység az üd-
vösségre vezető út, ezért egész 
népét akarta a megtérés útjá-
ra vezetni, ezért szervezte meg 
a katolikus egyházat. Ő rakta 
le a keresztény Magyarország 
alapjait, amely 1000 éve szi-
lárd” – hangsúlyozta a politi-
kus. - Fontos volt számára a be-
lülről, meggyőződésből fakadó 
hit. Istvánt ezért avatta szentté 

a nyugati egyház és húsz éve pe-
dig a keleti egyház is. István ki-
rály az egyetlen nyugati szent, 
akit a keleti egyház is szentté 
avatott – tette hozzá az ország-
gyűlési képviselő. 

A korszak egyház- és geopo-
litikai helyzetére utalva Rétvá-
ri Bence hangsúlyozta: „Szent 
István királyunk válaszhatott 
volna könnyű utat, a német-ró-
mai császárnak vagy a bizán-
ci befolyásnak engedve. Ám ő 

minden csatát meghívott, 
hogy Magyarország 

független le-
gyen, azon-

ban a kör-
nyező or-
szágokkal 
e g y e n -
r a n g ú 
f é l k é n t 

akart kap-
c s o l a t o t 

építeni. Nem 
akart senkinek 

sem a vazallusa, 
sem az ellensége lenni, de 

elvárta, hogy tiszteljék Magyar-
országot.”

Az Emmi parlamenti állam-
titkára ünnepi beszédét így 
zárta: „Szent István király óri-
ási alakja a magyar történelem-
nek. Azért lehetünk rá rendkí-
vül büszkék, hogy ilyen ural-
kodónk volt, mert fiához, Imre 
herceghez írt intelmei, vagy az 

az elv, ahogyan személyes meg-
győződéssel vállalta keresz-
ténységét, országának függet-
lenségéért és szabadságáért ví-
vott küzdelmei nekünk ezer év-
vel később is irányadó és mér-
ték lehet.” 

A Sződi Hősök terén meg-
tartott szentmisét Jerzy Nowak 
plébános atya celebrálta, aki a 
szertartás végén megáldotta a 
nemzeti színű szalaggal kör-
befont új kenyeret. Az egyházi 
énekek zenés tolmácsolásában 
közreműködött Karolini Anna 
és Erdélyi Balázs.

A szentmisét követően Sír-
jukra szálljon hálaének címmel 
Buzogány Márta és Heinczinger 
Miklós verses, zenés műsora 
emelte az megemlékezés ünne-
pélyességét. 

Hertel László polgármester 
ünnepi köszöntőjében – a koro-

navírus-járvány miatt – állam-
alapításunk ünnepén emléke-
zett meg a Hősök napjáról, az I. 
és a II. világháború sződi áldo-
zatairól a Sződi Hősök terén. 

A község polgármestere rö-
vid történelmi áttekintésében 
kijelentette, hogy az erős, füg-
getlen, közösségépítő nemzet-
ben látja Magyarország jövőjé-
nek garanciáját. – A nemzetek 
Európája szolgálja az országok 
érdekét. Az Európai Egyesült 
Államok megalakulását támo-
gatók figyelmen kívül hagynak 
olyan meghatározó történel-
mi tényt, mint a tagköztársasá-
gokból álló Szovjetunió vagy a 
volt szomszédos Jugoszlávia fel-
bomlása - érvelt. 

Az I. és a II. világháború hő-
seinek nevét megörökítő két 
szobor bemutatása közben 
megemlékezett a trianoni béke-

diktátum 100. évfordulójáról, a 
hazánkat sújtó igazságtalansá-
gokról.  

A méltóságteljes ünnepségen 
a polgármester az utókor ne-
vében az emlékezés koszorúját 
helyezte el a két emlékműnél a 
képviselő-testület tagjainak fő-
hajtása mellett. 

Szűkebb pátriájuk minden-
napi életéről szólva bejelentette, 
hogy épül az ipari park, 48 mil-
lió forint pályázati forrásból el-
készült az egykori községháza 
épületében a két csoportos mini 
bölcsőde, melyet az ünnepség 
zárásaként Puskás Szilveszter 
alpolgármesterrel avattak fel.  

Hertel László ünnepi köszön-
tője végén megszegte az új ke-
nyeret, melyből az ünneplők el-
fogyaszthattak egy-egy szeletet. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Rétvári: Szent István a magyar 
állam és egyház létrehozója

Folytatás a címlapról

Szent István a keresztény magyar állam és egyház megalapítója, aki 
egyenrangú félként akart kapcsolatot építeni a környező országok-
kal – mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
parlamenti államtitkára augusztus 20-án Kemencén, a római katolikus 
Kisboldogasszony templomban tartott mise után.

KEMENCE: új címer avatás 
és testvértelepülési megállapodás

A térség KDNP-s or-
szággyűlési képvise-
lője hozzátette, Ist-
ván ismerte fel, hogy 

a kereszténység az üdvösség-
re vezető út, ezért egész népét 
akarta a megtérés útjára vezetni.

Ő megélte hitét és élete utol-
só percében Magyarországot 
felajánlotta Szűz Máriának – 
mondta.

“Szent István királyunk vá-
laszhatott volna könnyű utat, 
a német vagy a bizánci befo-
lyásnak engedve. Ő a környező 
országokkal egyenrangú fél-
ként akart kapcsolatot építeni. 
Nem akart senkinek sem a va-
zallusa, sem az ellensége lenni, 
de elvárta, hogy tiszteljék Ma-
gyarországot” – jelentette ki a 
politikus.

Rétvári Bence rámutatott, a 
magyar történelemben István 
a győztesek közé sorolható, de 
azokra is büszkén emlékeznek 
a magyarok, akik a követke-
ző nemzedékek idején küzdöt-
tek céljaikért, például 1848-ban 
vagy 1956-ban.

“Mivel vállalták konfliktusa-
ikat, megvívták csatáikat, ezért 
ugyanúgy hősökként tekin-
tünk és büszkék vagyunk rájuk. 

Ugyanúgy példaképnek tekint-
jük őket a múltra és jövőre néz-
ve” – mondta.

Pongrácz János független 
polgármester ünnepi beszédé-
ben elmondta: augusztus 20-
ára készült el a község új címe-
re, amely kifejezi, hogy Kemen-
ce 50 évig Hont vármegye szék-
helye volt. 

A Szent István-napi ünnep-
ség keretében írta alá a testvér-  
települési megállapodást Ke-
mence és Cserháthaláp ön-
kormányzata képviseleté-
ben Pongrácz János polgár-
mester és Dócz Dávid polgár-

mester – tudósított az MTI.   
A mise után bemutatták, majd 
felszentelték a település új jel-
képét.

Az 1200 lakosú Kemence a 
Börzsöny oldalában fekszik, a 
faluról elnevezett patak szeli 
ketté. Nevét először egy 1156-
os dézsmajegyzékben említik, 
akkortól 1945-ig az esztergomi 
érsekség birtoka volt. A Fő út 
mentén található barokk-klasz-
szicista homlokzatú római ka-
tolikus templomot 1769-ben 
építették, de mivel a fala be-
dőlt, elé 1810-ben új homlokza-
tot emeltek.
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Talán nincs olyan dunakeszi autótulajdonos, aki ne ismerné a káposztásmegyeri 
Külső Szilágyi útról a vasúti átjáróhoz vezető csomópontnál rendszeresen kialakuló 
forgalmi dugót, valamint az azzal járó közlekedési veszélyhelyzetet, és ne kívánná a 
probléma megoldását. A megoldást, amely hosszú évek óta várat magára, és amely-
nek megvalósulásához a dunakeszi képviselő-testület a közelmúltban újabb döntés-
sel járult hozzá. A gócpont átalakításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók be-
mutatása érdekében lapunk Benkő Tamást, Dunakeszi 7. számú körzetének területi-
leg érintett egyéni képviselőjét kerestük meg.

Újabb testületi döntéssel 
közelebb a káposztásmegyeri 
csomópont átépítéséhez

– Képviselő úr, ön évek óta 
vissza-visszatérően beszámol 
lapunk hasábjain a káposztás-
megyeri csomópont átalakítá-
sához fűződő aktuális történé-
sekről. Július végén újabb elő-
terjesztés került a képviselő-
testület elé ebben a témában, 
így a kérdés aktuális: hol tart 
most az ügy?

– Ez a kérdés sajnos jó néhány 
éve aktuális, hiszen rendkívül 
sokak mindennapi közlekedését 
érinti, így a választ kicsit mesz-
szebbről kezdem. Annál is in-
kább, mert noha 6-7 éve újra és 
újra fellendülő intenzitást kap 
a problémáról szóló kommuni-
káció a közösségi oldalak egyes 
csoportjaiban, még mindig so-
kan nem látják át a kétségkívül 
összetett helyzet alapját, s ezért 
sok téves információ és javaslat 
kering ebben a témában.

– Örömmel segítünk tiszta vi-
zet önteni a pohárba.

– Köszönöm, lássuk! Ki-
váltképpen a hétköznap reg-
geli és délutáni csúcsidőszak-
ban alakul ki az Alagon Ver-
seny, majd Alsón már Pálya utca 
néven ismert, városunk egyik 
nagyforgalmú bekötőútjának a 
káposztásmegyeri vasúti aluljá-
róba futó végén meglehetősen 
nagy és balesetveszélyes forgal-
mi dugó. A békeidőben, vagyis 
a koronavírus-járványt megelő-
ző években iskolai időszakban 
időnként akár többszáz méte-
resre duzzadó kocsisort – mind 
délelőtt a Pálya út alsói szaka-
szán, mind délután a káposztás-
megyeri Külső Szilágyi út átjáró 
előtti részén mindkét irányban 
– alapvetően az egysávos vas-
úti aluljáró szűk áteresztő-kapa-
citása okozza. A MÁV mereven 

elzárkózik az átjáró szélesítésé-
től, tehát ezeken a dugókon ér-
demben segíteni sajnos nem le-
het.

– Miért szükséges akkor a 
csomópont átalakítása?

– A másik, azaz a fő gond, 
mégpedig a balesetveszély eny-
hítése érdekében. Egy dolog 
ugyanis a nagy forgalom, és egy 
másik annak szabályos, biz-
tonságos elvezetése. Ez a felté-
tel itt sajnos nem valósul meg, 
ami ráadásul az alapproblé-
mát, tehát a dugót is fokozza va-
lamelyest. Reggelente ugyan-
is az Alsó felől a zöld lámpán 
Káposztásmegyerre áthajtó au-
tók a villamosvégállomás fe-
lől az Auchan irányába tar-
tó Külső Szilágyi úthoz képest 
alárendelt úton érnek a nagy 
átmenőforgalmú kereszteződés-
be, és nem tudnak szabadon ki-
hajtani a Külső Szilágyi útra. 
Ezáltal visszatorlódnak az autók 
és szélsőséges – ám nem ritka – 
esetben be is dugul az aluljáró, 
ezáltal megakadályozva a Ká-
posztásmegyerről Dunakeszire 
tartó kocsik áthaladását és aka-
dályozva a Pálya út forgalmának 
ütemezett haladását. Ugyanez a 
probléma a hétköznap délutá-
ni csúcsidőszakban talán még 
rosszabb: a Budapest felől és az 
Auchan irányából is nagy szám-
ban érkező, az aluljárón Duna-
keszi vagy éppen Rákospalota 
felé haladni kívánó autók ren-
dezetlenül, északról kialakítat-
lan kanyarodósáv hiányában 
araszolnak az átjáróhoz, jobbá-
ra csak a már a főváros irányá-
ból az átjáróba vezető sávban 
állók, vagy a sokszor felelőtle-
nül nagy sebességgel az Auchan 
felé közlekedők előzékenységé-

ben bízva. Mindezen közlekedé-
si káoszt – aki járt már arra hét-
köznap délután, tudja és átérzi, 
miről beszélek – tetézi, hogy az 
egyébként az átjáróból Káposz-
tásmegyerre érkező autósok ki-
hajtása sem teljesen biztonsá-
gos, mert a hosszú kocsisor aka-
dályozza a kereszteződés belát-
hatóságát, ezáltal ugyancsak 
blokkolva a csomóponton való 
áthaladást.

– Mi a megoldás?
– Biztonságossá kell tenni a 

kereszteződést. Az aluljárón 
Káposztásmegyerre érve jobb-
ra külön, a balra kanyarodástól 
„függetlenített” kanyarodósáv-
ra van szükség, ezzel párhuza-
mosan pedig az Auchan irányá-
ból érkezőknek elegendő hosz-

szúságú kanyarodósávot kell 
építeni úgy, hogy az egyenes to-
vábbhaladás Budapest felé mi-
nél inkább garantált legyen. 
Mindamellett végre biztosítani 
kell a gyalogosforgalom bizton-
ságát is gyalogátkelőhely létesí-
tésével. Néhány éve kérvényez-
tem a hatóságoktól ide zebra új-
bóli telepítését – kb. 8-10 évvel 
korábban volt, csak valamiért 
megszüntették... –, de azt elég-
gé érthetetlen módon éppen a 
csomópont átalakításának ter-
ve miatt elutasították... A tervek 
szerint ez lesz a beruházás első 
üteme, amit Dunakeszi saját 
költségén valósítana meg fővá-
rosi területen. A második ütem-
ben – amely akár közvetlenül az 
első ütemmel egyidőben is meg-
valósulhat, ez már az újpesti ön-

kormányzaton múlik majd – ke-
rül sor a gócpont lámpásítására. 
A Külső Szilágyi útra telepíten-
dő közlekedési lámpákkal lehet 
majd szabályozni és ezzel gyor-
sítani a csomóponton áthala-
dó forgalmat: amikor a reggeli 
csúcsidőszakban Alsó felől a ko-
csisor a zöld jelzésre megindul 
Káposztásmegyer felé, a Kül-
ső Szilágyi út keresztirányú for-
galmát piros lámpa állítja majd 
meg, és ezáltal az aluljáróból 
érkezők mindkét irányba aka-
dálytalanul tudnak kihajtani, 
ezzel az aluljárón való ellentétes 
irányú haladást sem akadályoz-
va. A lámpa ugyanígy rendsze-
rezve tereli majd a közlekedést 
Káposztásmegyerről Dunakeszi 
irányába is, ennek az az előfelté-
tele, hogy a villamosvégállomás 
felől az aluljáróba érkező kocsi-
kat már kint a Külső Szilágyi 
úton megállítsa a lámpa, ugyan-
is az Auchan felől csak így tud-
nak – zöld jelzés alapján – beso-
rolni és akadálytalanul behajta-
ni az aluljáróba tartó autók.

– Érthető és világos. Hol tart 
tehát most a projekt?

– A kivitelezés előtti utol-
só fázisban. Már nem kívánok 
túl messzire visszatekinteni, de 
tényként azért rögzítsük: mi-
vel Újpestnek egyáltalán nem 
volt érdeke ennek a csomópont-
nak a rendezése, éveken keresz-
tül késleltette annak megvalósí-
tását. A megállapodás a két ön-
kormányzat között tavaly nyá-
ron végül megszületett, s azóta 
lezajlott a szükséges engedé-
lyek, hozzájárulások beszerzé-
se, elkészültek a különböző ha-
tóságok által előirányzott terv-
módosítások. A műszaki tervek 
engedélyeztetéséhez még egy 

utolsó feltételre volt szükség: 
a terület vagyonkezelőjének, a 
Magyar Nemzeti Vagyonkeze-
lő Zrt.-nek a tulajdonosi hozzá-
járulása váratott magára. Nehe-
zítette a helyzet megoldását az 
a szándékunk, hogy Dunakeszi 
fővárosi területen végezzen be-
ruházást saját polgárai érdeké-
ben, hiszen az államigazgatás-
ban erre nincs gyakorlat. Így 
az MNV Zrt.-vel folytatott tár-
gyalásokon új konstrukciót kel-
lett kitalálni. Hosszú idő után az 
MNV Zrt. megküldte a dunake-
szi önkormányzat részére a Du-
nakeszi alsó és Káposztásme-
gyer közötti csomópont kiépíté-
se kapcsán megkötendő együtt-
működési megállapodás-terve-
zetét, így a képviselő-testület 
július végén dönthetett a terve-
zet aláírásáról. Úgy fest, innen-
től már szabad út vezet a tervek 
engedélyeztetéséhez. Dunake-
szi önkormányzata változatla-
nul azon dolgozik, hogy a cso-
mópont átalakításának kivitele-
zése még ebben az évben meg-
kezdődjön. Ami pedig az újpesti 
feladatvállalást illeti, Déri Tibor 
negyedik kerületi polgármes-
ter egy februári lakossági fó-
rumon erősítette meg a nyilvá-
nosság előtt feltett kérdésemre, 
hogy – idézem – „megnyugod-
hatnak a dunakesziek, a csomó-
pont átalakításából minket ille-
tő rész be is van tervezve az idei 
költségvetésünkbe, a fejlesztést 
megvalósítjuk.” Ha így lesz, az-
zal régóta vágyott fejlesztés va-
lósul meg jelentős dunakeszi 
forrásokból is, rendkívüli mó-
don nem városunk területén, de 
mégis leginkább a dunakeszi la-
kosok mindennapjait pozitívan 
befolyásoló módon.

(za)

2020. augusztus 10-én a járványügyi helyzet miatt különleges, online keretek között zajlott az Év 
Gyára verseny díjátadója, amelyen 2019-ben a Duna-Dráva Cement Kft. is indult.

Idén is díjat nyert a DDC az Év Gyára versenyen!

A GyártásTrend Magazin és a PPH 
Media az Év Gyára versenyt 2019-
ben immáron ötödik alkalommal 

hirdette meg a hazai kis- és nagyvállalatok 
körében, hogy megtalálják a magyarorszá-
gi piacon az év legjobb gyártóegységeit.

Az első forduló során – amely 2019 nov-
emberében zajlott - egy számadatokra épü-
lő pályázati adatlapot nyújtottak be a pályá-

zók. Ezt követően a szakmai zsűri hozta meg 
a végső döntést, amelyet egy belső audittal 
egybekötött helyszínbejárás előzött meg. A 
versenyre 9 kategóriában összesen közel 60 
pályázat érkezett.

A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) 
2018-ban már indult az Év Gyára verse-
nyen, és a  dolgozói elégedettség kategóri-
ában nyerte el az első helyezettnek járó dí-

jat. 2020-ban pedig az Ipar 4.0 kategória-
díjat ítélte oda a zsűri a vállalatnak, amely 
a beremendi gyáregységével nevezett a 
versenyre. 

Ipar 4.0 a cementiparban

Napjainkban a digitalizáció az, ami tel-
jesen átalakítja a gyártó vállalatok műkö-
dését az egyes iparágakban. Lassan, de biz-
tosan eljutunk az ipar 4.0 térnyeréséhez a 
hazai piacon is. 

A mai modern cementgyártás során a 
rendelkezésre álló innovatív technológi-
ákat használják a teljes folyamat során. A 
mészkő- és agyagkitermeléstől kezdve egé-
szen addig, amíg a cementsilókból zsákok-
ban vagy ömlesztett formában piacra nem 
kerülnek a Magyar és Hazai Termék védje-
gyes cementek.

Az elmúlt évek korszerűsítéseinek kö-
szönhetően az automatizáció teljesen át-
alakította a Beremendi és a Váci Cement-
gyár folyamatait. Számos tevékenység ma 
már gépek segítségével történik.
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

Szent István-napi 
ünnepség Vácott

Államalapításunkra és Szent Istvánra emléke-
ző tisztelgő ünnepséget idén is a Konstantin téri 
szobornál rendezte meg a város. Ünnepi beszé-
det Meláth Attila baptista lelkész mondott.

Az új kenyér megszen-
telése után Matkovich 
Ilona polgármester át-

adta Bogányi Tibor karnagy-
nak a Vác Város Díszpolgá-
ra kitüntetést. Ebben az év-
ben posztumusz Pro Urbe 
egyéni díjjal ismerték el  
Dr. Chikán Csaba közjegyző 
érdemeit. (Az elismerést özve-
gye, Dr. Chikánné Sarodi Judit 
vette át.)

Egyéni Pro Urbe díjjal is-
merte el a város dr. Bánhidi  

Péter háziorvos és Mikesy 
György volt intézményigazga-
tó munkásságát. A közösségi 
Pro Urbe kitüntetésben idén a 
Jávorszky Ödön Kórház és az 
Idősek Otthona és Klubja kol-
lektívája részesült. 

 Az ünnepségen közremű-
ködött a Vác Civitas Szimfoni-
kus Zenekar, a Váczi Néptánc-
együttes, Bodolai Péter opera-
énekes, valamint a Váci Huszár 
és Nemzetőr Bandérium.

Forrás: vac.hu

A ZöldLiget ünnepelt 
Sződliget ünnepén

A magyar államiságot 
és az idén 70 eszten-
dős települést is kö-
szöntötték a sződligeti 
római katolikus egy-
házközség Jubileumi 
Alapítványa és a lokál-
patrióta ZöldLiget Kö-
zösség szervezésében 
augusztus 20-án este, 
a Szabadság téren, a 
templom előtt. 

A teret megtöltő zenesze-
rető közönség hazai ope-
raklasszikusok részleteit 

hallgatta meg a magyar operaélet 
meghatározó művészeinek elő-
adásában. Fellépett Szántó Andrea  
(mezzoszoprán), Szemere Zita 
(szoprán), Boncsér Gergely (te-
nor), Szegedi Csaba (bariton) és 
a község Kossuth-díjas művésze,  
Molnár András is. Az énekeseket 
Tóth Sámuel zongoraművész kí-
sérte. Az est házigazdája a Ma-
gyar Állami Operaház Sződlige-
ten élő főigazgatója, Ókovács Szil-
veszter volt. 

A konferálás a felhangzó, nem-
zeti sorskérdéseinket a zene erejé-
vel megjelenítő Erkel- és Kodály-
művek optikáján keresztül mutatta 
be az ezeréves Magyarország örök 
dilemmáját, amely már Szent Ist-
ván királyunk nagy kérdése is volt. 
Ennek lényege, hogy a sikeres, főleg 
pedig kislétszámú, rokonság nél-
küli nemzetek megmaradása so-
sem az aktuális helyzet konzervá-
lásaként, hanem csakis új, arányos, 
de mindig a hagyományokban 
gyökerező megoldások felmuta-
tásával lehetséges – így volt ez or-

szágalapító királyunk idején, Bánk 
bán vagy Hunyadi korában, de ez a 
kettősség járta át Trianon és a XX. 
századi elnyomó rendszerek idején 
Kodály életét is. 

Ma, amikor a migráció fokozó-
dásával és a pandémiával új, globá-
lis kihívások rázzák meg világun-
kat, ugyanez a bevált recept kínál-
hat számunkra megoldást: újszerű 
válaszok megfogalmazása, de csakis 
identitásunk megőrzésének talaján.

A népszerű Erkel-áriák és Ko-
dály-dalok után az „István, a ki-
rály” rockopera záró részletével bú-
csúztak a művészek a közönség-
től, majd ezt himnuszunk közös el-
éneklése követte. Az ünnepi opera-
gálát követően a tömeg nem oszlott 
fel: a tér másik felében már min-
denkit várt Sződliget tortája. A ba-
rackos-csokoládés ízvilágú 100 sze-
letes óriássüteményt a sződligeti 
Rábai Cukrászat készítette és aján-
lotta fel a közösségnek – a torta 

nagy sikert aratott, negyedóra le-
forgása alatt elfogyott. A tér deko-
rálására szolgáló 70 darab piros, fe-
hér és zöld színű kardvirág az est 
végén a közönséghez került, ezzel is 
kifejezve összetartozásunkat.

Az esemény a COVID-19 világ-
járványra való tekintettel külön-
leges biztonsági szabályok mellett 
zajlott, a téren több ponton kézfer-
tőtlenítőket és szájmaszkot helyez-
tek el, a székeket pedig az ajánlott 
járványügyi védőtávolságok betar-
tásával foglalhatták el a nézők. 

A ZöldLiget Média az operagá-
lát élőben közvetítette, amelyet a 
ZöldLiget Közösség Facebook ol-
dalán lehet most is megtekinteni. 
Az esemény a kormány Köszön-
jük Magyarország programja (fel-
lépők), A Jubileumi Alapítvány és a 
ZöldLiget Közösség önkénteseinek 
anyagi támogatásával valósult meg. 

Máthé Zsuzsa
ZöldLiget Média 

Kövesse lapunkat 
a Facebookon is!
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Kézilabda: 

Triffa Ágnes hosszú évek után újra a váciak kapuját védi

Mivel a korábbi koronavírus fertőzés miatt két hét lemaradásban van a 
váci női kézilabda együttes a riválisaihoz képest, igen hasznos három fel-
készülési mérkőzést játszottak a mieink az elmúlt napokban.

Mint ismert, június közepén egy hatalmas felhőszakadás következtében Nagy-
maros és Zebegény között lezúduló kő- és sárlavina akkora kárt okozott, hogy 
leállt a vonat- és a közúti közlekedés. A kárelhárítás és a felújítás kezdetén az 
utasokat – egyebek mellett – a két település között a Mahart PassNave hajói 
szállították. A kényszerű megoldásnak olyan nagy sikere volt, hogy július 3-án 
elindult az azóta is óriási népszerűségnek örvendő hop on - hop off dunakanyari  
hajójárat Visegrád-Nagymaros-Zebegény-Dömös-Nagymaros-Visegrád vonalon 
500 forintos napijegy váltásával.

Edzőmérkőzés 
a világ legjobbja ellen

Óriási népszerűségnek 
örvend a Mahart 

dunakanyari hajójárata

A koronavírus fertőzés miatt két hét 
kiesett a Váci NKSE felkészüléséből

Mint az a szövetségi döntés-
ből kiderült, átszervezik 
az élvonalbeli kézilab-
da bajnokságok játék-

napjait, így a tervezettnél sűrűbb baj-
noki program vár a csapatokra. Ezért 
hiába egyezett meg ellenfeleivel a váci 
klub, hogy az első pár fordulóban esedé-
kes mérkőzés halasztásra kerüljön, a váci-
ak számára is már a jövő héten elkez-
dődik a pontvadászat.

A felkészülés fontos  
állomása volt az eddig 
lejátszott három elő-
készületi találkozó is. 
Mindháromra zárt 
kapuk mellett ke-
rült sor. Előbb a váci 
sportcsarnokban a 
Fraditól hét góllal 
kikapott Szilágyi 
Zoltán együttese, 
majd ugyanilyen 
különbséggel nyert 
Érden. Az augusz-
tus 25-i győri ki-
ránduláson a világ 
legjobb női kézi-
labdás hölgykoszo-
rúja – 18-12-es félidőt követően – 36-28-ra verte  
a Váci NKSE-t.

A váci együttes a Triffa Ágnes – Diószegi Ni-
kolett, Hámori Konszuéla, Helembai Fanny, La-
katos Rita Kácsor Gréta, Sanja Radoszavljevics 
kezdőhetessel indította a hatvan percet. A foly-
tatásban pályára lépett Bukovszky Anna és  

Bálint Anna a kapuban, Szabó Laura,  
Szondi Zsófia, Szeberényi Flóra  
és Pálffy Anna a mezőnyben.  
A VNKSE kereken 22 év átlagélet-
korú játékoskeretében továbbra is 
sérüléssel bajlódik Bárdy Noémi, 
Grosch Vivien és Kuczora Csenge.

Erősen kezdtek a hazaiak a kis-
sé megszeppent vendégek ellen, de 
aztán kiegyenlítetté vált a játék. 

A nagy iramban sok gól esett, 
már ekkor is mindkét 

csapat több taktikai 
variációt kipróbált. 
A váciak két beál-
lóssal való, hét a hat 
elleni támadásai a 
mérkőzés nagy ré-
szében hatékonyak 
voltak.

Az első félidőt 
végig védő Triffa 
Ágnest a fordu-
lás után a két fia-
tal kapustehetség 
váltotta. Soká-
ig 4 és 6 gól kö-
zötti fórral veze-

tett a Győr, majd 
a hajrához közeledve nőtt a differencia. A csa-
patok között a legnagyobb különbség tízgólos 
volt ((58. perc: 36-26).

A váciak a bajnoki rajt előtt még egy felké-
szülési meccset játszanak: pénteken 17 órától 
Debrecenben.

Forrás: vac.hu

Még két hét sem telt el és a duna-
kanyari hajójárat két új járattal 
bővült Esztergom és Zebegény, 
illetve Leányfalu-Tahitótfalu-

Visegrád vonalon, de Vácon is fel lehet szállni a 
körjárathoz csatlakozó hajóra. 

A hajóról csodálatos dunakanyari látvány-
ban gyönyörködhetnek a kirándulók, akik kö-
zött – szombat délután – nagyon sokan vol-
tak, akik a fővárosból, a távolabbi Borsod-Aba-
új-Zemplén megyéből érkeztek. De egy-egy rá-
csodálkozó hangosabb mondatból kicsengett, 
hogy német és angol nyelven társalgó turisták 
is kíváncsiak voltak a Visegrádi Fellegvár le-
nyűgöző látványára, a királyi város történelmi 
épületeire, a Duna fölött emelkedő hegyre, az 

építészeti remekműként felépített villákra, az 
„ékszerdoboz” szépségű Zebegényre, Nagyma-
ros belvárosára, az éttermek, cukrászdák, pala-
csintázók, no és a halsütők finomságaira...

Az utasok a hajóról bárhol leszállhatnak, 
megtekinthetik egy-egy dunakanyari telepü-
lés helyi értékeit, turisztikai látványosságait, 
élvezhetik a nagymarosi vagy a zebegényi du-
nai szabad strandon a víz és a napfény varázsát, 
Esztergom messzire tekintő bazilikájának lát-
ványát... A nyári kánikulai hőségben is felejt-
hetetlen élményt jelent a jó „öreg Dunán” úszó 
hajó fedélzetéről gyönyörködni a Dunakanyar 
páratlan szépségű természeti kincseiben...

(Vetési)
Fotó: KesziPress


