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Assisi Szent Ferenc szavaival
bíztatta az érettségire készülő fiatalokat: „Előbb csináld
azt, ami szükséges, utána
azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.”
Az ország középiskolai
rangsorában a 39. helyet elfoglaló gimnáziumban különösen magas osztályátlagok születtek a végzős évfolyamon. A 13. a osztály
közössége
iskolatörténeti csúcsot ért el 4,8 tizedes
tanulmányi átlagával. Nem
sokkal „maradt le” a 13. b
osztály 4,71 százados eredményével. Mindkét osztály minden tanulójának
legalább egy nyelvvizsgája
van, s a 13.c osztály is büszke lehet 4,56 százados átlageredményére. Az iskolából ők vettek részt elsőként
a Határtalanul programban,
melynek lényege a magyarmagyar kapcsolatok építése határon túli magyarlakta
település felkeresésével tanulmányi kirándulás keretében. Az osztály több mint
fele tett sikeres nyelvvizsgát.
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Elballagtak a diákok
Javában zajlanak az érettségi vizsgák

A ballagást követően hétfő reggel magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv írásbeli vizsgájával
megkezdődött az idei tanév május-júniusi érettségi időszaka, amelyben országosan összesen mintegy 112 ezren adnak számot tudásukról.

Fotó: Katona M. István

E

lballagtak a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium végzősei is. Az érettségiző diákok csütörtök esti
fáklyás felvonulását követően, szombaton az iskola falai között is elbúcsúztak az
együtt töltött évektől. A ballagáson nem csupán a diákok vendégei jelentek meg,
hanem Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere, Horváth Judit, a helyi Rotary
Club korábbi elnöke és dr.
Mervald Anna, a Dunakeszi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is, akik neves díjakat adtak át a legkiemelkedőbbeknek.
Varga Tibor, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója ünnepi beszéddel köszöntötte az egybegyűlteket.
Hangsúlyozta, az iskola kapcsolja össze a múltat a jelennel és a jövővel. Ezzel összefüggésben azt is megjegyezte, hogy egy iskola legfontosabb feladata megtanítani
a gyerekeket arra, hogy képesek legyenek elfogadni a
változást. Beszédének végén
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Nélkülük nem élhetnénk biztonságban
Aki az áprilist búcsúztató napon kilátogatott a város festői Duna-partján
emelkedő Katonadombra az jó érzéssel állapíthatta meg, hogy Dunakeszi méltó helyszíne volt a Pest megyében szolgálatot teljesítő rendőrök, a
katasztrófavédelem szervezeti egységében működő tűzoltók ünnepségének, melyen kitüntették azokat, akik példaértékű, áldozatos tevékenységükkel kivívták elöljáróik, kollégáik elismerését, megbecsülését.

L

átványos és rendkívül ünnepélyes külsőségek között megtartott megyei rendezvényen Pest megye rendőrfőkapitánya, dr. Mihály István dandártábornok Tiszteletbeli rendőri
címet adományozott Dióssi Csabának, Dunakeszi polgármesterének és Zámbó János Péternek,
a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatójának szervező és támogató
tevékenységük elismeréseként.
A megyei és városi rendőrkapitányságokon dolgozó rendőrök
közül számosan vehettek át kitüntetést.
Dr. Mihály István beszédét az
édesanyák köszöntésével kezdte, aki ezt követően elismeréssel
szólt a megyében szolgálatot teljesítő rendőrök jogszerű és szak-

szerű tevékenységéről. A dandártábornok a megye bűnügyiés közbiztonsági helyzetére utalva kijelentette: az eredményes
felderítő és megelőző tevékenységüknek köszönhetően növekedett a lakosság szubjektív biztonságérzete.
A megyei főkapitány értékelé-

sével összhangban Dióssi Csaba
beszédében kiemelte: Dunakeszin az utóbbi években érzékelhetően csökkent a bűncselekmények száma, ami a rendőrök áldozatos és szakszerű tevékenységének köszönhető, amit a számok,
a statisztikai adatok is igazolnak.
Dióssi Csaba polgármester ün-

nepi beszédében hangsúlyozta:
örömmel lett Dunakeszi az esemény házigazdája, hiszen ezzel is
kifejezi a város köszönetét és elismerését a rendőrség és katasztrófavédelem dolgozóinak.
Az ünnepségen – melyen
Pest megye számos településének polgármestere is jelen volt
– régiónkból Petrovics László, Nagymaros polgármestere a
Pest Megyei Katasztrófavédelem
Tiszteletbeli Tagja elismerést vehette át a szervezet megyei vezetőjétől, Branyiczky Márk tűzoltó
ezredestől.
Tuzson Bence államtitkár, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében megköszönte a
rendvédelmi dolgozóknak, hogy
a legnagyobb migrációs nyomás
időszakában meg tudták védeni
Magyarország határát. A tűzoltók, rendőrök, katasztrófavédelmi
dolgozók tevékenysége olyan áldozatokkal járó hivatás, amellyel
szemben a kormánynak is vannak
kötelezettségei – húzta alá a politikus. Ezért tervezzük több lépcsőben az életpálya-modell alapján az 50 százalékos béremelést,
és ezért fontosak az ilyen napok,

hisz rendkívül lényeges az erkölcsi elismerés is – mondta Tuzson
Bence.
Az ünnepi beszédek után kezdetét vette a látványos bemutatók sokaságát felvonultató programsorozat, melyben az érdeklődők megismerhették a rendőrség és katasztrófavédelem
kötelékében rendszeresített járműveket, eszközöket, fegyvereket, a biztonságos- és balesetmentes közlekedés szabályait a
színes tanpályán. Sokak figyelő
tekintetét vonzotta egy imitált
balesethez érkező mentők, tűz-

oltók szakszerű és gyors mentesi
akciója. A késő estéig tartó soksok színes program egyik különlegessége volt a rendőrkapitányságok között meghirdetett
főzőverseny.
Egy szóval, kicsik és nagyok
remekül érezték magukat a megyei rendezvényen, akik testközelből is megismerhették a rendvédelmi szolgálatot ellátó egységek tevékenységét, fegyver-és
gépjármű arzenálját.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Szlovák és magyar vállalkozók találkozója Vácon
Szlovák-magyar kisvállalkozói találkozót rendezett április 22-én a Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a polgármesteri hivatallal illetve a Vác és
Vidéke Ipartestülettel együttműködve.
- Ez a nagyon fontos esemény
a kezdő lépése annak a törekvésünknek, hogy a szlovákiai
partnereinkkel meglévő kapcsolatainkat egy új területen,
a gazdasági élet vonatkozásában is egyre inkább megerősítsük a magunk szintjén.
Ennek az egymásra utaltság,
a kölcsönösen előnyös közös
érdekek felismerése az alapja, és segíti a cél elérését, hogy
országainkban nagyon hasonló a vállalkozói kultúra,
amit meghatároz a vállalkozások indításának és működtetésének feltételrendszere, a
szinkronban lévő közlekedési
és egyéb infrastruktúra. Most
különösen jó a két ország
kapcsolata, aminek erősítéséhez az önkormányzatok, vállalkozások is hozzájárulhatnak annak jegyében, hogy a
magyar és a szlovák emberek
minél otthonosabban érezzék
magukat a szomszéd állam-

A szlovák delegáció tagjai

ban - mondta Fördős Attila
polgármester.
Milan Kurucz, a budapesti szlovák nagykövetség kereskedelmi tanácsosa kiemelte, hogy dinamikusan fejlődik Szlovákia és Magyarország gazdasági együttműködése, aminek alátámasztására
megemlítette: amíg tíz éve
hozzávetőlegesen egy milli-

árd dolláros volt a két ország
közötti kereskedelmi forgalom, addig - a szlovákiai statisztika alapján - tavaly ez az
érték már elérte a hat milliárd
eurót.
- Az együttműködést
minden szinten tovább lehet és kell dinamizálni. A
mikrovállalkozások kapcsolatépítésében is igen nagy po-

tenciál van. A határ mentén
különösen jó lehetőség kínálkozik erre. Viszont a szép remények maguktól nem teljesülnek. Ehhez sokat kell tenni, és az együttműködésekben nagyon fontos szerep hárul az önkormányzatokra az
egyéni- és mikrovállalkozók
különböző szervezeteire.
Alt Gyula, a Váci Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, a találkozó ötletgazdája és főszervezője elmondta:
informális, baráti beszélgetéseken sok vállalkozó ismerőse felvetette az utóbbi időben,
hogy lehetőség szerint szeretne adni-venni a szomszédos
országban is, így jött az ötlet
a találkozó megszervezésére,
hiszen, mint fogalmazott önállóan, külön-külön nehezebb
a kapcsolatépítés.
Buchwald Imre, a Vác és
Vidéke Ipartestület elnöke
úgy fogalmazott, hogy a tér-

Milan Kurucz (balról), Fördős Attila, dr. Alt Gyula, Buchwald Imre

ségben a kis távolság, a határok ellégiesedése miatt reális
esély van az egyéni vállalkozók, mikrovállalkozások érvényesülésére a szomszéd országban is, de ehhez támogatásra van szükségük például összefogással megvalósuló
piackutatásokkal, rendszeres
találkozók szervezésével.

A váci találkozón a vállalkozók mellett több szlovákiai településvezető szintén részt vett, ott volt például Štefan Mišák, Léva polgármestere, František Mikolášek,
Vágtölgyes alpolgármestere is.
Ribáry Zoltán
Fotó: KesziPress

Újhelyi István EP képviselő
helyzetértékelése az unió
és hazánk kapcsolatáról
A váci szocialisták meghívására a város egyik forgalmas bevásárló központja előtt tartott sajtótájékoztatót dr. Újhelyi István a párt Európai Parlamenti képviselője, aki ezt követően lakossági fórumon vett részt a művelődési
központban. Az országgyűlés korábbi alelnöke kifejtette: párttársaihoz hasonlóan feladatának tekinti, hogy a válsággal küzdő uniónak hitelesen mutassa be Magyarországot, a hazánkban zajló gazdasági és politikai folyamatokat.

Ú
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jhelyi István elmondta, feladatának tekinti, hogy az Európai
Unió 28 tagországának képviselői számára hitelesen mutassa be Magyarország politikai sokszínűségét, az uniót támogató és bíráló politikai közösségek, gazdasági csoportok
cselekedetei és megnyilatkozásai mögött meghúzódó valódi célokat. – Hazánkban van
egy, az európai együttműködésben gondolkodó, és az Európai Unió mai válságában az
uniót is változtatni akaró Magyarország hangját hallató politikai csoport – hangzott Újhelyi István helyzetértékelése.
A szocialista politikus kifejtette: brüsszeli munkájuk
során az egyik legfontosabb
szakpolitikai témaként tartják nyilván, hogy Magyarországnak milyen esélye és lehetősége van az Európai Uniós források felhasználásában,
a közös európai biztonságpolitika kialakításában, gyermekeink, unokáink jövőjét szolgáló békés fejlődés megteremtésében. – Ehhez képest úgy
látom, hogy sokkal több dolgunk van itthon, mert Brüs�szelben sem értik a hazánkban zajló folyamatokat –
mondta Újhelyi István, aki bírálta a Magyar Nemzeti Bank

Dr. Újhelyi István nyilatkozott a helyi sajtó képviselőinek is

elnökének tevékenységét, az
alapítványok működését és a
földértékesítést. - A jelenlegi kormány nem a megfelelő
célokra használja fel az uniós forrásokat, nem a társadalom felzárkóztatására fordítja, a pénzeknek egy része pedig magánzsebekbe vándorol,
ami az ország elszigetelődéséhez vezet – tette hozzá, majd
így folytatta: - Európában van
egy tőlünk függetlenül is zajló folyamat. Ennek a lényege,
hogy azok a mag-országok Franciaország, Németország,
a Benelux államok, Olaszország -, melyek megunták azt,
hogy az orbáni illiberális Magyarország miképpen próbál
csatát vívni a saját közössége ellen. Ezek az országok úgy

döntöttek, hogy egy sokkal
erősebb közösséget hoznak
létre. Például közös ügyészséget, közös adópolitikát, közös
költségvetési politikát, közös
szociálpolitikát – jelentette
ki Újhelyi István, aki szerint
az Európai Unióban mára lemondtak az országról és egy
olyan együttműködést hozhatnak létre, aminek a magyarok nem lesznek tagjai,
ami nemzeti tragédia lenne.
A szocialista EP képviselő
kijelentette, azért kezdtek aláírásgyűjtésbe, hogy népszavazással állítsák meg a közpénzek magánzsebbe vándorlását, az állami termőföldek értékesítését.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Népvándorlás: fórumot
JOBBIKOS NEMZETI
KONZULTÁCIÓ VÁCON tartottak a migrációról Vácon

Vona Gábor: Az alelnökök cseréje irányuló
döntésem felelősségét vállalom

A migrációról és annak hatásairól tartott fórumot május 2-án, hétfőn Vácon a Civil Ös�szefogás Fórum szóvivője, dr. ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A rendezvényt Fördős
Attila, Vác polgármestere és Harrach Péter országgyűlési képviselő nyitották meg.

Vona Gábor, a Jobbik elnöke a párt januári évadnyitó rendezvényén hirdette meg a Valódi Nemzeti Konzultációt, melyről országjáró körútjának
váci állomásán elmondta, azzal az elhatározással hívta életre, hogy érdemi párbeszédet, konstruktív vitát folytassanak a társadalommal az egészségügyről, az oktatásról és a korrupcióról. A pártelnök kijelentette: a Jobbik kormányzásra készül, melynek sikere érdekében a programalkotás
mellett biztosítani kell a személyi feltételeket is.

A

Fehér Zsolt, Vona Gábor, Szilágyi György

váci művelődési központban rendezett fórum előtt a párt vezetője, Szilágyi György országgyűlési képviselővel, és a választókerület elnökével, Fehér
Zsolttal közös sajtótájékoztatót tartott.
A Valódi Nemzeti Konzultáció keretében a Jobbik
a kormányzó párttól eltérően valóban konzultál a lakossággal – húzta alá Vona
Gábor, aki kiemelte: első lépésként a megyeszékhelyeken, nagyobb városokban
találkoznak a választópolgárokkal, akikkel megosztják politikai elképzeléseiket,
és meghallgatják a valódi, a
társadalmat leginkább érintő kérdéseiket, véleményüket. – Emellett érdekképviseleti szervekkel tárgyalunk, szakkonferenciákon
veszünk részt, intézményekbe látogatunk el. Az elmúlt
időszakban parlamenti frakciónk tagjai száznál is több
nemzeti konzultációs fórumon vettek részt – tette hozzá. Vona Gábor elmondta: ez
az időszak arról szól, hogy
megtalálják az adott szakmai ágazatot érintő legfontosabb kérdéseket. Ez a sza-

kasz a nyár beköszöntével, a
parlamenti ciklus végével zárul, ekkor igyekeznek meghatározni a lakosságtól érkezett legfontosabb kérdések körét. Ezeket hazánk valamennyi háztartásába postázzák szeptemberben, mert
– mint fogalmazott - a pártnak nincs pénzügyi lehetősége arra, hogy valamennyi
választópolgárhoz kézbesíttesse. - Ez lesz a Valódi Nemzeti Konzultáció második
szakasza – jelentette be Vona
Gábor, aki hangsúlyozta: a
Jobbik a beérkező – anonim
- válaszok alapján alakítja
ki kormányprogramját a választásokra. – A konzultáció eredménye, számunkra,
mint a parlament legerősebb
ellenzéki pártja számára, kötelező irányt mutat majd. De
reményeink szerint 2018ban, a Jobbik kormány programjának a gerincét is alkotja – fogalmazott a pártelnökfrakcióvezető.
Mint elhangzott: a megújulás előtt álló országos elnökséget úgy kell összeállítani,
hogy az a legalkalmasabb legyen a 2018-as választásokra való felkészülésre. Az elnök kijelentette: a Jobbik egy

következő szintre lépett, a cél
pedig a kormányzati szerepre való felkészülés. – Ennek
sikere érdekében a kongres�szuson vállalom az alelnökök
személyének cseréjére irányuló döntésemet – mondta
újságírói kérdésre válaszolva
Vona Gábor, aki nem tart attól, hogy emiatt a párt támogatottsága, választási sikere
csökkenne, sőt erősebb, „ütőképesebb” lesz.
Szilágyi György szerint a
kormányváltással nem csökkent a korrupció hazánkban, ezért a Jobbik kormányra kerülése esetén az egyik
legfontosabb feladatának tekinti a felszámolását. Az országgyűlési képviselő határozottan állítja: Magyarországon az antikorrupciós
harcot csak akkor lehet elkezdeni, ha a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2018ban kormányra kerül. - Addig is megpróbálunk példát
mutatni a jelenlegi parlamenti pártoknak, hiszen küzdünk azok ellen a kiváltságok ellen, amikkel az országgyűlési képviselők élhetnek,
így mi el szeretnénk törölni
a mentelmi jogot. Mi önként
vállaltuk, hogy nem titkosak
családtagjaink vagyoni nyilatkozatai – mondta Szilágyi
György, a Jobbik országgyűlési képviselője.
A sajtótájékoztatót követően a három politikus – akikhez csatlakozott Pörzse Sándor elnöki szóvivői - közösen tartott lakossági fórumot
a Madách Imre Művelődési Központ kamaratermében
április 26-án az esti órákban.

F

Harrach Péter

ördős Attila felvezetője
után Harrach Péter arról
beszélt, hogy egy furcsa világban élünk, hiszen két egymásnak átjárhatatlan világnézet, kultúra, életforma harcol ma egymással.
- Mi megvagyunk győződve arról, hogy az, amit mi képviselünk
az a normális, emberi. Azt látjuk,
hogy Európában egy olyan gondolkodásmód alakult ki, ami teljesen idegen attól, amit mi képviselünk – mondta. Hozzátette:
amit ma Európa vezetői képviselnek, abból hiányzik az önvédelmi
reflex.
Dr. ifj. Lomnici Zoltán a mai értelemben vett népvándorlást mutatta be szakmai anyagokon alapuló, statisztikai adatokkal alátámasztva a jelenlévőknek.

- A tőlünk nyugatra fekvő
nagyvárosokban rendkívül magas
az arab közösségek száma. Különösen Franciaország, Belgium és
Hollandia érdekes ebből a szempontból. Gondoljunk csak bele,
hol volt terrorcselekmény az elmúlt időszakban – kezdte előadását a szakember.
Beszélt arról is, hogy szerinte
nem működik ma Európában az
arab népcsoportnak az integrációja, hiszen nem fogadják el a helyi jogszabályi környezetet és leginkább a saját törvényeik szerit
kívánnak élni. Ezt számos tény
is alátámasztja szerinte. Például
az is, hogy Európa több országában is vannak olyan, no-go zónák,
ahová még a hatóságok sem mernek bemenni.
Hallhattunk arról is, hogy milyen ma Magyarország megítélése a menekültekkel kapcsolatban, hogy melyek azok az intézkedések, amelyek bár ellenállásba
ütköztek, mégis ma már sok ország követi azokat. Beszélt arról
is, hogy milyen veszélyeket rejt a
mai modern népvándorlás, hogy
mit hallgat és hallgatott el a sajtó és mekkora felelőssége van például a Kölnben történt események
kapcsán a rendőrségnek.
Dr. ifj. Lomnici Zoltán azt is ki-

Dr. ifj. Lomnici Zoltán
emelte, hogy a menekültek többsége képzetlen, ami tovább nehezíti a beilleszkedésüket. A szakember arról is beszélt, hogy nagy
jelentősége van a kvótával kapcsolatos népszavazásnak, mivel azt az
unió is figyelembe veszi, és ez befolyásolhatja a további döntéseket.
A fórumon lehetőséget kapott
Balkovics Péter önkormányzati képviselő is arra, hogy mint a
Vöröskereszt munkatársa, bemutassa tapasztalatait a menekültekkel kapcsolatban, melyeket az
idomeni menekülttáborban szerzett.
Végül pedig a résztvevők tehették fel kérdéseiket, mondhatták
el véleményüket a bevándorlással
kapcsolatban.
Furucz Anita
Fotó: KesziPress

(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Idén is látványos programok
szórakoztatták a majálisozókat
A szomorkás időjárás sem szegte a Dunakesziek kedvét, akik közül sok ezren ünnepelték együtt az
Anyák napját és a Munka ünnepét vasárnap a Katonadombon. Május 1-je idén igazán különlegesen
egyedi volt, hiszen e két jeles ünnepet egy napon köszöntötte hazánk, és a világ.

Dióssi Csaba polgármester és munkatársai jókedvvel osztották a lufikat kicsiknek - nagyoknak egyaránt

D

unakeszi Város Önkormányzata idén is tartalmas programokkal
várta az ünneplőket, akik színes kulturális-, zenei és rendkívül látványos sportbemutatókon szórakozhattak. Az egész
napos program fűzéren egymást váltották a városunkban
működő iskolák, klubok, sportegyesületek, melyek a fiatalok
látványos és igazán színvonalas

produkcióval, szemmel láthatóan az édesanyáknak – no és
természetesen a családok többi
tagjainak, az ünneplők sokaságának – szereztek maradandó
szép élményt.
Kicsik és nagyok egyaránt
kedvükre válogathattak a Duna-parti Katonadomb zöld pázsitján egymás mellett sorakozó játszóeszközökön, körhintán, kisvasúton, ugráló várban,

mászó falon, és még hosszasan lehetne sorolni, mi minden
várta őket. Bőséges volt a kínálat a kulináris élvezetekre vágyók számára is, hiszen a kifőzdék ínycsiklandozó finomságokat tálaltak fel a vendégeknek.
Az önkormányzat például - az
elmaradhatatlan léggömb mellett - palacsintával kedveskedett
a gyerekeknek és felnőtteknek.
Noha szervezett formában

nem volt szó a munkáról, a dolgozók érdekvédelméről, de családi, baráti asztaltársaságokban
szinte kivétel nélkül terítékre
került a téma, melyről kulturáltan - az ünnephez méltóan –
mondhatni jó hangulatban cserélték ki véleményüket a majálisozók, akik szerint, mint oly
sok mindennek, a majálisnak is
átértékelődött a funkciója, társadalmi üzenete napjainkra.
Az egész napos jó hangulatú
program-sorozatot a Bon-Bon
Együttes nagy sikerű koncertje zárta.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Sportmajális Gödön
A Belépés Családostul mozgalom keretén belül szerveződő szabadidős
eseményen ismét sok gyerek, anyuka és apuka vett részt. Az Anyák napját és a majálist sporttal ünnepelték a gödiek a város erdővel övezett
sportpályáján, ahol a labdarúgásé volt a főszerep e jeles napon.

A
Tuzson Bence és Markó József
adta át a díjakat

Péntek esti futsal varázslat

Dunakeszi Kinizsi - PTE ÁOK-Petőfi SE 20 órától a Radnótiban
A férfi Futsal bajnokság NB II Közép csoportjának éllovasa, a Dunakeszi Kinizsi péntek este 20 órától a tabella 12. helyezettje, a PTE ÁOK-Petőfi SE ellen játssza soron következő bajnoki mérkőzését.

Városi
Utánpótlás
Kupa (VUK) keretében a gyerekek mellett pályára léptek a hölgyek
is öt település képviseletében,
több édesanya és nagymama is
kergette a labdát a zöld füvön.
Ezen a napon rendezték meg a
VI. Bednárik László Kispályás

B

iczi
Gábor
együttesére a pénteki összecsapással együtt már csak három
megmérettetés vár az alapszakaszban, így minden gőzelem igazán
fontos a végeredmény szempontjából. Novemberben 9-5-ös Kinizsi

Labdarúgó Emléktornát is. A
Gödi SE sportpályáján rendezett sportos majálison közel
harminc csapat lépett pályára, a díjakat dr. Tuzson Bence
államtitkár, a város kormánypárti országgyűlési képviselője és Markó József polgármester adta át.

Az élményekben gazdag
sportos majális főtámogatója Göd Város Önkormányzata,
GÖDI SE, és a Felsőgödi Karitász Csoport volt.

győzelemmel végződött a két alakulat összecsapása Kozármislenyben, ami igazán biztató jel az aktuális, péntek esti mérkőzés előtt, melyen remek játékkal szeretné hűséges közönségét megörvendeztetni a
Kinizsi. „Május 6-án este ismét Ki-

nizsi-péntek, várunk minden szimpatizánst sok szeretettel. Gyertek
minél többen, töltsük közösen, jó
hangulatban a hétvége nyitányát!
Hajrá Dunakeszi, csak a Kinizsi!” –
olvasható a dunakeszi csapat sajtóközleményében.

(B. Szentmártoni)
Fotó: Bea István
(Gödi Körkép)
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KASZÁS GÉZA „A LOVASÍJÁSZ UTÁN
A MAGYARSÁG EREDETÉT KUTATJA
Olyan dübörgő erejű taps fogadta Kaszás Géza „A lovasíjász” című filmjének dunakeszi vetítését, mintha egy harci paripákon száguldó sereg vágtatott volna el mellettünk. A városban élő népszerű színművészt, az országszerte nagy sikernek örvendő film rendezőjét, producerét láthatóan megérintette a hazai közönség elismerése és szeretete, aki a Dunakanyar Régiónak nyilatkozva elmondta, hogy már készül az újabb nagy kihívásra; a magyarság eredetétéről készít filmet. A forgatás Mongóliában kezdődik.
- „A Lovasíjász” január 21-én került bemutatásra az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol az alkotást
kirobbanó tapssal fogadta a
teltházas közönség, a szakma kiválósága. Óriási siker
volt! Meglepő volt számomra az a hihetetlen erőtér, a
hatalmas taps, ami szinte
rányomott a falra. Ezt követően nagyon sok közönségtalálkozón vettem részt.
Az alkotást eddig hetvenezernél is többen látták, nagyon sok játékfilmet megelőzve, noha „A lovasíjász”
dokumentumfilm. Egy dunakeszi bemutató még nagyobb izgalommal jár, hiszen én itt élek a városban.
Nem tagadom, izgultam, de
nagy örömömre óriási volt a
fogadtatás, dübörgött a taps.
Nagyon jól esett – mondta a
Dunakanyar Régiónak.
- Önről közismert, hogy
az alagi lóversenypálya közelségében él, imád lovagolni, rendszeresen indul
a Nemzeti Vágtán a Hősök
terén. Sokak szerint a középkor hős lovagját testesíti
meg, aki érzelmileg nagyon
kötődik „A lovasíjász”-hoz.
Mi a film küldetése, mi a
szellemi üzenete?
- Ez egy két órás film, amibe belesűrítettem minden
lényeges filmkockát, amit
Kassai Lajosnál forgattam
három év alatt Kaposmérőn.

Nagyon sűrű az eszenciája annak a gondolati körnek,
amit Kassai Lajos vall az iskolájáról, a körülményeiről,
a lovairól, a gazdálkodásról, a felelősségvállalásról. A
film lényegre koncentráló,
rendkívül sodró, képgazdag
alkotás. Hogy mi indított,
mi ösztönzött az elkészítésére? Egy egyszóval: a PÉLDA,
amit a világon mindenhol fel
kell mutatni. Példa arról, hogyan kell viszonyulnunk a
természethez, egymáshoz.
Ha nem tudunk számot vetni
azokkal a bűnös dolgokkal,
amit nap, mint nap elkövetünk, akkor a Földnek nincs
jövője. Az én gyerekeim még
fel fognak nőni, de hogy ők
majd hogyan tudják tovább
adni ezt a planétát az ő gyermekeiknek, nem lehet tudni.
- Mit tapasztal, a 21. században, a fénysebességgel
változó világban élő nézők
megértették az emberiség
egyetemes értékeit felmutató film üzenetét, a hagyományok ápolásának jelentőségét?
- Igen. De nem szabad elszakadni a teremtett világtól. Nincs értelme szolgálni ilyen kreált ügyeket, amelyek túlfogyasztásra késztetik
az emberiséget. Ha nem találjuk meg a harmóniát önmagunkkal, és környezetünkkel,
akkor pazarlóak, felelőtlenek
leszünk. Muszáj ezt az üzene-

tet átadni. Ilyen pl. a „divatőrület” értelmetlen követése,
a már napi fogyasztási cikknek számító mobiltelefon vásárlása, melyhez szinte hetente fejlesztenek újabb és újabb
alkalmazásokat tartalmazó
szoftvereket. A lényeg, vedd
meg, dobd el, és vegyél újat! A
tartósan jó, az nem üzlet! Ez a
tervezett elévülés mindenben
benne van. Félő, hogy lassan
már az emberbe is bele rakják
ezt a programot. Ez elől csak
a felelősség és a tudatosság ad
felmentést. Nevelni kell önmagunkat és a felnövekvő generáció tagjait. A példát gyermekeinknek is át kell adni, ez
a példamutatás hat.
- A három évig tartó forgatás alatt volt-e olyan pillanat, amikor úgy érezte,
hogy az üzenet nem biztos,
hogy ott lesz a filmvásznon,
eljut majd a közönséghez?
- A nagy feladat az volt –
anélkül, hogy én tükröt tartanék a Kassai féle iskolának, a tanítványoknak, mind
annak, ami a kaposmérői
völgyben történik -, hogy
tisztán, a maga naturális valóságában mutassam meg,
ami ott történik. Így sokkal
nehezebb volt, mintha saját
szemüvegemen keresztül láttattam volna. Több kamerával, nagyon aprólékosan rögzítettünk mindent. Három
évig forgattam, hogy a gondolat tisztán átjöjjön a néző
számára. Nem tenni hozzá
semmit ahhoz, ami ott van,
ami pedig ott van, azt tisztán
felmutatni. Kassai Lajos nevelési módszere egyedülálló,
ahogy oktatja a gyerekeket,
ahogyan bevonja őket ebbe
a világba az élő történelem
órákon. Rajongóvá formálja
a fiatalokat, megtanítja őket
az egészséges vitakultúrára.
Fontos mondata: „Nem az
ősöket kell követni, hanem
azt, amit az ősök követtek”.
Ő nem lovasíjászokat akar
nevelni, hanem az íjászaton
keresztül embereket. Ez óri-

RUHANEMŰ
JAVÍTÁS
Vácon a Kristóf
udvarban!
(Hungária házban,
a zöldséges
piacnál.)
Várom Önöket
Tel.:
06-27-304-679
Nyitva:
Hétfő, kedd:
09.00 – 17.00
Szerda: Szünnap,
Csütörtök, péntek:
09.00 – 17.00
Szombat:
09.00 – 12.00

kapcsolódási pontokat. Kizárólag külhoni: mongol,
orosz, kínai, amerikai, olasz,
német tudósokkal, történészekkel, régészekkel, antropológusokkal, néprajzkutatókkal, zeneművészekkel fogok beszélgetni, akiket semmiféle elfogultsággal nem
lehet vádolni. Számos új kutatási módszer, új feltárás és
ezek eredménye jelent meg a
világban, melyek Magyarországra nem igen jutottak be.
Ha Petőfi szintjén próbálnék
fogalmazni: van a népi emlékezet és van a struktúra,
amit hirdet, és ez a két dolog nem fedi egymást. Nézzük meg indulattól mentesen, tárgyilagosan, hogy kinek van igaza! Tegyük fel
kérdéseinket!

ási dolog! Minél előbb megtalálja egy ember, hogy mivel szeretne élete során foglalkozni, annál könnyebben
megtalálja az utat az ő sorskérdéséhez, és boldogabb
ember lesz. Teljesen mindegy, hogy mi ez, de olyan
hozzáállással tegye, amit én
megpróbálok felmutatni a
filmben.
- Az elmondottak is azt
bizonyítják, hogy rendezőként, producerként óriási a
felelőssége. „A lovasíjász”
nagyon magasra emelte
a mércét. Gondolt-e már
arra, hogy mi lesz a követkőző filmjének témája?
Játékfilmet
szerettem volna készíteni, de „A
lovasíjász” fogadtatása, a
rengeteg közönségtalálkozó
élménye arra inspirál, hogy
dolgozzuk fel a magyarság

eredetét, hisz a film egyik
kulcskérdése is ez. Közismert – a Magyar Tudományos Akadémia által hivatalosan képviselt – finnugor
kapcsolatunk, mellyel szemben „a népi emlékezet" és
számos magyar és külföldi tudós szerint a magyarság
hun, szkíta gyökerekkel rendelkezik. Az ősképekről beszél a filmben Kassai Lajos,
hiszen mindenkiben élnek
az ősképek. Érzelemmentes,
tárgyilagos, okos kérdések
megfogalmazásával keresem
a választ. Az a tervem, hogy
visszamegyek a hun területekre, belső Mongólia térségébe, és onnan végig jövök
az azonos szélességi övön a
Kárpát-medencéig. Utam során érintek majd olyan területeket is, melyek az esetleges finnugor leszármazást is
igazolhatják, megkeressük a

- Mikor kezdődik a magyarság eredetét kutató
film forgatása?
- Jelenleg annyi pénzem
van, mint amikor elkezdtem forgatni a Kassai Lajosról készített filmet, vagyis egy fillérem sincs. De fejben már elkezdtem összerakni az új filmet és az útvonaltervet. Ez az alkotás
nyilván jóval drágább lesz,
hiszen rengeteget és nagy
távolságokat kell utaznunk.
Három operatőrrel szeretnék dolgozni, akik öt kamerát tudnak mozgatni. Újabb
szép és nagy feladat előtt állok, de bízom a sikerben. „A
lovasíjász” is így kezdődött,
nagy volt az elszánás, és
’hál Istennek sikerült. Egyéni nagy vállalásom teljesítése után egy lovas témájú játékfilmet szeretnék készíteni, amely iránt nagy a nyitottság. Kínából már szóbeli
ajánlatot kaptam egy koprodukciós lehetőségre.
- Köszönöm a beszélgetést, kívánom, hogy siker
övezze további alkotói tevékenységét is.
Vetési Imre

2016-ban is tisztelje meg hirdetéseivel a régió
legnagyobb példányszámú és legolvasottabb
színes közéleti lapját,
a Dunakanyar Régiót!
Megjelenik kéthetente, 31 000 példányban.
www.dunakanyarregio.hu
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Anyák napi köszöntés

D

unakeszin ez alkalommal Dióssi Csaba polgármester három édesanyát köszöntött. Juhászné Dobsonyi
Nóra, a Dunakeszi Édesanyák
Egyesülete elnöke, Bottyán-Dénes Szilvia, az egyesület alelnöke és Sempergerné Czingler Anikó, az egyesület titkára vehette
át a tisztelet virágait. Rajtuk keresztül a város valamennyi édesanyjának, nagymamájának, dédnagymamájának szólt az üdvözlet.
Dunakeszin az is szép hagyomány,
hogy a város valamennyi bölcsődéjébe, óvodájába, iskolájába járó
fiatalnak virágot juttat el a jeles
nap előtt az önkormányzat, hogy
azzal köszöntsék édesanyjukat
Anyák napján a gyerekek. E szép
gesztus idén is örömteli pillanatokat szerzett az édesanyáknak.
(K.M.I.-V.I.)
Fotó: Vörös István

Virággal, meghitt szép szavakkal, szelíd öleléssel köszöntjük Őt, életünk
legkedvesebbjét az esztendő legszívmelengetőbb ünnepén, Anyák Napján. S tesszük ugyanezt gondolatban akkor is, ha Ő már csak emlékeink
legmélyebb, örökké tartós tarsolyában létezik. S ugyanilyen szeretettel
köszöntjük a nagymamákat, dédnagymamákat is, hiszen ők teremtették
meg életünk folytonosságát.

Dióssi Csaba polgármester, Bottyán-Dénes Szilvia,
Juhászné Dobsonyi Nóra, Sempergerné Czingler Anikó

A Dumtsa Korzó május minden
hétvégéjén várja a látogatókat
A Dumtsa Korzó - Kulturális és Kulináris Fesztivál április utolsó hétvégéjén (2016. április 29. - május 1.), idén negyedszer is beköltözött Szentendre belvárosába, és újra élettel
töltötte meg a Dumtsa Jenő utcát. A három évszakon átívelő rendezvénysorozat egyedi, bútorokból kialakított utcai hangulatával, színes programjaival várta a látogatókat.

A

három évszakon átívelő rendezvénysorozat egyedi, bútorokból kialakított utcai hangulatával, színes programjaival, képző-, iparművész és
kézműves kiállítóival, koncertekkel, gyerekfoglalkozásokkal, ízletes gasztronómiai
ajánlatokkal várja a látogatókat hétről hétre, péntektől vasárnapig - olvasható a város
honlapján.
A változatos, heti tematikák követik az ünnepeket, helyi hagyományokat, és
minden hét újdonságot, meglepetéseket is tartogat majd,
egészen október 14-16-ig, a
Korzó záró hétvégéjéig.
Májusi tematikák a Korzón:
Május 6-7-8. MÁJUS ZÖLDséges ÍZEI
Május 13-14-15-16. PÜN-

KÖSD SZENTENDRE BELVÁROSÁBAN
Május 20-21-22. MÁJUSI
PIKNIK

Május 27-28-29. MÉZES
HÉTVÉGE A GYEREKNAP
JEGYÉBEN
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Új kézilabdacsarnok épül Vácon
Új sportcsarnok építését jelentette be Pető Tibor alpolgármester és Schoffer Attila, a Váci Kézilabda Sportegyesület elnöke. A Szérűskertben TAO-s pályázatból létesülő 1800 négyzetméteres, úgynevezett munkacsarnokot jövő év június
végéig kell kulcsrakészen átadnia az egyesületnek, ám amennyiben az építkezés a jelenlegi ütem szerint halad, akkor
már idén szeptembertől az új létesítményben tarthatják az utánpótlásedzéseket.

Ú

j sportcsarnok építését jelentette be Pető Tibor alpolgármester és
Schoffer Attila, a Váci
Kézilabda Sportegyesület elnöke. A
Szérűskertben TAO-s pályázatból
létesülő 1800 négyzetméteres, úgynevezett munkacsarnokot jövő év
június végéig kell kulcsrakészen átadnia az egyesületnek, ám amen�nyiben az építkezés a jelenlegi ütem
szerint halad, akkor már idén szeptembertől az új létesítményben tarthatják az utánpótlásedzéseket.
A TAO-s sportpályázat újabb beruházást tesz lehetővé Vácon. A Szérűskertben épül egy új sportcsarnok, amely a Váci Kézilabda Sportegyesületnek a gondozásban üzemel
majd. A kivitelezés néhány hete kezdődött, az építkezés helyszínén Pető
Tibor alpolgármester és Schoffer Attila az egyesület elnöke beszélt a beruházás részleteiről. Mint kiderült,
a 240 milliós beruházás nagy részét
a Contitech biztosította az iparűzési
adójából a TAO-n keresztül, ehhez
kellett 63 millió forint önrészt biztosítania a váci önkormányzatnak.
- Szektorok vertikumának teljes
összefogásával valósul meg, tehát
kell hozzá egy sportegyesület, kell
hozzá szakági szakszövetség, tehát
a kézilabda szövetség, kell hozzá az

A tervek szerint akár már ősszel birtokba vehetik a létesítményt a sportolók

a gazdasági társaság, ami rendelkezésre áll, rendelkezésre bocsátja a
TAO-t, kell hozzá az önkormányzat és kell hozzá az állam, hogy
meghozza azokat a jogszabályokat,
amellyel lehetővé tehette, hogy TAO
felajánlásokat tegyenek ezek a gazdasági társaságok és ezzel az ös�szefogással tudjuk kiszolgálni a váci
sportélet igényeit is – mondta Pető
Tibor alpolgármester az estv-nek
adott nyilatkozatában.

Az új 1800 négyzetméteres csarnok 300 néző befogadását teszi lehetővé, így kisebb mérkőzések lebonyolítására is alkalmas lesz majd.
Elsősorban azonban azért épül,
hogy megoldja a kézilabda egyesület
kezdettől jelentkező edzéssel kapcsolatos problémáit.
- Hét- nyolc utánpótlás csapatunk
van, amely szanaszéjjel a városban
különböző termekbe bekéredzkedve végzi a munkáját. Az edzők nin-

csenek mindig szem előtt, gyerekek
nem látják a felnőtt csapatot, amire
felnéznek, ami ugye motiválja őket.
Így most mindent egy helyre tudnánk behozni és a szakmai munkát
is jobban tudnánk kontrolálni és
nyílván ennek kapcsán több gyereket tudnánk megmozgatni – hangsúlyozta dr. Schoffer Atilla, a Váci
Kézilabda Sportegyesület elnöke.
Az új csarnok beüzemelésével a
szérűskerti iskolák is könnyebben
tudják majd megszervezni a sportóráikat. A Kereskedelmi és a Madách Gimnázium sem rendelkezik
saját tornateremmel, ezért számukra is a régi sportcsarnok jelenti az
egyetlen lehetőséget a mozgásórák
lebonyolítására. Itt viszont jelenleg
is zajlanak a profi - illetve az utánpótlásedzések, amelyek feszítetté teszik a csarnok beosztását – adta hírül az estv.hu.
Az új csarnok üzemeltetését a jelenlegi állás szerint az építtető tulajdonos, a Váci Kézilabda Sportegyesület végzi majd. A TAO törvénynek
megfelelve 2017. június 30-ig kell
befejezniük a csarnokot, de az elnök
úgy látja, ha a megfelelő ütemben
zajlik az építkezés, akkor már szeptemberben fedett körülmények között edzhetnek a sportolók.
Fotó: Sándor Lajos
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Szerződést
hosszabbítottak
Zsiga Gyula
mesteredzővel
A Váci KSE újabb egy évre
szóló szerződést kötött a
férfi első osztályú kézilabdacsapatot irányító Zsiga
Gyula mesteredzővel, korábbi válogatott szövetségi
kapitánnyal.

Z

siga Gyula 2014 júliusában,
közvetlenül az első osztálytól való búcsúzást követően
vette át a csapatot. Első idényében
a klub nagy fölénnyel nyerte a másodosztály nyugati csoportját, miközben a Magyar Kupában a legjobb négy közé jutott.
A még javában tartó 2015/2016os bajnokságban a csapat újoncként
az első osztály felsőházába jutott az
alapszakaszt követően - ezzel elérve
a váci férfi kézilabdázás eddigi legjobb bajnoki eredményét.
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