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Méltóságteljes megemlékezések
államalapításunk ünnepén
Tuzson Bence: Magyarország
érdekeit szem előtt tartva kell
meghozni a döntéseket
A magyar nemzet honfoglalását és ezeréves államalapítását idén is látványos és érzelmileg magával ragadó rockopera színre vitelével ünnepelte Dunakeszi. A IV. Béla Király Főtéren rendezett több ezer dunakeszi polgárt vonzó ünnepségen Tuzson Bence országgyűlési képviselő mondott ünnepi
beszédet, aki Szent István király államférfiúi nagysága mellett a magyar állam Európában egyedülálló jogfolytonosságát méltatta, melynek megőrzése a jelen és jövő generációk felelőssége és kötelessége. Az ünneplő dunakeszieket
Dióssi Csaba polgármester köszöntötte. Folytatás a 3. oldalon

Gizella szerepében Fonyó Barbara, Szent István király: György-Rózsa Sándor
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Fésűs Éva írónő lett
az idén Vác díszpolgára
Bár ez az augusztus 20. esővel kezdődött s már-már úgy nézett ki, hogy
módosítani kell az ünnepség helyszínét, délutánra kisütött a nap, így a
megszokott helyen, a püspöki palota mellett felállított Szent István szobornál tartották meg az idei városi ünnepséget. A szokásoknak megfelelően ezúttal adták át a közösségi elismeréseket is.
egyaránt. Sajnos a kitüntetett
nem tudott személyesen részt
venni az ünnepségen, ezért az
oklevelet távollétében fia, Temesi Balázs vette át Fördős
Attila polgármestertől és ő olvasta fel édesanyja üzenetét is.
2017-ben Vácott ketten kaptak egyéni Pro Urbe díjat:
Buchwald Imre, aki szakemberként és magánszemélyként
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Rétvári: Mi nemzet szeretnénk
lenni Magyarországon
Harrach Péter, a KDNP alelnöke és Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese, a KDNP alelnöke mondott beszédet augusztus 19-én, szombat délután Őrbottyánban a Szent István-napi rendezvény megnyitóján.
„Mi nem egy nemzetiség szeretnénk lenni Magyarországon, hanem a magyar nemzet" - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára, Észak-Pest megye országgyűlési
képviselője Őrbottyánban, a város Szent István-napi rendezvényén.

Takaró Mihály

A

gyülekezőket a Vác
Civitas Szimfonikus Zenekar szórakoztatta Sándor
Bence vezényletével és ezúttal is felsorakoztak a Váci Huszár- és Nemzetőr Bandérium
lovasai, katonái. Az ünnepségre mintegy száz polgár volt kíváncsi, ott voltak a város vezetői, a képviselőtestület tagjai,
az egyházi és civil szervezetek
képviselői.
A köszöntések után nyitányként a Váczi Néptáncegyüttes műsora következett - művészeti vezetők: Czinóber Klára, Karánsebessy Orsolya és
Karánsebessy Balázs -, majd
Kiss Lara, a Karolina Katolikus Általános Iskola 4. osztályos tanulója szavalta el Fésűs
Éva: Mottó című versét.
Az idén az ünnepi beszédet Takaró Mihály irodalomtörténész tartotta. "Ma, amikor látszólag béke van, újra
veszélybe kerülhet Szent István keresztény eszméje, maga
az istváni állam, és a szabadság is. Hiszen ma Magyarországot újra támadások érik,
nagyrészt kívülről, mindazoktól, akiknek nem tetszik, hogy
szabadok, függetlenek, saját
sorsunkat magunk alakítani

A

Az írónő képviseletében
fia vette át a kitüntetést

akaró nemzet kívánunk lenni" - mondta a szónok.
Kóbor Tibor énekművész elénekelte a Bánk bánból a Hazám, hazám című dalt, majd
ismét a szimfonikusok következtek. Az új kenyér megáldását Beer Miklós megyéspüspök végezte, Isten áldását kérve mindenkire, akinek feladata volt a szántásban, vetésben,
aratásban, sütésben, s azokra
is, akiknek minden nap fontos,
hogy kenyér kerüljön az asztalukra.
Ezután került sor a közösségi
kitüntetések átadására. Ebben
az esztendőben díszpolgári címet adományozott a város Fésűs Éva írónőnek, aki munkásságával sokat tett és tesz a gyerekek egészséges lelki fejlődéséért. Írásait szeretik és nagyra
értékelik a diákok és felnőttek

egyaránt sokat tett Vác város
fejlesztéséért, történelmi jelentőségű emlékműinek felújításáért és kivitelezéséért, és John
P. Marshall, aki saját pénzét és
egyéni energiáját nem kímélve
példamutatóan sokat tesz Vác
egyik reprezentáns sportegyesületéért és így a város hírnevének öregbítéséért.
A kitüntetést megköszönve John P. Marshall bejelentette: további tervei vannak a Vác
FC jelenleg NB II-es focicsapatával, s a fő cél az első osztályba jutás. Ehhez kérte a város, a
polgárok, a szurkolók támogatását.
Az ünnepség a Szent István
szobor megkoszorúzásával és
a megáldott kenyér felszelésével ért véget.
Furucz Zoltán

Forgalomkorlátozások
az M2 autóút bővítése miatt
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezúton tájékoztatja a közlekedőket, hogy az M2 autóút
bővítése kapcsán augusztus 23-án ideiglenes forgalom korlátozás került bevezetésre
az M2 autóút 21+000 - 27+000 km szelvények közti útszakaszán (Dunakeszi – Göd települések között). Az ideiglenes forgalomkorlátozás okán az útszakaszon 60 km/h sebességkorlátozás, valamint előzési tilalom került bevezetésre, ami 2017.08.26-tól kiegészül a forgalmi sávok szűkítésével sárga ideiglenes burkolati jelek felfestésével.

A

fent jelzett útszakaszon
kívül
2017.08.28-tól
az
M2 autóút 29+000
- 37+000 km szelvények közti útszakaszán (Göd – Vác települések között) ideiglenes forgalom korlátozás okán az útszakaszon 60 km/h sebességkorlátozás, valamint előzési tilalom kerül bevezetésre.

Kérik a közlekedőket, hogy
ne megszokásból vezessenek,
kövessék az ideiglenes forgalomtechnikai eszközöket és
különösen ügyeljenek a sebességkorlátozások betartására.
Tekintettel az autóút jelentős
forgalmára, a bevezetésre kerülő forgalomkorlátozás miatt
megnövekedett menetidővel és
torlódással számoljanak.

A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. az építési munkák elvégzésének ideje alatt szíves türelmüket és megértésüket kéri,
egyben tájékoztatja önöket,
hogy az építési munkák pontos
megkezdésének, illetve befejezésének időpontjáról a www.
utinform.hu elérhetőségen tájékozódhatnak

Szabó Gábor Ferenc református lelkipásztor
áldotta meg az új kenyeret

Pest megyei város
Kvassay Jenő Általános Iskolában rendezett ünnepségen
Kmetty Károly polgármester
köszöntője után elsőként Harrach Péter, a KDNP parlamenti frakcióvezetője, a város országgyűlési képviselője mondott beszédet, aki bevezetőjében örömét fejezte ki, hogy az
ünneplő közönség – több településtől eltérően – nem némán
hallgatta, hanem közösen énekelte a Himnuszt. – Ez azt mutatja számomra, hogy ez a település nemzeti gondolkodású –
tette hozzá.
Államalapító Szent Istvánt
ünnepeljük, de meg kell emlékeznünk Szent László királyról
is - , akinek az emlékéve idén
van - , hiszen az ő művük közös volt. Szent István megteremtette az európai magyar
keresztény államot, melyet
négy évtized gyengűlés után
Szent László újra megerősített
– mondta Harrach Péter.
A két szent király üzenete a ma embere számára, hogy
minden korban meg kell küzdeni a belső és a külső ellenséggel. A város országgyűlési képviselője kijelentette, hogy
ma is így van, hiszen amikor ma nemzetben, közösségben és hagyományos értékekben gondolkodunk, akkor tudnunk kell, hogy meg kell küzdenünk ezekért. Nem létezik
multikulturális, csak sokszínű állam, mi itt is sokfélék vagyunk – mondta. Hozzátette:
két, három, vagy többféle kultúra egymás mellett élése nem
lehetséges, ezt láthatjuk ma
Európában is.
– Amikor a magyar állam
alapítására emlékezünk, nemzetünk egységére, hazánk függetlenségére gondolunk, akkor
azt is látnunk kell, hogy a határainkat ma is meg kell védenünk, mint ahogy Szent István
és Szent László is tette. Az országban rendet kell tartanunk,
és azokat a keresztény értéke-

ket, amelyek Európát is meghatározták, és Európává tették, azt meg kell őriznünk –
hangsúlyozta a KDNP alelnöke. – Lehetünk sokfélék, követhetünk különböző kultúrákon
belüli irányzatokat, de hazánk
függetlenségét, a belső normák
által rendezett világunkat meg
kell őriznünk és tovább kell
adnunk a következő nemzedékeknek. Ez az üzenete ma augusztus 20-nak – zárta ünnepei beszédét Harrach Péter.
Szent István királyt nem csak
azért tiszteljük szentként, mert
államférfi volt, hanem azért
is, mert egy nagyon hiteles ke-

népvándorlás – fogalmazott
Rétvári Bence.
Hozzátette: sokszor hangzik
el ma, hogy tiszteletet kell mutatni a határainkhoz érkező, segítséget kérőkkel szemben, de
nekik is tiszteletet kell mutatniuk a magyar törvények iránt, a
magyar nemzet iránt, a magyar
kultúra iránt, a magyar gazdaság iránt, vagy a magyar közbiztonság érdekeiért.
A határokon szolgáló rendőröket és katonákat korunk
“végvári vitézeinek” nevezte
az államtitkár, szavai szerint
nekik köszönhető, hogy Magyarország ma biztonságosabb,
mint Európa sok más állama,
és nem kell olyan terrorcselekményektől félnünk, mint a barcelonai, londoni, vagy a párizsi
támadások.
„Fontos, hogy ne nemzetiségként, hanem nemzetként tekintsünk magunkra mind hazánkban, mind a Kárpát-medencében, mind pedig Európában. És
az is fontos, tudjuk, hogy a történelemben minden generációnak meg kellett harcolnia a saját nemzeti szabadságáért, saját
nemzeti függetlenségért” – húzta alá Rétvári Bence.
Az Emmi államtitkára szerint nem helyes, hogy Európában egyesek arra törekszenek,
hogy az elfogadást önfeladássá

Az új kenyérrel megajándékozták
az ünnepségen beszédet mondó politikusokat is

resztény ember volt, aki bátor
és bölcs döntésével megalapozta a magyar nemzet jövőjét – jelentette ki Rétvári Bence, a Pest
megyei településen tartott ünnepi beszédében. Észak-Pest
megye országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy Szent
Istvánban megvolt a politikai
és emberi bátorság a független
Magyarország megteremtéséhez. – Magyar, keresztény, korszerű államot teremtett – emelte ki Szent István államférfiú
tettét a politikus.
Napjainkban szinte minden nemzetnek a globalizáció mellett egy másik külső
veszéllyel is szembe kell néznünk, ez pedig a modern kori

változtassák, amivel az európai
identitást is gyöngítik. Úgy fogalmazott: a nemzeti identitás
az, amely valamelyest megkülönbözteti a nemzeteket, a keresztény alapokon létrejövő
jogrendszer, filozófia, gondolkodás és etika pedig az, amely
összeköti őket Európában.
Rétvári Bence ünnepi beszédét követően színvonalas kulturális műsor, majd református istentisztelet és az új kenyér megáldása tette teljessé az
emelkedett hangvételű Szent
István-napi ünnepséget Őrbottyánban, amely a Szózat közös éneklésével ért véget.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Méltóságteljes megemlékezések
államalapításunk ünnepén

Tuzson Bence: Magyarország érdekeit szem előtt tartva kell meghozni a döntéseket

A

Folytatás a címlapról

Szent István-napi városi
rendezvénysorozat idén
is már augusztus 19-én
elkezdődött a dunakeszi
művészek, immár XX.
Nyári tárlatának ünnepélyes megnyitójával a József Attila Művelődési Központban, ahol harmincegy művész közel nyolcvan alkotását tekintheti meg a
közönség.
Államalapításunk 1017. évfordulójának napján, délelőtt a település első,
Szent Mihály római katolikus templomában ünnepi szentmise keretében áldotta meg az új kenyeret Kozsuch Zsolt
plébános. Az ünnepi szertartáson a város több közéleti személyisége, köztük
Erdész Zoltán alpolgármester mellett
Dunakeszi számos, nagy közmegbecsülésnek örvendő polgára is részt vett.

Dióssi Csaba

Este ünnepi fényben pompázott a
IV. Béla Király Főtér, ahol a szokatlanul hűvös időjárás ellenére is több ezren ünnepelték Magyarország államalapítását, a magyar nemzet legjelesebb
közjogi eseményét, melyen a nézők soraiban ott volt - a városi képviselő-testület tagjai, intézmények vezetői, civil
közösségek, nemzetiségi önkormányzatok tagjai mellett – Tuzson Bence országgyűlési képviselő, Dióssi Csaba
polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester, dr. Molnár György jegyző, Imre
Zsolt, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője, Eich László, a Dunakeszi Tankerület vezetője.
Dióssi Csaba polgármester ünnepi
köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy
az Önkormányzat meghívását idén is
több ezren fogadták el és együtt ün-

nepelheti a város hazánk legfontosabb
ünnepét, augusztus 20-át. – E jeles esemény Dunakeszi számára különösen
örömteli, hiszen idén ünnepeljünk településünk várossá avatásának 40. évfordulóját. Immár négy esztendeje,
hogy a város új főterén igazi közösségként együtt ünnepelhetjük Szent István
napján, államalapításunkat – emelte ki
a polgármester. Dióssi Csaba felidézte
az elmúlt három év rendkívül színvonalas programjait, a közönség számára nagy élményt jelentő látványos tűzijátékokat. Elismeréssel és köszönettel
a hangjában szólt az idei ünnepi műsor szervezőiről, a művészeti csoportok szereplőiről, akik tehetségükkel és
szorgalmukkal 2017-ben is nívós előadással örvendeztetik meg a nézőket,
akiknek nagyon jó szórakozást kívánt,
majd ezt követően Dunakeszi legfőbb
segítőjeként konferálta fel Tuzson Bencét, a város országgyűlési képviselőjét
ünnepi beszéde megtartására.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda
kormányzati kommunikációért felelős
államtitkára bevezető gondolatában
arról beszélt, hogy augusztus 20-a, államalapításunk ünnepe hazánk legrégebbi ünnepe. - Másik két nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-as, október 23-a pedig az 1956-os forradalomhoz kapcsolódik. Október 23-a egy
új ünnep, március 15-e pedig másfél
évszázados ünnepe a magyarságnak.
Augusztus 20-át viszont 1083 óta ünnepeljük, amikor Szent László király
kezdeményezte István király szentté
avatását – ismertette a legendával átszőtt históriát, majd a magyar államiság szilárdságát hangsúlyozva kiemelte: - Az Európai Unió 28 tagállama közöl -, amelyek körülöttünk vannak - a
XX. vagy a XIX. századi eseményeket
tekintik legfőbb állami vagy nemzeti ünnepüknek. Egész Európában Magyarország után csak négy évszázaddal
később, a spanyolok ünneplik legrégebben, 1492 óta Spanyolország létrejöttét. A magyar állam szilárdságát jól
bizonyítja, hogy 1000 óta, az Európai
Unió tagállamai közül hazánkon kívül egyedül Franciaország tudta folyamatosan megőrizni államiságát – jelentette ki az államtitkár. – Ez mutat-

ja azt, hogy Szent István királyunk milyen stabil alapokra építette Magyarországot, melyet nekünk is kötelességünk
megtartani – húzta alá Tuzson Bence.
A város országgyűlési képviselője
szerint államalapító Szent István király
három dolgot tartott fontosnak: „Elsőként, hogy mindig Magyarország érdekeit szem előtt tartva kell meghozni a
döntéseket. A másik fontos szempont
az erős állam létrehozása, megtartása,
a harmadik pedig a biztonság garantálása. Napjainkban is így kell döntéseinket meghozni; amellett, hogy a magyarság megmaradjon, az ország erősödjön, és képes legyen gyarapodni is,
aminek feltétele hazánk biztonsága. A
magyar uralkodók, a jelentős magyar
vezetők mindig ezekre az alapokra építették döntéseiket” – emelte ki az ünnepi szónok.

Tuzson Bence

A város országgyűlési képviselője
történelmi múltunk felidézése után a
jelenkorról, a jövőről szólva Dunakeszi
negyven éves városi múltját a magyar
történelemhez hasonlította, melyben
voltak nehéz és sikeres korszakok egyaránt. Tuzson Bence elismeréssel beszélt Dunakeszi polgárairól, akik az elmúlt négy évtized alatt képesek voltak
gyarapodni és innovatív módon megerősíteni saját környezetüket, Dunakeszi jövőjét. – A jövőre és a hagyomá-

Szent István király szerepében György-Rózsa Sándor

nyokra építettek – mondta. - A hagyományokra, mert Dunakeszinek olyan
ikonjai vannak, mint a Járműjavító, a
repülőtér, vagy a lóversenyzés. Ezekre a hagyományokra kell építeni Dunakeszi jövőjét – biztatta a hallgatóságot, majd példaként bejelentette: 2019re megépül az M2-t a 2. számú főúttal
összekötő út Göd és Dunakeszi között,
az első emeletes vasúti személykocsi
Dunakeszit érintve közlekedik majd.
Befejezésül reményét fejezte ki, ha
mindannyian Szent István elvei szerint élünk, akkor Dunakeszi is fejlődik,
tovább gyarapszik, amire 40 év múlva
büszkék lehetnek majd a város polgárai.
A két politikus beszéde után az ünnepi est látványos és érzelmileg magával ragadó zenés előadással folytatódott, melyben Meskó Zsolt író-rendező monumentális művében idézte fel
a honfoglaló magyarok érkezésétől –
a belső törzsi viszályokkal sújtott küzdelmeken át István király megkoronázásán és uralkodásán keresztül a hatalmi harcokat, a keresztyénség és a pogányság mellett kardoskodók véres
szembenállását - egészen 1083-ig, amikor Szent László király békét teremtett
az országban, s kezdeményezte István
király szentté avatását.
A magyar államalapítás küzdelmes

korszakát dalban, táncban és a krónikás által elmesélt történeten keresztül
vitte színre a szerző páros, Meskó Zsolt
rendező és Paár Tibor koreográfus. A
nagyszabású rockoperában -, melynek
zenéjét Czomba Imre szerezte – a főbb
szerepekben Fonyó Barbarát, GyörgyRózsa Sándort, Kroó Balázst láthatta a
közönség, akik mellett ezúttal is a nagy
sikerű darab alkotó közreműködői voltak a város tehetséges fiataljai, az Et Vie
Danse Táncegyüttes, a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola Táncegyüttese, valamint a Szadai Néptáncegyüttes.
A vastapssal ünnepelt előadás három
művészeti vezetője: Nagy Márta, Tóth
Zoltán és Gyombolai Bálint volt.
Az előadás és a művészek ünneplése
után a közönség a Szent Mihály templom felé fordult, amely fölött beragyogta az égboltot a látványos tűzijáték
színpompás fénye, melyet hosszú perceken át szűnni nem akaró tapssal fogadott a közönség.
A 12 perces tűzijáték végén, a várossá avatás 40. évfordulójának tiszteletére egy Dunakeszi40 felirat, és a település címere rajzolódott ki bengáli égősorból.
Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina,
Vörös István

Borünnep, tűzijáték és megemlékezés volt Nagymaroson
Az államalapítást ünnepelték
augusztus 20-án Nagymaroson is, ahol Rétvári Bence parlamenti
államtitkár mondott
beszédet. A városi
megemlékezést egy
nagyszabású borünnep kísérte, koncertekkel, programokkal és még a tűzijátékot sem sikerült elmosnia az esőnek.

V

asárnap az ünnepi
szentmise után a város vezetője, Petrovics László polgármester mellett Rétvári Bence is lerótta
tiszteletét a templom mellett felállított Szent István és Boldog Gizella szobra előtt.
Az ünnepséget a rossz idő miatt a település művelődési házában
tartották meg, ahol először Petrovics László emlékezett meg, méltatta Szent István munkásságát.
- Államalapító királyunk pontosan tudta, milyen értékeket adhat a magyar gazdasághoz és a
kultúránkhoz, a más népekkel
való együttműködés. Ahogy fogalmazott: az egy nyelvű és egy
szokású ország, gyenge és esendő.
Ugyanakkor azt is szem előtt tar-

Petrovics László
totta, hogy az egységes vallás és az
ezen belül terjeszthető írásbeliség,
műveltség és kultúra, kulcsfontos-

ságú uralkodása erősségének megőrzéséhez – fogalmazott a polgármester. Hozzátette: Szent István
tettei nem csak vezetőink, hanem
minden egyes magyar ember előtt
példaként állnak.
Rétvári Bence államtitkár szintén méltatta államalapító királyunk érdemeit és párhuzamot
vont a mai kor történéseivel.
- Egy ország számára belső és
külső fenyegetettségek egyaránt
vannak. A belső a Szent Istváni intelmek alapján is a széthúzás, vagy
a gőg. A külső pedig, ami manapság fenyegeti az országot, egyrészről a globalizáció, másrészről pedig az újkori népvándorlás. A globalizáció jelenségével már évtizedek óta együtt élünk, látjuk, tapasztaljuk. Szent István ezer évvel

Dr. Rétvári Bence
ezelőtt azt hozta törvényben, hogy
minden tíz falu építsen egy templomot. Ma pedig azt látjuk, hogy
minden tízedik falu épít egy bevásárlóközpontot. A másik nagy fenyegetés a modern kori népvándorlás. Mindig mondják, hogy

tisztelettel kell fordulni az emberek felé és ez keresztényként természetes is, de ez a kölcsönösségen
alapul. Mi tiszteljük őket, ők pedig
tiszteljék a törvényeinket, szokásainkat, kultúránkat – mondta.
A megemlékezésen szintén beszédet mondott Nagymaros testvértelepülésének, a kárpátaljai
Gejőcnek polgármester asszonya,
Szűcs Pálma is, aki azt hangsúlyozta, hogy a határon túli település együtt emlékezik a dunakanyari
várossal, hiszen ez számukra is egy
fontos nap.
Mint a legtöbb helyen, így Nagymaroson is az ünnepség keretében
adták át a városi kitüntetéseket, díjakat. A megemlékezés végül az új
kenyér megáldásával ért véget.
Furucz Anita
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Csermely György
Nagymaros díszpolgára lett
Csermely György a Váci Jeszenszky® Balett alapító igazgatója munkásságát szülővárosa, Nagymaros Város képviselő testülete díszpolgári címmel ismerte el. A megtisztelő címet Petrovics László polgármester úrtól
augusztus 20-án a város Szent István-napi ünnepségének keretében vehette át.

M

agát a tanítási metodikát, az egyediséget és a Jeszenszky iskola által elért eredményeket Pest megye
közgyűlése 2005-ben „Pest megye
művészetéért” díjjal ismerte el, az oktatás székhelyét adó Vác városa pedig Csermely György
negyed százados munkásságát 2016-ban Pro
Urbe díjjal jutalmazta.
Csermely György a váci modern táncoktatás és
sokrétű táncélet megteremtésében betöltött úttörő szerepéért, több évtizedes kiváló táncpedagógusi és produceri tevékenységéért, Jeszenszky Endre - a jazztánc
magyarországi műfaj alapítója szellemi hagyatékának ápolásáért, képzési rendszerének
megőrzéséért és annak továbbadásáért 2016-ban a
Magyar Táncpedagógusok Országos Szövetségétől munkássága elismeréseként táncművészeti nívódíjat vehetett át.

Csermely György a mai napig – az oktatás mellett – producerként is fáradhatatlanul
dolgozik azon, hogy a minőségi kultúrának saját és iskolája eszközeivel teret biztosítson. Jól érzi és érti azt a felelősséget, amely a színvonal, a
minőség, az egyediség, a maradandóság terén rá hárul,
amely elvárásnak kivétel nélkül különleges és
magas nívójú produkciókkal tesz eleget.
Emellett utánozhatatlan érzékkel fedezi fel és támogatja – tulajdonképpen
műfaji határok nélkül – a tehetségeket,
tovább víve ezzel is a
Mester által rá hagyott
örökséget.

Gödön az államalapítás
ünnepe az idén „a város
nagykorúságának ünnepe is”
Göd város kétnapos, színes rendezvénysorozattal - ennek keretében koncertekkel, komolyzenei hangversennyel, bábszínházi előadással, sportvetélkedőkkel, tűzijátékkal és számos egyéb kísérőprogrammal - ünnepelte
az államalapítás ünnepét.

A

városi ünnepség augusztus 19-én délután,
a Feneketlen-tó melletti nagyréten került meg-

rendezésre.
Az idei ünnepség díszvendégei
Göd kárpátaljai testvérvárosából,
Jánosi-Balazsérról érkeztek, akik –
Barta István, Jánosi-Balazsér polgármester megfogalmazásában, - „az
összetartozás jegyében hozták magukkal a megszentelésre váró, ünnepi cipót”.
Mráz Borbála népdalénekes előadása után elsőként Markó József
polgármester köszöntötte a díszvendégeket és a közönséget. Beszédében
kiemelte, hogy Göd augusztus 20-

Vác is állami támogatáshoz jut
a Dunakanyar fejlesztésével
A kormány meghatározta a Dunakanyar kiemelt turisztikai térségbe tartozó településeket, valamint elfogadta a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről szóló programot. Vác a barokk belváros fejlesztésére 3 milliárd forintot,
a 20 éve tervezett múzeum negyedre 1 milliárd forintot költhet majd el, 2018
és 2030 között. Emellett nem marad ki a város dunai gyorshajózás fejlesztéséből sem, hiszen a tervek szerint egy nagyobb, korszerűbb és infrastruktúrával
ellátott kikötő is épülhet - erről és további fejlesztésekről is beszélt Fördős Attila polgármester a városvezetői sajtótájékoztató keretében augusztus 24-én.

A

polgármester a mélygarázzsal kapcsolatban elmondta: az utómunkálatokra kiírt
pályázatás nemrég befejeződött.
- Jelenleg a pályázati anyagok kiértékelése zajlik. A legjobb ajánlat összege 280 millió
forint, a végeredmény kihirdetése hamarosan megtörténhet – mondta. Hozzátette: a pályázati procedúra lezárása után 60 nap áll rendelkezésére a vállalkozónak a munkák befejezésére, így várhatóan
novemberben tudják majd átadni a garázst a forgalomnak.
Nemrég eladásra hirdette a volt Karacs Teréz Kollégium épületét a város önkormányzata. Mint azt a
városvezető elmondta, mintegy 13 érdeklődő nyújtott be a pályázatot. A beérkezett ajánlatokat hétfőn
bontják fel közjegyző előtt, ahol a legmagasabb árajánlat fog nyerni.
Pető Tibor alpolgármester a váci mobilgát építéséről szólt. Kiemelte: az elmúlt évben a megvalósításra
2,2 milliárd forintot nyert el a város, ám a tervezésnél és műszaki kivitelezésnél kiderült, hogy ennél
több pénzre lenne szükség a kivitelezéshez.
- A megemelkedett forrásigényt bejelentettük a
Fejlesztési Minisztériumnak, valamint a műszaki
indokoltságát kell bizonyítanunk a Belügyminisztérium felé. Ez jelenleg folyamatban van, ezután tudjuk a műszaki tartalmat véglegesíteni, valamint a
közbeszerzést elindítani – hangzott el.
Korábban két másik pályázaton is jól szerepelt
Vác: 334 millió vissza nem térítendő támogatást
nyert egy új bölcsőde, valamint pénzt kap egy új
csónakház építésére is.
Fesztivál városnak nevezte Vácot Mokánszky Zoltán alpolgármester, aki az elmúlt hónapokban megrendezett sikeres kulturális programokat is értékel-

XIX. évfolyam 17. szám

Keresztes Ildikó
án minden évben kettős ünnepet ül,
mivel a település 1999-ben, éppen az
államalapítás napján nyerte el városi
rangját, így „e nemzeti-állami ünnep
duplán is kiemelkedő nap a város
polgárai számára”. Ráadásul Göd, legalábbis városi minőségében – „az
idén érte el nagykorúságát”.
A település várossá emelkedése – mint mondta, - sokaknak köszönhető, köztük Imre Zsoltnak, aki

Láng József a díjat Tuzson Bencétől és Markó Józseftől vette át
akkori országgyűlési képviselőként
segített a hiányzó infrastruktúra
fejlesztésében, kiépítésében, csakúgy, mint Tuzson Bence, országgyűlési képviselő, államtitkár, aki – hasonló odaadással - a jelenben patronálja a várost, és támogatja fejlődését. E fejlődés az alapja a fennmaradásnak, méltóképpen a Szent
István-i örökséghez.
A polgármesteri köszöntőt követően a közönség a jános-balazséri
Csehor Cintia előadásában hallgathatta meg az Ismerős Arcok „Nélküled” c. dalát, mely – mint fogalmazott az utána felszólaló Tuzson Bence országgyűlési képviselő - „e nap üzenetének is fölfogható”. A legnagyobb kihívás ugyanis
– mondta – „keveset változott Szent
István óta, hiszen az alapvető kérdés, csakúgy, mint államalapító királyunk idejében, ugyanúgy hangzik. Vagyis, hogy „miként maradhat meg a magyarság a Kárpát-medencében?” Tuzson Bence szerint az
egyetlen esély erre – a dalban megfogalmazódó – összetartás, a tudat,
hogy „e közösség minden magyarok közössége. A határok között élő

tíz millió magyar mellett a határokon kívül rekedt öt millió magyart
is beleértve. Csak így, ezzel a felelősséggel érhetjük el – hangsúlyozta, –
hogy a magyarság fennmaradjon a
jövő évezredekben is.”
Az államtitkár beszéde után elhangzott Kemény Gábor piarista tanár szavalata, valamint Untsch Gergely középiskolai tanár szónoklata.
Az ünnepi kenyeret Chikán Katalin
evangélikus lelkész áldotta meg.
Ezt követően került sor a Pro
Urbe Díj átadására, melyet az idén
az önkormányzat döntése alapján,
Láng József alkalmazott matematikus, helytörténész, több kötet szerkesztője és társzerzője vehetett át.
Láng József – műszaki, matematikai pályafutása mellett – „páratlan
érdemeket szerzett Göd történelmi
múltjának kutatásában és népszerűsítésében, valamint a város kulturális értékeinek megőrzésében.”
A díjat Tuzson Bence országgyűlési képviselő és Markó József polgármester adta át.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Bea István
(Gödi Körkép)

Jogkövetkezményekkel jár az egészségtelen
ételek árusítása az iskolai büfékben
A város vezetői jelentős
fejlesztésekről adtak tájékoztatást
te, de a határon túli meghívásokat is ismertette. Az
elmúlt hetek tartalmas kulturális programjairól köztük a Váci Világi Vigalom sikeréről, a japán diákok váci látogatásáról – fogalmazva kiemelte; Vác
méltán a Nemzet Sportvárosa, és a Kultúra Magyar
Városa.
- Jól működnek Vác testvérvárosi kapcsolatai,
melyet a számos meghívás is igazol. Augusztus 2527. között a 24. Dubnicai Folklór Fesztivált szervezik meg, melyen váciak is szerepelnek majd. Szeptember 15-re az ipolysági Honti Kulturális Napokra kapott meghívást városunk. Szeptember 22-23.
között pedig Fördős Attila részvételével, kárpátaljai testvérvárosunkban, Técsőn avatják fel a sportcsarnokot, melynek alapkövét Fördős Attila és Kovács István polgármester úr helyezte el. Ők adják
át ünnepélyesen a sportcsarnokot, ahol a Váci Női
Kézilabda csapat játssza majd a nyitó mérkőzést –
mondta végezetül az alpolgármester.
Furucz Anita
Fotó: KesziPress

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) körlevélben tájékoztatta az iskolaigazgatókat az iskolai büfékben árusítható, valamint a tiltott termékekről – közölte Rétvári
Bence, a tárca parlamenti államtitkára a minap tartott sajtótájékoztatóján.

R

étvári Bence a Hold utcai vásárcsarnokban tartott sajtótájékoztatón elmondta: a
dokumentum - amelyhez hatósági leírást
is mellékeltek - az egyenként felsorolt termékek mellett tartalmazza az egészségtelen termékek árusításának jogkövetkezményeit is.
Hangsúlyozta: folyamatosan át kell állniuk az
iskolai büféknek arra, hogy egészséges ételeket áruljanak. A jogszabályokat mindenkinek be kell tartania, a túlcukrozott, mesterséges adalékanyagokkal
ellátott, a gyerekek fejlődését, egészséges növekedését hátrányosan befolyásoló termékek nem árusíthatók - emelte ki az államtitkár.
Rétvári Bence úgy fogalmazott: senki nem szeretné sem Magyarországon, sem máshol, ha a gyermeke ahhoz szokna hozzá, hogy a reggelije egy
energiaital, a tízóraija pedig chips. Ha nem figyelnek oda, akkor ez könnyen megvalósulhat, ami jelentős kockázatokat hordoz - mondta.
Kiemelte: a felnőttek mintegy 30 százaléka túlsúlyos vagy elhízott. Mindez már gyermekkorban

jelentkezik, hiszen minden ötödik kisfiú és negyedik kislány már hétévesen túlsúllyal küzd - jegyezte
meg Rétvári Bence.
Az államtitkár kitért az egyéb kormányzati intézkedésekre is, így a mindennapos testnevelésre, a
dohányzás kitiltására minden zárt helyről, a menzareformra, hogy minél egészségesebbek legyenek
az ételek. Emellett volt fontos lépés, hogy azok a termékek, amelyek a chipsadó hatálya alá esnek, nem
árusíthatók az iskola büfékben, az iskolai étel- és
italautomatákban.
Hozzátette: a jogszabályok betartatása hos�szú folyamat, akárcsak a szemlélet megváltoztatása az egészséges étkezéssel összefüggésben. Mint
mondta, fontosnak tartották, hogy a fentiek ne csak
a jogszabályokban jelenjenek meg, hanem az intézményvezetők egy körlevélben részletes tájékoztatást
is kapjanak. A következő hetekben a jegyzők is kapnak tájékoztató levelet, hogy ők is tisztában is legyenek azzal, mi engedhető meg és mi nem – olvasható
az MTI közleményben.
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Két év múlva készül el Dunakeszin
az első emeletes magyar vonat
Tizenegy emeletes vonatot már biztosan elkészíthetnek Dunakeszin, ugyanis a MÁV-Start ennyi járművet megrendelt az áprilisban megkötött keretszerződésből – derült ki a napvilágot látott közleményből. A járművek egyenként átlagosan 16,7 millió eurós árát európai uniós pénzből fizetik ki. A Dunakeszi Járműjavító 2019-ben és 2020-ban szállítja le a Kiss-vonatokat a
megrendelőnek. A honi kötöttpályás járműgyártásról Tuzson Bencét, a térség országgyűlési képviselőjét, a kötöttpályás járműfejlesztés miniszteri biztosát kérdeztük.

– Mekkora jelentőségű megrendelés ez a Dunakeszi Járműjavító számára?
– A motorvonatok gyártásáról a szerződést még áprilisban
írták alá, s ennek értelmében a
MÁV-Start augusztus 8-án hívta le az első csomagot, amely tizenegy vasúti kocsira vonatkozik. Egy-egy ilyen jármű ára
nagyjából 16,7 millió euró, s
ezt európai uniós forrásokból
fizetik ki. Ezeket az úgynevezett Kiss-vonatokat 2019-ben és
2020-ban szállítják majd le.
– A Kiss-vonatok mennyiben
felelnek meg a modern követelményeknek?
– Az emeletes Kiss-vonatok
már jóval felszereltebbek, mint

a korábban megismert Flirtök.
A Járműjavítóban készülő vasúti kocsikat a Stadler szállítja majd le a MÁV-nak. Kiemelhetjük talán, hogy a Kiss-vonatok hatszáz férőhelye nagyjából egy Flirt kapacitásának a
háromszorosa. Ez pedig azt jelenti, hogy két Flirttel, vagy éppen egy másik Kissel összekapcsolva már nyolcszáz vagy ezer,
esetleg ezerkétszáz ülőhelyet is
tartalmazhat majd a szerelvény.
– Hogyan illeszkedik ez a választókerületében a jelenlegi
ciklusban eddig elért eredményekhez, fejlesztésekhez?
– A nemzeti érdeket, de a családok előbbre jutását, támogatását is mindig kiemelten kezeltük, s mindezeket jól szolgálják
az elmúlt időszakban megvalósított munkahelyteremtő fejlesztések. Jelentős eredményeket értünk el például azzal is,
hogy Gödön felépült a dél-koreai Samsung akkumulátorgyára,
hiszen túlzás nélkül mondhatom, hogy ezzel a település fel-

került az innovatív vállalkozások világtérképére. Ehhez kapcsolódva hamarosan megépül
2-es út és az M2-es autópálya
közötti összekötő út, a Dunakeszi és Göd közötti szakaszon.
Négymilliárd forintból ez a beruházás 2019-re készül el. De
ez csak egy példa a sok közül…
Akár a szeptemberben megnyíló 24 tantermes dunakeszi iskolát is említhettem volna.
– Ön a Pest megyei 5. számú
választókerület országgyűlési képviselője. Milyen irányban
kívánja fejleszteni a régiót?
– A Dunakeszi Járműjavító nemcsak a választókerületi munkámmal, de a miniszteri biztosi tevékenységemmel is
szoros összefüggésben áll, hiszen a hazai kötöttpályás járműfejlesztésért felelek. Az állam kivásárolta a cégből a Bombardier
65 %-os tulajdonrészét, jelentős a járműjavító szerepvállalása a CAF-villamosok kiszerelésében, de komplett felújítási, korszerűsítési munkálatokat

Képünk illusztráció

is végez a MÁV Start részére,
s immár megkezdheti az emeletes vonatok gyártását is. De
ezen kívül részegységeket gyárt
a Bombardier számára a bécsi és
innsbrucki villamosokhoz.
– Fordítsuk meg a kérdést:
hogyan jelenik meg a régió a
kötöttpályás járműfejlesztésért
felelős miniszteri biztosként
végzett munkájában?
– Ma az egyik legfontosabb
közlekedéspolitikai cél Magyarországon a hazai kötöttpályás
járműpark jelentős fiatalítása.
Márpedig, ha figyelembe ves�szük, hogy jelenleg is több mint

1000, Dunakesziben gyártott
vasúti személykocsi közlekedik
nemcsak az országban, de külföldön is, akkor ez a közlekedéspolitikai célkitűzésekkel összefüggésben a régió, vagyis a választókerületem erejét jelzi. Másfelől pedig, ha országos szinten
fejlesztünk egy olyan szakpolitikai területet, amelynek az egyik
legfontosabb bázisa a mi régiónkban van, az a teljes térség fejlődése szempontjából is jelentős.
Gondoljunk csak arra, hogy ha a
járműmodernizációs igényeket
hazai fejlesztésű és gyártású eszközökkel kívánjuk kielégíteni –

hangsúlyozottan: országos szinten! –, az nemcsak azt biztosítja, hogy a Dunakeszi Járműjavító Kft.-nek hosszú távon is legyenek megrendelései, de egyúttal
az alkalmazottak, az ott dolgozó
emberek és családjuk biztonságát és megerősödését is szolgálja.
További hozadéka lehet mindennek, hogy a hazai igények kielégítésével bázist teremtünk az exportpiacokon való sikeres megjelenéshez is, ami hosszú távon a
kötöttpályás járműgyártás önálló iparágként való megerősödését is magával hozza. Az iparági
tudás és munkaerőbázis megteremtésére fókuszáló programokat indítunk, amelyek ugyancsak a foglalkoztatást segítik, s
közvetett módon a családok boldogulásához, életszínvonalának
növeléséhez is hozzájárulnak.
Ebben pedig én azt látom, hogy a
régió és az ország érdeke egybeesik, tehát a kölcsönhatásoknak
csakis pozitív hatásaik lehetnek.
Mogyorósi Zsuzsanna
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Akiknek édes teher az iskolatáska
Még egy hét, és az iskolákban becsöngetnek, s kezdetét veszi a tanév. A diákok
a nyári szünidő után először veszik a hátukra az iskolatáskát, benne tankönyvekkel, füzetekkel, írószerekkel. Vannak olyan gyermekek, akiknek különösen édes
teher az iskolatáska.

Dióssi Csaba tíz gyermeknek személyes ajándékot ajánlott fel

I

dén is az iskolakezdéshez
fontos adományozásra
kérte Dunakeszi Önkormányzata a város polgárait. A felhívás nyomán szép
számmal gyűltek össze táskák, füzetek, író-és sportszerek.
Negyedik éve már, hogy
Dióssi Csaba polgármester felajánlotta személyes ajándékait
tíz gyermeknek. Csatlakozott
a kezdeményezéshez Szabó József önkormányzati képviselő,
társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok.
Augusztus 21-én a Humán
Szolgáltató Központban kilenc gyermek részvételével került sor az ajándékok átadására. Szüleiket, nagyszüleiket
is köszöntve Dióssi Csaba arról szólt, hogy iskolás korban
minél sikeresebben kezdik el
a gyermekek a tanulást, annál
eredményesebb lehet a foly-

tatás a középiskolában, majd
esetleg a felsőoktatásban.
– Minden olyan tehetséges
gyermeknek, akiben egyébként megvan a képesség, hogy
elvégezze ezeket az iskolákat,
nagyon fontos a sikeres életút nem csupán neki, de városunknak, országunknak, nemzetünknek is. Ennek vannak tárgyi feltételei, ám vannak olyan kicsit nehezebben
élő családok, ahol ezeket nehéz
előteremteni. Viszont szeretne mindenki egyforma körülmények között indulni az iskolába. Mi szem előtt tartva azt,
hogy sikeres teljes élete legyen
mindenkinek, és már a kezdésnél tudunk segíteni, ezért gondoltuk azt a képviselő úrral,
hogy segíteni kell. Arra biztatlak titeket, hogy minél jobban
teljesítsetek majd az iskolában, azt szeretnénk, hogy minél több jól képzett diák legyen

Dunakeszin s majd a tanulmányok befejeztével minél több
olyan lakosa legyen városunknak, akik ki tudnak hozni magukból mindent, ami hasznára
válhat településünknek.
Az elhangzottakhoz Szabóné Ónodi Valéria, a DÓSZK
vezetője hozzátette, hogy nagyon sokan csatlakoztak a városban az adománygyűjtéshez, melyet ezúttal is megköszönt a városlakóknak.
Ezt követően a polgármester és a képviselő átadták a
boldog és megilletődött gyermekeknek az iskolatáskákat,
a bennük lévő sportcipőkkel,
valamint a tolltartókat és színes ceruzákat. Mindannyiuk
érzését kifejezte a most első
osztályt kezdő Kovács Karina Bettina, aki vállára véve
a táskát, örömében jó hangosan felkiáltott: – De jó érzés!
Ígérem, hogy nagyon jó tanuló leszek!
Kérdésünkre Gál Gellért
Ákos, a Család- és Gyermekjóléti Központ megbízott szakmai vezetője elmondta, hogy
az összegyűlt, iskolakezdést
segítő adományok további huszonöt-harminc gyermek támogatását jelentik. Nekik a
napokban a központ munkatársai juttatják el ezeket a
hasznos ajándékokat.
Mint megtudtuk a helyi
székhelyű CORWELL 1300 db
VICTORIA márkájú füzetet
ajánlott fel, ami hatalmas segítség volt a diákok és szüleik
számára.
Katona M. István
A szerző felvétele

XIX. évfolyam 17. szám

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A CRU Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 216 millió Ft támogatást nyert a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (VÁLLALATI KFI_16) című pályázati felhívás
keretében „Automatizált, komplex biomedicina szolgáltatás és eszközcsalád kísérleti fejlesztése” című pályázattal. A 312 millió Ft-os összköltségvetést meghaladó projektből új
technológiai rendszert fejleszt a cég.
A projekt célja egy FDA (amerikai gyógyszerügyi hatóság) valamint EU-s követelményeket is kielégítő automatizált biobanki megoldás fejlesztése, ami a molekuláris medicina és a klinikai kutatás számára hiánypótló. A klinikai, molekuláris bioinformatikai, a genomikai és proteomikai eredmények adatalapú hipotézisekké
alakítása és a hipotézisek laboratóriumi ellenőrzése által valósulhat meg a molekuláris medicina alkalmazása
a kutatásban és a mindennapi gyógyításban.
A legmagasabb követelményeknek megfelelő, meta-adatokkal bőven rendelkező komplex, innovatív megoldás képes lesz számos betegség (pl. daganatos megbetegedések, cukorbetegség, neurodegenratív betegségek,
autoimmun betegségek, gyulladásos betegségek) mintáinak egységes rendszerben történő kezelésére. A projektben kialakításra kerülő FDA előírásoknak is megfelelő biobank segítséget nyújt majd ahhoz is, hogy felmérhetővé váljanak azok a kihívások, melyek a személyre szabott orvoslás klinikai alkalmazását előzik meg.
A fejlesztés megkönnyíti a klinikai tesztelési folyamatokat, kezeli a genetikai vizsgálatokból származó hatalmas adat mennyiséget, elősegíti a klinikai alkalmazhatóságot.
Hatékonyan és eredményesen közli ezeket az információkat az orvosokkal a betegek ellátásának javítása érdekében, segíti a laboratóriumokat a genetikai variánsokban rejlő tudás kezelésében, illetve genetikai riportok generálásában, segíti az orvosokat, hogy a pácienseikről megkapják az elkészült teszt eredményeket, genetikai adatok cseréjét teszi lehetővé laboratóriumok és orvosok között, partnerek és betegek számára is felhasználóbarát módon.
Az automatizált komplex rendszer prototípusa a hazai humán minta gyűjtemények közül az első olyan lesz,
amit a gyógyszeripari felhasználás nemzetközi szabványainak megfelelően kerül kifejlesztésre, ezért akár a
belföldi akár a külföldi gyógyszeripari résztvevők számára hasznos lehet. A fejlesztés egyik újdonsága, hogy
az FDA Guideline for Biobanking útmutatásait követve olyan eszközökre alapozva fejlesztünk, amiket már az
FDA elfogadott, ami azért fontos, mert a gyógyszeripari felhasználásra csak ilyen minták alkalmasak, ugyanis a későbbi engedélyezési folyamatban nem lehet azokat a humán adatokat felhasználni, amit nem az említett
Guideline-nak megfelelően gyűjtöttek, tároltak és feldolgoztak.
A jövő gyógyszeres terápiája elsősorban genetikai elemzések alapján lesz alkalmazható, melyhez azonban még évtizedeket kell várni. Ebben van úttörő szerepe a projektnek. A projekt vezetője Papp Ildikó.
A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt a www.cruint.com oldalon olvashatnak.

Augusztus végéig megérkeznek
az iskolákba a tankönyvek
Folyamatosan tart a tankönyvek kiszállítása az iskolákba. A kiadványok a hónap
végéig mindenhova megérkeznek - mondta a köznevelési helyettes államtitkár
budapesti sajtótájékoztatóján.

M

aruzsa Zoltán kifejtette: a gyártási folyamat befejeződött, és ezzel
megkezdődhetett, évfolyamonként szétválogatva a könyvek kiszállítása a Könyvtárellátó Kft. raktáraiból.
Hozzátette: az előválogatással is az iskolák munkáját szeretnék könnyíteni a tanévkezdés előtt.
A köznevelési intézmények mintegy 12 millió
tankönyvet rendeltek meg a 2017/2018-as tanévre - jelezte a helyettes államtitkár.
Emlékeztetett: a tankönyvellátás az 1-9. évfolyamon ingyenes, és rászorultsági alapon a
10-12. évfolyamon a diákok több mint 60 százaléka kapja térítésmentesen a kiadványokat. Összesen 1,1 millió tanulónak bizto-

sítják ingyenesen a tankönyveket - közölte.
Maruzsa Zoltán elmondta: a például átiratkozás miatti létszámmozgások okán előfordulhat,
hogy további tankönyvekre lesz szükség egyes
intézményekben. Ezeket pótrendelés keretében
tudják teljesíteni, augusztus 20-a után szeptember 15-ig van erre mód. Ugyanakkor bíznak abban, hogy a tervezési folyamat, aminek keretében június végéig lehetett pontosítani a rendeléseket, ezt minél kisebb mértékben teszi szükségessé.
A helyettes államtitkár az iskolaigazgatók kinevezését firtató felvetésekre közölte: több száz
helyen hirdettek pályázatot, és döntő többségben általában egy pályázó van. Csaknem négyszáz helyszínen meg is történt több évre az iskolaigazgatók kinevezése, néhány helyszínen van
vita. Nemcsak állami, hanem egyházi és magánintézmények esetén is előfordult, hogy a fenntartó más döntést hozott. Ilyen vitának minden
évben tanúi lehetnek, ez nem csak az oktatási
rendszer sajátja - jegyezte meg.
Maruzsa Zoltán megismételte: minden esetben szakmai döntések születtek. Ahol indokolttá válik, mert a helyzet elmérgesedik, ott a tárca
ezt moderálni fogja, és tárgyal az érintettekkel.

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

Dunakanyar Régió

2017. augusztus 25.

7

Hetedszer is Dunakeszi Feszt!

Szeptember 8-tól 10-ig Dunakeszi ismét odateszi, hiszen sor kerül a város legnépszerűbb rendezvényére, a Dunakeszi Fesztre!

E

gész napos színpadi programok, koncertek, vidámpark, különleges finomságok három napon keresztül. Ráadásul, aki lemaradt volna az áprilisi tortaosztásról, az itt megkóstolhatja a Város Tortáját, hiszen
újra több ezer szelet érkezik belőle a Katonadombra. És
kik lesznek az idei fellépők? Margaret Island, Majka &

Curtis, Apacuka Zenekar, Abaházi Csaba és a Mégegykör,
Zoltán Erika, DJ Dominique, valamint városunkba érkezik a Máté Péter Emlékest produkciója is, sztárfellépőkkel!

2017. szeptember 30. szombat 19 óra
Bartók–Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola
Koncert a Kodály- és Lajtha-emlékév jegyében
A Zene világnapja alkalmából
Közreműködnek: Dónusz Katalin és Huszár Anita énekművészek, Cs.
Nagy Ildikó zongoraművész
A belépőjegy ára elővételben 800 Ft, az előadás napján 1.100 Ft
2017. október 1. vasárnap 17 óra színházterem
Az idősek világnapja alkalmából - Szerelmes Jávor Pál
Rusz Milán: Jávor „Pali” nagy mulatása
Szereplők:
Benkő Péter - Jávor Pál
Rusz Milán - A cigányzenész
Suki István – Prímás, a Rajkó zenekar prímása
Írta és rendezte: Rusz Milán
A belépőjegy ára elővételben 1.200 Ft, az előadás napján 1.500 Ft
2017. október 8. vasárnap 19 óra színházterem
Vazul vére – történelmi rockopera
Főbb szerepekben: Molnár Péter „Stula”, Kálmán György, Schrott Péter,
Jósa Tamás
Zeneszerző-szövegíró: Vörösmarty Imre
A belépőjegy ára elővételben 4.400 Ft, az előadás napján 4.900 Ft
2017. október 14. szombat 15 óra színházterem
Halász Judit: "Csiribiri"
A belépőjegy ára elővételben 1.800 Ft, az előadás
napján 2.000 Ft
Kézműves foglalkozás, játszóház, ugrálóvár!
2017. október 15. vasárnap 11 óra
színházterem
Kicsi Gesztenye Klub
Kicsi Gesztenye, Lufipofi, Olly és Napsugár
kedves, jelmezes figurák, szellemes
párbeszédekkel, Dobrády Ákos fülbemászó dallamaival igyekeznek
átadni a gyerekeknek a mindennapi élethez kapcsolódó ismereteket,
értékeket.
A belépőjegy ára 2500 Ft, 3000 Ft és 3500 Ft

Megszületett az év "Magyarország tortája" !
A Balatoni habos mogyoró lett idén Magyarország
tortája, míg a Magyarország cukormentes tortája verseny nyertesének a Pöttyös Pannit választották - jelentették be augusztus 20-a előtt Budapesten sajtótájékoztató keretében.

I

dén harminc torta közül
választotta ki a zsűri Magyarország tortáját - közölte az eredményhirdetésen a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének ügyvezetőségi tagja.
Pataki Ádám elmondása szerint a legjobbnak bizonyult Balatoni habos mogyorót (a képen jobbra) a budapesti Horváth
Cukrászda Kft. által működtetett Sugar! Design Cukrászda
cukrásza, Vaslóczki Orsolya készítette, aki korábban a Magyarország cukormentes tortája versenyt is megnyerte már – adta
hírül az MTI.
A torta mogyorós habtészta

alapú, mogyorós roppanós tésztával, feketeribizli-zselével, tejcsokoládés karamellhabbal és
mogyoróhabbal készült. A délbalatoni mogyorót felhasználó
édesség receptje csak az év végén lesz nyilvános, addig csak az
ipartestület tagjai készíthetik tette hozzá Pataki Ádám.
A torta nem tartalmaz hozzáadott cukrot és fehér lisztet; az
üde málna mousse ízét finoman
kiegészíti a szilva réteg édessége, amely jól harmonizál a mandulalisztes mákos piskótával is szólt a Pöttyös Panni tortáról.
Bechmann György, a Magyarország cukormentes tortája verseny zsűrijének elnöke elmond-

2017. október 19. csütörtök 19 óra színházterem
Bödőcs Tibor: Nincs idő a gólörömre
A belépőjegy ára elővételben 2.500 Ft, az előadás napján 2.800 Ft
2017. november 12. vasárnap 19 óra
színházterem
Jim Jacobs - Warren Casey: Grease
Musical a Bánfalvy stúdió előadásában
Rendező: Szurdi Miklós
Zenei vezető: Döme Zsolt
Koreográfus: Bakó Gábor
Producer: Bánfalvy Ági, HCS
A belépőjegyek ára: 3.900, 4.900 és 5.900 Ft
2017. november 16. csütörtök 19 óra
színházterem
Apám ablakából az ég - A Magyar Állami Népi Együttes előadása
Szólót énekel: Bognár Szilvia mv./Balogh Melinda mv., Szoboszlai Balázs
Bábművész: Makra Viktória
Zeneszerző és rendező: Szabó Balázs
Koreográfusok: Ágfalvi György, Kökény Richárd, Mihályi Gábor
Művészeti vezető: Pál István Szalonna
A belépőjegy ára elővételben 3.000 Ft, az előadás napján 3.300 Ft

ta, hogy az Egy Csepp Figyelem
Alapítvány és a Magyar Cukrász
Iparosok Országos Ipartestülete által meghirdetett Magyarország cukormentes tortája verseny élén végzett Pöttyös Panni tortát Varga Margit (a képen
balra), a budapesti Zazzi Cukrászda cukrásza alkotta meg.
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A Dunakeszi-Vác derbivel indul a Radnótiban
az idei futsal-szezon szeptember elsején

Jön a Dunakanyar El Classicója

A Sors néha tényleg képes furcsa dolgokra, ám ezúttal a lehető legjobb szándékkal viseltetett, amikor összeállt a 2017/18-as NB II-es futsal szezon sorsolása.
Ugyanis kezdésként egyszerűen jobbat el sem lehet képzelni a Dunakeszi-Vác derbinél, márpedig szeptember elsején a Radnótiban a Dunakanyar El Classicójával
indul a bajnokság alapszakasza.

M

ár csak párat kell
aludni, és a gyermekeknek elkezdődik a tanítás,
míg az apukák – és remélhetőleg az anyukák – nagy örömére ugyancsak szeptember
elsején kezdetét veszi az idei
futsal-szezon. A Kinizsi újfent
a másodosztályban kezdi meg
a remélt menetelését, ráadásul
azonnal a lehető legnagyobb
rangadóval: a nagy ellenfél, a
Vác látogat az első fordulóban
a Radnótiba.
A vélhetően telt ház előtt
pályára lépő dunakeszieknél
nagy változások voltak, hiszen
augusztustól Fehér Zsolt, azaz
Papa látja el a Dunakeszi Kinizsi csapatánál a szakmai igazgatói szerepkört.
„A most kezdődő bajnoki évad személyi változásokat is hozott klubunk életében, amelynek nem titkolt célja szakmai munkánk további javítása, amire garancia Fehér Zsolt érkezése. Feladata
az edzők szakmai munkájának koordinálása lesz, különös tekintettel az utánpótlás
csapatainkra. Az UEFA Futsal
B diplomával rendelkező fiatal szakember ezzel hazatér korábbi nagy sikerei színhelyére,
Dunakeszire, a Radnóti Sportcsarnokba. Úgy érzem, sikerült olyan szakembereket Dunakeszire csábítanunk, akikre joggal nézhetnek fel növendékeink, akiktől nagyon sokat
tanulhatnak majd a gyermekeink” – jelentette ki Matyóka
Zoltán klubelnök.

Fehér Zsolt szakmai
igazgatóként tért
vissza Dunakeszire

Az NB II-ben szereplő felnőtt csapat vezetőedzője
Kénoszt Ferenc lett – aki tavaly bravúros szerepléssel az
első osztályba tartotta a bőnyieket –, míg a játékosállományban is történtek változások. A csapathoz igazolt Szente Tamás, aki 114-szeres válogatott, többszörös magyar
bajnok, kupagyőztes és szuperkupa-győztes, az UEFA
Futsal Cup-ot is megjárt kiválóság, játékosként és az U18-as
korosztály vezetőedzőjeként
is tevékenykedik a továbbiakban Dunakeszin. Visszatért a
klubhoz Gémesi Áron, aki a
győri ETO Futsal Club játékosaként magyar bajnok és kupagyőztes volt. Ugyancsak a
Kinizsi játékosa lett a Rubeola
FC Csömörtől érkezett kapus,
Arany János, valamint a szegedi Tisza-partról a Duna ékkövének számító Dunakeszihez
igazoló Füle Mátyás. Eddig
hárman távoztak: Simon Péter
és Závodszky Ádám az Újpest-

hez, Kovács Áron az Airnergy
csapatához igazolt.
A váciaknál ezzel szemben
sok változásról nem tudunk
beszámolni, idén is a tapasztalt
játékosok – Vén Gábor, Burzi
Attila (játékosedző), Weisz Tamás és Hirt Gergely – vezetésével próbálnak meg minél előkelőbb helyen végezni az alapszakaszban, ahonnan mindenképpen szeretnének bejutni a
felsőházi rájátszásba.
A legutóbbi, Radnótiban
megvívott derbi – vagy, ahogy
errefelé emlegetik, a Dunakanyar El Classicója – igazi futsalcsemegét hozott. Volt
16 gól, sárga és piros lap, nagy
fordítás, igazi meccshangulat:
noha a félidőben a váciak vezettek 5-3-ra, a végén a hazaiak örülhettek, hiszen 9-7-re
ők nyertek. Azt hiszem, a Kinizsi-tábor igencsak kiegyezne a márciusi találkozó tökéletes másával…
M. L.

Veteránautók találkozója

Sződligeten

Augusztus 27-én, vasárnap délelőtt tíz órakor ismét megrendezik Sződligeten az
évek óta nagy sikernek örvendő, immáron a XIII. Veteránautók találkozóját, melynek idén is a gyönyörű Duna-part lesz a helyszínbe. A programot kulturális műsor
is színesíti, melyben - többek között - az Acoustic Tours jóvoltából "utazhatnak"a
zene szárnyán a country, az ír folk, a világslágerek világában a jelenlévők.
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Története legrangosabb versenyét rendezi
a Nexon Dunakeszi Tenisz Klub

A női TOP 100-ból is indulnak
a 60 ezer dolláros versenyen

A negyedszázados jubileumát idén ünneplő Dunakeszi Tenisz Klub eddigi működésének legrangosabb nemzetközi versenyét rendezi augusztus 28-a és szeptember 3-a között, a 60 ezer dollár összdíjazású női teniszversennyel, amely a harmadik legrangosabbnak tekinthető Magyarországon.
- A Dunakeszin megrendezésre kerülő verseny
az US Open első hetével egy időben lesz, ami azt
is jelenti, hogy azok a játékosok, akik nem tudtak felkerülni az amerikai verseny főtáblájára,
azok indulására is számítunk – mondta érdeklődésünkre Bogyó Tamás, a versenyt rendező, Nexon Dunakeszi Tenisz Klub vezetőedzője, aki a női világranglista TOP 100-ból három-négy játékos indulásában is bízik.
- Rajtuk kívül a dunakeszi
versenyen induló teniszezők
döntő többsége a világranglista 150. és a 200. között helyet foglalók közül várható.
Természetesen mellettük sok
olyan feltörekvő fiatal is indul,
akik a junior mezőnyben a világ
elitjéhez tartoznak. Olyan kiválóságok érkeznek Dunakeszire, mint a májusban rendezett 25 000 dolláros verseny győztese, az ukrán Marta Kostyuk, aki előtte nyerte meg a juniorok mezőnyében az Australian
Open női egyesét.
Az újabb, az eddigi legrangosabb verseny rendezési jogát a klub által rendezett versenyek
rendkívül kedvező hazai és nemzetközi visszhangjának, szakmai elismerésének tulajdonítja
a fiatal szakember, aki nagy elismeréssel beszélt
a sikereket elősegítő Dunakeszi Városi Önkormányzat támogatásáról.
– A város összefogásának, és édesapámnak, klubunk elnökének, Bogyó Lászlónak óriási sportdiplomáciai érdeme van abban, hogy
magas szinten jegyzett nemzetközi versenyeket rendezhetünk Dunakeszin. Klubunk szakmai munkájának elismeréséről mindennél többet mond, hogy édesapám tagja a Magyar Te-

nisz Szövetség ötfős elnökségének. Az is kétségtelen, hogy vállalásainkat mindig igyekszünk
„túlteljesíteni”, aminek beérik a gyümölcse, hiszen a teniszezők is egy nagycsaládot alkotnak,
amiben gyorsan híre megy, ami rossz, és ami jó.
Mi azért dolgozunk, hogy a jó hírünket vigyék szerte a világba – fejtegette a siker hátterét Bogyó Tamás.
S hogy ez mennyire így van
arra bizonyság az is, hogy
ezekben a napokban is Dunakeszin tartózkodik a Lengyel Tenisz Szövetség alelnöke, akinek fiát Bogyó Tamás
saját edzésmódszerével készíti fel a versenyekre. Egyébiránt a dunakeszi teniszedző
által megalkotott edzésmódszer
alkalmazásában a külföldi klubok
mellett már több nemzeti szövetség, így
a lengyel, a szlovén, szlovák, az angol és az amerikai is együttműködik Bogyó Tamással – tudtuk meg a fiatal edzőtől.
- A magyar Davis Kupa felnőtt válogatott játékosa, a világranglista 450. helyezettje, Nagy Péter is az irányításommal készül – tette hozzá a
Nexon Dunakeszi Tenisz Klub vezetőedzője.
Az aktuális nemzetközi tornáról Bogyó Tamás elmondta, hogy a selejtezők után a 32-es főtáblán augusztus 28-án folytatódik a verseny,
melynek a szeptember 1-jei elődöntőjét, majd
másnap a döntőt élőben közvetíti a Telekeszi TV.
De, aki élőben, testközelből szereti végig drukkolni a színvonalas teniszt annak érdemes lesz
kilátogatni a Magyarság Sporttelepre, ahol a világ meghatározó női játékosai mérkőznek egymással a 60 ezer dollár összdíjazású versenyen.
Vetési Imre

Cél a feljutás az NB I-be

Minden évben egy osztállyal feljebb
léptek a dunakeszi asztaliteniszezők

Az asztaliteniszezők számára hamarosan elkezdődik a 2017/18 évi bajnoki szezon, amelyben a Városi SE Dunakeszi első csapata az NB II-ben kezdi meg szereplését. A csapat az utóbbi három évben mindig feljebb lépett egy osztállyal. Az idei
cél a NB II megnyerésével felkerülni a legmagasabb osztályba, az NB I-be.
- Nagy büszkeség számunkra,
hogy több évtizedes kihagyás
után Dunakeszinek ismételten van NB II-es férfi asztalitenisz csapata. Ez utoljára
1968-ban fordult elő – újságolta nem kis örömmel Lindner Ádám. A VSD Asztalitenisz Szakosztály vezetője szerint a siker nagy mértékben
köszönhető Bartinai Péternek,
aki újraélesztette Dunakeszin
az asztalitenisz életét. – A sikerben oroszlánrészt vállalt a
jelenlegi edzői gárda is, melynek tagjai odaadó munkájukkal – a játékosokkal összefogva - három év leforgása alatt
a Pest Megye I/B-ből eljutották a csapatot az NB II-es bajnokságig. Az álomszerű sorozat három évvel ezelőtt a Pest
Megye I/B bajnokság megnye-

résével, majd a Pest Megye
I/A után az NB III-as bajnoki cím elhódításával folytatódott – mondta Lindner Ádám,
aki azt is elárulta: - Nem titkolt célunk, hogy jövőre az NB
I-ben szerepeljen Dunakeszi,
amihez az idei évben is bajnoknak kellene lenni immáron az NB II-ben.

A szakosztályvezető elmondta, hogy az első NB II-es bajnoki mérkőzésen Diósgyőr csapatát fogadják szeptember 16-án
szombaton Dunakeszin, a Vasút utca 11., az I. emeleti termükben, ahol 10 órakor kezdődik a mérkőzés, melyre mindenkit sok szeretettel várnak.
(B. Szentmártoni)
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