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Tuzson Bence: Szövetség kell
az emberek és a kormányzat között

- Május óta közszolgálatért
felelős államtitkárként dolgozik a kormányzaton belül, milyen célokat fogalmazott meg az
új feladatai kapcsán? - kérdeztük Tuzson Bencétől, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselőjétől.
- Szóvivőként, kommunikációs államtitkárként is törekedtem rá, hogy mindig éreztessem,
hogy a döntéseink mögött van
tartalom és elviség. Ezt a mostani feladatomat is csak az elveink
és értékeink szigorú megtartása
mellett tudom ellátni, új célok és
hosszú távú tervek megfogalmazása mellett. Ha egy kormánynak nincsenek távlati, nemzeti
céljai, pillanatokon belül kibillen
az egyensúlyából. A magyarság
megmaradása és az ország fejlődése érdekében mostani ciklusban három alapvető területre
kell koncentrálni: az egyik a családtámogatás rendszere, a másik a gazdaság fejlesztése, a harmadik pedig a kultúra területe.
Ezek a területek szorosan összekapcsolódnak az új államtitkári
feladataimon belül is.
- Az új államtitkári feladatai

nagyon széles területet fednek
le, hogyan lehet ezeket megfelelően ellátni?
- A közszolgálatért felelős államtitkárság valóban nagyon
nagy terület, ide tartozik a területi közigazgatás, az építésügy,
az örökségvédelem és az uniós
finanszírozású közigazgatás fejlesztés, továbbá a közbeszerzések felügyelete. Egyik nap örökségvédelmi kérdésekben hozunk
döntéseket, aztán közigazgatási
témákban. Ez a sokszínűség pallérozza, ébren tartja az ember elméjét, de egy ekkora feladatot
valóban csak akkor lehetséges
elvégezni, ha van elképzelésünk
ezzel az országgal és ugyanazokat az elveket érvényesítjük minden területen.
- A közigazgatás talán a leginkább olyan terület, ahol az
emberek találkoznak az állammal, ebben a szegmensben már
nagy változások voltak az elmúlt években. Mit várhatunk a
következő időszakban?
- A közszolgálaton belül a legnagyobb jelentőségű terület a
közigazgatásé. Nemcsak azért,

mert mintegy 40 ezer ember
dolgozik benne, hanem mert a
kormány bármely intézkedése a helyi igazgatáson keresztül jut el az emberekhez. Az államigazgatásnak úgy kell működnie, hogy az állampolgárok
szolgáltatásként lássák, éljék
meg a hivatali ügyintézést. Egy
kormányzatnak úgy kell tekintenie a közigazgatásra, mint egy
ablakra, hiszen a kormányzati
intézkedések jelentős része a területi közigazgatáson keresztül
jut el az emberekhez. Az emberek visszajelzései a közigazgatáson keresztül érkeznek, és ha
az emberek igényeire odafigyel
a kormányzat, akkor könnyű jó
közigazgatást csinálni. Ha egy
közigazgatás jól működik, akkor az emberek érezhetik a saját biztonságukat a mindennapokban is.
- A közigazgatás tekintetében
az első dolog talán, ami eszébe jut az embereknek az a kormányablakok rendszere, hogy
áll ezeknek a fejlesztése?
- A magyar közigazgatás sikertörténete a kormányabla-

kok rendszere. Az elmúlt hónapokban üzembe helyezett kormányablak buszokkal együtt
több mint 300 kormányablak
működik hazánkban. A továbbiakban a vidéki nagyvárosok forgalmas csomópontjain
nyitunk majd ügyfélközpontokat. A kormányablakok hálózata erősíti a kormányzat családpolitikai intézkedéseit is, mert
a hatékony és gyors ügyintézés
révén a polgárok több időt tölthetnek családjukkal, hatékonyabban tudják végezni munkájukat is, és ez mentálisan is jó
hatással van rájuk.

- Milyen változások, fejlesztések várhatóan az Önhöz tartozó
területeken?
- A közigazgatás minden területén van hova fejlődni, hiszen ez egy dinamikus rendszer,
az ország változik, és ehhez igazodnia kell a közigazgatásnak is.
Személyes feladatomnak tekintem, hogy a területi közigazgatás tekintetében az ügyszámokat csökkentsük, hogy a rossz és
fölöslegesen hosszadalmas eljárásokat kiiktassuk. Ennek érdekében szisztematikus munkával fogják átvizsgálni az ügyeket,
hogy mentesítsük az embereket

Fotó: KesziPress

Olyan államot építünk, amely az emberek bizalmát élvezi, segíti
a magyar állampolgárok és a vállalkozások boldogulását. Igazi
közszolgálatot kívánunk ellátni - célunk, hogy olyanná formáljuk a közigazgatást, hogy méltó legyen egy ezeréves keresztény államhoz, és egyúttal olyan korszerű is legyen, ahogy az a
XXI. században, egy modern társadalomban elvárható.

a felesleges adminisztrációs terhektől. A közigazgatásnak folyamatosan reagálni kell a kor kihívásaira és a felmerülő igényekre.
Ennek jegyében jelenleg az elektronikus közigazgatás fejlesztése
az egyik legnagyobb kihívás. Az
örökségvédelem területén, pedig
át kell tekinteni azt, hogy megfelelő-e az a megközelítés, amellyel
eddig az épített örökségünk kapcsán felléptünk, át kell gondolni, hogy a műemlékeinket milyen
szemléletben helyezzük bele a jelenünkben és a jövőnkbe.
Szántó Judit
Fotó: Ligeti Edina

Balesetmegelőzési céllal ellenőríz a rendőrség
Szeptember 17-én kezdődött és 22-ig tart a Biztonság hete elnevezésű
programsorozat figyelemfelhívó céllal, a baleset-megelőzés jegyében. A
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a Váci Rendőrkapitányság komoly
hangsúlyt fektet a bűn- és balesetmegelőzésre. A jelzett időszakban lehet fokozott közúti ellenőrzésekre számítani Pest megye útjain is.

A

legtöbb baleset tudatos magatartással, megfelelő odafigyeléssel és
a szabályok betartásával megelőzhető, életünk így biztonságosabbá tehető. Erre kívánja rá-

irányítani a figyelmet az ORFKOrszágos Balesetmegelőzési Bizottság és a Magyar Biztosítók
Szövetsége közös kezdeményezésükkel.
A Biztonság Hete idén a Biz-

tosítás Világnapjához, valamint
a TISPOL (European Traffic
Police Network) által meghirdetett EDWARD Day-hez (European Day Without a Road
Death) is kapcsolódik. A cél a
gyermekek, a családok biztonságának megerősítése, mind a
közutakon, mind az otthonokban, azaz a mindennapok minden egyes mozzanatában.
A TISPOL (European Traffic
Police Network) az európai

közlekedésrendészeti szervek
hálózata, melyet az Európai Közösségek Bizottsága kezdeményezésére 1996-ban hoztak létre. A szervezet éves ellenőrzési terve alapján 2018-ban több
közúti ellenőrzés várható. Ezek
az ellenőrzések alapvetően az
olyan nemkívánatos járművezetői magatartások ellen irányulnak, amelyek a legnagyobb
közlekedésbiztonsági kockázatot rejtik Európa útjain, megfe-

lelnek a közösségi közlekedéspolitikai elvárásoknak, és hozzájárulhatnak ahhoz a célkitűzéshez, hogy csökkenjen a közúti halálos áldozatok száma.
A tagállamok képviselői által elfogadott tervek alapján
2018-ban az európai rendőrök
ellenőrzik a passzív biztonsági
eszközök (a biztonsági öv és a
gyermekbiztonsági rendszerek)
használatát, a sebességhatárok
megtartását, fellépnek az itta-

san, illetve drog hatása alatt vezetőkkel szemben. Ellenőrzik a
tehergépkocsikat és autóbuszokat. Új elemként idén első alkalommal hirdették meg azt az ellenőrzést, mely a járművezetők
figyelmét elvonó tényezők felderítését és visszaszorítását tűzi
ki céljaként.
“Reméljük a programsorozat eredményes lesz, a balesetek száma és kimenetelének súlyossága csökken. Mindenkinek
balesetmentes közlekedést kíván a Pest Megyei Pest Rendőrfőkapitányság és a Váci Rendőrkapitányság” – olvasható abban a közleményben, melyet
Latorovszky Gábor váci rendőrkapitány juttatott el szerkesztőségünkbe.
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Testvérvárosi kitüntetést kapott
a váci polgármester
Adománygyűjtést szerveznek a kárpátaljai Técső megsegítésére

Fördős Attila Vác polgármestere nívós testvérvárosi kitüntetést vehetett át augusztusban a szlovákiai Dubnica (Máriatölgyes) Önkormányzatától a két település rendkívül tartalmas együttműködésének elősegítése és támogatása elismeréseként – hangzott el a szerda délelőtti városvezetői
sajtótájékoztatón. A polgármester tájékoztatást adott – többek között – a Mobilitás Hét váci programjairól s ezúttal is gratulált államalapításunk ünnepén kitüntetett jeles váci polgároknak és közösségeknek.

A

polgármester aktuális sajtótájékoztatóját a Mobilitás
Hét kiemelkedő váci programjainak ismertetésével
kezdte. Mint elhangzott a városi rendezvénysorozatot a polgármesteri hivatal intézményfelügyeleti és humán
osztálya szervezte együttműködve az
iskolákkal és a más szervekkel.
- A rendezvény programjaira az Innovációs és Technológiai Minisztérium elbírálása alapján 918 ezer forint
támogatást biztosítottunk, ezen kívül Vác Város Önkormányzata 400
ezer forinttal járult a szervezési feladatok költségeihez – jelentette be
Fördős Attila. A polgármester tájékoztatást adott arról a közlekedési
balesetet szimuláló gyakorlatról, melyet a mentők, a tűzoltók és a rendőrök tartottak több száz diáknak a
Duna-parton. De – mint elhangzott
– emellett a város számos intézményében is érdekes programokon vehettek részt a fiatalok, akik pl. megtekinthettek vakvezető kutyabemutatót, megismerhették hogyan lehet 85 nap alatt 6500 kilométert ha-

józva átkelni az Atlanti Óceánon. A
Váci Rendőrkapitányság közlekedéssel kapcsolatos sportos rendezvényre
várta a fiatalokat a Duna-parti Zenepavilonnál, míg a Madách Imre Művelődési Központban a kábítószer
fogyasztás veszélyeire, a megelőzés
fontosságára irányította a diákok figyelmét a szakember.
Fördős Attila bejelentette, hogy a
sikeres auditálásuknak köszönhetően az ISO 9001 2015 tanúsítvánnyal
büszkélkedhet a Hivatal.
Ezt követően ismételten gratulált
az Augusztus 20-i városi ünnepségen kitüntetésben részesült váci polgároknak; a díszpolgári címmel elismert Brusznyai Margitnak, a Pro
Urbe egyéni díjas Zubovits Györkös
Erzsébetnek, dr. Szőnyi Mihálynak,
dr. Szalóky Tibornak, Galambos Péternek, Kápolnay Jenőnek és Pro Urbe
közösségi díjban részesült Váci Vox
Humana Énekkar és a Váczi Néptáncegyüttes tagjainak.
Fördős Attila bejelentette, hogy augusztusban a szlovákia testvérváros,
Dubnica nad Váhom Önkormányzata

legnívósabb elismerését, Dubnica Városért kitüntetést vehette át Vác Város polgármestereként. – Az elismerés
mindannyiunké, akik elősegítették az
együttműködés létrejöttét, és folyamatos közreműködésükkel hozzájárulnak, hogy a két testvérváros kapcsolata hosszú évek óta magas színvonalú, amely az azonos történelmi
hagyományok és kulturális értékekből táplálkozik mindannyiunk örömére – mondta. Hozzátette: Vác külkapcsolataiban 2010 óta jóval nagyobb hangsúlyt helyezett a középeurópai együttműködések kiépítésére, a hazánkhoz hasonló kultúrával és
történelmi múlttal rendelkező országok településeivel kialakított testvérvárosi kapcsolatokra. Vác és Dubnica
együttműködéséről szólva elismeréssel beszélt Jozsef Gasparik polgármester kapcsolatépítő, kezdeményező szerepéről. Mint fogalmazott rendkívül
gyümölcsöző az együttműködésük a
cseh Otrokovice, a lengyel Zawadzkie
önkormányzataival, közös programjaink sikeres megvalósítását támogatja a Visegrádi Alap is. Mint megtud-

Dubnica nad Váhom Önkormányzata kitüntetését vehette át Fördős Attila

tuk idén Vác ad otthont a testvérvárosi mini olimpiának.
A testvérvárosi együttműködés keretében szeptember 14-16. között a váci
önkormányzat képviseletében Balkovics
Péter és Kriksz István vett részt a kárpátaljai testvérvárosban, Técső Városi Napok programjain. A polgármester itt
idézte fel Vác segítő támogatását, melynek keretében – többek között - mentő és tűzoltóautó kiszállításával járult a
többségében magyar ajkú város biztonságos működéséhez.
- A técsőieknek ezúttal nagy nyomású csatornatisztító gépre van szük-

ségük, melynek megvásárlásához a
váci lakosság és a térségünkben élők
adományait kérjük. Felajánlásaikat
Vác Város Polgármesteri Hivatala titkárságán tehetik meg, amit kárpátaljai testvéreink nevében köszönünk –
hangzottak a polgármester szavai, aki
azt is bejelentette, hogy október 4-7.
között önkormányzati delegáció utazik Donauescingenbe a német település és Vác testvérvárosi együttműködésének 25. évfordulója tiszteletére
szervezett ünnepségre.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Halálos diszkóbaleset a váci Duna-parton –
Tanulságos bemutató volt
Egy diszkóbalesethez érkeztek a szirénázó mentők, akik a váci Duna-parton három fiatalt találtak az összetört személygépkocsiban, melynek vezetője ittas volt,
aki valószínűleg fogyasztott a kesztyűtartóban talált drogból is. Ő könnyű sérüléssel megúszta a balesetet, míg az egyik társát súlyos sérülésekkel vitték kórházba, ám a harmadik fiatal a helyszínen elhunyt. A kigyulladt jármű lángját a tűzoltók lokalizálták, akikkel szinte egyidőben érkeztek a helyszínelő váci rendőrök.

S

zerencsére a közlekedési dráma „csak” egy szimulációs gyakorlat része volt, melyet a mentők, a tűzoltók, és a rendőrök
tartottak a váci diákoknak az
Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozathoz kapcsolód-

va az Autómentes Nap keretében hétfőn.
A rendezvényt Mokánszky
Zoltán alpolgármester nyitotta meg, aki felhívta a több száz
diák figyelmét a környezettudatos életmód jelentőségére, az
alternatív közlekedés társadal-

mi fontosságára, a közlekedési szabályok betartására, abban
a reményben, hogy a bemutató
tanulságos lesz a fiatalok számára.
A gyorsan pergő drámai eseményt két szakember, Del Medico Mihály alez-

redes, a Váci Rendőrkapitányság balesetmegelőzési munkatársa, és Rusvay Balázs, az
OMSZ Váci Mentőállomás vezetője hosszú perceken át kommentálta, bemutatva a mentők,
a tűzoltók és a rendőrség tevékenységét a kialakult helyzetben.
A rendkívül „látványos”,
megrázó erővel ható balesetről
Bíró Andrea Brigitta rendőr őrnagy, a Váci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály vezetője a helyszínen forgató laptársunknak, az ESTVnek adott nyilatkozatában
kifejtette: a megelőzés szempontjából remélhetőleg hatással lesz a majdan közlekedő fiatalokra, akik élőben, testközelből láthatták, hogy egy balesetben pár tizedmásodperc alatt

milyen tragédia történhet.
A Dunakanyar Régió kérdésére Rusvay Balázs elmondta, hogy a szimulációs gyakorlaton bemutatott tragikus,
emberéletet követelő balesetek sajnos a valóságban, a mindennapok során gyakran bekövetkeznek az ellátási területükön.
– Különösen a nyári időszakban, a 2. számú főúton és
az M2-esen voltak olyan súlyos közlekedési balesetek, melyek emberéletet követeltek.
Nagyon sok sérültet láttunk el,
nem egyszer a mentőhelikoptert is be kellett vetni a mentésben. A tények, a statisztikai
adatok azt bizonyítják, hogy
ezen a két úton az utóbbi években emelkedett a súlyos, halálos közlekedési baleseti száma

– tájékoztatott Rusvay Balázs,
az OMSZ Váci Mentőállomás
vezetője.
A diákok számára szervezett
bemutató zárásaként a sérült
személygépkocsi lángokba borult, melyet a váci tűzoltók oltottak el. Del Medico Mihály
rendőr alezredes emlékezte a
fiatalokat a veronai buszbalesetre, melyben a gyorsan terjedő tűz okozta sok ember halálát. Mint mondta: a drámai
bemutatóban is láthattuk, hogy
az ütközéstől számított hét tizedmásodpercen belül megszűnhet egy ember élete. Vigyázzatok magatok, mindig
tartsátok be a közlekedési szabályokat – hangzott a jó tanács.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Huszárik Zoltán grafikáiból
nyílt kiállítás a váci
művelődési központban
Huszárik Zoltán grafikáiból nyílt kiállítás a váci Madách Imre Művelődési Központban. A magyar filmművészet egyik meghatározó alakjának munkásságát
ápoló alapítvány szervezésében rajzokat, tusrajzokat, rézkarcokat és egyéb
dokumentumokat nézhetnek meg a látogatók, de a
megnyitón a Huszárik életét bemutató dokumentumfilmet is levetítették.

A

jeles filmrendező képzőművészeti alkotásaiból összeállított emlékkiállítást dr. Rétvári

Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, a váci választókerület országgyűlési képviselője nyitotta meg. A nívós rendezvényen
több előadó is közreműködött.
Komáromi Blanka gyönyörűen
megszólaltatott népdal összeállítása nagyszerű érzelmi hangulatot teremtett szeptember 7-én
a váci művelődési központban, a
paraszti születésű, ám a magyar
filmművészet egyik meghatározó alakjának grafikáiból készült
kiállítására. Huszárik Zoltánt elsősorban a Szinbád és a Csontváry című filmek kapcsán ismerheti a nagyközönség, de a fiatalon elhunyt rendező mindamellett, hogy ezzel a két nagyjátékfilmes alkotásával beírta magát
a magyar filmművészetbe, remekül rajzolt is. A hagyatékát ápoló alapítvány Budapestet, illetve
a művész szülőfaluját, Domonyt
követően Pécsre, Gödöllőre és
Vácra is elhozta azokat, a 60-as,
70-es években készült műveket,

Dr. Rétvári Bence elismeréssel
beszélt Huszárik Zoltán életművéről
és a színvonalas kiállításról

melyek Huszárik Zoltán alkotói
tehetségéról árulkodnak.
A Huszárik Zoltán Alapítvány
tevékenységéről Szalay Ákos elnök beszélt a megnyitón, aki elmondta, hogy 2011-ben Nagy
Anna és Huszárik Kata, Huszárik Zoltán lánya hozták létre soksok alapítóval, de igazából 20152016 táján kezdett el működni.
- Az alapítvány elsődleges célja
Huszárik Zoltán szellemi és tárgyi örökségének összegyűjtése,
megóvása, ápolása és minél nagyobb körben való megismertetése és minden olyan tevékenység, ami Huszárik Zoltán tevékenységén keresztül a magyar
szellemi értékeket határokon átívelő módon ápolja és terjeszti –
fogalmazott az elnök.
Mint elhangzott, az alapítvány
célkitűzései között szerepel a filmes alkotó domonyi szülőházának megmentése, amiből egy tájházat-illetve egy emlékházat ala-

Huszárik Zoltán
kítanának ki a következő években.
A szervezők Rétvári Bencét, a
váci választókerület országgyűlési képviselőjét kérték fel a kiállítás megnyitására, aki elsősorban az értékek megőrzéséért tett munkát köszönte meg a
szervezőknek. A politikus elismeréssel beszélt Huszárik Zoltán filmrendező művészi teljesítményéről, aki maradandót alkotva nemcsak az ő korosztályát,

hanem napjaink ifjúságát is képes „megszólítani”. A tehetségről
szólva – a múlt és a jelen között
párhuzamot vonva – kijelentette, hogy az állam igyekszik ma is
minél több lehetőséghez és támogatáshoz juttatni a fiatalokat. Példaként említette, hogy az Emmi
mellett más szaktárcák is felelősséget vállalnak a tehetséggondozásban.
Dr. Rétvári Bence köszönetet
mondott a kiállítás szervezőinek,
a művelődési központ munkatársainak, az alapítványnak a kulturális élményért, az értékes alkotások bemutatásáért, melyek
hatással vannak egy ma tizenéves, huszonéves fiatalra. – Kérem, önöket, hozzanak el minél
több tízen-huszonéves fiatalt ide
a következő napokban – bíztatta
a szervezőket, a megjelent pedagógusokat, szülőket.
A tárlat bemutatóján a Váci
Dunakanyar Színház színésze,
Smál-Szilaj Gábor Csoóri Sándor
versét szavalta el, majd Mohi Sándor az: In memoriam Huszárik
Zoltán című emlékfilm rendezője osztotta meg a hallgatósággal a
film alapötletének születését, az
anyaggyűjtés folyamatát, a Magyar Művészeti Akadémia bíztató támogatását. Mohi Sándor elmondat, hogy Huszárik Zoltán
huszonnégy, még ma is élő munkatárásával sikerült beszélgetést
készíteni, akik megszólalnak a
filmben, melyet a kiállítás megnyitója után vetítettek le az intézmény színháztermében.
A Huszárik Zoltán grafikáiból,
illetve az egyéb dokumentumokból készült tárlatot október 8-ig
láthatják az érdeklődők, melynek
zárásaként a Szinbád című filmet
is levetítik az érdeklődő közönségnek.
(Vetési)
Fotó: Váli Miklós és
KesziPress
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Csörög: Ötvenmilliós épületenergetikai
fejlesztés valósult meg
Épületenergetikai fejlesztésre fordított 50 millió forintot Csörög Község Önkormányzata. A Váccal szomszédos településen, szeptember 14-én ünnepélyesen avatták fel azt a három intézményt - a polgármesteri hivatal, a művelődési ház és a családsegítő szolgálat épülete -, melyek uniós és hazai forrásból megvalósuló
projektet, aminek keretében megújult Az energetikai fejlesztés során szigetelték és újrafestették a homlokzatokat, kicserélték a nyílászárókat és napelemeket helyeztek el a felújított tetőzeteken

A

polgármesteri hivatal épülete előtt rendezett ünnepségen
Hegedűsné Kripák
Ildikó polgármester köszöntötte a megjelenteket, aki az utóbbi években zajló fejlesztésekről, illetve a most megvalósuló épületenergetikai korszerűsítésről beszélt az átadón.
A megszépült, és megújult
köntösbe öltöztetett polgármesteri hivatal épülete előtt a
település vezetője felidézte az

elmúlt években megvalósult
fejlesztéseket; - 2015-ben útátadás, 2016-ban egy újabb útátadás és 2018-ban a 2017-es decemberi közleménynek megfelelően ünnepelhetjük, hogy három önkormányzati épületünk
teljesen új dizájnt kapott, és ez
által nem csak az itt dolgozók,
hanem a település lakossága is
kulturáltan tudják az ügyeiket
intézni.
A mintegy 50,5 millió forint
támogatásból az önkormány-

zat hivatali épülete, a családsegítő szolgálat és posta, valamint
a kulturális ház és a könyvtár
épülettömbjeinek ablakait cserélték ki. Hőszigetelték és újrafestették a falakat, lecserélték
a tetőzetet, amire áramfejlesztő napelempaneleket helyeztek
ki. Az energetikai fejlesztéssel a
középületek üzemeltetési költsége jelentős mértékben csökken, de mint elhangzott, a közösségi terek rendbetételkével
alapvetően a lakosság ügyintézése- vagy szabadidős tevékenysége is komfortosabbá válik.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester örömét fejezte ki, hogy – a váci rendőrkapitány és szervek vezetői mellett - a település közösségét
megtisztelte jelenlétével dr.
Maruszki Gábor, a Váci Járási Hivatal vezetője. Bejelentette, hogy dr. Rétvári Bence, az
Emmi parlamenti államtitkára, Csörög országgyűlési képviselője halaszthatatlan kormányzati feladata miatt nem

tud részt venni az ünnepségen, aki levélben gratulált az
önerő nélküli, kormányzati támogatásból megvalósított fejlesztésekhez. A politikus levelében – többek között – ezt írta
az elmúlt időszak eredményeinek ismertetése után: ”A magyar emberek is ugyanúgy dolgoznak, mint nyugat-európai
társaik, ezért az életszínvonalnak is közelíteni kell egymáshoz. A csörögiek is ugyanolyan
szorgalmasok, mint a nagyvárosi emberek, ezért számukra
is jár, hogy ápolt körülmények
között működjenek a közösségi
intézmények. Egy település sikerének a titka az összetartás,
az összetartásnak viszont feltétele, hogy a közösségi intézmények jó állapotban legyenek.”
A szalag átvágását követően
az ünneplők átvonultak a művelődési házba, ahol a művészeti csoportok előadását tekinthették meg.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

A helyi buszközlekedés támogatására
pályázik az önkormányzat
Állami pénzre pályázik a váci önkormányzat a helyi buszközlekedés finanszírozására. Az illetékes
minisztérium ugyanis pályázatot írt ki a helyi közösségi közlekedés támogatására. Mivel a dokumentumok benyújtásának határideje augusztus 22. volt, ezért a képviselőtestület az augusztus
13-i rendkívüli ülésen döntött.

V

ácott hosszú évek
óta a Volánbusz
végzi a helyi járatok működtetését.
Az elmúlt évtizedekben többször módosultak az útvonalak
és a menetrend. Időnként ezzel
kapcsolatban panaszok érkeznek az önkormányzathoz, például akkor, amikor egy járat
kimarad, vagy jelentős késéssel
halad végig az útvonalán.
A város rendszeresen pályázatot ír ki a helyi buszközlekedés lebonyolítására, ám eddig gyakorlatilag csak a Volánbusszal tudtak érdemi tárgyalásokat folytatni és szerződést
kötni. Az idén a megállapodás
szerint Vác mintegy 90 millió

forintot fizet az egyébként állami tulajdonban lévő cégnek, ez
az összeg fedezi a bevételek és a
kiadások közötti különbséget.
Az elmúlt esztendőkben már
voltak próbálkozások egy takarékosabb rendszer kialakítására. 2014 áprilisában például arról döntött a képviselő-testület,
hogy költség hatékonyságból
átszervezi a helyi autóbuszok
közlekedésének rendjét, ám a
júniusi ülésen már úgy szavaztak, hogy augusztus 1-től vis�szaállítják a régi menetrendet.
Az új, csökkentett járatszám
ugyanis nem nyerte el a lakosság tetszését, valamint a hos�szabb menetidő miatt sokaknak kellett munka után a buszra várniuk. Az sem volt mellékes, hogy majdnem a duplájára
nőtt a bérletek ára.
A mostani pályázat benyújtásával és pozitív döntés esetén
a város számára megtérülhet a
közösségi közlekedésre fordított összeg részben, vagy egészben.
Furucz Zoltán
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Álmod meg, pályázz és nyerj:
zöld megoldások a fenntartható jövőért
2018-ban is meghirdeti Zöld Megoldás-pályázatát a Duna-Dráva Cement Kft. Az évek óta működő pályázaton keresztül a DDC kiemelt figyelmet fordít a környezettudatos kezdeményezések, innovációk támogatására. Hazánk meghatározó építőanyag-gyártója az elmúlt 8 évben
összesen 34 projekt megvalósulását segítette,
összesen mintegy 60 millió forinttal. A pályázat
hagyományait követve a legkiemelkedőbb pályamunkák idén is több millió forintos támogatást kaphatnak.

K

örnyezettudatos törekvések
megvalósítására a korábbi években pályázók
széles köre nyerhetett támogatást a Zöld Megoldás-pályázat
keretében. A nyertes projektek
között szerepelnek közösségi
terek, tanösvények és madárbarát iskolakertek – de hosszú
távú programok is születtek a
DDC támogatásával: környezetnevelési programok és ener-

giahatékonyság növelését megcélzó kezdeményezések is elindultak. A pályázat célja, hogy
fenntartható jövőt, élhetőbb
környezetet teremtsen a jelen

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali
kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál
az alábbi munkakörök betöltésére:

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE CSŐSZERELŐ

és a jövő nemzedékei számára,
megismertesse és megszerettesse a fiatalokkal a zöld gondolkodást és a természetet.
A 2018/2019 évi pályázatra a
Vác, Beremend és Pécs környezetében élők október végéig adhatják le a jelentkezésüket, melyeket szakértői bizottság fog
elbírálni. A váci és a beremendi
térségből érkező pályázatokra 3-3 millió forint, míg Pécs
és környéke számára 1,5 mil-

lió forintos támogatás áll rendelkezésre.
A jelentkezők pályázatukat
2018. szeptember 05. és október 31. között adhatják le.
További információ:
www.duna-drava.hu/hu/
zold-megoldas
Jelentkezés:
www.duna-drava.hu/hu/
aktualis-palyazati-anyagok

Átadták a hatodik ovisportpályát Dunakeszin
Újabb ovi-sportpályával gazdagodott a város. Ezúttal a Dunakeszi Óvoda Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár Posta utcai tagóvodájában vehették birtokukba a kicsik ezt a sokrétű sportolásra alkalmas létesítményt.

– Ez már a hatodik alkalom városunkban, hogy ovis sportpálya megnyitóján vehetek részt
– fogalmazott köszöntőjében
Dióssi Csaba polgármester.
– Eddig nagyon pozitív tapasztalatunk van minden óvodában, ahol ez már kiépítésre
került. Azt látjuk, hogy a gyerekek mozgékonyságát hasznosan elősegíti. Országosan több száz pálya épült már
s reméljük, hogy a mai gyerekek visszahozzák Magyarországot a labdarúgás élvonalába. Ugyanis a program elindításában komoly szerepe volt
az aranycsapat egyik tagjának,
Buzánszky Jenőnek, aki megalapozta és szívvel-lélekkel támogatta a kezdeményezést. De
nem csupán egy pályáról van
szó, hanem egy teljes testnevelési tevékenységről. Köszönet a létrehozóknak, és a működtetőknek, hiszen ez plusz
feladatot jelent az óvónőknek

a foglalkozások megtervezésében. Ugyanis nem csupán a
labdarúgásról van szó, hiszen
ez olyan multifunkcionális pálya, amit többféle sportra, például kosárlabdára is igénybe
lehet venni.
Végezetül
emlékeztetett
arra, hogy az első pálya felavatásakor az alapítvánnyal közösen döntöttek a folytatásról, és
az eltelt idő alatt kiderült, hogy
nagyon jó és hasznos döntés
volt.
Avatóbeszédében dr. Molnár
Andrea, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány elnöke szólt arról, hogy évek óta tartó együttműködésük van Dunakeszi
önkormányzatával. A pozitív
tapasztalatokra alapozva évről évre támogatják egymást a
közös cél megvalósítása érdekében.
– Dunakeszin ez a hatodik
pálya, a megyében a harmincegyedik. és országosan pedig

már háromszázkét pálya létesült alapítványunk támogatásával. A kezdeményezés 2011ben kezdődött azzal a céllal,
hogy intézményi kereteken belül megvalósítsunk egyfajta
sportág specifikus testnevelést.
Azonban a sportoláshoz eszközöket is kell biztosítani. Emellett segítünk az óvoda pedagógusoknak abban is, hogy az
eszközök használatát is elsajátítsák. Ezért egy sajátos képzési programot is kialakítottunk,
valamint oktató könyveket
írattunk hozzáértő szakemberekkel. Az óvónők egy képzésen vesznek részt, melynek elvégzéséről alapítványi oklevelet is kapnak.
Azt is elmondta az elnök as�szony, hogy a Röplabda és Kézilabda Szövetségekkel közösen folytatják ezt a programot,
melynek jelmondata: „Nagy lépés kis cipőben!”.
Szabóné Ónodi Valéria, a

szolgáltató központ intézményvezetője köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek a pálya létrehozásában. Hiszen az óvodáknak
központi feladata, hogy testi, lelki és szellemi szempontból kiegyensúlyozott gyerekeket neveljenek, Ennek nagyon fontos része a fizikai nevelés, amelyhez egy ilyen pálya nagyon sokféle lehetőséget
biztosít nem csupán a konkrét
sportfoglalkozások keretében,
hiszen emellett szabad játékra
is lehetőség nyílik.
A pályaavató szalagátvágást
követően az ovisok egy csoportja zenés mozgásos bemutatót tartott, majd a városi sportegyesület röplabda szakosztályának ifjú leányai a labdajáték alapjaival ismertették meg
a gyerekeket.
Katona M. István
A szerző felvétele

Feltételek:
- Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább
1 éves gyakorlat a szakmában
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely
(Fót, Göd)
- "B" kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- Láng -és ívhegesztési képesítés és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
- Szolgálati telefon
- Továbbképzés
- Barátságos, családias munkalégkör
- Változatos munkavégzés
Érdeklődni Párzsi Attila karbantartási vezetőnél
(mobil: +36-30-9706-491)

BUSZVEZETŐ
Feltételek:
-"D"kategóriás jogosítvány, min. 3 év gyakorlat
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Szolgálati telefon
- Barátságos, családias munkalégkör
- Változatos munkavégzés
- Azonnali kezdés
Érdeklődni Glasza Gábor városüzemeltetési
vezetőnél (mobil: +36-30-261-6351)
Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail
címre várjuk a titkárságon.

Ponyva védi a naptól
a homokozóban játszó gyermekeket

Néhány hete már egy ponyva védi a Kölcsey utcai bölcsődében a homokozóban játszó kicsiket a tűző naptól. A négy erős rúdra kifeszített, időjárásálló vászon a Váci Fegyház és Börtön adományaként
került a gyermekintézménybe. A kis házi átadáson Mokánszky Zoltán alpolgármester dicsérte a vezetést, mert már nem ez az első
eset, hogy sikerült mozgósítani társadalmi kapcsolataikat és hozzájutni olyan eszközökhöz, amelyekre a költségvetésből nem telik.

F

arkas Lívia, a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének igazgatója
elmondta, hogy a szintén a Kölcsey utcai óvoda területén működő, halmozottan fogyatékos gyermekeket és felnőtteket
gondozó részlegükbe a Vácott telephellyel rendelkező Michelin
cég vásárolt egy mobil klímát. Ez
nagy segítség a meleg napokon,

hiszen a legtöbb gondozott nehezen mozog, sokat ülnek, vagy
fekszenek és a szabadban való
tartózkodásuk is csak felügyelet
mellett oldható meg.
Az alpolgármester követendő
példaként ajánlotta a többi gyermekintézmény számára a Kölcsey utcai bölcsi társadalmi kapcsolatépítési törekvéseit.
Furucz Zoltán
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Fóti Szüret – Fóti Ősz

A

kerek évfordulóhoz
illően ki is tett magáért a település.
Már az előző este
egy hagyományápoló kiállítással indult a rendezvény a Vörösmarty Mihály Művelődési Házban, ahol az egykori Fóti
Ősz sorozatot elevenítették föl.
A sok régi szürethez kapcsolódó eseményt megörökítő fényképpel, tárlókkal és eszközökkel hangolták Kiss Eszter helytörténeti gyűjteménykezelő és
munkatársai a fótiakat a másnapi eseményhez. Bevezetőben
Palásti Béla igazgató méltatta a
kiállítás jelentőségét, majd Lévai Sándorné, az Értéktár Bizottság elnöke idézte föl a régi
szokásokat, végül Balogh Dávid ismertette a fóti szürethez
kapcsolódó helytörténeti kutatásai eredményét.
A szeptember 15-én, szombaton tartott nagyrendezvény
már délelőtt elkezdődött a korabeli gépkocsik, és motorok
felvonulásával. Délben pedig
sorjáztak a feldíszített szekerek, hintók, és lovasok már régen nem tapasztalt létszámban.
Persze a lovaskocsikon nem
csak a hajtó ült a bakon, hanem
ünneplőbe öltözött sokaságot
is vittek magukkal föl a Somlyó hegyre, még négylovas hintót is csodálhattunk. Útközben
kézről kézre jártak a boroskancsók, demizsonok, így aztán
nótaszóval, zenével érkezett
meg a tömeg Fáy András egykori, de ma is működő Préshá-

A Fóti Szüreti Vigasságnak emberemlékezet óta
nagy hagyománya van. Volt ugyan időszak, amikor nem tartották meg, de aztán újra indult ez a
régi szép szokás, így az idén már az 50. „újkori”
szüretet jegyezhették föl a krónikások.

Hintón érkezett a két polgármester

za és Vörösmarty Mihály szőlőkunyhója közti rétre.
Gondoltak a szervezők azokra is, akik nem fértek föl a szekerekre, vagy éppen nem a
kezdéskor akartak fölmenni
a hegyre, számukra óránként
közlekedett föl és le két hangulatos kisvonat.
Ahogy illik és szokás, részt
vett az ünnepségen az erdélyi
Balavásár testvértelepülés küldöttsége, aki hozták magukkal
a fiatalokból álló tánccsoportjukat is.
Fönn a Somlyón hatalmas
színpad és kivetítő várta a fellépőket, köztük a Fóti Boglárka
Néptáncegyüttest, a balavásári

Vásár Tánccsoportot, a szintén
jubileumot ünneplő Fóti Népművészeti Középiskola tánckarát, majd később a Duna
Művészegyüttest, akik a Puszták népe című előadással ragasztották a színpad elé a jelenlévőket. Zárásul - már sötétedéskor - a Szarka fivérek nagyhírű Ghymes Együttese tette
föl a koronát Fót 50. szüreti vigasságára.
Bartos Sándor fóti polgármester gondolatai:
„50 évet megélni életben is
szép, még szebb egy ötven éves
házassági évforduló, de ehhez
hasonlíthatóan csodálatos az
ötven éven keresztül folyama-

tosan megtartott szüreti mulatság is. Ha az elődeink ezt ötven
éven keresztül megtartották,
akkor ezt a fóti hagyományt nekünk is követnünk kell. Kivételesen eltértünk a vasárnapi rendezéstől, ugyanis akkor egybe esnénk a Hősök terén tartott
Nemzeti Vágtával, amire pedig
a lovasaink jelentős része készült. Ők javasolták, hogy rendezzük inkább szombatra. Az
ötven évhez illően, ötven lovasunk jött velünk ide föl.
Aki a hagyományait nem
tartja, az elveszik. A magyarság azért tudott megmaradni, mert nem engedi veszni az
ősök tudását, szokásait. Nekünk is ugyan ez a föladatunk. A szüretet tehát megtartjuk annak ellenére, hogy jelenleg nincs szőlőnk. Ennek az az
oka, hogy a filoxéra vész idején a fóti szőlők jelentős része
kipusztult, a szőlőterület éppen itt húzódott a Fáy András
présháza alatti lejtőn. Később
pedig a részben visszatelepített
oltványszőlőket a kommunista
időkben elvették a gazdáktól,
nem hagytak még nyolcszáz
ölet sem. Így pusztult ki a szőlő innét. Most azonban tervezzük, hogy újra telepítünk majd
szőlőt. Beleillik ez régi nagyjaink emlékének ápolásába, a reformkori kiválóságaink szellemét szeretnénk elevenen tartani. Bízom benne, hogy a mai fiatalok is folytatják majd, amit
rájuk hagyunk.”
Windhager Károly

„Amikor az atyafiak
együtt muzsikálnak”

A

fenti címmel élvezhette a Dunakeszi
Református Egyházközség templomának zsúfolásig megtelt műértő közönsége Sebestyén Márta
és a Gryllus fivérek lélekemelő, megrendítően szép műsorát,
melyben a gyönyörűen megszólaltatott muzsika a dallal és
a verssel „összeölelkezve” járta
be a zsoltárok, népdalok csodálatos világát.
Szőke Attila Szilárd, a helyi református gyülekezett lelkipásztorának közösségépítő és erősítő
gondolatai után Sebestyén Márta
népdalénekes és a Kaláka együttes két alapító tagja, Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos a Bibliá-

ból választott zsoltárokat, gyönyörű magyar, csángó, erdélyi
népdalakat szólaltattak meg nívós művészi igényességgel.

A megzenésített zsoltárok, a
dalok, versek elhangzása előtt
keletkezésük történetéről meséltek, színesen, sokszor anekdotázással párosítva. Kodály, Bartók
erdélyi gyűjtő körútjainak története mellett Ady, Weöres Sándor
és még számos költő verseinek
megszólaltatásán kívül megemlékeztek a nemrég elhunyt
Kányádi Sándorhoz fűződő alkotói barátságukról is…, megzenésített verseinek közreadásával.
A nagysikerű rendezvény Dunakeszi Város Önkormányzata
támogatásával, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Dunakeszi Szervezetének szervezésében
valósult meg.

(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Dunakeszi: Közeledik a hagyományőrző
Szent Mihály-napi búcsú
„Itt van az ősz, itt van újra …” ami egyet jelent Szent Mihály havával és városi búcsúnkkal. Dunakeszi védőszentje, a Szent Mihály tiszteletére rendezett búcsú idén szeptember 29-30-án kerül megrendezésre a IV. Béla király téren.

I

gazi népi hangulat lengi be városunk főterét
szeptember utolsó hétvégéjén. Szórakoztató színpadi programjaink mellett a
hagyományokhoz híven kézműves vásár, népi játszótér és
vidámpark is várja a rendezvényre látogatókat. A kézműves vásáron ki-ki kedvére vá-

logathat az árusok portékái
közül, a vásárfiát pedig finom
falatok és mennyei italok társaságában élvezheti a nagyközönség.
A hagyományok sátrában
érdekes helyi népszokásokkal
ismerkedhetünk meg, ahol kicsit visszatérhetünk az időben
átélhetjük a régi kor varázsát.

A Helytörténeti gyűjtemény
átadójára vasárnap 11 órakor
kerül sor, ahol még több hagyományőrző ereklyével és
városi történettel ismerkedhetünk meg, a kisebbek pedig itt
is kézműves foglalkozás és játék várja.
A Hagyományok Sátra és
a Révész István Helytörté-

neti Gyűjtemény programjai
szombaton 12-18 óra, vasárnap 13-18 óra között látogathatók.
Találkozzunk szeptember
végén és ünnepeljük együtt
Szent Mihály havát! – invitálják a város polgárait a Dunakeszi Programiroda munkatársai.

III. Erdővarázs Családi Nap:
erdei forgatag a fővárosban

Közéleti újság

A magyar erdők idén is beköltöznek Budapest belvárosába! A III. Erdővarázs Családi Napon, 2018. szeptember 21-22-én az állami erdőgazdaságok
a Szabadság térre várják mindazokat, akik kíváncsiak a hazai erdők értékeire, és az erdészek különleges munkájára.

Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu

A

főleg családoknak szóló ismeretterjesztő programokat
változatos színpadi előadások kísérik, fellép többek
között Szalóki Ági, a Rutkai
Bori Banda, a Csörömpölők
Együttes és a Kifli Zenekar, de állatbemutatók, óriásbábok és lábbábos színház, valamint a Kaposvári Roxínház bemutatója is
megtekinthető a mindenki
számára ingyenes rendezvényen.
Az érdeklődőket 15 tematikus sátorban fogadják
az erdőpedagógusok és erdészek, akiktől megtudhatjuk, hogy mire való a kacor,
mit jelent a szálalás, milyen állat a suta, és hogyan
gondozzák az örök erdőket
a szakemberek. Kóstolhatunk erdei termékeket, mézet és lekvárokat, kipróbálhatjuk a kisvasúti mozdony
szimulátort, mikroszkóp
alatt vizsgálhatjuk az erdei élőlényeket, és még igazi erdei traktorra is felülhetünk.

Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre

E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
Mediaworks Hungary Zrt. 1225
Budapest, Campona u. 1.
Felelős vezető:
Bertalan László nyomdaigazgató
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó
nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

A lap megjelentetéséhez
hozzájárult a Nemzeti
Kulturális Alap
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Kistérségi
Hétpróba

Esti Fény nyerte a Kincsem díjat

Koszorúzás Kincsem
gödi szobránál

A verhetetlen magyar csodakanca egykori gödi istállója tavaly új „köntösbe öltözött”, melynek környezetét is újjávarázsolta pályázati forrásból a
városi önkormányzat. Az u-alakú épületegyüttes belső udvarának középpontjában emelkedik Tóth Béla szobrászművész lenyűgöző alkotása, Kincsem szobra. Az 54 versenyen 54 győzelmet arató csodakanca szobrát
szeptember 6-án délelőtt megkoszorúzták a Kincsem Nemzeti Kft. és a városi önkormányzat képviselői.

XX. évfolyam 18. szám

Dunakeszi nyerte
a sárkányhajók küzdelmét

A VIII. Dunakeszi Feszt legnagyobb érdeklődéssel kísért összecsapása a
sárkányhajó légiók viadala volt a Kistérségi Hétpróba versenyszámai közül. A két szomszédvár, a házigazda Dunakeszi és az immár a közel egy
évtizedes örök riválisa, Göd minden évben külön, igazi presztízs "mérkőzést" vív egymással a győzelemért.

I

P

Sajtótájékoztató Kincsem gödi szobránál: Dr. Szinay József címzetes főjegyző,
Pécsi István, dr. Pintér György

écsi István, a Kincsem
Nemzeti Kft. ügyvezető igazgatója és dr.
Pintér György, Göd
Város Önkormányzatának alpolgármestere közösen tartott
sajtótájékoztatón jelentették
be, hogy hagyományt szeretnének teremteni a koszorúzási
ünnepségből, mellyel minden
évben a szeptemberi Kincsem
Díj előtt emlékeznek meg a legsikeresebb és legeredményesebb magyar versenylóról.

bi helyen látja meg a napvilágot, Hesp ükunokája legalábbis erre eszküszik, bár a tulajdonos, Blaskovich Ernő a Vadász- és Versenylap egyik
körkérdéésben azt válaszolja,
hogy Kisbérre emlékszik.”.
Nos, a fentebb említett angol Hesp Róbert tréner az
1870-es években került Gödre, mert megtetszett neki a
gödi klíma, a Duna közeli párássága, a homokos talaj, melyen később Kincsemet is fel-

2018. szeptember 9.:
A Kincsem Díj győztese Esti Fény, Línekkel a nyergében

Blaskovich Ernő lova 1874ben látta meg a napvilágot,
és „1876. június 21-én fut először a berlini Criteriumban,
három ellenfelét négy hos�szal veri” – írja Farkasházy Tivadar Overdose – verhetetlen
11 című könyvében, aki egy
érdekes párhuzamot is papírra vett: „Homéroszért hét város versengett, Petőfin Kiskőrös és Kiskunfélegyháza vitatkozott sokáig, Kincsemen
Tápiószentmárton
és Kisbér szokott hajba kapni, de minden bizonnyal előb-

készítette a versenyekre. Hesp
Róbert és Kincsem elválaszthatatlanok voltak egymástól,
mint ahogy a csodakancsa és a
gödi kútból kimert víz, és a hűséges kismacska… (Hesp Róbert leszármazottai a múlt században trénerként és zsokéként
Alagon kamatoztatták kiváló
szakmai tehetségüket, tudásukat. Az idézett ükonoka, Hesp
József írta a Magyar galoppsport története című 360 oldalas könyvet, melyet Krebs András és Brenyó József szerkesztett. A szerk.)

És még megannyi sztori, de
leginkább a világra szóló siker
kötődik Kincsemhez, amely –
mint dr. Pintér György fogalmazott – olyan szimbóluma,
„nagykövete” Gödnek, mint
Puskás Öcsi Magyarországnak
Pécsi István Kincsem rendkívüli eredményei mellett a
csodakanca tiszteletére rendezendő futamról szólva kiemelte, hogy a Kincsem Díj első alkalommal lesz Group III-as
osztályú verseny, amely magas
színvonalat, nagyszerű lovak
küzdelmét ígéri.
A Food Truck Show és hétvégi versenyek programja szeptember 7-én, pénteken indult a
Kincsem Parkban -, melyben
volt többek között agár verseny -, szombat az ügető versenyről szólt, míg vasárnap a
galoppversenyeké volt a főszerep, melynek a csúcspontjaként
futották a Kincsem Díjat, közel
húszezer néző óriási érdeklődésével kísérve.
A nap fő versenyszámát, a 12
millió forint összdíjazású Kincsem Díjat csodálatos futással
Esti Fény, a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok lova nyerte, Nagy
Tamással a nyergében. A kiváló
versenyló trénere, Zala Csaba.
A hároméves angol telivér a
Magyar Derby és a Szent István Díj megnyerése után hazánk legrangosabb versenyét,
a nemzetközi Kincsem Díj trófeáját is begyűjtötte a Kincsem
Parkban.

dén Göd, Mogyoród, Szigetmonostor és
a rendező Dunakeszi egysége szállt vízre, hogy az egy kilométeres távon eldöntsék, ki a legjobb. Tavaly szoros versenyben Dunakeszi nyert a gödiek előtt, ezért külön is hajtotta a becsvágy Vajda Béláékat, hogy
revansot vegyenek ifj. Bauer Mártonékon. Gyönyörű, napfényes időjárás, ám igen "háborgó"
Duna fogadta a sárkányhajókban "lapátoló" kiváló sportembereket.
A rajt után a gödi hajó -, melyben több egykori sikeres és eredményes kajakos húzta a lapátot - azonnal élre állt, mintegy félhajóval elment a nagy vetélytárs, Dunakeszi mellett,
amely a belső pályán, a Duna mélyebb részén
haladhatott a sorsolásnak köszönhetően. Remek volt a verseny, óriási izgalom a szurkolók
körében, akik hangosan buzdították kedvenceiket a parton.
Féltávnál is őrizték előnyüket a gödiek, ám
a dunakeszi légi egy pillanatra sem mondott le
a győzelemről, ami az óriási koncentrációval
evező sportemberek arcára volt "írva", akiket
ifj. Bauer Márton kormányos folyamatos vezényszóval irányított. A rendkívül látványos és
izgalmas verseny az utolsó kétszáz méteren fordult meg, amikor a hazai csapat méterről méterre siklott az addig vezető hajó elé, és előnyét

megtartva, jó félhajó hosszal legyőzte örök riválisát.
A sárkányhajók versenyében először fordult
elő, hogy két egymást követő évben ugyanaz
a város nyerjen. Ezzel a fantasztikus sikerrel a
dunakeszi légió büszkélkedhet a kiváló sportembereknek köszönhetően, akik között évek
óta a csapat tagja Dióssi Csaba polgármester és
Erdész Zoltán alpolgármester is.
Óriási volt az öröm a dunakeszi táborban, a
"legyőzött" gödiek csapatkapitánya, Vajba Béla
nagyon sportszerűen gratulált a hazaik sikeréhez, de azt is hozzátette; hátráltatta őket, hogy
a parthoz közeli pályán versenyezhettek, ahol
a Duna alacsony vízállása miatt néhol zátony
akadályozta a gyorsabb haladást. "De ez sport,
majd jövőre visszavágunk"! - mondta egy kicsit
kesernyés mosollyal.
Ifj. Bauer Márton a rendszeres felkészülésnek, a kemény edzéseknek, és a tudatos, nagyon taktikus versenyzés diadalaként értékelte győzelmüket. A másik két egység is tisztességesen küzdött, ám ők nem tudtak beleszólni
a két "nagy" versenyébe, amit a közönség hatalmas tapssal jutalmazott.


Vetési Imre
Fotó: Katona M. István

(Vetési)
Fotó: KesziPress és
Patyus Patrik
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