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Zenei flashmob az Ipoly menti
turizmus élénkítéséért

A

Az Ipoly hídon, a magyar - szlovák határvonalnál:
Kovács István, Márta István, Cagala Szilvia, dr. Rétvári Bence

gépjármű forgalom elől szombat délelőtt két órára lezárt hídon a zuhogó esőben is nagyon
sokan érkeztek gyalogosan a szlovákiai Ipolyszalkáról is a magyar oldalra, hogy részesei legyenek a rendkívüli
kulturális rendezvénynek, amely a két
nemzet himnuszával vette kezdetét az
Oucha Fúvószenekar és a Vác Civitas
Szimfonikus Zenekar előadásában.
Dr. Rétvári Bence megnyitó beszédében egyedi, formabontónak nevezte
a két zenekar műsorát, melynek ötletgazdája Márta István zeneszerző volt,
aki a magyar kulturális életben már
számos értékes alkotással büszkélkedhet.
– A zene, a híd összeköt bennünket,
melyet a szlovák és a magyar zenekar
is kifejezésre juttat közös műsorával
Szentesi István Emil és Sándor Bence
vezényletével – mondta a politikus.
- Az Ipoly fölött ívelő hídhoz hasonlóan a zene is összeköti a folyó két oldalán élő embereket, szimbolizálja az
összetartozást magyarok és magya-

rok között – folytatta Rétvári Bence,
aki szerint kifejezi az összefogást a V4
két országa, Magyarország és Szlovákia
együttműködésében, szerteágazó jó
szomszédi kapcsolatában, amely rendkívül fontos az európai kultúra megőrzése szempontjából. A mai flashmob
egyfajta figyelemfelhívás is a jövő június végi Ipoly fesztiválra, melyben színes kulturális programokkal, a helyi hagyományok bemutatásával, népszerű zenekarok koncertjeivel várjuk
majd az embereket a gyönyörű természeti környezetben. A fesztiválra látogatók a magyar mellett megismerhetik a szlovák és a sváb kulturális értékeket, hagyományokat is. Az Ipoly
fesztivál megrendezésének nem titkolt
célja, hogy a hazai turizmus térképére
újra felkerüljön ez a szép tájegység, a
Börzöny és az Ipoly mente – tette hozzá
az Emmi parlamenti államtitkára.
– Bízom benne, hogy a fesztivál látogatói beleszeretnek a gyönyörű természeti környezetbe, felfedezik a régió rejtett kincseit, és később visszajáró

A nyárból egy nap alatt késő őszi, hűvös, esősre fordult időjárás ellenére is sokan kísérték nagy érdeklődéssel Szlovákia és Magyarország határvonalánál emelkedő Ipoly
híd letkési oldalán, az egykori határátkelő épületénél a szlovák és magyar fúvószenekar különleges zenei flashmobját. Dr. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője mellet Letkés és a szlovákiai Ipolyszalka polgármestere szerint a folyó két oldalán élő emberek összetartozását szimbolizálja a hagyományteremtő zenei rendezvény, ráirányítja a figyelmet a régió turisztikai értékeire.
vendégként köszönthetik őket az Ipoly
mentén élők – zárta megnyitó gondolatait dr. Rétvári Bence, aki reményét fejezte ki, hogy a jövő évi fesztiválon újra
találkoznak majd.
- Egy álmom teljesült – jelentette be
Márta István, zeneszerző, fesztiváligazgató miután kedves szavakkal köszöntötte a határon innen, és a határon
túlról érkezett közönséget. Az álma, ez
év augusztusában vált valóra, amikor
a Drávaszabolcsnál, a lezárt Dráva hídon magyar fúvószenekar és a horvát
rendőrség férfikara műsorát élvezhette a közönség.
- A rendezvénynek fantasztikus sikere volt. Ezért nagyon örültem, amikor Rétvári úr felkért, hogy ezt az egyedi programot az Ipoly hídon is valósítsuk meg. Rendkívül fontosnak tartom,
hogy hosszú évek óta ez a híd nem elválaszt bennünket, hanem összeköt, amit
ma ezzel a zenei flashmobbal is megünneplünk – hangoztatta Márta István.
A két zenekar nagysikerű műsora
után a zenészek, a térség polgármes-

terei, az Ipoly két oldalán lévő településekről érkezett vendégek dr. Rétvári
Bencével és Márta Istvánnal együtt a
két országot összekötő Ipoly hídra vonultak, hogy a különleges rendezvény
emlékére egy közös fotót készítsenek,
melynek idejére már az időjárás is a
szebbik arcát mutatta.
- Csodálatos érzés, hogy a
szalkaiakkal nagyon régóta együtt
gondolkodunk, együtt munkálkodunk, hogy az emberek az Ipoly mindkét oldalán békességben, napról napra jobban éljenek – mondta a Dunakanyar Régió érdeklődésére Kovács István. – Jövőre lesz 25 éve, hogy
megnyílt a határ – folytatta Letkés polgármestere. - A két településen élők
között nagyon nagyfokú a rokoni kapcsolat, melyeken túl barátságok is szövődtek. Átjárunk egymáshoz vásárolni, dolgozni, számos közös kulturális rendezvényt hoztunk létre,
mint pl. a Lakodalmast, amit mindkét településen bemutattak a szereplők. Nagyon jó érzés, hogy a híd ös�-

szeköti a szalkai és a letkési embereket.
Az együttműködés történelmi jelentőségéről hasonlóképpen vélekedik
Cagala Szilvia, Ipolyszalka polgármestere is.
- A zenei flashmob legfontosabb üzenete, hogy összeköti a két település lakóit, a híd kapocs Ipolyszalka és Letkés, Szlovákia és Magyarország között. Látogatjuk egymás rendezvényeit,
a híd kulturális, turisztikai, gazdasági kapocsként ível a két nemzet között.
Ipolyszalkáról sokan járnák dolgozni
pl. Ipolytölgyesre – mondta példaként
a polgármester asszony, aki reményét
fejezte ki, hogy a jövő évi Ipoly fesztiválra látogatók felfedezik Ipolyszalkát
is, a település turisztikai, kulturális értékeivel együtt.
A flashmob idejére lezárt Ipoly hídon déli tizenkettőkor újra megindult
gépjármű forgalom arról tanúskodott,
hogy tényleges összekötőkapocsként
ível a két nemzet között.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Váci Polgári Est: havonta jelentkező új fórum a lakosság tájékoztatására

Rétvári Bence meghirdette a 2030-ig
szóló Kornis Gyula fejlesztési tervet

A váci választókerület településein a közelmúltban kivitelezett fejlesztések mellett a 2030-ig megvalósítandó Kornis Gyula fejlesztési tervről tartott előadást dr. Rétvári Bence a Váci Polgári Est vendégeként, a térség országgyűlési képviselője. Az Emmi parlamenti államtitkára a terv bemutatása során elmondta, hogy a váci és a szobi járás gazdasági, turisztikai, oktatási, kulturális, valamint egyházi közösségek, a családok mindennapjait segítő fejlesztési
elképzeléseket vázolja fel. A politikus szerint elkerülhetetlen, hogy 2030-ig ne épüljön meg a váci Duna-híd.

H

Fördős Attila polgármester

árom szervezet –
Váci Reménység
Egyesület, a Váci
Polgár Közéleti Havilap, a Dunakanyari Védegylet Alapítvány – hagyományteremtő szándékkal indította
útjára szeptember 27-én a havonta jelentkező rendezvényt,
melynek házigazdája, Fördős
Attila polgármester, a KDNP
váci elnöke, és Pető Tibor alpolgármester, a Fidesz városi
elnöke. A Madách Imre Művelődési Központban megjelent érdeklődők sokaságát Fábián Fédra szervező, az est háziasszonya köszöntötte, aki bejelentette, hogy a Váci Polgári Est legfőbb célja a lakosság
tájékoztatása, a közös dolgaik megoldását elősegítő párbeszéd.
Fördős Attila bevezető gondolatai után a ”nagypolitika” legfontosabb feladatának a
jövő évi európai parlamenti választást nevezte.
– Nekünk Vácra, az itt élő
polgárok ügyeinek eredményes
megoldására kell koncentrálnunk – mondta a polgármester,
aki bejelentette, hogy a várost
irányító vezetők kiváló egységben dolgoznak együtt. - Ránk
méltán mondhatják a polgárok: „Ők azok, akikre számíthatunk!” – hangoztatta.

Fördős Attila:
ránk számíthatnak
A fenti kijelentését az elért
eredmények felsorolásával támasztotta alá: létrehozták a város első kőszínházát, önkormányzati fenntartásba vonták
a múzeumot, együttműködnek a magángyűjteményekkel.
– Tavasztól késő őszig, sőt télen is soha nem tapasztalt nívós kulturális élet gazdag kínálata fogadja a vácikat, és a városba látogató turistákat – tette hozzá.
A város pénzügyi helyzetéről
elmondta; a korábbi 16 milliárdos önkormányzati költségve-

tés 6 milliárdra csökkent. Az
okok között említette, hogy az
oktatási-, és egészségügyi intézmények, valamint a tűzoltóság állami fenntartásba került.
Ezen kívül érzékenyen érinti a
várost, hogy három nagy multinacionális cég - IBM, a General Electric és a Henkel - távozásával közel kétmilliárd forint
iparűzési adó bevételtől esett el
az önkormányzat.

épített tartalmas együttműködést. Véleménye szerint nem
lehet több ezer kilométeres távolságból érdemi együttműködést fenntartani, ezért sem fogadtak el pl. egy kínai megkeresést. Bejelentette; a képviselő-testület döntése alapján egy
palesztin településsel létesítenek testvérvárosi kapcsolatot.
– A muszlim „tengerben”
van egy háromezer fős kis keresztény közösség, melynek a
segélykiáltását meg kellett hallanunk, hiszen annak van üzenetértéke, hogy egy magyar és
püspöki székhelyű várost kerestek meg a Dunakanyarban
– monda Fördős Attila polgármester.
Az est első meghívott vendége, dr. Rétvári Bence bevezető gondolatát az április 8-i sikeres országgyűlési képviselő választás elemzésére és értékelésére építette. A politikus
az országos és a választókerület
eredményeit vizsgálva, kiemel-

Dr. Rétvári Bence államtitkár

A napjainkban is különösen aktuális „sláger” témáról,
a hulladékgazdálkodásról újfent kifejtette, hogy a 2010 előtti városvezetés elmulasztotta bővíteni a városi szemétlerakót, melyben 3 ezer forint
volt egy tonna hulladék elhelyezésének díja. – Ehelyett inkább csatlakoztak a Gödöllő
melletti - uniós finanszírozásban épített - lerakót működtető
Zöld Híd Régió Kft.-hez, melynek 20 ezer forintot kell fizetni
egy tonna hulladék elhelyezéséért. Közel hétszeresére nőttek a költségek, miközben az
önkormányzat bevételei ötven
százalékkal csökkentek. Ebben
a helyzetben kénytelenek voltunk a megnövekedett költségeket áthárítani a lakosságra –
húzta alá Fördős Attila.
Az önkormányzat külkapcsolataiban nagyobb hangsúlyt
kapott a V4 országaival kialakított testvérvárosi együttműködés – mondta. A polgármester történelmi és kulturális hasonlóság miatt is fontosnak nevezte a cseh, lengyel, szlovák
és a kárpátaljai városokkal ki-

te, hogy a kormány koalíció jelöltjei radikálisan növelték támogatottságukat. – Az általam
elnyert 51,5 százalékos támogatás is mutatja, hogy van egy
nagyon erős nemzeti erő, a Fidesz-KDNP szövetség és a mögötte álló szavazók - mondta. Szólt arról is, hogy a legalacsonyabb támogatással elnyert
váci választókörzetben is 42%ot kapott, ami rendkívül biztató a jövő évi önkormányzati választások előtt. Bejelentette, hogy az eddig végzett munka és az eredmények tükrében
– választókerületi elnökként –
a polgármester, a két alpolgármester és képviselők újraindítását támogatja.
Az eddig elért eredmények
között sorolta a váci kórház fejlesztésére biztosított 5,6 milliárd forintot, a betegellátás javítására adott 90 millió forintot. A körzet tizenöt településén megnyitott vagy megnyíló
egészségház építése, felújítása mellett kiemelte, hogy a váci
bölcsőde építéséhez 340 millió forint támogatást biztosítottak. A Ferencesek temploma

felújítására, és az oktatási intézmény építésére 569 milliót
adott az állam. Sikerként értékelte a váci kőszínház megnyitását és működését, amely heteken belül megújult színpaddal, modern technikával, kívül-belül megszépült arculattal
fogadja a nézőket.

A terv mottója: „Erős
vidék nélkül, nincs erős
Magyarország”
Pető Tibor alpolgármester

A Kornis Gyula fejlesztési terv bemutatása előtt névadójáról elmondta – sok egyéb
mellett -, hogy 1931-től 1938ig a váci körzet országgyűlési
képviselője volt.
– Ez a terv a mi fejlesztési
iránytűnk, ami meghatározhatja elképzeléseinket a 34 településen. A tervet egyeztetés
és a javaslatok megfogalmazása céljából interneten is közzétesszük – mondta a politikus,
aki Orbán Viktor miniszterelnököt idézte: „2030-ra Magyarország az Európai Unió
első öt olyan országa közé tartozzon, ahol legjobb élni, lakni és dolgozni. 2030-ra hazánk
az új típusú versenyképességi
rangsorban az öt legjobb Európai Uniós állam között legyen.”
– Amikor a saját, 2030-ig terjedő fejlesztési tervünket fogalmazzuk meg, én ezt a mércét állítanám magunk számára is – jelentette ki, majd sorolta az egészségügy, az oktatás, a
kulturális, sportélet, az egyházi közösségek, a családok,- idősek helyzetének javítását szolgáló fejlesztéseket.
Új épületben kell elhelyezni a váci ügyészséget, két éven
belül megépül az ipolydamásdi
híd, megújul a váci rendőrkapitányság épülete, méltó helyet
kell biztosítani a váci tankerületnek – hallhattuk.
– A váci szakképzési centrum 5,5 milliárd forintból újul
meg, autószerelő és cukrász
tanműhellyel, tantermek, és
kollégium kiépítésével – hangoztatta dr. Rétvári Bence, aki
kiemelten foglalkozott a versenysport céljait szolgáló fejlesztésekkel, beruházásokkal
is.

Napirenden volt
a váci Duna-híd építése
A közlekedési helyzetről kifejtette, hogy a MÁV Zrt.-nek
folyamatosan jelzik a váci vonalon tapasztalható zsúfoltságot, késéseket, melyeket csök-

kenthetnek a 2019 közepén forgalomba álló emeletes vonatok. Arra kérdésre válaszolva;
Lesz-e váci Duna-híd? kijelentette: ”2030-ig nem zötyöghetünk úgy el, hogy új Duna-híd
ne épüljön. Pontos időpontot
mondani felelőtlenség lenne,
de minden józan gondolkodású ember úgy látja, hogy 2030ig meg kell építeni, mert szükség van rá.”
A kereszténydemokrata politikus előadása végén visszautasította a Magyarországot ért
külföldi politikai támadásokat,
amelyek véleménye szerint a
jövő évi uniós választások miatt felerősödhetnek. Bírálta a
Sargentini jelentését, amiben
szerinte torz módon Magyar-

keztek el. – A rekord magasságú árvíz miatt mi magunk
már másodszor terveztetjük
újra, ami hatással van az előkészítő munkára és a költségekre is. A közbeszerzési kiírás elkészült, és terveink szerint még
októberben meg is jelenik. Bízunk benne, hogy a következő
év tavaszán megkezdődik a kivitelezés – mondta. Az alpolgármester a jelentős fejlesztések között beszélt a múzeumi
negyedről, melyre a kormány
4 milliárd forintot biztosított
a Dunakanyar turisztikai fejlesztés keretében. A forrásból
szeretnék megújítani a Dunaparti korzót is, és turisztikai
attrakcióként „felfűzni” a belvárosban található értékeket, a

Élénk volt az érdeklődés

ország bevándorlás-ellenes politikáját bélyegezték meg. Figyelmeztetett arra is, hogy
amelyik európai ország nem
védi meg a keresztény gyökereit, az el fogja veszíteni az identitását.

Pető Tibor: tavasszal
elkezdődhet a mobilgát
kivitelezése
Pető Tibor alpolgármester a városi fejlesztésekről – a
már leírtakon kívül – beszámolt a dunai mobilgát építéséről, amely már 2007 óta napirendben van, ám a megvalósításának közelébe most ér-

vasútállomástól egészen a püspöki palotáig.
Viziturisztikai megállóhelyként – ezen a címen lehet pályázni uniós forrásra – a kajak-kenu versenysport mellett
az szabadidósportnak is helyet
biztosító centrum épül, melynek megvalósítását támogatja
Gyulay Zsolt váci nevelésű kétszeres olimpiai bajnok kajakozó is.
Közel kétmilliárd forintos beruházásként már elkezdődött a kézilabda akadémia
edzőcsarnokának és kollégiumának építése az egykori honvéd laktanya helyén – jelentette
be az alpolgármester.
Vetési Imre
Fotó: Váli Miklós
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Rétvári: nem a semlegességre
kell nevelnie az iskolának,
hanem az elköteleződésre

Egymilliárd eurós orosz
üzletben vesz részt
a Dunakeszi Járműjavító

- Az iskolának nem a semlegességre kell nevelnie, hanem az elköteleződésre, arra, hogy az emberek tudjanak és merjenek elköteleződni valami
mellett - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára szeptember 29-én a szobi Szent László Gimnázium ünnepségén – írja az MTI.

Egy orosz konzorciumi társsal közösen az állami Dunakeszi Járműjavító
egymilliárd euró értékben 1300 vasúti kocsit szállíthat az egyiptomi állami vasútnak, írja a Magyar Idők a RailwayGazette.com nemzetközi szakportálra hivatkozva. A milliárdos megrendelés tényéről már egy ideje lehet tudni, a szakportál azonban most közölt néhány új részletet.

étvári Bence az iskola
fennállásának 25. évfordulója alkalmából
tartott ünnepségen,
Klebelsberg Kunó volt vallásés közoktatásügyi miniszter 90
évvel ezelőtti szavait idézve arról beszélt, hogy egy nemzet
csak bizonyos mennyiségű negatív embert bír el, és pozitív,
aktív, produktív, konstruktív
emberekre van szüksége, akiket a család mellett csak az iskola tud kinevelni.
Az államtitkár rámutatott,
hogy az iskolai nevelés sem kulturálisan, sem világnézetileg
nem lehet független, ahogyan
ezt a rendszerváltás utáni magyar oktatás hirdette, hiszen
Magyarország keresztény gyökerű államisággal rendelkezik.
Az államtitkár hangoztatta:
a diákoknak meg kell tanulniuk - az egyházi és az állami iskolákban egyaránt - azt, hogy
mi a helyes és mi a helytelen,
mi a jó és mi a rossz, valamint,
hogy mi visz előre és mi nem.
Az iskola ne csak a tárgyi tudást adja át, hanem az értékeket is segítsen észrevenni, és elköteleződni valamelyik mellett
- fűzte hozzá Rétvári Bence.
Az Emmi parlamenti államtitkára kiemelte: elköteleződés

sok éve húzódó beszerzés végére néhány nappal ezelőtt Kairóban tettek pontot, derül ki a cikkből. Az ötéves szerződés keretében összesen 1300 vasúti
személykocsit szállíthat az
orosz-magyar konzorcium,
a Transzmasholding Hungary az egyiptomi állami vasutaknak (ENR). A kocsik legnagyobb része (ezer darab)
harmadosztályú, felerészben
légkondicionált. Másodosz-

R

Történelmi időben alapították az egyházi gimnáziumot

nélkül hátat fordítanánk saját kultúránknak, saját hagyományainknak és múltunknak,
és úgy tekintenénk magunkra, mint egy ideérkezett marslakó, akinek most kellene saját
identitását és jövőképét megtalálnia.
Rétvári Bence leszögezte: a
jövő Magyarországán az oktatás és az állami szervek működésében sem a semlegességet
kell választani, hanem védeni,
erősíteni kell az európai kultúrát és a magyar kulturális gyökereket.
Remitzky Zoltán, a város korábbi polgármestere történelmi hitelességgel és rendkívül
tartalmas beszédben idézte fel
az egyházi gimnázium életre

hívásának körülményeit, a kilencvenes évtized kezdetét jellemző társadalmi viszonyokat. Megemlékezett és hosszasan méltatta azokat az egyházi
személyiségeket, politikusokat,
vállalkozókat, akik támogatták
az intézmény megalapítását,
segítették a működtetés feltételeinek megteremtését, s egyben támogatták az ő ezirányú
elkötelezett polgármesteri tevékenységét.
Az eseményen jelen volt
Harrach Péter, a KDNP parlamenti frakcióvezetője, dr. Beer
Miklós váci megyéspüspök, Ferencz Gyöngyi, Szob polgármestere is.
Dunakanyar Régió/
MTI

A

tályúból 180, első osztályúból 90, büfékocsiból 30 készül
majd.
Az orosz fél tervezi a kocsikat és gyártja a legfontosabb
alkatrészeket, valamint a végtermék felét készíti el. A magyar konzorciumi tag Dunakeszi Járműjavító gyártja a járművek másik felét, miközben a
finanszírozásról az Eximbank
gondoskodik.
A projektben olyan alkatrészeket és részegységeket
használnak fel, amelyek vég-

Ezreket vonzott
a Zebegényi Tökvilág Fesztivál
Óriási sikere volt az immár XI. Zebegényi Tökvilág Fesztiválnak, amit jól
mutat az is, hogy a település bejárata előtt a 12. számú út mindkét oldalán a Duna-parthoz hasonlóan több száz méteren sorakoztak a parkoló
személyautók. A Dunakanyar „ékszerdobozaként” ismert festői szépségű
és képzőművészeti kincsekben gazdag település fő utcáját ezrek keresték fel, hogy élményekkel feltöltődve gondoljanak majd vissza e különlegesen tartalmas fesztiválra.

Az M2-es díjmentesítéséért, a 24 órás
autópályadíj bevezetéséért lobbizik a Jobbik
A Jobbik az M2-es átmeneti díjmentesítéséért, a 24 órás autópályadíj bevezetéséért lobbizik az
országgyűlésben jelentette be egy szeptember 25-i váci sajtótájékoztatón Gyöngyösi Márton,
a párt alelnöke és Fehér Zsolt, a Pest Megyei Közgyűlés jobbikos frakcióvezetője, akik a
Csarna-patak völgyi kisvasút rekonstrukcióval kapcsolatban is kifejtették álláspontjukat.

F

ehér Zsolt, a Jobbik váci
elnöke elsőként a régióban élőket is érintő fejlesztésekkel kapcsolatban ismertette a párt véleményét. A börzsönyi Csarnavölgyben a múlt század elején
működő kisvasút felújításának
környezetvédelmi
hatásaival
összefüggésben napvilágot látott vélemények ismeretében
Fehér Zsolt kifejtette: Mint ismert, az egyik kormányhatározat érinti a kemencei Csarnapatak völgyében, még a 40-es
évek előtt működő ipari kisvasút nyomvonalának a felújítását.
A tervezett beruházással kapcsolatban több természetvédő
egyesület, így a WWF magyarországi szervezete is nemleges
álláspontot képvisel, ezért Fehér
Zsolt a megyei közgyűlésen keresztül szeretne több információhoz jutni a fejlesztéssel kapcsolatban.
Folytatás a 6. oldalon

leges felszerelését egy helyi
üzemben végzik, amelyben a
Transzmasholding International együttműködik az egyiptomi hadsereg termelőszervezetével.
A projektet Egyiptom, Magyarország és Oroszország
kormánya támogatásáról biztosította. A Dunakeszi Járműjavító részvényeinek 64,9
százalékát 2014-ben vásárolta vissza az állam 6,9 millió
euróért a korábbi tulajdonos
Bombardier-től.

A tökvilág fesztivál Zebegény turisztikai látványossága

A

színes és tartalmas programoknak helyszíneként
szolgáló nagyszínpadot hová is állványozhatták volna fel a szervezők a főtéren, mint Zebegény jelképévé vált, Kós Károly és Jánszky
Béla építészek tervei alapján
a múlt század elején épített
templom bejáratához, a XX.
századi magyar templomépítés egyedülálló alkotása elé.
Gyönyörű természeti és épített környezettel „keltek versenyre” a kulturális programok szereplői, a gyermekeket
és felnőtteket egyaránt szórakoztató produkciók, koncertek, melyek sorát déli tizenkettő után a Mistrál együttes
nyitotta meg. A gyermekek
a fesztivál nevét viselő tök-

ből formáltak különböző alkotásokat, de nem kevesen figyelték kíváncsi érdeklődéssel a színpadon egymást váltó
előadókat. Igazi színkavalkád
volt a főtér, melyen szinte egy
gombostűt sem lehetett leejteni a hullámzó tömegben.
Méltán dicsérte a szervezőket, a fellépőket, a kézműves foglalkozások ötletgazdáit, a kézműves termékek sokféleségét felvonultató termelőket dr. Rétvári Bence, az
Emmi parlamenti államtitkára. A térség országgyűlési
képviselője örömét fejezte ki,
hogy az emberek újra felfedezik a Dunakanyar turisztikai vonzerejét, a helyi értékeket. A politikus színes mondatokban idézte fel a túlparton, a visegrádi várban ra-

boskodó Salamon király és
fényes tök történetét. (László
király 1082-ben összeesküvés
vádjával lefogatta, és a visegrádi vártoronyba záratta Salamont. Az ajtókat és ablakokat befalazták, László parancsára pedig éjszakánként az
őrök töklámpásokkal világították ki a tornyot, hogy okulásként mindenki messziről
lássa, kit is tartanak ott fogva. Innen származik a mondás: „Úgy fénylik, mint a Salamon töke”. a szerk.)
A jó hangulatú rendezvényen tökből készült ételekkel
és italokkal, és természetesen
a közkedvelt házi készítésű
sajtféleségekkel, ízletes kolbásszal, tepertővel, szalonnával, lekvárral várták a vendégeket, de betöltötte a teret az
erdélyi kürtöskalács fenséges illata is. Volt kemencében
sütött kenyérlángos és még
egyéb ínyencségek is, melyekért hosszú sorokban álltak
az emberek.
Akik ellátogattak – köztük nagyon sok gödi, dunakeszi, váci ismerőst is üdvözölhettünk – Zebegénybe, azok
minden bizonnyal jövőre is
visszatérnek nemcsak a Dunakanyar, de Európa egyik
legszebb és legvirágosabb településére, mert fantasztikus volt a programkínálat és
a hangulat.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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25 éves álom válik valóra Fóton
Sajtórendezvény keretében mutatták be a Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodája alapkövét a gróf Károlyi István által építtetett és Ybl Miklós által tervezett Szeplőtelen Fogantatás Templom épületében, szeptember 5-én.

A

citroenvac.hu

Az óvodások kedves műsorral köszöntötték a felnőtteket

z óvoda leendő helyszínének
megtekintését
követően vonultak a templomba a meghívott vendégek:
dr. Tuzson Bence államtitkár,
dr. Csáki Tibor, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága főigazgatója, Bartos Sándor
polgármester, Németh József alpolgármester, Bíró Zoltán önkormányzati képviselő, a kivitelezést
végző cég néhány vezető beosztású alkalmazottja és az érdeklődő
katolikus polgárok.
Dr. Tuzson Bence és dr. Csáki
Tibor méltatta a beruházás jelentőségét, majd Sebők Sándor plébános atya köszönte meg a kapott támogatást és foglalta ös�sze a projekt lényegét és a fóti katolikus életben betöltött szerepét.
Az eseményen Borka Zsolt szerzeményeit énekelték élő gitárzenére, azonban a leglátványosabb
műsorszám mégis a Gondviselés
Óvoda gyermekei által előadott
bájos műsor lett, amit a jelenlévők mosolya, majd tapsa kíséretében mutattak be.
A rendezvény után kértünk interjút a részletekről Sebők Sándor
atyától.
- Az alapkövet majd egy időkapszulával együtt helyezzük el,
amely a katolikus óvodával kapcsolatos írásokat, emlékeket tartalmazza. Több évtizedes álom
valósul meg, elkezdődött az építkezés. Az Egyházmegye pályázott erre a támogatásra. Összesen 850 millió Ft-ot kaptunk a
Magyar Államtól. Püspök atya

és Tuzson Bence érdeme, ők küzdöttek meg érte. Ebből 500 millió
jut a templom felújítására, mely
jelenleg is folyik, s 350 millió az
óvodára. Azonban az óvodaépületre kiírt közbeszerzés során kiderült, hogy a legolcsóbb ajánlat
is 500 milliós volt. A különbözetet az Egyházmegyei Iskolai Főhatóság pótolja. Ők ellenőrzik és
tartják fönn az egyházmegye katolikus óvodáit, általános iskoláit, középiskoláit és főiskoláit.
Új helyszínre azért volt szükség, mert a régi épületet kinőttük
és abban komoly felújításra lett
volna szükség. Eredetileg ez egy
lapos tetős kántorház volt, amit
eleve nagyon leromlott állapotban vettünk át. Az udvaron található másik épület volt az egykori katolikus fiúiskola, ami szintén
elöregedett. Az udvar is kicsi, így
jelenleg az óvodások a plébánia
udvarára járnak át játszani.
Az új helyszínen egykor vendéglő volt és lakás. Ezt az államosításkor különválasztották. A
vendéglőből lett a mozi, a lakást
pedig eladták. A mozi ingatlanjára cseréltük az egyházközség két
visszakapott ingatlanját, a lakást
pedig megvásároltuk. Továbbá
egyházmegyei segítséggel sikerült megvennünk az építési telek melletti ingatlant. A rajta lévő
házat lebontjuk, hogy megfelelő tágas udvara legyen az óvodának. Ennek a bontási költségnek
az előteremtéséhez járul hozzá az
október 26-ára meghirdetett zenés vacsoránk bevétele is.
Tuzson Bence szívén viseli a

sorsunkat. Most is kifejtette, hogy
az oktatási intézmények fejlesztését mennyire fontosnak tartja és a
magyar kormány is ebben látja a
jövő kulcsát. Örülünk, hogy nem
csak politikai szempontból, hanem nemzetstratégiai szempontból is támogatják az oktatást és az
egyház szerepének bővítését. Államtitkár úr munkálkodásának
köszönhető az óvodánk új épületének támogatásán túl például a katolikus iskola Dunakeszin,
amelyben szeptemberben már el
is kezdődött a nevelés, és folyik a
katolikus gimnázium építése Veresegyházon.
Jó óvodás közösségünk van.
Tapasztaltam a szülői értekezleteken, hogy nagyon örülnek
és várják a szülők, hogy jövőre beköltözhessen az óvoda a tágas, szép és minden tekintetben
alkalmas új épületbe. Szakmai
szempontból elégedett vagyok,
mert nem elég, ha kiírjuk, hogy
katolikus óvoda, a légkörnek is
annak kell lennie, s ez megvalósult az évtizedek alatt.
A tervek szerint április 15-én
birtokba vehetjük az új épületet.
A nyár rámegy a költözködésre,
az épület berendezésére, és jövő
ősszel már ott zsibonghat mind
a négy csoportunk. Az óvodánk
2019. szeptember 6-án lesz 25
éves. Szép születésnapi ajándéknak tekinthetjük az új óvodánkat
– zárta nyilatkozatát Sebők Sándor atya.
Windhager Károly
Fotó: Ligeti Edina
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Dr. Kádár Annamária először Dunakeszin!

Az érzelmi intelligencia fejlesztése
gyermek- és felnőttkorban
Dunakeszi védőszentjére, Szent Mihályra emlékezve idén is képnapos programmal, és búcsúval tisztelgett a város. A szeptember 29-i szomorkás szombati időjárást vasárnapra felváltotta a kellemes kora őszi, amely nagyon sok
családot arra biztatott, hogy ellátogasson a IV. Béla király térre, ahol a színes kulturális programok mellett a kézműves hagyományok és értékek gazdag tárháza fogadta őket.

O

któber 15-én végre
Dunakeszin is találkozhatunk a Nyitott
Akadémia egyik legnépszerűbb előadójával, Dr. Kádár Annamária (képünkön) pszichológussal, egyetemi tanárral. A
Mesepszichológia könyvek kirobbanó temperamentumú szerzője híres a gyakorlatias és fergeteges humorú előadásairól, melyeket országszerte vastapssal köszön meg a közönség. Ezúttal pedig különösen fontos témával
érkezik.
Kutatások igazolják, hogy az
életben való beválásunk nem csak
értelmi képességeinken múlik.
Az igazi sikereket – és ami még
sokkal fontosabb! – a belső harmóniát, az önmagunkkal való
elégedettséget csak akkor érhetjük el, ha jártasak vagyunk az érzelmek és a kapcsolatok világában, képesek vagyunk konfliktusokat kezelni, együttműködni,
segítséget kérni, vágyainkat késleltetni, kitartani. Vagyis, ha fej-

lett az érzelmi intelligenciánk.
Jó hír, hogy ha most még nem is
(eléggé) az, akkor fejleszthető –
gyermek- és felnőttkorban egyaránt. Ennek vannak célzott gyakorlatai, melyek segítenek szóba
állni az érzésekről, természetesebbé teszik azt, hogy egyáltalán
foglalkozzunk ezzel a témakörrel.
Szülőként pedig sokat tehetünk azért, hogy gyermekünknek
minél magasabb legyen az érzel-

mi intelligenciája, és ezáltal kön�nyebben meg tudjon küzdeni a
külső és belső nehézségekkel –
még akkor is, ha nekünk hajdan
ez nem adatott meg.
Dr. Kádár Annamária előadása
másfél órányi tartalmas, felhőtlen
szórakozást ígér.
A Nyitott Akadémia standján,
sok más pszichológiai tárgyú kiadvány mellett, kedvezményes
áron lehet megvásárolni Dr. Kádár Annamária műveit is, a Mesepszichológia első és második
részét, a Lilla és Tündérbogyó
című érzelmi intelligencia fejlesztő mesekönyvet és a Mesepszichológia a gyakorlatban című játékgyűjteményt, melyeket a szerző kérésre szívesen dedikál is.
Az október 15-én 18:00 órakor kezdődő előadásra jegyek
még kaphatók online, a www.
nyitottakademia.hu oldalon, személyesen pedig a József Attila
Művelődési Központ jegypénztárában.

(x)
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Tartalmas programok a Szent Mihály-napi búcsún

Átadták és felszentelték
Dunakeszi helytörténeti
gyűjteményét
Dunakeszi védőszentjére, Szent Mihályra emlékezve idén is kétnapos
programmal, és búcsúval tisztelgett a város. A szeptember 29-i szomorkás szombati időjárást vasárnapra felváltotta a kellemes kora őszi, amely
nagyon sok családot arra biztatott, hogy ellátogasson a IV. Béla király térre, ahol a színes kulturális programok mellett a kézműves hagyományok
és értékek gazdag tárháza fogadta őket.

Látványos programokon szórakozhattak a nézők

A

kétnapos Szent Mihály-napi
búcsú
programját a Dunakeszin Koncertfúvósok nyitották meg szombat délben a főtéren adott műsorukkal, őket követte a Német Nemzetiségi Önkormányzat produkciója, majd a Kőrösi
iskola néptáncegyüttes fellépése. Az első napot Bíró Eszter
„zenés ABC”-je és a Kiscsillag
műsora zárta.
A Szent Mihály-napok szeptember 30-i programja a település első római katolikus templomában, a Szent Mihály templomban tartott lélekemelő
szentmisével kezdődött, majd
a szomszédságában lévő egykori kántorházban, a Révész
István Helytörténeti Gyűjteményben folytatódott. Várostörténeti ünnepi pillanatoknak
lehettek részesei a jelenlévő önkormányzati képviselők, Dunakeszi történetét, a 763 éves
település történelmét, hagyományainak ápolását és őrzését
szívügyüknek tekintő lelkes
polgárok, az érékmentésben
jeles szerepet vállaló tanárok,
civil egyesület egykori tagjai,
akik jelenlétében Dióssi Csaba polgármester ünnepélyesen
átvette a helytörténeti gyűjteményt az önkormányzat nevében Szakáll Lászlónétól, aki a
felbecsülhetetlen értékű gyűjtőmunkát fél évszázada indította el, és azóta is „zászlóvivője” a nyugdíjas iskolaigazgató.
A polgármester kedves szavakkal mondott köszönetet
Lujzi néninek és - mint fogalmazott - általa valamennyi
lelkes lokálpatriótának, akik
fontosnak tartották Dunakeszi értékeit megőrizni, és átad-

ni a jövő generációinak. Dióssi
Csaba bejelentette, hogy minden jogi feltétel adott ahhoz,
hogy az önkormányzat fenntartásába kerüljön a telepü-

amit az is ösztönzött, hogy dr.
Kerekes Dórában nagy tudású
szakembert, kiváló embert ismert meg. Majd rövid szünet
után -, amit talán az egykori
emlékek is előidéztek, hogy a
helytörténeti gyűjtemény épületében a múlt században több
évig lakott kántortanító férjével – bejelentette, hogy a jövőben is segíti a helytörténeti
gyűjtők tevékenységét.
Az önkormányzat tulajdonába díjmentesen átadott Révész
István Helytörténeti Gyűjteményt Kozsuh Zsolt plébános
áldotta meg.
A rendkívül vonzó programok sora ebéd után a főtéri
nagyszínpadon
a
Dunagyöngye Néptáncegyüttes fergeteges műsorával folytatódott. Gyúró Tamás művészeti vezető tanítványai ezúttal
is felvillantották kivételes tehetségüket, akik gazdag reper-
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Székelyudvarhelyi énekegyüttesek
váci vendégszereplése
Vác és az erdélyi Székelyudvarhely között 1992-ben kezdődött a közös
kapcsolat kialakítása, amely öt évvel később, 1997-ben testvérvárosi
együttműködésé alakult át. E rendkívül tartalmas testvérvárosi együttműködés negyedszázados jubileumát tavaly ünnepelte a két város. A jeles
eseményen a két önkormányzat polgármestere által aláírt dokumentum
újabb távlatokat nyitott a székely és a váci település testvérvárosi kapcsolatában, kulturális, sportéletében.

M

indkét városban
magasszínvonalú
a kulturális élet,
az elmúlt években
kölcsönösen nyílt kiállítás képzőművészek alkotásaiból, vendégszereplésen léptek fel a művészeti együttesek. Az idei Váci
Világi Vigalomban fellépő kulturális csoportok után, szeptember utolsó hétvégéjén Székelyudvarhely két nagyhírű együttese,
a 150 éves Székely Dalegylet Férfikórusa és a 25 éves Alla Breve
Vegyeskar a művelődési központban és a Fehérek templomában előadott műsorukkal hódította meg a váci közönséget.
Mindkét művészeti együttest
Kovács László karnagy irányítja,
akinek dirigálásával óriási sikert
arattak az udvarhelyi művészek,
akik repertoárjában kitüntetett
helyen szerepelnek a magyar és
a székely dalok, egyházi énekek,
gyakran szólaltatnak meg a csángó népdalok mellett a múlt század elején íródott katonadalokat,
melyek a hűségről, a hazaszeretetről szólnak.
A férfi dalegylet tagjai másfél
évszázada vallják: „Míg a zászló magasan leng, ajkainkon mindig dal zeng, s míg a székely szíve dobog, addig jelvényünk fennlobog.”
Albert Mátyás, dalegylet elnöke a művelődési központban el-

A vendégek székely zászlót ajándékoztak
Fördős Attila polgármesternek
mondott köszöntőjét így zárta: „E
rendezvénynek nemzetépítő jelentősége is van. A dal, a szeretet
és a barátság egymástól elválaszthatatlan. Hit, remény, szeretet, a
nemzeti összetartozás jegyében
daloljunk szép magyar hazánkért. Zengjen magyarul a dal!” –
mondta az elnök, aki a Varga Istvánnal, a dalegylet tiszteletbeli
elnökével és Orosz Pál Leventével,
az Anna Breve Vegyeskar vezetőjével az összetartozás jelképeként székely zászlót ajándékoztak
Fördős Attilának.
Vác polgármestere hálás szavakkal köszönte meg a számára nagyon megtisztelő és kedves
ereklyét. „A székelység a magyarság egyik legnagyobb büszkesége, ha nem a legnagyobb. Akik el-

mennek közéjük mosolygós arcokat látnak, és sajnálja azokat,
akiket ez az életérzés még nem
érintett meg. A magyarság újjászületésében meghatározó szerepe lesz a székelységnek. Ők a
nemzet igazi magvetői. Ezeknek
a magoknak szárba kell szökkenniük ahhoz, hogy az utódok bőséges termést tudjanak aratni itt a
Kárpát-medencében.” – hangzottak Fördős Attila szavai.
A két művészeti együttes a művelődési központ nézőit, majd
a Fehérek templomát zsúfolásig
megtöltő közönségét elkápráztatták nívós műsorukkal, gyönyörűen megszólaltatott dalaikkal.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az M2-es díjmentesítéséért, a 24 órás
autópályadíj bevezetéséért lobbizik a Jobbik
Folytatás a 4. oldalról

Dióssi Csaba polgármester, Szakáll Lászlóné, dr. Kerekes Dóra,
Szabó József önkormányzati képviselő

lés múltját reprezentáló helytörténeti gyűjtemény, melynek vezetését egy kiváló tudós,
dr. Kerekes Dóra vette át.
Szakáll Lászlóné meghatódottan mondott köszönetet
mindazoknak, akik az elmúlt
fél évszázadban önzetlenül segítették helytörténeti gyűjtő tevékenységét. Külön méltatta a Városvédő- és szépítő
Egyesület lokálpatrióta szellemű támogatását. Mint mondta, nagyon büszke és boldog,
hogy a lakosság bízott benne; „Akiben bíznak, annak
adnak!” – tette hozzá elérzékenyülve. Örömét fejezte ki,
hogy az önkormányzat fenntartásába került a gyűjtemény,
amely új távlatokat nyit a helyi kutató és gyűjtő munkában. Szakáll Lászlóné bejelentette, hogy úgy érezte elérkezett az idő az „őrségváltásra”,

toárjukkal vastapssal és ovációval ünnepelt sikert arattak.
Ahogyan a szervező Programiroda munkatársai ígérték igazi népi hangulat lengte
be a város főterét szeptember
utolsó hétvégéjén. Szórakoztató színpadi programok mellett a hagyományokhoz híven
kézműves vásár, népi játszótér
és vidámpark is várta a rendezvényre látogatókat.
A hagyományok sátrában érdekes helyi népszokásokkal, a
paradicsomital és a must készítés fortélyaival ismerkedhettek
meg az érdeklődők, akik meg is
ízlelhették a finom italokat.
Este a Bagossy Brothers
Company koncertje zárta a
kétnapos búcsút, a Szent Mihály-napokat.
(B. Szentmártoni)
Fotó: Katona M. István
és KesziPress

- Két határozati javaslattal éltem, az elsőben kértem az illetékes minisztériumot, a szakhatóságokat, hogy bocsássák a Pest
Megyei Önkormányzat rendelkezésére az előzetes hatástanulmányokat, mert bármennyire is kutakodtam a kormányhatározatban, a sajtóhírek között,
nem igazán leltük ennek nyomát. Szeretném megismerni,
hogy milyen változtatásokkal,
hogyan zajlik majd a rekonstrukció. A második határozati javaslatunk pedig az volt szintúgy
a minisztériumnak és az illetékes szakhatóságoknak címezve,
ezen felül a Duna Ipoly Nemzeti Parknak és az Ipoly Erdő Zrtnek is, hogy különös tekintettel
legyenek a környezetünk megóvására, és az élővilág megőrzésére, és ennek érdekében kezdeményezzenek tárgyalásokat környezetvédelmi szervezetekkel is
– fogalmazott a megyei közgyűlés tagja.
Fehér Zsolt hozzátette, továbbra is támogatják, és a közgyűlés elé szeretnék vinni, hogy
az M2 autóutat a felújítás befe-

Gyöngyösi Márton és Fehér Zsolt
jezéséig tegye ingyenessé a közútkezelő, mivel jelenleg, záróvonallal elzárt egy sávon, 60 km/h
sebességgel lehet közlekedni, és
ráadásul mindennaposak az óriási torlódások.
A sajtótájékoztató második felében Gyöngyösi Márton, a Jobbik Magyarországért Mozgalom
alelnöke elmondta, hogy váci látogatása szerves része az országjárásnak, melynek célja a helyi
politikai viszonyok megismerése, s egyben konzultálnak a helyi
szervezetekkel a soron következő választások feladatairól.
A politikus úgy vélekedett,
hogy a hazai autósközlekedés az
ára, az európai és világviszonylatban is az egyik legdrágább. Ha az éves autópálya matrica dí-

ját vesszük alapul, akkor az Európában a legdrágább matricák
közé tartozik, de a tíznapos matrica is európai uniós szinten dobogós helyen van – tudósított az
estv.hu. - Ez még abszolút értékben is igaz, hát még, ha összehasonlítjuk a magyarországi átlagkeresetekkel. A Jobbik ezzel
kapcsolatban fogalmazta meg
azt a javaslatát, hogy vezessék be
Magyarországon az egy napos,
24 órás autópálya díjat – mondta Gyöngyösi Márton, aki a Dunakanyar Régió kérdésére kifejtette, hogy a Jobbik tagjai közül
leginkább azok távoztak, akik
nem mutattak politikai aktivitást. Az alelnök úgy látja, hogy
a távozók és az újonnan belépők
aránya azonos.
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Elfogadni, szeretni és meggyógyítani önmagunkat

Dr. Buda László vadonatúj
előadása Szentendrén!

Október 10-én végre Szentendrére is elérkezik a Nyitott Akadémia sorozat
egyik legnépszerűbb idei programja, Dr. Buda László pszichiáter előadása, melyet minden városban vastapssal köszön meg a közönség.

D

r. Buda László Mit
üzen a tested? című
műve 2013 egyik
bestsellere volt, mely
a szakma és a laikus olvasók körében is lelkes fogadtatásra talált, és sokan számoltak be arról,
hogy makacs egészségi problémáik is javulásnak indultak a
szomatodráma segítségével.

A Pécsi Tudományegyetem korábbi tanszékvezetője azóta ismét
könyvet írt, Önelfogadás, önszeretet, öngyógyítás a gyakorlatban
címmel, melyhez kapcsolódóan
országos előadói körútra indult.
A neves orvossal való találkozás
nemcsak egy élményszerű, fergeteges humorú, szórakoztató estét
ígér, de esélyt is arra, hogy kellemetlen panaszainktól, túlsúlyunktól, betegségeinktől is megszabadulhatunk, ha megértjük az
üzenetüket.
Az új előadás fókuszában az
önelfogadás és önszeretet témája
áll, melyek megléte vagy hiánya
komoly befolyással bír nemcsak
az egészségi állapotunkra, de
az életben való boldogulásunk

minden területére, az emberi
kapcsolatoktól kezdve a szakmai
utunk alakulásáig.
Dr. Buda László tapasztalatai szerint a túlzott önkritika, az önutálat és az ebből fakadó önmegbetegítés jelensége fájdalmasan gyakori, ennek az érzésnek ugyanis mély, többnyire
a gyermekkorig vagy a korábbi fontos kapcsolatokig visszanyúló gyökerei vannak. Az elégtelenség, a „nem-kellés” érzése szintje a sejtjeinkbe ég, ezért
hiába mondják nekünk, hogy
igenis értékesek, szerethetők vagyunk, hiába próbáljuk ezt elhinni magunkról – nem sikerül.
Túlságosan érzékeny, húsbavágó
témáról van szó, a belátás nem

Kisplasztikákban
megtestesülő monumentalitás
Megnyílt a dunakeszi József Attila Művelődési Központ Magyarság Galériájában
Fischer György szobrászművész, „A groteszk szabadsága” című emlékkiállítása. A
mintegy ötven műalkotást bemutató tárlat a szervezőknek a nyár elején, Gellérfi Pál
realista rajzoló kiállításával felavatott, külsőségeiben és technikai felszereltségében
is megújított galéria iránytűként szolgáló hitvallásuk megtestesítője.

A

város egyetlen reprezentatív,
kultúrát szolgáló intézményében otthonra lelt
kiállítóterem rangja kötelez, feladatot ad és felelősséget vár el a
szervezőktől: a magyar képzőművészet legkiválóbb alkotóinak műveit bemutatni a dunakeszi közönségnek.
Fischer György, a fiatalon,
tragikus hirtelenséggel elhunyt
Zala megyei szobrász gazdag
életművének 42 bronz kisplasztikáját, ceruzarajzait, több köztéri szobrának nagyméretű fotóját láthatta a megnyitó közönsége, és tekintheti meg három héten át a betérő tárlatlátogató. A
kiállítás címébe foglalt groteszk
jelző minden esetben az emberi
alakokat megjelenítő forma torzítására utal. A torzítás Fischer
Györgynél a megjeleníteni kívánt gondolat, érzelem, hangulat, állapot kifejezésének esszenciális tömörítése, egyértelműen
és rendkívül szuggesztíven. Talán ezért von bűvkörébe mindenkit már a velük való első találkozás is. Az íves formák, a mívesen kidolgozott felületek szépsége is gyönyörködtet, de a szobrocskák igazi ereje a lelkünket
akadálytalanul elérő felismerés
hatása, a katarzis. Magunkra ismerünk az egyetemes emberi
gyengeségek szeretve megmosolyogtató, groteszk-ironikus látványában, de mélyen átérezzük
a meggyötört test és lélek fájdalmának kínját is.
Csuhai István, a tárlatot megnyitó irodalmi szerkesztő, kritikus, kora legszabadabb művészei

közé tartozónak nevezte Fischer
Györgyöt, akinek „szabadsága:
nem létezik világi vagy pénzes
hatalom, ha csak rajtuk keresztül
vezet út, nincs szükség a budapesti hírnév és a jólét kergetésére,
ha meg tud elégedni azzal, hogy
a saját világán belül érvényeset
és maradandót képes mondani.
A szabadság akkor szabadság, ha
minden dimenzióját kiismertük,
minél több apró sarkát bejártuk,

belaktuk, a magunk számára otthonossá tettük.”
A tárlatmegnyitó ünnepségen közreműködtek a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
művész-tanárai: Juhász Terézia
csellón, Bergl Noémi zongorán,
valamint a Pilinszky János: Magamhoz című versét elmondó
Steványik Márk, a Radnóti Miklós Gimnázium tanulója.
A Magyarság Galéria képzőművészeti tárlatait látogató hűséges törzsközönség körében a megnyitón új és becses érdeklődőket üdvözölhettek a szervezők, s köszönthették
Fischer György szobrászművész családtagjait: Németh Klára festőművészt, gyermekeiket,
Fischer Judit festőművészt és
Fischer Bence építészt, valamint
Pető Krisztián német nemzetiségi képviselőt, a Fischer rokonság
dunakeszi tagját, a kiállítás létrejöttének ötletadóját.
Harangozó Katalin
Fotó: Vörös István

csak intellektuális kérdés, több
kell ahhoz, hogy fokozatosan javítsunk az önmagunkkal való
viszonyunkon.
A Nyitott Akadémia helyszíno
könyves standján – sok más,
pszichológiai mű mellett – kedvezményes áron lehet megvásárolni Dr. Buda László műveit is,
melyeket a szerző kérésre dedikál is.
Az előadást október 10-én
19:00 órától a Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtár színháztermében hallgathatjuk meg. Jegyek kaphatók online, a www.
nyitottakademia.hu oldalon és
személyesen, a szentendrei Tourinform Irodában.
(x)
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A lap megjelentetéséhez
hozzájárult a Nemzeti
Kulturális Alap

RUHANEMŰ JAVÍTÁS
Vácon a Kristóf udvarban!
Tel.: 06-27-304-679
HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!
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Tízezer eurót nyert
a záróversenyen egy
penci galambász Vácott
Szeptember 29-én, szombaton tartották a Téglaház dűlőben lévő, a Nemzetközi Postagalamb Szövetség ellenőrzése alatt működő váci teszttelepen az idei záróversenyt.
Már délelőtt több száz érdeklődő gyűlt össze, várva a Prágából érkező galambokat,
amelyeket reggel engedtek fel és nem sokkal két óra előtt jött meg a győztes madár.

A

teszttelep már évek
óta működik sikeresen Bacskai Sándor
irányításával, a Bárdos István elnök vezette Magyar Postagalamb Sportszövetség támogatásával, s egyre népszerűbb a galambászok között.
Ebben az évben a világ minden tájáról, elsősorban Európából majdnem ezer idei kelésű, fiatal galambot küldtek a tenyésztők Vácra. Szakszerű gondozás
és felkészítés után néhány hete
megkezdődtek az előkészítő versenyek, amelyek csúcspontja a
most szombati záróverseny volt.
Mindenki nagy izgalommal
várta a galambok érkezését.
Nem sokkal két óra előtt egyszer csak feltűnt egy sietve ér-

Sportlétesítmény
felújítása, építése
Dunakeszin

A

város képviselő-testülete 2018. szeptember 27-i ülésén
tulajdonosi hozzájárulását
adta a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tornatermének fejlesztéséhez,
padlózatának felújításához.
A fejlesztés sikeres TAO-s
pályázatnak köszönhetően
valósul meg.
Az Önkormányzat 4 évvel ezelőtt célul tűzte ki egy
kézilabda edzőcsarnok építését a Városi Sportegyesület Dunakeszi (VSD) infrastrukturális fejlesztéseit támogatva.
A Kinizsi Sporttelepen
létestülő kézilabda csarnok megvalósításának korábbi becsült költsége
280.852.675 Ft. volt, melyből a TAO-támogatás ös�szege 198 millió forint, illetve a megvalósításhoz
szükséges önrész mintegy
85 millió forint volt.
2015 és 2018 között az
építőanyag, illetve munkaerő költségek körülbelül 30-40%-os emelkedést mutattak, így a sportcsarnok építésének jelentős
többletköltségei merültek
fel. Az előzetes közbeszerzési eljárás elindításakor a
legjobb árajánlat mintegy
430.000.000 Ft-os beruházási összeg volt, így a Városi
Sportegyesület Dunakeszi
150 millió forintot igényelt
meg a különbözet fedezésére, melynek 30 %-os önrésze 45.000.000 forint.
A megnövekedő összegű
önrészt a képviselő-testület
egyöntetűen jóváhagyta –
adta hírül az Önkormányzat hivatalos weboldala.

kező madár az égen és néhány
másodperc múlva az elektronikus rendszer már rögzítette is
az érkezés pontos idejét: 13 óra
53 perc 55,5 másodperc – jelent
meg a felállított minitorokon
az eredmény. Amelynek fényét
emeli, hogy a több mint 430
kilométert lerepülő galamb
majdnem 5 perccel megverte
az egész mezőnyt, amely ezen a
versenyen csaknem félezer madárból állt.
A galamb tulajdonosa a
vácdukai egyesületben versenyző, Pencen élő Muri László,

aki lányának, Nikolettnek a nevén nevezte a madarat a teszttelepre. A győzelem számukra
10 ezer eurót jelentett, amit a
helyszínen ki is fizettek nekik.
A záróversenyen számos
külföldi szövetség képviseltette
magát és ott volt Rétvári Bence
parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője,
Fördős Attila váci polgármester és Balkovics Péter, a körzet önkormányzati képviselője, akik részt vettek a díjak átadásában is.
Furucz Zoltán

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

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE CSŐSZERELŐ
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.

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

