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Politikai belharcok az ellenzéki
többségű gödi képviselő-testületben

Interjú a momentumos Balogh Csaba
polgármesterrel és a Dk-s
Lőrincz László alpolgármesterrel

A gödi önkormányzatban tavaly ősszel többséget szerző baloldali ellenzéki pártok belharcától hangos az országos sajtó. A politikai feszültség súlyosságát jól jelzi, hogy a felfüggesztett momentumos polgármester országos pártelnöke, Fekete-Győr András és a DK-s alpolgármester „nagyfőnöke”, Gyurcsány Ferenc Facebookon megjelent üzenetváltás után személyes találkozón állapodtak meg, hogy igyekeznek rendezni a politikai
konfliktust.

S

zerkesztőségünk Balogh Csaba polgármestert és Lőrincz László alpolgármestert kérdezte az egymásnak feszülő politikai vélemények hátteréről, a kiala-

kult helyzet megoldásának lehetőségeiről.
Párhuzamos interjú a gödi politikát formáló
két főszereplővel.
Folytatás a 3. oldalon

Az EuroVelo6
részeként épül meg
a Szob és Letkés
közötti kerékpárút

Jó hír az Ipoly mentén biciklizőknek! Ipolydamásdtól Letkésig, valamint Helembától Párkányig kerékpárút épülhet közel 1.700.000 eurós
pályázati forrásból. Gratulálunk! – jelentette be
közösségi oldalán Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a Vác központú, Pest megyei 4. számú választókerület országgyűlési képviselője.

Új közlekedési napijegyet
vezettek be a Dunakanyarban

Új összevont közlekedési napijegyet vezettek be a Dunakanyarban, amellyel a MÁV, a Volánbusz, a
HÉV és a Mahart helyi járatai is igénybe vehetők - közölte a kormányszóvivő a minap Budapesten
tartott sajtótájékoztatón. Az új napijegy augusztus 5-től érvényes.

S

Folytatás a 2. oldalon

Szentkirályi Alexandra, Rétvári Bence és Völner Pál

zentkirályi Alexandra
elmondta, hogy a 24 órás
jeggyel a Pilis, a Duna és
a Börzsöny bármelyik népszerű kirándulóhelye felkereshető
szeptember végéig.
Völner Pál, az igazságügyi
minisztérium parlamenti államtitkára, a Magyar Hajózási
Országos Szövetség elnöke, helyi fideszes országgyűlési képviselő szerint a jegy bevezetése szervesen illeszkedik ahhoz,
hogy a Dunakanyar kiemelt
turisztikai térség lett.
Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára,
KDNP-s országgyűlési képvi-

selő megjegyezte, ez a nyár a
hajózásról szól a Dunakanyarban.
Emlékeztetett arra, hogy egy
hegyomlás miatt a dömösi átkelőnél megszűnt a vasúti és
közúti közlekedés, emiatt hajójárat indult Zebegény és Nagymaros között, amelyet népszerűsége miatt bővítettek.
Volt olyan nap, amikor
3800-an utaztak ezeken a hajókon. Idén nyáron már több
mint 50 ezren választották ezt
a lehetőséget, ami jól mutatja,
hogy sikerült eltalálni az emberek igényeit - jegyezte meg.
Folytatás a 2. oldalon
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„Megújuló lehetőségeket hozunk a térségbe”
Tuzson Bence: Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak,
addig lesz pénz a családtámogatásokra, és a jogosultak köre is bővülni fog

Átlépte a százezret a Babaváró támogatást igénylő párok száma, azaz legalább kétszázezer fiatalnak nyújtott segítséget az elmúlt, viszonylag rövid
időszakban a magyar kormány – mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. Mivel számomra a képviselői munka egyet jelent az általam képviselt emberek igényeivel, egyértelműnek tartom, hogy kollégáimmal azon
dolgozunk, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult, a megszokottnál nehezebb helyzetben is zökkenőmentesen folytatódjanak a beruházások a térségünkben, sőt, lehetőség szerint újak is elkezdődjenek – tette hozzá a politikus.
- Térségünk helyi gazdasági életének újraindítása volt az Ön
által szervezett, nemrég megtartott ágazati kerekasztal-beszélgetések célja. Képviselői
munkájával összefüggésben milyen lehetőségeket lát erre az Ön
által képviselt településeken?
– Országgyűlési képviselőként most azt tekintem az elsődleges feladatomnak, hogy az általam képviselt településeken elkezdődjön egy közös gondolkodás és közös cselekvés a gazdaság újraindítása érdekében. A
következő hónapok munkáját
ez a tevékenység határozza majd
meg. Munkatársaimmal a helyi
gazdaság újraindítása érdekében szerveztük meg az említett
ágazati kerekasztal-beszélgetéseket a Pest megyei 5-ös számú
választókerület érintett gazdasá-

Együttműködésben, összefogással pedig élővé tudjuk tenni ezeket a közösségeket, mert lendület és lüktetés kell a helyi gazdasági folyamatokba.
- Számíthatunk-e újabb beruházásokra a járványhelyzet
ellenére is?
– Mivel számomra a képviselői munka egyet jelent az általam képviselt emberek igényeivel, a válaszom erre egy határozott igen. Már ebben a választási ciklusban is, amelynek épp
a felezőjénél járunk – tehát két
év telt a voksolás óta –, sikerült
kiváló eredményeket elérnünk,
elég talán, ha csak azt említem,
hogy Veresegyházon kosárlabdacsarnok épült, és hamarosan elkészül a kézilabda munkacsarnok is, hat játszótér újult

park, a gyermekeknek pedig
KRESZ-pálya épült, a Széchenyi út felújítása és a Kossuth Lajos utca aszfaltozása pedig idei
beruházás, tehát a koronavírus-járvány sem akadályozhatja meg a helyi fejlesztések folytatását. Most azonban tényleg
a legnagyobb feladat, ami előttünk áll, a gazdaság újraindítása. Ebben mindenkinek megvan a maga szerepe: képviselőként én azon dolgozom, hogy
azokra a településekre, amelyeket én képviselek – vagyis Csomádra, Csömörre, Dunakeszire, Erdőkertesre, Fótra, Gödre és Veresegyházra is – minél
több lehetőséget elhozzak, minél több fejlesztési forrást elérhetővé tegyek.
- Sokan aggódtak amiatt,
hogy a járványhelyzet miatt
Tuzson Bence: A helyi gazdaság újraindítása érdekében
szerveztük az ágazati kerekasztal-beszélgetéseket

Veresegyház újabb intézménnyel gyarapodott
gi szereplőinek. Az első ilyen találkozón az élelmiszer-feldolgozó gazdasági szereplők, a másodikon pedig a szállásadók helyzetét vitattuk meg az érintettekkel. Azok a gazdasági szereplők,
akik eljöttek a kerekasztal-beszélgetésekre, meghatározó módon vesznek részt az általam
képviselt települések életében.

meg a városban 2018 áprilisa
óta, és a katolikus gimnáziumot
is átadtuk. A térség legnagyobb
beruházásainak egyike Csömörön valósult meg, ahol megépült
a református gyülekezeti otthon és az idén már a templom
is átadásra, felavatásra kész. A
településen tavaly átadták az új
egészségházat, bicikliút, sport-

esetleg majd szűkíthetik a korábban meghozott családbarát
intézkedéseket, vagy legalábbis a jogosultak körét. Jogos ez az
aggodalom?
– Nem, ennek nincs semmiféle reális alapja, hiszen amíg
nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig mindenképp
lesz pénz a családtámogatások-

ra, és a jogosultak köre is bővülni fog. Ennek személetes példájaként említhetem, hogy nemrég
már átlépte a százezret a Babaváró hitelt igénylő párok száma,
azaz legalább kétszázezer fiatalnak nyújtott segítséget az elmúlt, viszonylag rövid időszakban a magyar kormány. A bankok 784 milliárd forintnyi támogatást folyósítottak, harmincháromezer esetben pedig már
meg is született, vagy úton van
a gyermek. Hatszáz pár élt eddig azzal a lehetőséggel, hogy a
maximum tízmillió forintos Babaváró támogatásból a második gyermek megszületése után
a fennmaradó – vagyis még törlesztési kötelezettség alatt álló –
összeg harminc százalékát elengedjék neki. Ötvennégy esetben
pedig azoknál a pároknál, akiknek három gyerekük született, a
teljes összeget elengedték. Ezek
a számok pedig szépen igazolják, hogy ez egy olyan támogatá-

Új közlekedési napijegyet
vezettek be a Dunakanyarban
Folytatás a címlapról

Kerékgyártó József, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója elmondta: a napijegy augusztus 5-től
kétféle változatban lesz elérhető. A felnőtt napijegy ára 1999 forint, a 26 éven aluliaké 1499 forint lesz.
A napijegyeket a bevezetéskor a MÁV-START
Zrt. állomási és partneri pénztáraiban lehet
megváltani; várhatóan augusztus 15-étől a MÁV
mobiltelefontos alkalmazásból is megvásárolható lesz.
Közölte: a jegyek vasúton a MÁV-START 2-es
(Budapest-Esztergom), 70-es (Budapest-VácSzob) és 75-ös (Vác-Diósjenő-Balassagyarmat)
vonalain érvényesek, közúton a Volánbusz 300-

399 és 800-898 számcsoportba eső viszonylatain, amelyek olyan turisztikailag fontos településeket érintenek, mint Esztergom, Szentendre és
Vác. A HÉV-en a H5-ös vonalon Békásmegyer
és Szentendre közötti szakaszon lesz érvényes a
napijegy.
Spányik Gábor, a Mahart PassNave Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette, hogy társaság menetrend szerinti dunakanyari körjáratain használható a jegy.
Az utasok a Vác-Visegrád, az Esztergom-Zebegény, a Szentendre-Visegrád vagy a VisegrádNagymaros-Zebegény-Dömös viszonylat közül
választhatják ki, hogy melyik vonalon használják fel a jegyet.
Forrás: MTI

si forma, amelyik megfelel a lakosság igényeinek, s ezért is veszik nagyon sokan igénybe.
- A járványhelyzet mennyiben befolyásolja az igényléseket?
– A koronavírus-járvány ideje alatt könnyítettünk az igénylés procedúráján. Így például
augusztus 17-ig még a gyermek
születése után is lehet igényelni a támogatást. Azoknak pedig, akik a járványhelyzet miatt
elvesztik a munkájukat, a szerződéses viszonyát a veszélyhelyzet idejével meghosszabbítják.
Erre a kedvezményre akkor válnak jogosultakká, ha szeptember 16-ig újra elhelyezkednek. A
veszélyhelyzet kihirdetése előtt
megkötött szerződések esetében
egyébként az év végéig hitelmoratóriumot lehet kérni. Bízom
abban, hogy az általam képviselt településeken is sokan élnek
majd ezekkel a lehetőségekkel.

De hiszek abban, hogy országos
szinten is egyre többen érzik a
bőrükön azt a folyamatosan növekvő segítséget, amit hazánkban az életükhöz, családalapításukhoz, gyereknevelésükhöz,
nyugdíjas éveikhez nyújt a magyar kormány. Ma már ugyanis magától értetődőnek tartjuk,
hogy a családok támogatására
egyre több pénz jut, pedig a környező országokban és Európa
más államaiban ez távolról sem
természetes, főleg most, a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek közepette. Magyarország tehát ebben is kiemelkedő teljesítményt nyújt, és
követendő példát mutat a kontinensnek. Gondoljunk csak bele:
nálunk egy évtized alatt a két
és félszeresére emelkedett az az
összeg, amit a családoknak tudunk adni. Ez nem kiadás, hanem befektetés a jövőbe.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Az EuroVelo6 részeként
épül meg a Szob és Letkés
közötti kerékpárút
Folytatás a címlapról

A

kerékpárút tervezése és a
közbeszerzési eljárások
már két éve elindultak,
2019-ben aztán felgyorsultak a
folyamatok. Az EuroVelo6 kerékpáros útvonal részét képező Szob –
Letkés kerékpárút megvalósítása jó
esetben még az idén megkezdődhet, de
legkésőbb jövőre átadhatják a beruházást.
Szob és Ipolydamásd között jelenleg is
épül a kerékpárút és folyik az Ipolydamásd –

Helenba-híd építésének előkészítése.
Ha a híd elkészül, akkor a Duna bal
partja akár a Fekete-erdőig járható lesz kerékpárral – hangsúlyozta Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos június 12-én az EuroVelo6
kerékpáros-útvonal
dunakeszi
szakaszának építési munkálatait
megnyitó sajtótájékoztatón, aki szerint soha nem történt ennyi kerékpárosfejlesztés egy időben, mint ebben a kormányzati ciklusban.
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Politikai belharcok az ellenzéki
többségű gödi képviselő-testületben

Interjú a momentumos Balogh Csaba polgármesterrel és a Dk-s Lőrincz László alpolgármesterrel

Folytatás a címlapról

Balogh Csaba polgármester
- Ön szerint mi okozta azt a politikai
belharcot a gödi önkormányzati képviselő-testületben ősszel többséget szerző
ellenzéki pártok helyi vezető politikusai
között, melyről napjainkban már országos hírű politikai botrányként ír a sajtó? Mi idézte elő azt a nagyfokú bizalmatlanságot, ami egészen odáig vezetett, hogy a polgármester visszavonta a
két alpolgármester megbízatását, majd
a képviselő-testület - Dk-s, LMP, Jobbik,
Fidesz – többsége felfüggesztette a polgármestert?
Balogh Csaba: - A veszélyhelyzet után

már mindenki számára láthatóvá vált,
hogy két fő oka volt a viszálynak: Egyrészt a saját baráti körüknek akartak
egyes megélhetési politikusok kifizető
pozíciókat szolgáltatni; másrészt a kormány egyik legjelentősebb beruházását,
a Samsungot szerették volna támogatni
minden szinten. A Gödi Összefogás frakció ígérete ezzel nem állt összhangban, és
négyen igyekeztünk ehhez hűek maradni, ebből erednek a konfliktusok. Felfüggesztésem ismét jogellenes több szinten is.
Innentől kezdve nem tudom, hogy meddig mennek még el az áruló képviselők, de
az biztos, hogy átlépték a határt. Bírósághoz fordulok az intézkedéseik miatt.
Lőrincz László: - A konfliktust egyedül Balogh személye okozta. A legnagyobb konfliktust mégis a Sólyom Airways Hungary csapatának Gödre reptetése okozta. A cégvezetéstől a bíróság által eltiltott, de a közbeszerzésekért felelős
Lucsik János személye – valamiért – fontosabb volt Balogh Csabának, mint a koalíciós partnerei. Első és legfontosabb,
hogy nem vonta vissza a megbízásunkat,
mi Fülöp Zoltán alpolgármesterrel ma is
alpolgármesterek vagyunk. Nincs politikai belharc, itt a polgármester személye

az, ami a konfliktusokat generálja, képtelen arra, hogy bárkivel együtt működjön.
Balogh Csaba folyamatosan személyeskedik és sértegeti a volt szövetségeseit. A felfüggesztéshez azok a feltételezhető jogszabály sértések vezettek, amiket már ismerhet a sajtó. A bizalomvesztéshez az emberi
alkalmatlanságon túl, olyan tényezők vezettek, mint túlárazott útépítés elfogadása, amiben még Balogh saját frakciója is
talált 20 millió forint túlárazást.
- Mennyiben érez személyes politikai felelősséget, hogy a lakosság érdekét
szolgáló sikeres városépítő-, és működtető önkormányzati tevékenység helyett
már-már a személyeskedő politikai küzdelmek emésztik fel az energiáikat?
Balogh Csaba: - Miután megmutatták
a volt DK-s képviselők, hogy ők alkalmatlanok arra, hogy akár a saját pártjukkal
egyezségre jussanak, hogy bármi alkukészséget mutassanak, már biztosan tudom, nem velem volt a hiba. Az áruló képviselőknek nem számít sem becsület, sem
törvény, sem politikai tőke, csak a pillanatnyi hatalom, amibe foggal-körömmel
kapaszkodnak.
Lőrincz László: - Ha bárki visszanézi

a politikai oldalamat, a testületi üléseket,
vagy a sajtónak adott interjúimat, az látni fogja, hogy egyetlen egy személyeskedő
mondat nem jelent meg tőlem. Én mindig
arra törekedtem, hogy Gödért tegyünk
közösen. Ne a politikai színeket nézzük,
hanem az ügyeket és a várost. Ezzel szemben Balogh és köre érvek és tények hiánya
miatt folyamatosan személyeskedik. Attól
sem riadnak vissza egyesek, hogy lehallgassanak, amiért természetesen megtettem a jogi lépéseket, mind a felvételt készítő, mind az azt közreadó személyekkel
szemben.
- Ön szerint hogyan lehet megnyugtatóan, Göd hosszú távú érdekét szem előtt
tartva megoldani a személyes konfliktusokkal is terhelt súlyos pártpolitikai
helyzetet, garantálni az önkormányzat
zökkenőmentes működtetését?
Balogh Csaba: - Magyarország kormánya kijelentette, hogy jogállamiság követelése ellen felszólalni büszkeség, de én
nem tudnék nyugodtan asszisztálni ahhoz, hogy az önkormányzat jogellenesen
működjön.
Lőrincz László: - Balogh Csaba felfüggesztése óta Göd újra beindult, számos

Lőrincz László alpolgármester
olyan előremutató döntést hoztunk, ami
visszahelyezi a várost arra a pályára, amiről Balogh lekormányozta. Elfogadtuk az
oltástámogatási rendszer beindítását, átalakítottuk a szociális rendeleteket, helyreállítottuk a sajtó működését, szúnyoggyérítést rendeltünk, illetve az egy személyi hatalom idejét átvette a demokratikus
képviselő-testületi döntések korszaka. A
mintegy 10-15 feltüzelt és félrevezetett
polgáron kívül, a gödiek többsége ugyanazt a békés működést szeretné, mint a
képviselők 80 százaléka.
Vetési Imre

Fót felébredt Csipkerózsika álmából!
Interjú dr. Vass György polgármesterrel

- Hogyan, milyen elképzelésekkel indult el az új képviselő-testület?
- Ősszel újult meg a képviselő-testület, s tudtuk, hogy Fót óriási lemaradásban van, neki kell gyürkőzni a munkának, két évtized tespedtségét kell feledtetnünk, a környék minden települése
messze lekörözött minket. Nagy elhatározással fogtunk hozzá, s el is kezdtük áttekinteni, milyen hiányai vannak a településnek, mit várnak tőlünk
az itt lakók. Tervek készültek, fontossági sorrendet állítottunk fel. Mire azonban ezeken túljutottunk, s a testület is
összerázódott, s éppen magasabb sebességfokozatba kapcsoltunk volna, a
koronavírus képletesen rálépett a fékre. Nem csak Fóton, az egész országban, s talán az egész világon. A rendkívüli helyzet sok új föladatot rótt az Önkormányzatra, amelyeket sikerült kellő
hatékonysággal megoldanunk, s közben
nem adtuk föl a terveinket, s ha lassabban is, de haladt a munka.
Sikerült befejeznünk a Kazinczy utca
aszfaltburkolását teljes hosszában. Ezen
túl tavaszra teljesült a Kisalagon lakók
régi vágya, kérésükre telepítettünk ide
egy készpénz kiadó automatát.
Az is jogos kifogás volt, hogy míg a
Dunakesziről Kisalagra vezető út az M2
új csomópontja közelében szépen megújult, ám onnét a Fót tábláig eléggé töredezett volt. Ezt a 130 méteres szakaszt is
felújítottuk még tavasszal.
A város szépítése és a hangulat javítása
érdekében bevezettem a közterek virágoszlopokkal történő díszítését, mely osztatlan elismerést váltott ki.
- Melyek a közeljövő további beruházásai?

- Bízom benne, hogy a képviselő-testület elfogadja a javaslatomat és végre elindítjuk az 1,4 milliárdos, általános
célú sportcsarnok beruházást. Erre igen
nagy szüksége van a városnak, mert itt
nem csak kosárlabda pálya lesz, hanem
egyéb sportágak is kapnak helyiségeket,
sőt végre lesz Fóton egy olyan hely, ahol
például az iskolák szalagavatót is tudnak
rendezni, s nem kell ezért Vácott vagy
Veresegyházon termet bérelni. Az épület
2000 m2 méretű lesz, s 570 vendég tud
helyet foglalni a lelátón. Anyagilag pedig
az a legfőbb indok, hogy nem lenne szerencsés elveszíteni azt a 600 millió Ft-ot,
amire a helyi vállalkozók TAO felajánlásából számíthatunk, amelyért ezúton is
köszönetet mondok a vállalkozásoknak.

Egészségház épül
2 milliárd forintból
A másik előkészített nagyberuházásunk a 2 milliárd Ft nagyságrendű új
egészségház, amelynek a látványterve
már tanulmányozható. Lesz benne sokféle szakrendelő, infúziós-, és fizikoterápiai egység, gyógyszertár, stb. Kellő mennyiségű parkolóról is gondoskodunk. Ez egy modern, minden elvárható
igényt kielégítő épület lesz. Ezzel együtt
az annak idején a puszta szántásra épített, s szemmel láthatóan be sem fejezett
Szent Benedek Lakópark közlekedési és
parkolási lehetőségeit is rendbe tesszük
egészen a Postáig.
Rendbe tesszük a fóti tóra vezető utat.
A Hársfa utca esetében az engedélyezési
tervnél tartunk.

Megindult a tervezés a három vasúti
megálló könnyebb megközelíthetőségére
és 2200 m2-en parkolók építésére.
Tárgyalásban vagyok a MÁV-val, hogy
a másik szégyenfoltunkat eltüntethessük. A Fótújfalu állomás melletti a több
mint egy évtizede leégett Mozdony kocsma azóta is üszkös, romos épületétének
ingatlanát adják át Fótnak. Mi lebontjuk
az épületet, s rendezett körülményeket
alakítunk ki a helyén, parkolókkal.

Elkezdődött
a városközpont tervezése
Közben folyik a Városközpont tervezése is, de ez a beruházás csak az egészségház után következhet. Az elképzeléseink szerint kinyitjuk a teret a katedrális körül, hogy Fót jelképe szembetűnően
látható legyen, a környezete pedig legyen
igényesen parkosítva.
A városközponthoz tartozik természetesen a leendő Városháza, ami az egykori élelmiszerüzlet helyére kerül, mivel
ennek az alapja olyan erős, hogy elbírja
majd a polgármesteri hivatal épületét.
Fontosnak tartom egy korszerű bentlakásos, demens egységgel is rendelkező
nyugdíjas otthon építését is, mert a jelenlegi Klarissza Alapítvány által működtetett 11 fős ellátórendszer nem elegendő a
városban. Ennek működtetéséhez együtt
szeretnék működni a fóti egyházakkal,
az állammal, s az önkormányzat lenne a
harmadik fenntartó.
A Keleti Márton úti vállalkozásokkal
is kezdeményezek egy tárgyalást, hogy
tegyük rendbe közösen ezt az elhanya-

golt, de igen fontos és nagy forgalmat
lebonyolító utat. Ide akarunk kerékpárutat építeni, amin át lehetne kerekezni Dunakeszire és onnét tovább a Dunakanyarba, a másik
irányban pedig Rákospalotára.
Volt ennek a
kerékpárútnak
e l ő z mé nye .
Az előző képviselő-testület kapott 495
millió Ft-ot az
államtól egy
Rákospalotára vezető kerékpárútra, de ezt Fót nem tudta fölhasználni, mert egyes telkekből 4
méter széles sávot meg kellett volna szerezni hozzá, s ezt nem tudták megoldani. Ez számomra érthetetlen és elfogadhatatlan, elveszni hagytak majdnem fél
milliárd forintot!

A Magyar Posta
és a MAFILM közel
15 milliárdos
fejlesztést tervez
- Milyenek Fót pénzügyi lehetőségei?
- Addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér, de ami lehetőségünk van, azt
ki is akarjuk használni. Igyekszem a lehető legjobb kapcsolatot építeni a helyi cégekkel, vállalkozókkal, hiszen az ő
iparűzési adójukból tudunk fejleszteni.

Ezért örülök nagyon, ha
a helyi vállalkozók sikeresek,
s amiben
az önkormá ny z at
segíteni
tud nekik, azt
meg is
tesszük.
Ö r vendetes, hogy
most is komoly vállalkozások építkeznek
nálunk. Az egyik a Magyar Posta, amely
Sikátoron épít hatalmas logisztikai központot, ez egy 7 milliárdos beruházás,
ami 300 új munkahelyet jelent hamarosan. A MAFILM pedig két új stúdiót épít, ez egy 7,5 milliárdos beruházás.
Van tehát jövőképünk.
- Elég lesz minderre ez a még hátra
levő 4 év?
- Én elültetem a magokat, s még itt leszek, amikor azok szárba szöknek, de a
termést persze már nem én és nem ez a
képviselő-testület fogja learatni. Az idő
vonata elszáguldott Fót mellett, s csak
néztük, ahogy elrobogott. Itt az ideje,
hogy fel is szálljunk!
Szerintem legkevesebb tíz év kell Fót
felzárkóztatásához. Mi most igyekszünk, teljes lendülettel dolgozunk, nem
tartunk nyári szünetet sem, pihenhetett
mindenki a vírusjárvány idején…
Windhager Károly
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Dunakeszi: A lakosság igényeihez igazítva
augusztus 31-től ismét megváltozik a helyi
buszjáratok menetrendje
Számunkra kiemelten fontos Dunakeszi lakosainak véleménye, ennek érdekében júliusban új lakossági konzultációt indítottunk az átalakított új csillagpontos rendszerű buszjáratok tapasztalatairól. Célunk, hogy a busszal közlekedők
számára olyan menetrendet alakítsunk ki, ami a mindennapi életet könnyebbé,
biztonságosabbá teszi. A konzultáció során sok jogos észrevétel és visszajelzés
érkezett az új rendszerrel kapcsolatban, melyek alapján augusztus 31-től helyi
buszjáratainkat Önökhöz igazítva átalakítottuk.

A

legtöbb lakossági vis�szajelzés a Szakorvosi Rendelőintézet és az
Okmányiroda kapcsán érkezett, továbbá sokan hiányolták,
hogy a reggeli és délutáni órákban a lakótelep nem volt ös�szekötve az alagi városrésszel,
csak napközben.
Legfőbb változtatásként egyszerűsítettük a menetrendet.
Augusztus 31-től, a lakótelep felöl érkező buszok a Dunakeszi
Nagyállomásra mennek és nem

a Gyártelepi vasútállomásra. Így
a járatok megállnak a Szakorvosi Rendelőintézetnél is, és egész
nap folyamatosan biztosítják a
zavartalan közlekedést. A város
többi részéből érkezők számára,
a másik járatra való átszállási lehetőség is a Dunakeszi Nagyállomásnál lesz. A visszajelzésekből egyértelműen nagy igény jelent meg, hogy több idő maradjon leszállás után a vonat elérésére, ennek megfelelően a vonatok
valós érkezéséhez igazítva 5 per-

cet állítottunk az indulási időpontokon.
Ezeknek a változtatásoknak köszönhetően, az augusztus 31-én bevezetésre kerülő
új buszmenetrendnek köszönhetően, maximum egy átszállással bejárhatóvá válik a városunk. Továbbra is ingyenes
marad a helyi buszközlekedés
és az utazás kényelmét négy,
minden igényt kielégítő, modern busz biztosítja.
A lakosági konzultáción résztvevőknek köszönjük,
hogy tapasztalataival és javaslataival hozzájárultak ahhoz,
hogy Dunakeszi lakosai számára olyan magas minőségi
helyi közlekedést tudjunk biztosítani, amit minden igénynek
megfelelve, optimálisan alakítunk ki. Hiszünk a közösségi tervezés erejében, mi Önökkel együtt gondolkodva és cselekedve, együtt építjük Dunakeszit, a Mi városunkat.
Dióssi Csaba
Dunakeszi Város
Polgármestere

XXII. évfolyam 16. szám

EGR a lelke mindennek!
Az EGR és DPF rövidítések amolyan rettegett kifejezések az autósok körében, pedig ezek a modern dízelmotorok egészséges működésének alapjai. Ha nem is egyértelmű, hogy pontosan mit jelentenek, a legtöbb ember
valami olyasmire gondol, amivel előbb vagy utóbb, de baj lesz. És sajnos
nem is megalapozatlan a félelem…

M

egfelelő karbantartás hiányában, szinte biztos, hogy idővel
bekövetkezik valamilyen probléma a motorok működésében, teljesítményében. A gyakori városi használat, kizárólag rövid távok megtétele és az
üzemmeleg motorhőmérséklet elérésének hiánya mind oda
vezet, hogy a két létfontosságú
alkatrész nem tud megfelelően
tisztulni. Innen csak egy lépés
a koromlerakódások kialakulása és felhalmozódása.
Ha pedig gyűlik a korom –
ez a masszív, kemény anyag –,
az egyértelműen rosszat jelenthet a mozgó alkatrészekre nézve. Kifejezetten az EGR szelepre nem, ugyanis előfordulhat,
hogy nem tudja ellátni megfelelően a szerepét, nem tudja megfelelően szabályozni a
rajta áthaladó kipufogógáz útját és mértékét. A hiba odáig vezethet, hogy a DPF, vagyis a részecskeszűrő egyszerűen
nem fog regenerálni, mert a fedélzeti komputer az EGR hibája miatt megakadályozza azt.
Ezt követően pedig a részecskeszűrő szinte törvényszerűen
legfeljebb néhány 1000 kilométer megtétele után eltömődik.
Mindezt a hibásan működő

Fontos az autó szakszerű és rendszeres karbantartása

EGR szelep miatt. Ezért rendkívül fontos az EGR rendszer
időszakos, karbantartó jellegű
tisztítása.
„Ezen tisztító eljárások
mellett is elengedhetetlen az
égéstér és a kipufogórendszer üzemszerű állapotának
fenttartása. Ehhez mi sem kínál tökéletesebb megoldást,
mint a TerraClean családjába
tartozó diesel és benzin motortisztító technológiák. A kettő egyidejű ötvözésével teheti
a legtöbbet az autó tulajdonosa szeretett gépjárművéért. Egy
erről készült videóban weboldalunkon és egyéb közössé-

gi csatornáinkon be is mutatjuk, hogyan tehetjük rendbe
gyorsan és egyszerűen az eltömődött rendszereket” - fogalmazott Nyolcas-Kállai Norbert a TerraClean magyarországi társtulajdonosa. Hozzátette, nem véletlen, hogy
minden ügyfelük figyelmét
felhívják a rendszer üzemszerű működésének fontosságára,
mert egyértelműen bizonyítást
nyert, miszerint az EGR a lelke
mindennek.
B. Molnár László
Fotó: TerraClean Gaál Gergő

Kormányzati fejlesztések a megfiatalodó Vácdukán
Vácduka országgyűlési képviselője, dr. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti
államtitkára és a község polgármestere, Makkos László sajtótájékoztatón
jelentette be, hogy újabb kormányzati támogatásnak köszönhetően megújul a település iskolája, étkezője és konyhája, művelődési háza és új tornaterem is épül.

A

2018 őszén nyílt meg a mini bölcsőde

váci központú Pest
megyei 4. számú választókerület KDNP-s
országgyűlési
képviselője örömtelinek nevezte, hogy
Vácdukán Magyarország más
településeihez hasonlóan évről évre több gyermek születik.
– A község kiváló adottságai, az önkormányzat által meghirdetett építési telkek nagyon sok beköltöző és
helyben élő család számára

kínált rendkívül kedvező otthonteremtési lehetőséget. Sokan vették igénybe a CSOKot, és kezdtek bele az építkezésbe, ennek is köszönhető,
hogy Vácduka egy megfiatalodó település, ahol sok gyermek születik. Ez rendkívül
örömteli, ami azonban újabb
feladatokat jelent az önkormányzat számára, melyeket
saját erőforrásból nem tud
megoldani – tette hozzá az államtitkár.

Rétvári Bence kiemelte: a
kormány tavaly decemberben
döntött arról, hogy sok más
Pest megyei településhez hasonlóan Vácduka fejlődését is
központi forrásból támogatja.
– Ennek köszönhetően
megkezdődhet az iskola bővítését szolgáló tervezés előkészítése. A tanterembővítés
mellett új tornaterem épül,
korszerűsítik és bővítik az étkezőt és a konyhát.
A közelmúltban megvalósított és már folyamatban lévő
fejlesztésekről szólva elmondta: pályázati forrásból készült
el a 2018 őszén átadott mini
bölcsőde, a művelődési ház
felújítása hamarosan befejeződik, melynek első üteméhez nyújtott 22 millió forint
állami támogatásból megtörtént a nyílászárók cseréje.
– Az idei sikeres pályázat
eredményeként pedig 31,5
millió forintból a felújítás
második ütemében az épület nagyterme és a belső helyiségei is megújulhatnak.
A felújításnak köszönhetően
a vácdukai fiatalok, az idősebb korosztály tagjai, a csa-

A folyamatban lévő fejlesztésekről dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő
és Makkos László polgármester tájékoztatta a sajtó képviselőit

ládok kulturált környezetben
szórakozhatnak, rendezhetik közösségi programjaikat
– hangsúlyozta a község országgyűlési képviselője.
Makkos László polgármester nagy segítségnek nevezte a kormánytól kapott állami
támogatásokat, melyekért köszönetét fejezte ki.
- Külön köszönöm a képviselő úrnak, hogy személyesen is támogatta a település

fejlődését szolgáló fejlesztések megvalósítására irányuló kéréseinket, pályázatainkat – mondta a polgármester,
aki bejelentette, hogy az iskolában létesülő nagyméretű
könyvtár nemcsak az intézményt, de a község polgárait
is ki tudja szolgálni.
Mint fogalmazott a település mindennapi életére
inspirálólag hat, hogy az elmúlt fél évtizedben 250 fővel

nőtt a lakosság létszáma, sok
az újszülött gyermek, amely
jelentősen javította a Vácdukán élők átlagéletkorát. Ezt a
pozitív folyamatot segítette,
hogy csak az elmúlt évben 26
önkormányzati telket értékesítettek, de jelentős arányban
cserélt gazdát a magántulajdonban lévő ingatlan is, melyeket jellemzően fiatal családok vásárolták meg.
(Vetési)
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(Környezet)tudatosan Vácott
10 éves a DDC Zöld Megoldás-pályázata

Környezetvédelem, fenntarthatóság, természetvédelem; e szavak mentén éli a népesség egyre nagyobb százaléka az életét, csakúgy, mint a Duna-Dráva Cement Kft.
A vállalat 2020-ban éppen 10 éve hozta létre Zöld Megoldás-pályázatát, hogy forrást
biztosítson a fenntarthatóságot elősegítő kezdeményezések támogatására.

A

Társaság a Beremendi
és a Váci Cementgyár
környezetében élő közösségek, valamint Pécs és környékén élők számára biztosít összesen 7,5 millió forintos
pénzügyi támogatást immáron
tíz éve.
A 2019-ben nyertesként kihirdetett projektek megvalósítása jelenleg is zajlik. A koronavírus okozta járványügyi
helyzet ugyan felülírta a tervezett ütemtervet, de a pályázók elszántságának és kitartásának köszönhetően a projektek a tervek szerint ősz elejére
elkészülnek.

Zöld közösség(építés)
Vác környékén
A Nógrádi Napraforgó Hagyományőrző és Szociális Egyesület Együtt Veled TaPArk pályázat célja egy mezítlábas park
létrehozása Nógrád településen, ahol a gyerekek már egészen kicsi korban megismerhetik a természet nyújtotta szépségeket, kincseket. A közösségi
tér a természetjárók széles csoportja előtt is nyitva lesz, hiszen
az Országos Kék Kör is a településen halad át.
A Verőcei Gyermekekért
Alapítvány a verőcei óvoda-

citroenvac.hu

kertben olyan tanösvényt valósít meg, amellyel a már meglévő állomásokat, kertet újragondolják, illetve a fenntarthatóság és a környezettudatosság
jegyében teljesen új állomásokat alakítanak ki.
A DDC a projektek megvalósulását 1-1 millió forinttal támogatja.
A Baranyában megvalósuló
projektek – Vác és környékéhez
hasonlóan – a közösségépítésre, a kültéri kikapcsolódási lehetőségek létrehozására helyezték a hangsúlyt. Itt három projekt megvalósulását támogatja a
DDC. A DDC Zöld Megoldáspályázat keretében az elmúlt
egy évtized során eddig ös�szesen 46 projekt valósult meg
mintegy 65 millió forintból.
A Társaság 2020-ban ünnepli a Zöld Megoldás-pályázat 10.
évfordulóját, melynek alkalmából újításokkal várják az érdeklődőket a szeptemberi meghirdetés során. A pályázatról bővebben a vállalat honlapján olvashat: www.duna-drava.hu/
hu/zold-megoldas

Sikeres pályázatnak köszönhetően

Civil Ház épül Csörögben
A Magyar Falu Program rendkívül kedvező feltételekkel kínál pályázati lehetőségeket az 5000 fő alatti
települések számára. Idén eddig 21 különböző témakörben pályázhattak a jogosult önkormányzatok.
A Közösségi terek fejlesztésére benyújtott pályázatok napokban megjelent győztesei között található
a Pest megyei Csörög Község Önkormányzata is. A CIVIL Ház létesítésére, a Forrás-Trend Kft. által elkészített pályázat 29.287.705,-Ft támogatást kapott a maximális 30 millióból.

A

pályázat fő célkitűzése
a hagyományos vidéki
közösségi élet megerősítése, teret adva a fiatal generációk számára. Mivel Csörög
túlnyomórészt kettő generációs helyi lakossággal rendelkezik, a program esélyt ad a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységek fejlődéséhez, támogatja a hagyományok megtartását és azok továbbvitelét,
hozzájárul a kultúrközösségek
közötti kommunikációhoz.
A településen a társadalmi
rétegződésből fakadó tényezők
miatt nem alakult ki ez idáig
egy egész települést átfogó helyi
közösségi élet itt Csörögben. A
település új vezetésének egyik
fő iránya éppen ezért ezen hiányosság megoldására irányul.
„Mint a település polgármestere, és mint helyi vállalkozó
is látom, hogy mennyi értékes
ember választotta lakhelyéül
ezt az egyébként hatalmas értékeket magában rejtő községet, csak a múltbeli helyzet mi-

att még nem kerültek előtérbe
tudásukkal, törekvéseikkel. Tapasztalom és érzem, hogy településünk végre egy magas pályaívű fejlődés időszakába lépett. Képviselőtársaimmal azon
vagyunk, hogy itt helyben értékek jöjjenek létre és előbbutóbb büszkén lehessen vállalni, ha valaki csöröginek mondhatja magát! Nem szeretnénk
Csörögöt tipikus „alvó-város”
funkcióban tartani, hiszen lát-

juk a környékünkön a jó példákat, miszerint egy összetartó kistelepülés lakossága milyen
nagy eredményeket tud elérni! Talán egész Csörög nevében
mondhatom, hogy mi is nagy ‒
de örökölt lemaradásunkat tekintetbe véve inkább még nagyobb ‒ dolgokat szeretnénk elérni hátrányunk eltüntetése érdekében.” – mondja Szorcsik József polgármester
„Egy jó helyi közösség kiala-

kulásának elengedhetetlen eszköze, hogy legyenek „közösségi tér/terek”
ami rendezvényeknek, és folyamatos programoknak otthont adhat. Mivel
Csörögben egyébként jelenleg
még klasszikus értelemben vett
művelődési ház sincsen, ezért
égető szükség volt egy ilyen
helyszínre. Véleményem szerint
a kisebb településeken az infrastrukturális és gazdasági fejlődéshez a helyi lakossági összekovácsolódása nélkülözhetetlen.” – teszi hozzá Kendrovszki
József alpolgármester. A CIVIL Ház egy magyar találmányon alapuló, korszerű építési
technológiával, a Forrás-Trend
Kft. által gyártott, ún. iSB Építési Rendszerrel fog megépülni (http://isbhaz.hu). A LEGO
szerű építőelemek IKEA használati utasításokhoz hasonló útmutatás alapján kerülnek
egyszerűen a helyükre. A projekt tervezett befejezési ideje
2021. június 30.
A szerk.

APRÓHIRDETÉS
• Eltartási szerződést kötnék idős nénivel, bácsival, vagy életjáradékot fizetnék:
+36 70 779 9224
• Pálinkások! Muskotályos Irsai szőlő
kis és nagy tételben eladó. Érdeklődni a
+36 30 349 6509 telefonszámon. A szüret
időpontja augusztus 20.
• Sződligeten búza (55Ft/kg), árpa (60Ft/kg),
kukorica (80Ft/kg) eladó. Tel: 06 30 9513193

Kövesse lapunkat
a Facebookon is!
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Vendégváró Dunakanyar

Egy város királyi panorámával: Nagymaros
A település panorámája szorosan összefonódott Nagymaros létével, hiszen a város egész területéről varázslatos kilátás nyílik a visegrádi Fellegvárra, amely a hegytetőn állva tekintélyt parancsolóan uralkodik még ma
is. A sváb település az elmúlt hónapban turistacélponttá is vált, amióta sétahajóval bejárhatjuk a Dunakanyart, a hop on-hop off járatokkal.
ző ágaiból. A leggyakrabban festőművészeti alkotások kerülnek kiállításra, de fotók, sőt, olykor szobrok is
megjelennek a tárlatokon.
Ha Nagymaroson járunk, érdemes megnézni a Római Katolikus
templomot, amelyet nemrég újítottak fel kívülről; belül újrafestették
a freskókat, az oltárt pedig renoválták. Az eredmény magáért beszél,
a templom még méltóságteljesebb,
mint valaha.
A csodálatos dunai panoráma miatt mindenképpen érdemes felmenni
a Kálváriára is, hiába ér fel egy kisebb

túrával, a kilátás biztosan kárpótol.
A kálvária a templomtól nem mes�sze indul a házak között, és szépen
fokozatosan emelkedik a lépcsősorral együtt a város fölé. A Kálvária lépcsőit az 1920-as években nagymarosi
családok építtették, sok lépcsőn még
olvasható az építtető neve.
Ha pedig több időnk van, vagy egy
jót kirándulnánk a Börzsönyben,
a legjobb választás a Julianus-kilátó megmászása. A kilátóból belátni
az egész Dunakanyart. Innen még a
Visegrádi vár is alacsonynak tűnik,
hiszen a Hegyes-tető 482 méter ma-

N

agymaros múltját mutatja
be a Sváb Tájház, amelyet a
város közösségi összefogása keltett életre, Ivor Andrásné vezetésével. Itt a vitrinekből kivett, padláson talált régi tárgyak kerültek kiállításra. A látogatásra hétvégén és
ünnepnapokon van lehetőség 10-18
óra között.
A Duna-parthoz közel eső Sigil
Galéria szintén remek úti cél, ahol
havonta változó kiállítások tekinthetők meg a képzőművészet különbö-

Kittenberger Kálmán egykori háza

gas, míg a Fellegvár csupán 333 méter magasan áll.
A város neves lakója volt Kittenberger Kálmán, magyar Afrika-kutató, zoológus, tanár, vadász és természettudományi író. A róla elnevezett utcában áll egykori háza, a Sylvia Lak, amelyet nemrég vásárolt
meg az állam, hogy hamarosan kiállítóhelyként elérhető legyen bárki
számára.
Nagy népszerűségnek örvend a
Nagymarosi Termelői Piac, amely
hosszú évek óta vonzza a Fő térre
szombat délelőttönként a marosiakat, sőt a környékbelieket és a turistákat is. A piac lényege, hogy minden portékát őstermelőktől tudunk
beszerezni.
A termékek között szerepelnek
a legkülönfélébb húsfélék, zöldségek, gombák, házi tejtermékek, gyümölcslevek és szörpök, sütemények,
frissen sült cipók és kalácsok; kéz-

műves termékek, kerámia díszek,
kézzel készült ékszerek, virágok és
még sorolhatnánk.
Összességében
elmondhatjuk, hogy egy egynapos kirándulás
Nagymaros szívében felejthetetlen
élmény, de valószínűleg egy nap kevésnek is fog bizonyulni. Aki egyszer

idelátogat, az vissza is akar majd térni. A tájért. A hangulatért. A vidéki
bájáért. A hekkért. A piacért. De legfőképpen azért, mert Nagymaros a
maga természetességével különleges.
Összeálította:
Furucz Anita
Fotó: KesziPress

+36 27 640 518
2132 Göd Duna út 1/b
Facebook: Rizmajer Sörház Göd
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ELMARAD A FUTAKESZI
és a háromnapos Dunakeszi Feszt is
Államalapításunkra szentmisén emlékezik a város

A kormány július 30-ai bejelentése alapján továbbra is fenntartja az eddigi előírásokat, azaz nem lehet 500 főnél nagyobb szabadtéri zenés-táncos
rendezvényeket tartani. Ennek értelmében - amennyiben addig más döntés
nem születik - az idén 10 éves Dunakeszi Feszt nem kerül megrendezésre
szeptember 4-5-6-án – nyilatkozta lapunknak a város alpolgármestere.

7

Fiatalok Szabadtéri Színpada
A nyár nem múlhat el kultúra nélkül. A dunakeszi szabad strand területén július 30-augusztus 23. között 30 alkalommal került, illetve kerül sor különböző műfajú művészeti rendezvényre a Mi a Kavics/Strand
Bisztróban. A sorozat kitalálója, fő szervezője, művészeti vezetője Gaál
Attila Csaba, a Veszprémi Petőfi Színház művésze.

S

ipos Dávid érdeklődésünkre elmondta, hogy a
koronavírus-járvány elleni eredményes védekezés a lakosság felelősségteljes megnyilatkozásaiban is megmutatkozik. Példaként említette a régió
egyik legnagyobb szabadidős
rendezvényével kapcsolatban
meghirdetett Facebook-os szavazást.
- A véleménynyilvánítók
között nem volt igazán markáns különbség a Futakeszi
augusztus 30-i megrendezését támogatók és azok között,
akik amellett voksoltak, hogy
- noha szabadtéri program,
de első és legfontosabb az emberek egészségének védelme,
ezért - ne rendezze meg a város az idei futó fiesztát. Egyetértve a kormány határozatával
és a lakosság megfontolt véleményével, az önkormányzat
legfontosabb célként azt fogalmazta meg, hogy a nagy létszámú rendezvények megtartásával ne veszélyeztessük a szeptemberi tanévkezdést. Ezért

E
A háromnapos Dunakeszi Feszt minden évben tízezreket vonzott

elmarad augusztus 20-án államalapításunk ünnepére szervezett főtéri kulturális rendezvény is. A városi megemlékezésen évek óta nagy sikerrel fellépő helyi művészeti együttesek, közreműködök számára
egy későbbi időpontban lehetőséget biztosítunk, hogy bemutathassák az ünnepre tervezett előadásukat – mondta Sipos Dávid alpolgármester. A
politikus bejelentette, és egyben az önkormányzat nevében
meghívta a lakosságot a Szent

Mihály templomban augusztus 20-án, 10:30 órakor kezdő
szentmisére, melyet dr. Farkas
László plébános celebrál államalapításunk tiszteletére.
Sipos Dávid alpolgármester – mint a Dunakeszi Programiroda vezetője – reményét
fejezte ki, hogy a városhatáron túl is népszerű Dunakeszi
Feszt kulturális, sport és gasztronómiai programjait egy későbbi időpontban megrendezhetik.
(Vetési)

Bemutatták Dunakeszi
legújabb mesekönyvét
Kellemes hangulatú rendezvény keretében mutatták Dunakeszi legújabb
mesekönyvét, a Dédi, mesélj még! - címmel megjelent színes kiadványt.
Dunakeszi régi hagyományait elmesélő, igényes kivitelű könyvet a város
kilenc óvónője és dr. Kerekes Dóra írta, aki ellátta a szerkesztői feladatokat is. A borítót és az illusztrációkat Szilas-Dohányos Ágnes készítette.
Dióssi Csaba, a város polgármestere Morus Tamás: „A hagyomány nem
hamu, hanem a láng továbbadása.” gondolatát idézve írt előszót.

Dr. Kerekes Dóra,
a könyv szerkesztője és egyik írója

A

kánikulai meleg ellenére szép számmal
voltak kíváncsiak Dunakeszi régmúltját,
hagyományait, a helyi közösség generációkról generációkra öröklött szokásait a 21. század
olvasói számára színesen, leginkább a gyermekeket megszólító történetekre.
A Katonadombon rendezett könyvbemutatón a
családokat, a gyerekeket Nyiri Márton, társadalmi
megbízatású alpolgármester, történelemtanár köszöntötte az önkormányzat nevében, aki – a rá jellemző elmélyült szakmai tudással – arról beszélt,

hogy helytörténetet tanulni elsősorban gyerekszemmel, a meséken keresztül érdemes. Felidézte, amikor óvodásként a Szent István úton templomba ment szüleivel és látta a népviseletbe öltözött lányokat, asszonyokat. Azóta is meggyőződéssel vallja, hogy azért fontos megismerkedni a
település múltjával, mert “a hazaszeretet Dunakeszin kezdődik, aki nem szereti saját városát, az nehezen tudja szeretni az országot”. – mondta.
A kötet szerkesztője és egyik írója, dr. Kerekes
Dóra, a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény
vezetője mutatta be a könyv szerzőit és a mesék
tartalmát. A szerzők két fiatal – Anna és Bálint
– élményein, szüleik, és nagyszüleik elmondásain keresztül, színes történeteket „szövögetve” mesélik el az aratás és kenyérsütés, a húsvéti hagyományok, az országos hírű dunakeszi paradicsomtermesztés, a helyi népviselet, a jégvágás, a szüreti mulatság szépségeit, közösségformáló hatásait,
hogy csak néhányat említsünk a mesék közül.
A könyv szerkesztője arra biztatott mindenkit,
hogy otthon, a mesékhez kapcsolódóan, beszélgessenek a múltról, nézegessenek régi fényképet vagy
akár rajzoljanak családfát. Az igényes kivitelű kiadványt a helyszínen is megvásárolhatták az érdeklődők, de előtte útjára indult a meseolvasás az
Otthon Segítünk Alapítvány képviselőinek jóvoltából a kicsinyek nagy örömére.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

gy korábban, a Dunakeszi Polgár című
városi magazinban megjelent interjúból
megtudhatták az olvasók, hogy a Dunakeszin élő fiatal művész aktív résztvevője volt
a Dunakeszi Szent István Általános Iskola távoktatásának irodalmi művek felolvasásával. Elmondta, hogy a tanév végét követően további
segítséget ajánl fel a város művészeti, kulturális életének gazdagításában. Nos, a Fiatalok Szabadtéri Színpada létrehozásával, Dunakeszi Város Önkormányzata támogatásával, ez a szándék megvalósult.
– Korábbi közös szándékunkat megvalósítva
összefogtam Bondár Viktorral, a szabad strandon lévő bisztró társtulajdonosával és séfjével,
és elkezdtem szervezni a programokat – mondta kérdésünkre a művész. – Mivel én a fiatal művészekkel vagyok kapcsolatban, az volt a szándékom, hogy legyen egy olyan művészi koncepció,
amellyel minden korosztályhoz, minden réteghez el tudunk jutni. A rendezői diplomámhoz
kapcsolódóan elkezdtem kidolgozni a sorozatot, a kapcsolatrendszeremet felhasználva, megkerestem azokat a művészbarátaimat, akikben
szakmailag megbízom, és elfogadható program
ajánlataik vannak. A szervezésben nagy segítségemre volt Balogh Fanni és Szondi Tamás színészkolléga. Ily módon kialakult egy olyan műsor, amely a színház és zeneművészet szinte teljes palettáját lefedi. Szerettem volna a korona vírus után elkezdeni valami értékeset idősebbeknek, fiatalabbaknak egyaránt.

A példa kedvéért említette, hogy Tóth János
Rudolf legendás blues gitáros, az Ütött-kopott
Angyal zenekarral augusztus 18-án lép fel. Augusztus 20-án Gyarmati Éva és Schäfer Szilveszter a Lány és a hegedű címmel magyar nóta estet tart, ezt követően versösszeállítással köszöntik az ünnepet. A sorozat záró programja pedig
a Hacsek és Sajó klasszikus kabaré lesz 23-án. –
Fiatal, pályakezdő művészekre is számítottam,
akik a saját elképzeléseik által előadott versös�szeállításokkal, monodrámával, zenei szövegekkel, dalokkal állnak közönség elé. Ilyen volt például Ács Tamás előadásában Gogol Egy őrült
naplója monodráma, a Cseh Tamás est augusztus 7-én, az ikonikus művész halálának 11. évfordulóján, vagy az általam is alapított „A vadász esélye” színházi alkotóközösség Pilinszky verses műsora. A gyerekekre gondolva Vitéz
László menyecskét keres címmel bábműsort láthattak, de Franczia Dániel Hangszersimogatója is sikeres volt. A zene sem maradt el, a műfaj kedvelőinek musical és operett estet rendeztünk. A sokszínűségre azért is gondoltam, mert
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, ahol
a színész és rendező diplomát megszereztem,
jóízlésű színházi világot kaptam s ebből akartam valamit visszaadni, mert úgy gondolom, az
embereknek szüksége van a művészetre, költészetre.
Katona M. István
Fotó: Gaál Attila Csaba archívuma

XV. Szentendre
Éjjel-Nappal Nyitva

2020. augusztus 28- 30. Szentendre belvárosában
Augusztus utolsó hétvégéjén - mint minden évben - Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva áll majd a látogatók előtt, és feltárul a
város igazi arca. Az év nehézségein túllépve, a járványügyi
helyzet rendeleteinek megfelelően tartjuk meg kisebb körben a jubileumi rendezvényt. Műfajában, tematikájában most
is sokszínű programkínálat várja a látogatókat.

KÖZÉLETI ÚJSÁG
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
dtp.telework
Nyomda:
Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető:
Bertalan László nyomdaigazgató
HIRDETÉSFELVÉTEL:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.

A

legkedveltebb Házak, udvarok, házigazdák programsorozaton túl most is
lesznek városismereti séták, gyerekprogramok, színház, fényfestés, vásárok, kiállítások, szabadtéri mozi. A kis koncerteken túl
- korlátozott létszámú közönség előtt - fellép a Söndörgő, a
MÖRK, és a Pál Utcai Fiúk – írják a szervezők.
A város hagyományos nyárbúcsúztató eseményét, a Szentendre
Éjjel-Nappal Nyitva programsoro-

zatot immár 15. alkalommal rendezi meg a Szentendrei Kulturális Központ a város kulturális intézményeinek, civil szervezeteinek,
művészeti egyesületeinek és üzleti vállalkozásainak összefogásával.
A rendezvény célja, hogy Szentendre megmutassa - a turizmuson túlmutatóan - valódi arcát, értékeit,
egyediségét a kultúra, a művészet
és a vendéglátás területén.
A teljes program megtekinthető a
www.szentendreejjelnappalnyitva.
hu weboldalon.

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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168 indulóval rendezték meg
az első Dunakeszi Kajak
Kupa ifjúsági versenyt
Hazánk egyik legeredményesebb utánpótlás nevelő egyesülete a Dunakeszi Kajak Club hagyományteremtő szándékkal rendezte meg az első Dunakeszi Kajak Kupa versenyt, melyen 168 fiatal ült hajóba a házigazda és
a Dunakanyar egyesületeiben, valamint az ország számos klubjában sportoló kajakozói közül.

M

A díjakat Nyiri Márton alpolgármester adta át

int azt Rasztotzky Jánostól, a rendező klub
elnökétől, az országosan elismert szakembertől megtudtuk a nyolc egyesületből érkezett fiatalok látványos, olykor kiélezett küzdelmet vívtak az érmekért. Az utánpótláskorú tehetségek versenyét
Rasztotzky Anna, a Dunakeszi Kajak Club egykori kiváló

sportolója, szakedző irányította.
Dunakeszit méltán tartják a
sportok városának, melynek vezetői kiemelt figyelmet fordítanak a sportolási feltételek biztosítására, aminek köszönhetően –
a szabadidősportoknak hódolók
mellett - a Városi Sportegyesület
Dunakeszi szakosztályaiban közel háromezer igazolt versenyző
sportol.

Az ifjú tehetségek regionális seregszemléjén így természetesen ott volt az önkormányzat képviseletében két alpolgármester is, Erdész Zoltán és Nyiri Márton.
A verseny rangját mi sem bizonyítja jobban, hogy – a városi politikusok mellett – jelen volt Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke, Kubina Ádám főtitkár,
Boros Gergely szakmai igazgató. A sportág kiválóságai közül
megtekintette a jövő reménységeinek versenyét a háromszoros
olimpiai bajnok Kammerer Zoltán, és az olimpiai ezüstérmes
Paumann Dániel.
A házigazda klub versenyzői
közül aranyérmet nyert: Monoki Milán, Slekta Réka, Tóth
Máté, Galbavy Zsuzsa NagyRasztotzky Vince, Chrudinák
Virág.
A nyereményeket Dunakeszi
Város Önkormányzata és a Lane
5 biztosította.
Vetési Imre

Női kézilabda NB I

Nem változtak a célok Vácon

Nem változott a célja a női kézilabda NB I-ben szereplő Váci NKSE-nek annak ellenére, hogy a csapat felkészüléséből egy hónap "kiesett", mivel az
együttes tíz játékosa átesett a koronavírus-fertőzésen.

S

zilágyi Zoltán vezetőedző
az M1 aktuális csatornának elmondta, a csapat
augusztus 3-án, hétfőn nagyjából négy hét óta először tréningezhetett mindenféle megkötés nélkül, hiszen a kötelező karantént követően orvosi
vizsgálatok következtek, majd
a terhelés szempontjából és különböző utasításokat kellett
követniük. A szakember megjegyezte, gyakorlatilag folyamatos "újratervezés" alatt készülnek – írja az MTI.

A tréner elmondta, az NB I
küzdelmei ugyan szeptember
elején kezdődnek, de az első
három fordulóból "felmentést" kértek a kialakult helyzetre való tekintettel. Ez ügyben még zajlanak az egyeztetések.
Szilágyi Zoltán a célokkal
kapcsolatban kijelentette, a
tavalyihoz képest nem változtak, azaz szeretnének az
5-6. helyen végezni, de a negyedik pozícióért is megküzdenének.

A VVEC megőrizte
harmadik helyét
a klubok rangsorában

A Vác Városi Evezős Club az idén sem adta alább a harmadik helynél a klubversenyt az evezős országos bajnokságon, ami nagyszerű fegyvertény.
- Természetesen nagy öröm,
hogy ilyen sikeresek tudtunk
lenni ismét, ezúton is szívből
gratulálok a versenyzőknek,
edzőinknek, az utánpótláskorú versenyzők családjainak, illetve köszönetet mondok támogatóinknak. Sok összetevője van az eredményességünknek, ezúttal például az is, hogy
a vírusjárvány miatti legszigorúbb zárlat idején sem zártunk
be teljesen, hanem alaposan átgondolt rendben ekkor is lehetőséget adtunk sportolóinknak az edzések folytatására mondta a klub korábbi világbajnok elnöke, Hirling Zsolt.
- A bajnokság eredményei
között különösen nagy siker,
hogy férfi felnőtt egypárevezősben három versenyzővel
képviseltettük magunkat a hatos döntőben, és Bácskai Máté
hajszállal lemaradva az élről a második, Szklenka Bence
a harmadik, Ács Kristóf pedig
az ötödik helyen végzett. Az
is nagyon lényeges, hogy ismét húzóember volt a többszörös világbajnoki dobogós, Európa-bajnok Galambos Péter,
aki sokak példaképe a fiatalabbak között. Természetesen
nem feledkezhetünk meg veterán sportolóink aktivitásáról
és szép eredményeiről sem, ők
tizenhárom versenyszámban
szereztek aranyérmet.
Ugyancsak beszámított az
összesített eredménybe, hogy
a VVEC ezúttal a könnyűsúlyú férfi felnőtt nyolcas versenyszámban is képviseltethette magát - hozzátehetjük, hogy
párját ritkítóan különleges
módon. Az egységben ötven év
fölötti veterán korú versenyző
ugyanúgy beülőt kapott, mint
ifjúsági korú sportoló, illetve
maga a klubelnök is erősítette a csapatot. Ezzel is bizonyítva Hirling Zsolt azon törekvésének eredményességét, hogy
igyekszik minél inkább összehozni, klub szinten igyazi nagy
családdá kovácsolni a különböző korosztályú tagokat.

- A nyolcas összehozásában
a csapat rangidős versenyzője, Ábrahám Gábor és mesteredzőnk, Rapcsák Károly játszotta a főszerepet. Az indulásunkban egyáltalán nem az
eredmény volt a lényeg, egyértelműen az volt a célunk, hogy
egy csapatot alkotva is közelebb hozzunk egymáshoz különböző generációkhoz tartozó
klubtagokat, illetve hogy bajnoki indulási lehetőséget biztosíthassunk minél több fiatal sportolónknak. Mi tagadás,
igen nagy hátrányból indultunk a rivális csapatokhoz képest, egyrészt azért, mert a többiek sokkal jobb minűségű hajókban lapátolhatnak az edzéseken és a versenyeken, és hát
az edzések összehangolása sem
volt egyszerű feladvány, mindazonáltal nagyon jó hangulatúak voltak a tréningjeink, a
bajnoki indulás, a versenyszám
egész napja pedig igazi ajándék
sokunknak, így nekem is, hiszen évek óta nem voltam hasonló drukkos helyzetben mondta Hirling Zsolt, hozzátéve: azon lesznek, hogy jövőre
normál súlyban is ki tudjanak
állítani nyolcas csapategységet.
Bár új nyolcas hajó vásárlása egyelőre az álom kategóriájába tartozik a VVEC-nél,
de a Magyar Evezős Szövetség egymilliárdos eszközfejlesztési projektje keretében napirenden van számos kisebb
hajó beszerzése, illetve ezek fo-

gadására hamarosan elkészül
egy új, könnyű szerkezetű tároló a Horváth Mihály utcai
vízisport telepen, ahol ezekben
a hetekben felújítják a kivitelezők a két férfi öltözőt.
- Igyekszünk folyamatosan fejleszteni, komfortosítani a csónakházunkat és az eszközparkunkat, bízunk benne,
hogy az elkövetkező időszakban is töretlenül folytatódhat
ez a program - zárta szavait
Hirling Zsolt.
Ribáry Zoltán

A VVEC bajnokai
az utánpótlás
korosztályokban és a
felnőttek között:
Fiú tanuló egypárevezős:
Pető Ágoston, férfi ifjúsági egypárevezős: Ujhelyi Mihály, női ifjúsági kétpárevezős: Kas Natália, Bóka Sára, női ifjúsági négypárevezős: Bóka
Sára, Kas Natália, Harsányi Viktória, Harsányi
Orsolya, férfi könnyűsúlyú egypárevezős: Galambos Péter, férfi felnőtt kétpárevezős: Ácskai Kristóf,
Bácskai Máté, férfi felnőtt
négypárevezős: Szklenka
Bence, Bácskai Máté, Ács
Kristóf, Varga Tamás, férfi felnőtt könnyűsúlyú kétpárevezős: Fenyődi Tamás,
Galambos Péter.
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