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Pro és kontra érvek a gödi
Samsung I. számú üzemének
bővítésével kapcsolatban

Szabó István elnök: „A katasztrófavédelem maximálisan óvja az önök, a mi érdekeinket.”

Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Kedd délután Pest Megye Közgyűlésének elnöke közmeghallgatást tartott a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. Gödön létesített felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal
foglalkozó I. számú, meglévő üzem tevékenységének bővítésével kapcsolatban. A gödi Dunaparti Nyaralóházak színháztermében megtartott közmeghallgatáson Szabó István elnök és
dr. Szép Tibor, Pest Megye Önkormányzatának
jegyzője mellett jelen voltak a katasztrófavédelem szakemberei, a Samsung SDI képviselőin kívül jó néhány helyi polgár és több önkormányzati képviselő is. A tartalmas kérdés-felelettel
tarkított párbeszéd mindvégig nyugodt, higgadt
mederben zajlott.
Folytatás a 3. oldalon

2020. szeptember 24.

MAGYAR ÖTLETEK,
amelyek megmentik
a gazdaságunkat

Tuzson Bence: Nem hagyhatjuk,
hogy a vírus tönkretegye az országot,
a gazdaságot, az iskolákat, a kultúránkat
Térségünknek is az előnyére válhat – és hamarosan
nálunk is újabb fejlesztések
indulhatnak be annak köszönhetően –, hogy a következő uniós pályázati ciklusban Pest megye végre különálló régió lesz, ezért sokkal nagyobb támogatásban
részesülhetnek az itt működő vállalkozások, mint
eddig. A hazai kis- és középvállalkozások adják Magyarország gazdaságának
gerincét, és ők biztosítják a
munkahelyek nagy részét,
ezért különösen nagy súlyt
fektet a magyar kormány

ezekre a cégekre – egyebek mellett erről is beszélt
Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője Dunakeszin, azon
a találkozón, amelyen a
2021-27-es európai uniós
források várható felhasználását mutatták be. A politikust a rendezvény után
arról kérdeztük, hogy milyen források érkeznek a
magyar gazdaságba vállalkozásfejlesztésre a jövőre kezdődő uniós pályázati
ciklusban.
Folytatás a 2. oldalon

Richter Egészségváros Rétvári: meg kell védenünk az emberek
Dunakeszin
egészségét és az ország működőképességét
Hatmillió százhétezer forint
A váci kórház felkészült a koronavírusműtőasztal vásárlásra
járvány második hullámára is
A koronavírus-járvány első hullámát sikeresen védte ki Magyarország, amely európai és világviszonylatban is a sikeresek közé tartozik a széles körű összefogásnak köszönhetően. De újabb feladatok várnak ránk, hiszen itt vagyunk a második hullámban – jelentette ki Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára, aki dr. Urbán Edinával, a váci Jávorszky Ödön
Kórház főigazgató főorvosával közös sajtótájékoztatót tartott az intézmény főbejárata előtt. A kórház szakmailag teljes mértékben felkészült a lakosság biztonságos ellátására, amely az elmúlt két
évben 802 millió forintot fordított orvostechnikai és informatikai eszközök beszerzésére az állam
támogatásának köszönhetően – hangzott el a szeptember 14-i sajtótájékoztatón.

A Richter Egészségváros szeptember 19-én
Dunakeszire érkezett. Az „Egészség ezreknek,
milliók a kórháznak” mottójú, a Richter Gedeon
Nyrt. által több mint tíz éve útjára bocsátott
programsorozat fő célja az egészségtudatosság és a betegség megelőzés népszerűsítése.
Professzionális rendezéssel lehetőséget biztosított arra, hogy a helyi lakosság egészségügyi
szűréseken, tanácsadásokon vegyen részt.
A részvétellel ugyanakkor nem csupán saját
egészségükért tehettek lépéseket, hanem a
Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztéFolytatás a 3. oldalon
sét is támogatták.

– Kettős feladatunk van: egyrészt meg kell védenünk az emberek egészségét, ez a legfőbb
feladat most is, másrészt Magyarországnak működnie kell –
kezdte a régió KDNP-s országgyűlési képviselője. Azt biztosan állíthatjuk, hogy az egészségügy sokkal jobban felkészült
most, mint volt az első hullám
idején, hiszen az elmúlt év végén, tavasszal mindenki számára újdonság volt a járvány, nagyon sok mindent nem tudtunk
róla, csak a kínai hírekből hallottuk – idézte fel a kezdeti hónapokat. Rétvári Bence kiemelte: a nyári időszakban minden
olyan eszközt beszerzett a kormány, ami a vírus elterjedését
csökkenti, akadályozza, illetve
a betegek gyógyulását elősegíti.

– Tavasztól szeptember elejéig
a kormány 550 milliárd forintot költött a biztonságos egészségügyi ellátást szolgáló védőeszközök, gépek, műszerek beszerzésére. A gazdaság újraindítására pedig 2500 milliárd forintot.
Számunkra az is fontos,
hogy itt, Vácon, a Jávorszky
Ödön Kórház is felkészült legyen az emberek ellátására ebben a nehéz időszakban
– folytatta az országgyűlési képviselő, aki bejelentette:
nyolc új lélegeztető gépet, 10
darab hidraulikus és 10 darab
mechanikus kórházi ágyat, 20
darab infúziós pumpát és 20
darab monitort kapott a kórház.
Folytatás a 2. oldalon

Dr. Urbán Edina főigazgató és dr. Rétvári Bence,
az Emmi parlamenti államtitkára

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

2

Magyar ötletek, amelyek
megmentik a gazdaságunkat
Tuzson Bence: Nem hagyhatjuk, hogy a vírus tönkretegye
az országot, a gazdaságot, az iskolákat, a kultúránkat

A Dunakeszin rendezett vállalkozói fórumon két államtitkár
ismertette az uniós pályázati lehetőségeket
Folytatás a címlapról

– A Brexittől a koronavírus-járványig, igencsak változatos és sokszínű volt az előző pályázati ciklus, amely bővelkedett jóban és rosszban egyaránt. Mennyiben változik meg a helyzet az új uniós költségvetés életbelépésével?
– A helyzet nemcsak az előző uniós költségvetési ciklus kezdetéhez, de tulajdonképpen az
egy évvel ezelőttihez képest is nagyon megváltozott, a koronavírus-járvány komoly veszélyt jelent az emberek egészségére és az gazdaság egészére nézve egyaránt. Ugyanakkor nekünk van

Tuzson Bence kormányzati államtitkár,
országgyűlési képviselő

egy kötelességünk: nem hagyhatjuk, hogy a vírus tönkretegye az országot, a gazdaságot, az iskolákat, a kultúránkat. Így hát komoly feladat
előtt állunk, amelyet akármelyik – tehát nemcsak a magyar – kormány önmagában csak akkor képes megoldani, ha összefog az emberekkel, összefog a vállalkozásokkal és meghallgatja
azokat az embereket, akiknek a véleménye alapján olyan gazdasági stratégiát lehet kidolgozni,
amelynek elemei átsegítik az országot a nehézségeken. Magyarországon a kis- és középvállalkozások alkotják az ország gazdaságának gerincét. Ezek a vállalkozások adják a munkahelyek
nagy részét, ezért kiemelt figyelmet kell fordítanunk rájuk. Különösen azért, mert ezek nagyon
nagy többségükben magyar cégek, magyar vállalkozások, tele magyar ötletekkel, amelyek magyar innovációt valósítanak meg.
– A Pest megyei települések helyzetét men�nyiben változtatja meg az, hogy immár különálló régióként kezelik?
– Pest megye, akárcsak azon belül Dunakeszi, és a választókerületem összes települése, tehát Csomád, Csömör, Erdőkertes, Fót, Göd és
Veresegyház is, ugyancsak fontos ötletekkel járul hozzá a hazai innováció fejlődéséhez, kide-

rült ez azokon a kerekasztal-beszélgetéseken is,
amelyeket a gazdaság újraindítása és megerősítése érdekében szerveztem a nyáron, s amelyek
most ősztől tovább folytatódnak. A közép-magyarországi régió az egyik legfejlettebb térség
hazánkban, de ha leválasztjuk róla Pest megyét,
akkor láthatjuk, hogy ez a közigazgatási egység
a megyék rangsorában mindössze a hatodik helyen áll. Éppen ezért indokolt, hogy a következő
időszakban Pest megye különálló régióként szerepeljen Budapest mellett. Ezért a támogatásoknak a rendszere is meg fog változni, ebből pedig a kis- és középvállalkozások nagymértékben profitálhatnak majd, hiszen több uniós támogatáshoz juthatnak hozzá, mint a megelőző
időszakban.
– Országgyűlési képviselőként Ön miben
tudja segíteni a helyi vállalkozókat?
– A kormánynak, és ezzel összhangban, az országgyűlésnek, de személy szerint nekem is mint
országgyűlési képviselőnek, most az az egyik
legfontosabb feladatom, hogy a vállalkozásokat, az itt élő vállalkozókat támogassam. Éppen ezért rendszeresen tartunk kerekasztal-beszélgetéseket, ahova a helyi vállalkozókat hívjuk
meg, különböző szakmacsoportonként a saját
problémáikról kérdezzük őket, és megpróbáljuk
ezeket a kérdéseket, kihívásokat megoldani. Az
így megkezdett munkát a továbbiakban is folytatjuk. Ahogy eddig is, ezután is mindent megteszünk majd a helyi vállalkozások, a munkavállalók és a családok védelmének érdekében. Így
például Dunakeszin eddig kilencvenegy cég kapott munkahelymegtartó támogatást, összesen
csaknem nyolcszázötven ember munkahelyét
sikerült ezen keresztül megvédenünk, ami több
száz család megóvását jelenti.
– Együtt tudunk ebben működni az Európai
Unióval?
– Igen, természetesen nagyon fontos ez az
együttműködés, de mégis fontos stratégiai kérdés napjainkban az is, hogy egy kicsit más úton
haladjunk, mint az Európai Unió más országai.
Ez azt jelenti, hogy nekünk nemcsak a védőhálót kell megépítenünk, hanem a védőhálón túl
a továbblépéshez is meg kell adnunk a segítségét. Azaz a beruházásokat, a fejlődést, a fejlesztést kell támogatni, hiszen nekünk együtt kell
előre lépnünk. Mi, a magunk részéről arra törekszünk – és bíztatunk mindenkit! –, hogy létrehozzunk egy összefogást, amelyen keresztül
olyan eredményeket érhetünk el, amelyek lehetővé teszik, hogy a versenytársak egymásra ne
ellenfélként, hanem szövetségesként tekintsenek, és lehetőséget lássák a másikban. Így, ami
az egyik vállalkozásnak jó, az jó lesz a másiknak
is, de jó lesz a munkavállalóknak, és rajtuk keresztül pedig a magyarság egészének is.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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Rétvári: meg kell védenünk
az emberek egészségét
és az ország működőképességét
Folytatás a címlapról
Mint fogalmazott: a védőeszközök utánpótlása folyamatos, a
főigazgató és a kórházparancsnok együtt felelnek azért, hogy
mindenből elegendő eszköz legyen. 1740 liter kéz és felületfertőtlenítő került a kórházba központi tartalékokból, valamint
55.000 db sebészeti szájmaszk,
5.000 speciális szájmaszk, 4.560
overáll, és 180.000 pár vizsgáló kesztyű. A legutóbbi szállításokkal 10.000 sebészi maszk
és 1.000 darab speciális maszk
érkezett. Védőfelszerelésből tíz
napra előre van elegendő a kórházban.
Nemcsak ezek a védőfelszerelések érkeztek a kórházba, hanem az Egészséges Budapest
programból mind az öt műtőbe érkeztek műtőasztalok, altatógépek, egyéb műszerek, az évi
6.000 műtét körülményei lettek
sokkal biztonságosabbak.
A kórházban évente 2.500
szívultrahang vizsgálat van, a
kardiológusok számára felsőkategóriás kardiológiai ultrahang
gép került a program keretében
a váci kórházba.
Emellett 12 csatornás EKG
készüléket is kapott a kórház, a
járvány előtt már modern lélegeztető gépekkel és monitorokkal gazdagodott a kórház eszközparkja.
Ha az informatikai fejlesztéseket nézzük, 275 számítógépet
kapott a kórház, 20 darab laptopot és 47 darab nyomtatót, azért,
hogy a betegek adatai, leletei minél gyorsabban és pontosabban
rögződjenek és kerüljenek be az
ESZT-be, a digitális egészségügyi térbe, ahonnan le is hívhatók a korábbi kórelőzmények –
mondta Rétvári Bence.
Az Emmi parlamenti államtitkára ismertette: műszerekre
587 millió forintot, informatikai eszközök fejlesztésére több
mint 200 millió forintot fordítottak az Egészséges Budapest
Program keretében.
Rétvári Bence befejezésül köszönetet mondott mindazoknak, akik a nemzeti konzultá-

Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos:
a váci kórház felkészült a koronavírus-járvány
második hulláma elleni biztonságos védekezésre
cióban elmondták a véleményüket. – Véleményükkel is segítettek bennünket abban, hogy
a második hullámban a megfelelő intézkedéseket meghozzuk, hiszen az emberek egyértelművé tették számunkra, hogy
az egészségügyi védekezés mellett nagyon fontos a munkahelyek megvédése, a gazdaság életben maradása. Magyarországnak működnie kell, ezt nem mi
mondjuk, hanem az emberek
is ezzel értenek egyet a nemzeti konzultáció alapján – hangsúlyozta az Emmi parlamenti államtitkára.
Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos kijelentette, hogy két
szempontból is mérföldkőhöz
érkezett a váci kórház. Egyrészt
az elmúlt két évben az Egészséges Budapest Program keretében közel 800 millió forint értékű orvostechnikai és informatikai eszközbeszerzésre került sor, melynek köszönhetően
megújultak a műtők, az intenzív, és sürgősségi osztály. – A
másik mérföldkő, hogy sikeresen megoldottuk a koronavírusjárvány első szakaszát – húzta alá.
Elismeréssel szólt a kórház
orvosairól, valamennyi dolgozójáról, akik szakmai felkészültségének és a lakosság fegyelmezettségének köszönhetően nagyon jól vették a koro-

navírus-járvány első hullámában eléjük gördülő akadályokat.
– Ez megható volt mindannyiunk számára – tette hozzá, aki
szerint Vác és térsége nagyon
jól vette a világszintű járvány
akadályait.
Újságírói kérdésre dr. Urbán
Edina főigazgató főorvos elmondta: életveszélyes állapotban már tavasszal is, és most a
második hullámban is biztosítják az elkülönített intenzív ellátást, ahol speciális védőfelszerelésben az eljárásrendnek megfelelően történik az ellátás. Akkut
műtét esetén, amikor szintén
fennáll a gyanúja a fertőzésnek,
két külön műtőblokk áll rendelkezésre a koronavírus gyanús
betegek ellátására. - Szakmailag
teljesen felkészültünk a járvány
második hullámára – erősítette
meg a főigazgató főorvos.
Dr. Urbán Edina hangsúlyozta: - A váci kórház nem kijelölt
járványügyi kórház, a protokoll
szerint máshova viszik a betegeket, de sajnos itt is felbukkanhat, mint mindenhol a betegek
és az orvosok között is fertőzött.
Felkészültek vagyunk a lélegeztető gépek használatára is, ha
szükséges, hiszen az oktatás is
megtörtént tavasszal – hangsúlyozta a főigazgató főorvos.
A szerk.
Fotó: KesziPress

Légy részese Dunakeszi történelmének!
Dióssi Csaba polgármester tíz éve felel városunk fejlődéséért, valamint a Dunakeszi Programiroda is idén tíz éve
biztosítja a lakosok számára a szórakozást. Hiszünk a közösségépítésben és folyamatosan azon dolgozunk, hogy
Dunakeszi továbbra is olyan város maradjon, ahol jó élni!
A kerek évforduló alkalmából év végén egy emlékalbummal készülünk, amelynek készítésébe a lakosságot is bevonjuk – írja a dunakeszi.hu.

T

ősgyökeres dunakeszi lakos vagy? Netán most költöztél a városba? Itt nőttél
fel? Itt laknak a szüleid? Bármi kössön is
szeretett városunkhoz, mindannyiunk fejében
él egy pozitív emlék Dunakesziről.
A Tiéd miről szól? Oszd meg velünk, alkossuk
meg közösen városunk 10 éves emlékalbumát!
Kérünk, hogy kérdőívünk kitöltésével és rövid, néhány mondatos visszaemlékezéseddel
segítsd a munkánkat!
Számít a véleményetek!
Küldd el nekünk pár mondatban legkedve-

sebb emlékedet Dunakesziről a 100emlek@dunakeszi.hu e-mail címre.
• Te miért szeretsz itt élni?
• Melyik volt az eddigi kedvenc vagy leghasznosabb fejlesztés számodra és miért?
• Meséld el élményedet egy városi rendezvényünkről!
Ilyen és ehhez hasonló témákban várjuk az
e-maileket Dunakesziről a 10 év, 100 emlék albumba.
Határidő: 2020. szeptember 30. – olvasható a
Dunakeszi Programiroda felhívásában.
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Pro és kontra érvek a gödi
Samsung I. számú üzemének
bővítésével kapcsolatban
Szabó István elnök: „A katasztrófavédelem maximálisan óvja az önök, a mi érdekeinket.”
Folytatás a címlapról

M

int közismert a kormány hazánkban elsőként Göd közigazgatási területén hozott létre különleges gazdasági övezetet,
amely helyet ad Magyarország
egyik legnagyobb, és a jövőt leginkább meghatározó ipari-technológiai központjának, a Samsung SDI elektromos akkumulátorgyártó üzemének. A kormány
határozata értelmében Pest Megye Önkormányzata felel a különleges gazdasági övezet fejlesztéséért.
A közmeghallgatást levezető dr. Szép Tibor megyei jegyző bevezetőjében megfogalmazott javaslata -, miszerint: „legyünk emberségesek és méltányosak egymással, feltételezzük
egymásról a jót, az igazmondást
és a tisztességes eljárást” – alapjaiban határozta meg a hatóság,
a Samsung SDI és a lakosság között kialakult párbeszéd stílusát. Bejelentette, hogy a közmeghallgatás – a biztonsági jelentéssel kapcsolatos kérdések és válaszok után – átalakul lakossági
fórummá, mert Pest Megye Önkormányzata, mint a terület új
szereplője, minden egyéb, a lakosságot érintő kérdések megvitatására is nyitott. Elmondta,
a nagyobb terjedelmű, komplex
szakmai kifejtést igénylő kérdésekre írásban adnak választ. A
megyei önkormányzat honlapján külön menüpontot nyitottak
a gödi témák feldolgozásának,
megválaszolásának.
Szabó István elnök elmondta,
hogy Pest megye 187 települése
mellé tavasszal kapta meg a megyei önkormányzat a gödi Sam-

sung üzem fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
– Mindent meg fogunk tenni, ami a dolgunk, ami a kötelezettségünk. Az elmúlt fél évben sok gödi polgár keresett meg
bennünket különböző kérdésekkel – pl. parlagfűvel, közlekedési úttal, vihar kárral kapcsolatos ügyekben -, melyekre min-

favédelem engedélyének kiadásához – ismertette Pest Megye
Közgyűlésének elnöke, aki kijelentette: „A katasztrófavédelem
maximálisan óvja az önök, a mi
érdekeinket.”
A közmeghallgatáson jelen
volt Göd polgármestere, Balogh
Csaba is, aki azonban – mint azt
dr. Szép Tibor bejelentette – nem

sági jelentéssel kapcsolatban a
lakosság 15 napon belül kérdéseket tehet fel, illetve a közmeghallgatáson
megfogalmazott
észrevételeket figyelembe veszi a
határozat meghozalatánál a katasztrófavédelem.
Ezt követően a Samsung képviseletében, Korda Eszter vetítettképes tájékoztató keretében

A Pest megyei elnök és a Samsung SDI gödi üzemének képviselői
fontosnak tartják a lakosság hiteles tájékoztatását
den esetben megadtuk a választ,
igyekeztünk megtalálni a megoldást – jelentette be Pest megye
elnöke, aki hozzátette, hogy a
Gödöt érintő témák tárgyalására minden alkalommal meghívták a város polgármesterét, aki
ha tehette, részt vett a tanácskozáson. – Az együttműködés eddig is megvolt, ezután is meglesz
– hangsúlyozta Szabó István.
– Arra törekszem – folytatta -,
hogy ez a világviszonylatban is
jelentős beruházás a lehető legjobban, a lakosság számára pedig a legoptimálisabban valósuljon meg. Ezt szolgálja a mai közmeghallgatás is -, amit törvény
ír elő -, hogy megismerjék azt a
műszaki és technológiai folyamatot és kivitelezéseket, melyek
nélkülözhetetlenek a katasztró-

kívánt felszólalni, mert későn
kapott felkérést a rendezvényre.
Andor Máté, a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
képviselője bejelentette, hogy
jelenlegi engedélyezési eljárás
a Samsung meglévő gyárának
déli bővítésére, az építési engedély kiadását megelőző katasztrófavédelmi engedély megadására irányul. A jelenlegi eljárásnak
– mivel a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemeltnek
minősül – 42 napos határideje van, ezen belül a nyilvánosság biztosításán felül a katasztrófavédelemnek minden vizsgálatot, helyszíni szemlét, kockázat- és következmény elemzést
el kell végeznie a kérelmező által
benyújtott biztonsági jelentésről.
A nyilvánosságra hozott bizton-

mutatta be a főépület déli bővítésének tervét, a gyártás során
alkalmazott technológiát, de kitért a veszélyes anyagok biztonságos felhasználására, és tárolására is. Mint elhangzott az elektróda és a formázó üzem bővítését készítik elő a folyamatban
lévő engedélyeztetési eljárással, a meglévő főépület 25 ezer
négyzetméterrel bővül, melynek eredményeként a termelés
20 százalékkal növelhető, ha sikerül megvalósítani a beruházást. Kiépítik a veszélyes és nem
veszélyes alapanyagok tároló helyiségeit. A védelmi rendszerek
struktúrája nem változik, automata tűzjelző és oltórendszer,
belső kamerahálózat kiépítését
tervezik a munkafolyamatok és a
dolgozók biztonsága érdekében.

Rendkívül aktívak voltak a közmeghallgatás résztvevői
Lakossági kérdésre válaszolva
a katasztrófavédelem képviselője
határozottan kijelentette: nincs
olyan hely, ahová nem engedték
volna be őket.
Az egyik helyi hírportál képviselőjének felvetésére, hogy érzékelik-e a lakosság és gyár között meglévő feszültséget, a
Samsung SDI képviselője is
megerősítette: „igen, érzékeljük,
és azon leszünk, hogy a párbeszédet intenzívebbé formáljuk.
Fontos számunkra a társadalmi
felelősség vállalás” – jelentette ki
Bagoly Katinka.
A közel két órás közmeghallgatáson egymás után sorjáztak a
higgadt, kulturált hangnemben
megfogalmazott, ám a helyiek
életében nagy jelentőséggel bíró
kérdések és vélemények, melyek
között volt, aki azzal érzékeltette a helyzetet, hogy a gyár környezetében több eladó ingatlan
van, míg volt, aki azt feszegette, hogy az akkumulátor gyártó üzem számára milyen védekezést írnak elő a hatóságok. Az
egyik felszólaló a véderdő telepítését kérte a Nemeskéri út mentén, szorgalmazta a magas betonfal építését az üzem város felőli oldalán. Az Oázis lakóparkból érkezett ingatlantulajdonos azt kifogásolta, hogy éjszaka
magas a zajszint, nem tudnak
pihenni. Az üzem bővítése miatt
folyamatosan nő a zajhatás – tették szóvá többen is. Terítékre került az uralkodó szélirány pontos meghatározásának jelentősége is, amely hatással lehet a városra. Az egyik hölgy a Samsung
képviselői felé fordulva azt kér-

te, hogy az üzem vezetői „gondolkozzanak mindig úgy, mintha itt laknának Gödön.”
Oláh Katalin részletesen beszámolt a Samsung területén
bevezetett biztonsági, környezet-, munka,- és életvédelmi intézkedésekről. A szakemberek
minden technológia folyamatot kontrollálnak, példáként elmondta: két tűzoltóautó áll készenlétben a hívatásos tűzoltóállománnyal.
Korda Eszter – kérdésre válaszolva – bejelentette, hogy veszélyes anyagot tartalmazó technológiák nem közelednek a lakóterület felé.
Dr. Szép Tibor megyei jegyző
a lakossági észrevételekkel kapcsolatban megjegyezte: a hatóságnak megvan a törvényben
előírt protokollja, ami alapján
elvégzi az ellenőrzést, és csak
azt engedélyezi, amely megfelel
a jogszabályoknak. – Csak azt az
engedélyt adja ki, ami kiadható.
Büntetőjogi felelősségük van –
húzta alá.
Bejelentette: a Pest Megyei
Önkormányzati Hivatal 2020.
szeptember 16-től a gödi különleges gazdasági övezet ügyeinek
intézése érdekében kihelyezett
ügyfélfogadást tart minden szerdán 10 és 12 óra között Gödön a
Polgármesteri Hivatalban. Mint
elhangzott a kihelyezett ügyintézés során csak a beadni kívánt
iratok átvételére kerül sor, a kérelmekre adott válaszokat postai úton kapják meg az ügyfelek.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
és Hohner Miklós

Richter Egészségváros Dunakeszin

Hatmillió százhétezer forint műtőasztal vásárlásra
Folytatás a címlapról

U

gyanis minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásokért
300 forint értékben kapott adománypontokkal gyarapíthatták
a Richter Gedeon Nyrt. által felajánlott 3 500 000 forintos alapadományt. Online pontgyűjtésre is lehetőség nyílt. Ennek célja a
szakorvosi rendelőintézet számára egy műtőasztal beszerzése.
Ennyit elöljáróban. A bejárathoz érkezett érdeklődök már a
belépéskor felvették a kötelező
maszkot, a hőmérőzés és kézfertőtlenítés után elhelyezték a csuklón a hostessek a chipet, ugyanis
ennek segítéségével regisztráltathatták a 300 forintokat.
A megnyitón elsőként Sipos
Dávid alpolgármester mondott köszönetet, amiért az egészségváros sorozatban Dunakeszit választották. Wolfort Ágnes,

a szakrendelő ügyvezetője elmondta, hogy a rendelőintézet
számára óriási lehetőség ez a nap,
mivel reményeik szerint a felújítás részeként elindulhat majd az
egynapos sebészet, melyhez nélkülözhetetlen a minél jobb minőségben megvásárolható műtőasztal. Köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, akik részt
vesznek a munkában. Dr. Kozma
Róbert, a Richter Gedeon Nyrt.
belföldi értékesítés és marketing
igazgatója kiemelte, hogy évente
hat-hét helyszínre mennek el, ám
a járványhelyzet miatt idén csak
augusztusban adódott lehetőség
az indulásra, s így jutottak el Dunakeszire.
És persze érkeztek a dunakesziek, akik közül legtöbbeket a
szűrések érdekeltek. Néhány óra
alatt kiderült, hogy ezek közül
a legnépszerűbb volt a koleszterinszint- és vérnyomás mérés, a
csontritkulás szűrés és csontsű-

rűség mérés. A tanácsadások közül a memóriazavar, a nőgyógyászati, az asztma vagy éppen a
változókori problémák témakörei iránt volt nagy az érdeklődés. Mindeközben egymást követték az érdekes, információkban rendkívül gazdag előadások,
beszélgetések, többek között Rudolf Péter Kossuth-díjas és Jászai
Mari-díjas színművésszel, fővédnökkel, Katus Attila aerobik világbajnokkal, és Béres Alexandra
fitnesz világbajnokkal. Nagyszerűek voltak a beszélgetések moderátorai, Szily Nóra, Radványi
Dorottya és Jaksity Katalin. Remekelt az egész napos program
„szóvivője” Abaházi Csaba is, aki
a nap végén, mint rock énekes is
„megcsillogtatta” művészetét. És
eközben egyre csak gyűltek a 300
forintok.
Aztán késő délután elérkezett az
összesített eredmény kihirdetése.
Dióssi Csaba polgármester beszé-

dében kiemelte, hogy Dunakeszin
az egészség nagyon fontos kérdés.
Ennek jegyében megújultak a körzeti orvosi rendelők, jelenleg zajlik a kívülről már megújult rendelőintézet belső rekonstrukciója,
s várhatóan néhány hónap múlva
teljesen korszerű egészségügyi intézmény várja a betegeket. A fejlesztés folyamatában lesz nagyon
fontos a műtőasztal megvásárlása. Köszönetet mondott minden
résztvevőnek a járványügyi szabályok betartásáért és az egészségügyi dolgozóknak az egész napos
munkáért.
Wolfort Ágnes azt hangsúlyozta, hogy a kialakítandó egynapos sebészeti ellátáshoz szükséges műtőasztal ára a négy-öt milliótól a tízmillióig terjed.
Dr. Kozma Róbert elmondta, hogy eddig 77 városban rendezték meg a programot. Dunakeszi arányait figyelembe véve
az eddigiek közül itt volt a leg-

Dióssi Csaba, Wolfort Ágnes és dr. Kozma Róbert örömmel
mutatta fel a közös összefogás eredményét ismertető táblát
nagyobb, mintegy kétezer az online aktivitás. A nap folyamán
mintegy ezer szűrésre került sor.
S hogy a pénzről is szó essék, online 692 400 forint gyűlt össze, a
helyszínen a lakosság aktivitásának köszönhetően 1 millió 914
600 forintot könyvelhettek el. Végül kihirdette az igazgató, hogy
a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet számára fantasztikus
rekord összeg, hatmillió százhétezer forint állhat rendelkezésre.
Kérdésünkre Dióssi Csaba örömmel mondta: „Nagyon köszönjük

a Richter Gedeon Nyrt.-nek ezt a
nagyszerű lehetőséget és büszkék
lehetünk a dunakesziek összefogására a kiemelkedő aktivitásért.
Wolfort Ágnes pedig azt újságolhatta, hogy ebből a pénzből már tudnak korszerű műtőasztalt vásárolni. Egyúttal köszönetet mondott Dióssi Csabának
azért a munkáért, melynek eredményeként ez a rendezvény megvalósulhatott.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Átadták a váci Vanyek
Béla Sportcentrumot
Szeptember 12-én átadták a váci Vanyek Béla Sportcentrumot. Az ös�szesen 1240 négyzetméteres épület két szinten biztosít sportolási lehetőséget a szakosztályoknak és a váci, valamint környékbeli lakosoknak.

Dr. Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök
avatta fel a sportcentrumot

O

rszágos szintű atlétikai központ jött létre Vácon, amelynek
jó gazdája a Váci Reménység
Egyesület, és amelyhez a kormányzat 774 millió forinttal
járult hozzá - mondta köszöntőjében Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője.

Rétvári Bence felidézte: ma
csaknem kétszer annyi magyar sportol rendszeresen,
mint tíz évvel ezelőtt és ez
meghaladja az európai uniós
átlagot. Az eredmény köszönhető annak is, hogy 2019-re
az új és felújított sportlétesítmények száma meghaladta a
2500-at. 51 új tanuszoda, valamint 89 új tornaterem épült tette hozzá.

A térség országgyűlési képviselője emlékeztetett arra is,
hogy Vác még soha nem kapott olyan mértékű kormányzati támogatást, mint az elmúlt két évben. Ez összességében több mint 14 milliárd forintot jelent, ami a város éves
költségvetésének majdnem a
kétszerese.
"A kormányzat támogatása az elmúlt években két évnyi
pluszt adott Vác fejlődéséhez"
- fogalmazott Rétvári Bence,
hozzátéve: "ez olyan mértékű
többlet kormányzati fejlesztést, támogatást jelent az itt
élőknek, amire emberemlékezet óta nem volt példa".
Az avató ünnepségen beszédet mondott dr. Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök, aki felidézte az egyesületet alapító dr. Vanyek Béla
történelmi cselekedetét, a trianoni békediktátum utáni
években a váciaknak reményt
adó egyesület alakításának jelentőségét, majd a nemzeti szí-

A 98 éves egyesület sportolói impozáns sportcentrumban készülhetnek a versenyekre

nű szalag átvágása után megáldotta a sportcentrumot.
A rendezvényen jelen volt
és köszöntötte az ünneplőket
Nagy Tímea, kétszeres olimpiai bajnok vívó, a Magyar Vívó
Szövetség alelnöke és Csongrádi László olimpiai bajnok vívó,
aki tanítványaival látványos
bemutató keretében mutatta
be a vívás szépségét.
A délelőtt 10 órakor kezdődött ünnepség keretében bemutatták a közel száz éves
egyesület sportsikereit, a kiváló versenyzők pályafutását,
a sportolók sikereiért dolgozó
edzők, szakemberek példaér-

tékű tevékenységét, az önzetlen támogatókat.
Az avató ünnepségen bemutatkoztak az egyesület versenyzői, de az egykori aktív
atléták is bizonyították, hogy
még napjainkban is jó erőben
futják le az 5000 méteres távot. De voltak látványos bemutatók, és galambröptetés
is az egykori kiváló edzők, és
sportolók és vezetők tiszteletére.
A Vanyek Béla (1893-1966)
kanonok nevét viselő edzőközpont a Váci Reménység Egyesület fenntartásában működik
és a Váci Egyházmegye tulaj-

donában áll. A korszerűsítéssel létrejött egy 1200 négyzetméteres, minden igényt kielégítő edzőközpont és egy hatsávos, rekortán borítású atlétikapályát is kialakítottak.
Pályaszinten
létrehoztak
egy atlétikai edzőtermet, futófolyosót, bemelegítő termet,
továbbá négy mosdót, két öltözőt, két zuhanyzót, előtereket és közlekedőket. Az utcaszinten helyet kapott egyebek
mellett egy vívóterem három
öltözővel és két zuhanyzóval.
Dunakanyar Régió/MTI
Fotó: KesziPress

Kittenberger emlékerdőt avatott az Ipoly Erdő Zrt.
Kovács Zoltán: vissza kell hozni a neves elődök tudását az erdő- és vadgazdálkodásban

- A 2021-es világkiállításra vissza kell hozni a neves elődök tudását az
erdő- és vadgazdálkodásban - mondta az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás és az ehhez kapcsolódó rendezvénysorozat lebonyolításáért felelős kormánybiztos szeptember 17-é Kismaroson.

K

Szentpéteri Sándor is elültetett egy facsemetét

ovács
Zoltán
a
kismarosi Kittenberger emlékerdő átadó
ünnepségén elmondta, hogy a
mostani a 14. emlékerdő-avatás, amellyel a kormány egyszerre tisztelegni kíván az
1971-es Budapesti Vadászati Világkiállítás emlékének és
a 2021-es világkiállításnak is.
Hozzátette, hogy az 1971-ben
elindított hagyományt szeretnék az erdőültetéssel folytatni úgy, hogy minden álla-

mi erdőgazdaság területén egy
hektárnyi erdőt telepítenek az
erdő- és vadgazdálkodás hagyományait megteremtő és
folytató elődök emlékének.
Kovács Zoltán azt mondta, hogy Kittenberger Kálmán
Fekete Istvánnal és Széchenyi Zsigmonddal sajátos hidat
képez a magyar erdő- és vadgazdálkodás hagyományainak
megteremtésében az arisztokratikus gazdálkodástól a későbbi polgári erdőgazdálko-

dásig. Hozzátette, hogy a következő időszakban nemcsak
az a feladatunk, hogy emlékezzünk ezekre a szimbolikus
alakokra, hanem az is, hogy a
2021-es világkiállításra visszahozzuk azt a tudást és hagyományt, amelyet megteremtettek, és amely a világ más régióiban is megjelent.
Szentpéteri Sándor az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes államtitkára azt mondta, hogy az örökölt hagyományok alapján a
minisztérium tavaly meghirdette ország fásítási programját, amelynek első lépéseként
úgy alakították az erdőtelepítési egységárakat, hogy vonzóvá tegyék az erdőtelepítéseket a gazdák számára. Hozzátette, hogy ennek köszönhetően mostanáig 24 000 hektárnyi erdő telepítésére érkezett
be támogatási kérelem. Emellett mintafásítási programot is
indított a 22 állami erdőgazdaság, amelynek a keretében
550 hektárnyi erdőt telepítettek, amely további 500 hektár
telepítésével folytatódik - fűzte hozzá az erdőkért felelős helyettes államtitkár.
Az Ipoly Erdő Zrt. működési területének 40 százalé-

Kovács Zoltán (j1), Szentpéteri Sándor,
Kiss László mondott beszédet az emlékerdő avatón

kát erdő borítja, ebben az évben 15 hektárt telepítettünk
– jelentette be Kiss László vezérigazgató, aki hozzátette, ez
a folyamat nem áll meg, mert
hamarosan pl. az újszülöttek
tiszteletére telepítenek erdőt.
Kittenberger Kálmán nemcsak azért érdekes személyiség a magyar erdészek számára, mert életének utolsó évtizedeit Nagymaroson élte, hanem azért is, mert vadászterületei voltak a Börzsönyben, az
Afrika-kutató ezer szállal kötődött a térséghez.
- Az egy hektár emlékerdőt
a mellette elterülő 140 éves
tölgyes természetesen kelt fa-

csemetéiből telepítettük – ismertette a vezérigazgató. - A
10 ezer tölgy és vadgyümölcs
csemete elültetésével kialakított erdő nem véletlenül viseli a Kittenberger Kálmán nevét, hiszen ezekben az erdőkben vadászott, és a közeli Rózsakunyhóban sokat időzött
vadásztársával, Fekete István
íróval – mondta Kiss László,
aki Kittenberger Kálmán tartalmas és küzdelmes életútját bemutatva megemlékezett
szülőhelyéről, Léváról, az afrikai útjairól, indiai hadifogságáról, és a nagymarosi életéről.
Az emlékerdő mellett kiala-

kított pihenőhely, egy szimbolikus vadászszék elemei a nagy
vadász életének fontos állomásait mutatják meg. A stilizált vadászszék 3 lába utal Lévára, ahol Kittenberger Kálmán született, Afrikára, ahol
majd bő másfél évtizedet töltött, és Nagymarosra, ahol élete egy boldog időszakát töltötte – mutatta be a vadászszéket
az Ipoly Erdő Zrt vezérigazgatója, aki Kovács Zoltánnal, és
Szentpéteri Sándorral három
facsemete elültetésével gyarapította a Kittenberger emlékerdő faállományát.
Dunakanyar Régió/MTI
Fotó: KesziPres
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Zöld Megoldások immáron 10 éve
Megkezdte működését
az SNI óvoda Dunakeszin Idén is meghirdeti környezetSzeptember 1-jén megnyitotta kapuit a János utcai Tagóvoda épülete a
szegregáltan nevelhető autizmus spektrumzavarral vagy pervazív fejlődési zavarral küzdő gyermekek számára.

A

város célja, hogy minden gyermek a legmegfelelőbb nevelési intézménybe járhasson. Eddig a sajátos nevelési igényű
(SNI) gyermekeknek Dunakeszin nem volt biztosított a speciális csoport, így távolabbi településekre kellett járniuk.
A Dunakeszi Tankerületi Központ és az Önkormányzat célja az volt, hogy az SNI gyermekeknek helyben biztosíthassuk a megfelelő fejlődéshez szükséges feltételeket. A projekt megvalósulásához vezető út ugyan nem volt zökkenőmentes, de amint megkaptuk az engedélyt,

minden erőnkkel azon dolgoztunk, hogy szeptemberben elindulhasson az új SNI óvodai csoport, amelyet meg is valósítottunk – írja a város
hivatalos honlapja.
Jelenleg egy csoport működik, a jövőben pedig
még egy további csoport kialakítását tervezzik.
Az óvoda jelenleg a Veresegyházi Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény telephelyeként működik. Az intézmény vezetője Csáthy Tamás, az óvoda szakmai irányítását Máthéné Erdei Emőke gyógypedagógus
látja el.
Dunakeszin korábban még soha nem működött ilyen jellegű intézmény. Az elmúlt évek tapasztalatai egyre inkább azt a nézőpontot erősítették a városvezetésben és szakemberekben,
hogy elengedhetetlen egy ilyen óvoda létrehozása városunkban – adta hírül a dunakeszi.hu.
Az Önkormányzat és a Dunakeszi Tankerületi Központ együttműködésével megszületett ez
az intézmény, ahol jelenleg 9 kisgyermek kaphat
sajátos nevelési igényeihez igazodó óvodai nevelést, fejlesztést képességeinek minél jobb kibontakoztatásához.

Dunakeszi: műanyag
kupakgyűjtéssel támogatják
a halmozottan sérült gyerekeket

Dunakeszi olaszországi testvérvárosa, Casalgrande nevét viselő téren egy hatalmas szív alakú kupakgyűjtőt helyeztek el. A jótékony célú akció elindításában
részt vett Tuzson Bence országgyűlési képviselő és Dióssi Csaba polgármester
mellett a város két alpolgármestere, Sipos Dávid és Nyíri Márton, valamint két önkormányzati képviselő, a Barátság úti Lakótelep szívét képviselő, Seltenreich József, és az alagi Pethő Krisztián is, akik több ezer kupakkal érkeztek a Zöld Dunakeszi program keretében elindított, egy évig tartó gyűjtés nyitóeseményére.
- A most útjára indított akcióval hagyományt
szeretnénk teremteni. A közösen összegyűjtött
pénzt minden évben jótékony célra ajánljuk fel.
Ebben az esztendőben a Veni Vidi Vici Alapítvány javára ajánljuk fel – jelentette be Tuzson
Bence, aki hozzátette: – Attól vagyunk erős közösség a városban, hogy gondoskodunk az emberekről, azokról, akik leginkább rászorulnak.
Elsőként Tuzson Bence és Dióssi Csaba helyezte el a szív alakú kupakgyűjtőben az eddig
összegyűjtött kupakokat. Őket követte a többi politikus, akik azt remélik, hogy a város polgárai hozzájuk hasonlóan cselekednek a sérült
gyermekek javára.
Dióssi Csaba polgármester bejelentette, hogy
az egy évig tartó nemes akció keretében összegyűjtött műanyag kupakok értékesítéből származó bevételt az önkormányzat megduplázza,

mellyel a dunakeszi kötődésű Veni Vidi Vici
Alapítványt támogatják, amely a halmozottan
sérült gyermekek iskolai kereteken belüli oktatásával foglalkozik.
A Veni Vidi Vici Alapítvány első számú célja
a halmozottan sérült gyermekek oktatása iskolai
keretek között. Az Alapítvány hisz abban, hogy
egy oktatási intézménynek az élet színességét
kell szimbolizálnia, ezért az elzárt, szegregált
oktatás helyett a szociális integrációra törekszik,
mely lehetőséget biztosít a sérült és ép diákoknak a találkozására az iskolai szüneteken, ünnepségeken, ebédlőben...
Az Alapítvány alapítói, munkatársai és önkéntesei teljes szívükkel, töretlenül dolgoznak
álmuk és a sérült gyermekek álmainak megvalósításáért.
V. I.
Fotó: KesziPress

tudatos pályázatát a DDC

A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC), mint az ország egyik meghatározó gazdasági szereplője, évtizedek óta kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra és a környezettudatosságra. Éppen ezért, tíz évvel ezelőtt létrehozták a Zöld Megoldás-pályázatot, hogy támogatást nyújtsanak cementgyáraik vonzáskörzetében a környezettudatos kezdeményezések
megvalósítására.

A

Társaság az elmúlt évtized során 46 projekt létrejöttéhez járult hozzá összesen 65 millió forinttal. Ahogy a korábbi években, úgy idén is pénzügyi támogatásban részesülnek a legkiemelkedőbb és leginnovatívabb pályamunkák. A váci és a beremendi
térségből érkező pályázatokra 3-3 millió forint, míg Pécs és környéke számára 1,5 millió forintos támogatás áll rendelkezésre.
A 10. évforduló alkalmából különlegességgel
várják a pályázókat: a megszokott 7,5 millió
forinton felül 1 millió forintos jubileumi különdíjjal is készülnek.
A DDC célja, hogy energiagazdálkodással,
CO2 kibocsátás csökkentésével, valamint hulladékkezeléssel és vízgazdálkodással kapcsolatos projektek létrejöttét támogassák cementgyáraik vonzáskörzeteiben, valamint Pécsett
és környékén.
Az elmúlt tíz év során oktatási intézmények,
kulturális és közhasznú szervezetek valósítot-

ták meg tanösvényeiket, szabadtéri közösségi
tereiket a Zöld Megoldás-pályázat keretében.
A jelentkezők pályázatukat 2020. szeptember 17. és december 4. között adhatják le.
Az aktuális pályázati anyagokat a vállalat
honlapjáról tudja letölteni.
A pályázatról bővebben a Társaság honlapján tájékozódhat: www.duna-drava.hu/hu/
zold-megoldas

Ma is kinyílt a zebegényi "ékszerdoboz"
Méltán nevezik a Dunakanyar "ékszerdobozának" a festői környezetben elterülő
Zebegényt, amely természeti szépségei
mellett építészeti "kincseivel", művészeti és kulturális értékeivel, múzeumaival a
turisták sokaságát vonzza.

A

látogatók szinte kivétel nélkül felkeresik a Kós Károly tervei alapján
épített főtéri templomot, elzarándokolnak a Dunakanyar festő „pápája”, a 20. századi magyar festészet kiemelkedő mesterének emlékét őrző, Szőnyi István
Múzeumba, a település hangulatos utcáin sétálva betérnek a Hajózási Múzeumba, de sokan vannak, akik „felkapaszkodnak” a falu
fölött emelkedő hegygerincre, hogy leróják
tiszteletüket a Trianoni emlékműnél…
A helyi vállalkozások nagy örömére benépesültek a kisboltok, helyi különlegességeket
árusító üzletek.
Jótékonyan hatott a látogatottságra a MAHART PassNave dunakanyari körjáratának
elindítása is... 
(Vetési)
Fotó: KesziPress

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

6

XXII. évfolyam 19. szám

Díszpolgári címet kapott Bogányi Tibor
Vácott az idén Bogányi Tibor érdemelte ki a díszpolgári kitüntetést, a díszoklevélben is olvasható
rövid méltatás szerint annak elismeréseként, hogy "...karnagyi és alkotó, továbbá a váci zenei életben kiemelkedő kórusépítő tevékenysége, valamint több évtizedes múltra visszatekintő pedagógiai
munkássága meghatározó a város kulturális életében."

A

mikor az elismerés apropóján egyeztetett találkozónkra
megérkeztem, a tanár úr azzal fogadott, hogy bevezetésként eljátszott kis házi orgonáján egy klasszikus miniatűr
remekművet, Johann Sebastian Bach C-dúr prelúdiumát.
- Minden vendéget így köszöntök, mármint természetesen nem
mindig ezzel a darabbal, hiszen gazdag a repertoár, de az a lényeg, hogy a találkozást ünnepibbé tegyük egy kis zenei felvezetéssel. Amúgy mindennapi kedves foglalatosságom az orgonálás
ezen a nagyszerű hangszeren. Megjegyzem, így, a nyolcadik ikszen
túl testedzésként sem utolsó a billentyűsor, a lábpedál kezelése mondta felütésként Bogányi Tibor.
Aztán beszélgetésünk bevezetéseként megjegyezte: nagyon
meglepődött, amikor a kitüntetésről értesítést kapott, s természetesen óriási megtiszteltetés számára a díszpolgári cím.
- Az általános iskola után konzervatóriumba jártam, orgonista
növendékként, és mi olyan tantárgyakat is tanultunk, amikből a
zongorán és más hangszereken tanuló társaink kimaradtak, például nekünk nem csak a hangszerismeret volt kiemelt stúdium, hanem kötelező volt zeneszerzés órákra is járnunk. Ebből az időszakból mesteremként kiemelhetem Gergely Ferencet és Sugár Rezsőt,
illetve egy másik növendéket is hadd említsek meg, Lehotka Gábort, aki egy évfolyammal fölöttem járt, és akivel hamar barátságot kötöttünk váci bejárósokként. A konzis évek végén együtt
mentünk felvételizni a Zeneakadémiára, igaz, én még csak próbaként, harmadikos létemre, mindenesetre lapoztunk egymásnak,
aztán lapoztunk még egy évet a naptárban, mivel elsőre egyikünket sem vettek fel. A következő évben viszont Gábor is bejutott orgona szakon, engem pedig felvettek a karvezetés szakra. Párhuzamosan jártunk a képzésre, rendre együtt ingáztunk, nagyon szép
időszak volt ez - említette pályafutása nyitányáról Bogányi Tibor.
Vác kulturális életében meghatározó jelentőségük van a kórusoknak, amelyek tagjai között mindmáig sokan vannak, akik
Bogányi Tibortól kapták az alapokat.
- Kedves néhai barátom, Petővári Gyula, a volt Híradás gyár
egykori kultúrfelelőse beleásta magát a város múlt század eleji kultúrtörténetébe, tőle tudom, hogy volt olyan időszak, amikor har-

mincnál is több kisebb-nagyobb kórust lehetett számon tartani,
hiszen jóformán minden kisebb-nagyobb üzemnek, gyárnak volt
dalárdája. Tátottam a számat a csodálkozástól. Az én ifjú koromban tudtommal egy komolyabb kórusunk volt, a Vox Humana,
Makláry tanár úr vezetésével, aki Sümeg Miklóstól vette át a stafétát karnagyként. Amikor mi a Zeneakadémiára kerültünk, akkor ugye Gábor folytatta, amit elkezdett, én pedig az első pillanatban még kicsit csodálkoztam a helyzetemen, de nagyon rövid
idő alatt beleszerettem a kórusvezetés tanulmányba, ehhez persze olyan tanár kellett, mint Vásárhelyi Zoltán. Egyszerűen beleszerettünk az énekkarba, és ahogy telt az öt év, egyre inkább kívántuk azt, hogy jaj, csak már kórust vezethetnénk valahol. De az
nem úgy van, hogy az ember leakaszt magának egy kórust. Szerencsémre, amikor végeztem, akkoriban alakult Vácott a zeneiskola, és itt mindjárt hívtak is szolfézs tanárnak. Elkezdtem hát csoportokat tanítani, közben becsempésztem kis kétszólamú énekka"Hogy mi a kóruscsoda, azt nagyon nehéz szavakba foglalni, de megpróbálom. A közös éneklés olyan lelkiállapotot
tud előidézni, hogy a kórus túlszárnyalja saját szintjét. Ez
elő-előfordul, nem mondom, hogy minden alkalommal,
de azért nem ritkán.
Egy idő után jött a kérés, hogy alakuljunk vegyeskarrá
fiúk bevonásával, ami igen hamar megtörtént.
Az összeverbuválás kapcsán elmesélem, hogy két-három
hét kemény munkájával megtanítottam a fiúknak egy három szólamú művet, amit a lányok már nagyon jól tudtak
korábbról, aztán eljött egy alkalom a művelődési központban, amikor ezt a művet előadhattuk már vegyeskarként,
na az katartikus élmény volt, hiszen mindkét fél nagyot
csodálkozott és nagyot alkotott előadásban a vegyeskari
megszólalás varázsában.
Egy új világ nyílt előttük. És előttem is, hiszen ez igazi csoda."

Bogányi Tibor több évtizedes művészeti tevékenységét
díszpolgári címmel ismerte el Vác Város Önkormányzata

ri számokat, aztán háromszólamúakat is. Szinte észre sem vettük,
de már a szolfézs csoportok valójában kis énekkarok voltak, aztán kinőttük magunkat, majd jött a felkérés a művelődési központ
akkori igazgatójától úttörő kórus szervezésére. Nagy kedvem volt
hozzá, ráadásul a gyerekek is lelkesítettek, a tizenöt szolfézs csoportomból szinte mindenki jelentkezett. Megalakult hát az úttörőkar, az én kórusvezetői pályámon ez volt az alapcsapat - folytatta
élettörténetét a tanár úr.
Aztán kiemelte, hogy igen hamar már komoly eredményekkel
büszkélkedhettek, és a későbbi évtizedekben számos nagyszerű sikerélményben lehetett részük idehaza és külföldön is.
- Személyes életutamban fordulópont volt, hogy amikor családostul lehetőséget kaptunk, valahova külföldre kívántam menni egy rövid időre, hogy legalább nyelvtudást örökül hagyhassak
a négy gyerekünknek, de csak egy-két évre gondoltam. Finnország volt az adott lehetőség, '87-ben mentünk ki, aztán harminc
év lett ebből, és mindőjüknek meghatározó volt ez az időszak, hiszen nem csak nyelveket tanulhattak, de a zenei pályán is elindulhattak, mára mindannyian elismert művészek, tanárok, ráadásul
megajándékoztak bennünket nyolc unokával - tért vissza a jelenbe Bogányi Tibor.
Ribáry Zoltán

MUNKAERŐ FELVÉTEL

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

Lakatos
Feladatok:
- épületek/közterek
berendezéseinek, szerelvényeink
telepítése, karbantartása
- kisebb-nagyobb lakatos
feladatok ellátása
- kisebb építőmesteri feladatok
kezelése
- részvétel a városüzemeltetés
feladatainak ellátásában
Feltételek:
- Lakatos szakképzettség
Előnyt jelent:
- Dunakeszi vagy
vonzáskörzetében levő lakhely
(Fót, Göd)
-"B"kategóriás jogosítvány.
Jelentkezés telefonon Glasza
Gábor vagyongazdálkodási
vezetőnél
(mobil: 30 628 3206) vagy
e-mailben:
kozuzem@dkkozuzemi.hu
Távfűtési területre
kazángépész /kazánkezelő
Feltétel: - kazángépész vagy
kazánkezelő képesítés

Előnyt jelent: - csőszerelő,
villanyszerelő, lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes
ismeretek
- Dunakeszi vagy
vonzáskörzetében levő lakhely
Távfűtési területre
csőszerelő, karbantartó
Feltételek:
- Csőszerelői szakképzettség és/
vagy legalább
1 éves gyakorlat a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- Láng- és ívhegesztési képesítés
és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy
vonzáskörzetében levő lakhely
- Alapfokú számítógépes
ismeretek
Jelentkezés személyesen Párzsi
Attila karbantartási vezetőnél
(mobil:+36-30-9706-491)
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú
távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria, munkaruha
- Szolgálati telefon

- Továbbképzés
- Barátságos, családias
munkalégkör
- Változatos munkavégzés
Jelentkezés telefonon Párzsi Attila
karbantartási vezetőnél
(mobil: 30 9706 491).
Az önéletrajzukat a kozuzem@
dkkozuzemi.hu e-mail címre
várjuk
a titkárságon.

+36 27 640 518
2132 Göd Duna út 1/b
Facebook: Rizmajer Sörház Göd

Rakodó segédmunkás
Feladatok:
- közterületi, hulladékszállítási
munkavégzés
- részvétel a városüzemeltetés
feladatainak ellátásában
Feltételek:
- 8 általános
Előnyt jelent:
- Dunakeszi vagy
vonzáskörzetében levő lakhely
(Fót, Göd)
Jelentkezés Glasza Gábor
városüzemeltetési vezetőnél
(Tel.: +36-30-628-3206) vagy
e-mailben:
kozuzem@dkkozuzemi.hu
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„Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak, egyszerűen csak szeress és fontos leszel.”

Ars Sacra Fesztivál 2020. F
Párizs, Bécs, Lisszabon és Brüsszel után 2007-ben Erdő Péter bíboros kezdeményezésére Budapest is rendezett Városmissziót, ennek gyümölcseként született az Ars Sacra Fesztivál, mely 2016 óta, mint magyar kezdeményezés egész
Európában védettséget élvez. Az idei Fesztivál ünnepélyes megnyitója szeptember 11-én a Magyar Nemzeti Múzeumban történt Erdő Péter bíboros, prímás, és
Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége fővédnökségével. Körzetünkben
több jeles csatlakozó esemény zajlott, melyek közül ez alkalommal a fóti és a
váci rendezvényekről számolunk be.

Dr. Varsányi Katalin az egyik tárló előtt

óton, szeptember 12én, az Ybl Miklós által tervezett Szeplőtelen
fogantatás templomban dr.
Varsányi Katalin művészettörténész „Szűz Mária választott vitéze, Szent László” c.
kiállítását tekinthették meg
az érdeklődők.
Dr. Varsányi Katalin évtizedek óta gyűjti az Árpádház két kiemelkedő alakjáról, Szent Erzsébetről és Szent
Lászlóról maga által készített
fényképeit, melyeket Kárpátmedencei helyszíneken és távolabbi országokban készített. Mindkét említett szentünk a maga korában Európa-hírű, nagy tisztelettel övezett személyiség volt, akiknek
számos kegyhelyen és templomban állítottak emléket
még jóval a haláluk utáni évszázadokban is.
Ez alkalommal Szent László királyunkról hozott el egy
hatalmas anyagot (117 helyszínen készült 273 fényképet) művészettörténész as�szony, melyet a tárlatvezetése során érdekfeszítő módon
tárt elénk. Felhívta figyelmünket, hogy ahol Szent István ábrázolják, ott a legtöbb
esetben Szent Lászlót is mellé helyezik (mint a fóti templom bejáratának két oldalán
is). Ez azért volt fontos min-

den korban, mert Szent István volt az első, akinek a fejére került a magyar szent korona, aki megvetette a kereszténység alapjait, de maga a
nép Szent László példamutató és következetes igyekezete hatására vált hívő kereszténnyé.
Szent László 900 évvel ezelőtt élt, de amit akkor tett:
evangéliumi alapon megszervezte az országot, megteremtette a belső biztonságot, a nemzet és a kereszténység védelmében maga vezette a seregeit, vesztes csatája
nem volt. Olyan hagyatékot
hagyott maga után, és olyan
férfiúi erények jellemezték,
amely alapján személye ma is
példaképnek állítható a férfiak elé.
A kiállítást Dr. Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezetője nyitotta meg. Karsai István
színművész elszavalta Arany
János: Szent László c. megborzongató versét, a megnyitás előtt és után az alkalomhoz illő középkori énekek
előadásával fellépett a templom Magnificat nevű vegyes
kara, továbbá ugyancsak színesítette az este hangulatát a
karzatról felhangzó, élő tárogató zene is.

Simon András

A kiállítás október 4-ig
megtekinthető.
Vácon, szeptember 15-én
az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola csatlakozott a Kárpát-medencei fesztiválhoz,
az idén már hetedik alkalommal, Simon András grafikusművész „Istenre hangolt
csend” c. kiállításával. A megnyitó beszédben az alkotót és
képeit Kovács György atya, a
Váci Egyházmegye Művészeti
Bizottságának tagja mutatta be. A kiállítást köszöntötte
Dr. Gloviczki Zoltán rektor, a
vírusveszély miatt kialakult
helyzetben különleges megoldással, azaz virtuális módon
volt jelen. A rendezvény teljes
időtartamában láttuk kivetítőn a rendezvényt folyamatában figyelő arcát, hallgattuk
méltató beszédét.
A díszterem előterének falát borítják Simon András
különleges képei, melyek egyegy keresztény jelképet ábrázolnak, megszívlelendő gondolatokkal kiegészítve. A képek azért is izgalmasak, mert
általában egyetlen vonallal
készültek, s mégis maradandó emléket hagynak a szemlélőben.
A kiállítás megtekinthető
szeptember 29-éig.
Windhager Károly

Sződligeten is leng a babazászló

Pest megye ízei
S
címmel gasztronómiai
kiadvány jelent meg
A földrajzilag és hagyományaiban is változatos és sokszínű Pest megye
gasztronómiai különlegességeiről, kézműves termékeiről és innovációiról
készített pillanatfelvételt a most megjelent Pest megyei ízei című kötet.

S

okak számára meglepő lehet, de vannak
kifejezetten Pest megyei településekre,
tájakra jellemző ételek, ételkészítési módok,
termékek – kezdte a kötet bemutatását Ambrus
András felelős szerkesztő. Míg a szintén a Pest
Megye Önkormányzatának gondozásában megjelent A töki pompostól a zsencicáig címet viselő füzetben elsősorban népi, nemzetiségi ételek
szerepeltek, a mostani kiadvány az ételreceptek
mellett alapanyagokat és olyan gasztronómiai

vállalkozásokat, ötleteket is bemutat, amelyek
Pest megye számára hoztak elismerést, nem
egyszer külföldön, emellett sok esetben érdekes
történetekkel, információkkal is szolgál a kötet.
A könyv összesen 19 ételt, italt, receptet,
gasztronómiai terméket mutat be, és Pest megye csaknem valamennyi tájegységéről válogat.
A megye alföldi részeit Cegléd és Ceglédbercel
képviseli, a Tápió mentét Tápiószecső, az
agglomerációt Fót, Kistarcsa és Vecsés. A
Csepel-szigetről több étel, ital is bekerült,
így lórévi szerb és szigetújfalui német recept,
szigetcsépi bor és szigetszentmiklósi bonbon.
A Galga mentéről Acsáról és Hévízgyörkről
található ételleírás, míg a Dunakanyarból
Nagymaros, a Zsámbéki-medencéből Tök, a
Szentendrei-szigetről Tahitótfalu szerepel. Helyet kaptak Pest megye hegyi tájai is: az egykor
málnatermesztéséről híres Börzsöny, illetve a
Visegrádi-hegység.
Az olvasók megismerhetnek olyan ételeket,
amelyeket generációk örökítenek át egymásnak
– mutatott rá a szerkesztő -, ilyen például a
hévízgyörki gürdös, vagy olyan süteményt - a
somlói galuskát -, amely egy fóti cukrászmester
fantáziájának és kreativitásának köszönhetően vált világhírűvé, de merész újításokkal is találkozni, például a bonbon vagy a chiliszósz
készítése kapcsán. A mostani válogatásban
újdonságként különleges vadétel is található,
emlékeztetve az olvasókat arra, hogy az elzártabb erdőtömbökben még ma is megtalálható
mind az öt hazai nagyvadfaj – tette hozzá Ambrus András - írja a pestmegye.hu.

ződliget önkormányzata számára a gyerekek a legfontosabbak. Ezért bővítjük az iskolát és ezért indult el a napokban
egy felépülő új bölcsődére a közbeszerzési eljárás. Örömmel helyeztem ki a felajánlott babazászlókat – olvasható a nagyközség
honlapján Juhász Béla polgármester nyilatkozata, aki bízik benne,
hogy a Községháza melletti játszótérre látogató valamennyi kis-

gyermekes család érezni fogja a feléjük irányuló megbecsülést és a
tiszteletet.
Érdemes a jövőnkre koncentrálni
és megünnepelni a gyerekeket! Az
egész ország és a boldogságunk
szempontjából is nagyon fontos,
hogy megszülessenek a kívánt gyerekek" – fogalmazott Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi, Három
Királylány Mozgalom elnöke az
országos akció elindításakor.
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Több száz induló a II. Börzsöny Nagy Tímea kétszeres olimpiai
Ring kerékpáros teljesítménytúrán
bajnok párbajtőrvívó:
A siker titka – ahogy Benedek Tibi
mondta –, hogy én akarjam jobban!

Szeptember 12-én avatták fel a 98 éves Váci Reménység Egyesület teljes
mértékben állami támogatásból megvalósított impozáns sportcentrumát.
A 774 millió forintból épített többszintes épületben – többek között – helyet kapott egy vívóterem is. Az ünnepi eseményen két olimpiai bajnok
vívó, Nagy Tímea és Csongrádi László is köszöntötte a város patinás egyesületének sportolóit, vezetőit, az ünneplő közönségét. A kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a Magyar Vívó Szövetség alelnöke, Nagy Tímea
örömmel nyilatkozott a Dunakanyar Régiónak.
Közel 400 kiváló sportember sorakozott fel szeptember 19-én délelőtt 10
órakor a szobi Duna-parton, hogy a rendezvény ötletgazdája és fővédnöke, Rétvári Bence, a régió országgyűlési képviselője, a verseny helyszínének házigazdája, az Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgatója, Kiss László és Ferencz
Gyöngyi, Szob város polgármesterének köszöntője után Szabó Lajos motoros felvezetésével neki vágjanak a 90 kilométeres táv teljesítésének.

R

étvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti
államtitkára, a térség KDNP-s
országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a biciklizés,
kirándulás, futás mind olyan
sport, amely a járvány ideje
alatt is szabadon űzhető.
Elmondta, hogy tavaly rendezték meg először a teljesítménytúrát, amelyre az idén
megháromszorozódott a jelentkezés, így közel 400-an vettek
részt a starton.
Az Emmi államtitkára azt
mondta, hogy a kerékpározás
igen népszerű Magyarországon, és a felnőttek 70 százaléka
biciklizik, 67 százalékának pedig saját kerékpárja van.
Hozzátette, hogy ezért fontos
a túrák szervezése mellett a kerékpárutak építése is.
Az elmúlt 10 évben 1500 kilométer új bicikliút épült, és már
kerékpárúton megközelíthető a Dunakanyar, a Börzsöny,
az Ipoly térsége is. A határfolyó
mindkét oldalán párhuzamosan folynak a kerékpárút-fejlesztések, jelenleg a szobi oldalon 12 kilométer, a másikon pedig 11 kilométer bicikliút épül
magyar, illetve európai uniós forrásból, összesen 1 milliárd forint értékben - fűzte hozzá Rétvári Bence, aki reményét
fejezte ki, hogy az őszi évszakban a kerékpározás és a túrázás
lesz a Börzsöny nagy slágere a
jövőben.
Köszönetet mondott a verseny szakmai háttérét biztosító
Szabó Lajosnak és Erdélyi Zsoltnak, valamint Kiss Lászlónak,
az Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgatójának a rendezvény befogadásáért és támogatásáért.
Ferencz Gyöngyi, Szob polgármestere köszönetet mondott
a rendezvény ötletgazdájának,
Rétvári Bencének, aki sokat
tett azért, hogy útjára indulhatott a Börzsöny Ring. Kijárt
az elismerésből az Ipoly Erdő
Zrt.-nek, a Magyar Kerékpáros Szövetségnek, s mindazoknak, akik hozzájárultak a kerékpáros teljesítménytúra megszervezéséhez. A polgármester
asszony arra biztatta a részvevőket, hogy családjukkal más-

Dr. Rétvári Bence, a Börzsöny
Ring ötletgazdája, fővédnöke

kor is látogassanak el a csodálatos Duna-parttal büszkélkedő Szobra.
Kiss László vezérigazgató rövid köszöntőjében a Börzsöny
turisztikai vonzerejéről, természeti szépségéről beszélt, ahová évente közel egymillió túrázó, kiránduló, a növény és állatvilágot kedvelő látogat el. Teret adnak a lovaglásnak, a ke-

rán klíma egyaránt jellemez.
Mint azt Erdélyi Zsolt, a kerékpáros teljesítménytúra egyik
szervezője a Dunakanyar Régiónak elmondta; a népes tábor
többségét a 35-45 éves korosztály tagjai alkotják, akik között
szép számmal vannak profi versenyzők, de sok család is kerékpárra pattant, hogy együtt tekerjenek végig a gyönyörű Börzsönyben kanyargó pályán...
A kihívás emberpróbáló,
melynek teljesítése előtt emelem a sisakomat - fogalmazott
stílszerűen megnyitójában Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára.
A kerékpáros teljesítménytúra résztvevői az EuroVelo6
kerékpárút festői dunakanyari szakaszán haladva érték el Kismarost, ott fordultak
a Börzsöny felé, és Királyrét,
Závoztető, majd Vámosmikola érintésével érkeztek Ipolydamásdra, ahol a célállomás előtt
még vehettek magukhoz frissítőt, izotóniás italt, ásványvizet,
banánt vagy csokoládét. Egyéb-

Profik és lelkes amatőrök teljesítették
a 90 km-es kerékpáros teljesítménytúrát

rékpározásnak, a Börzsönyben
vezet az országos kéktúra útvonal, számos infrastrukturális létesítmény szolgálja a látogatókat – ismertette Kiss László, az Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgatója, aki elmondta: népszerű
az erdei vándortábor program
is. A Börzsöny az ország legnagyobb lakatlan, összefüggő erdőterülete, melyet a kontinentális, az atlanti és a mediter-

ként a szervezők a 90 kilométeres szakaszon négy frissítőpontot alakítottak ki, ahol pogácsával és zsíros kenyérrel is
kínálták a megfáradt kerékpárosokat, a sport és a természet
szerelmeseit.
A verseny élmezőnye a délutáni órákban ért vissza Szobra...
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Nagy Tímea párbajtőrvívó tiszteletére két olimpián játszották el a magyar Himnuszt

- Ha azt mondom Önnek, hogy
koronavírus és olimpia, mire
gondol?
- Akkor egy kicsit fáj a szívem! Sajnálom, hogy a sportolóknak így kell megélniük az
olimpiát, hiszen egy kicsit veszélyben van az is, hogy megrendezik-e vagy sem. Az eredményes felkészülésért, a kvalifikációért, az olimpiáért azt
gondolom, hogy minden sportoló mindent megtesz úgy,
hogy tudomásul vették és tovább folytatják a felkészülést.
- Azt mondta, veszélyben
van, ez azt is jelentheti Ön szerint, hogy később sem rendezik
meg, vagy csak az idei esztendőben maradt el az olimpia.
Erre gondolt?
- Mind a kettőre. Tulajdonképpen azzal, hogy már egy évvel elhalasztották, az már borzasztó a sportolónak. Az, hogy
még az új időpont is ismeretlen,
s a megrendezése 50-50 százalékban igen, vagy nem, ez szerintem végképp nagyon nehéz lehet egy sportolónak. De
hát ez van, a sportoló pontosan
tudja, hogy minden út nehezen
járható. Ezt most elfogadja, és
lehajtott fejjel folytatja tovább.
- Igen, csak ez egy másfajta akadály, ez egy rendkívüli helyzet. Kétszeres olimpiai bajnokként Önnek rengeteg
tapasztalata van. Véleménye
szerint, hogyan tud egy sportoló ezen átlendülni, hogyan
tud felkészülni az olimpiára,
melynek az időpontja bizonytalan?
- A sportolók azért eléggé „elborult elméjűek”! Bocsánat, ezt

jó értelemben mondom, hiszen
ők mindent megtesznek, hogy
a sikert elérjék. Amennyiben
ez az akadály, akkor ezt fogják
„bevenni”, ahogy ők mondják.
Én úgy látom, hogy az idősebb
versenyzőknek okozhat gondot, akiknek a plusz egy év igen
nagy megterhelés. De azoknak
a nőknek sem könnyű, akik
esetleg szülést terveztek már
2021-re, amit az új helyzetben
újra kell tervezni.
- Ön szerint, mi a siker titka?
- A siker titka? Polgár Judit
azt mondta, hogy a kitartás.
- Bővebben?
- Nem tudom, nagyon nehéz
ezt megfogalmazni, nagyonnagyon sok összetevője van. Én
azt tapasztaltam, hogy a siker
az tulajdonképpen az, hogy én
akarjam jobban. Ezt Benedek
Tibi mondta, ez engem nagyon
megfogott még így 50 évesen is.
Úgyhogy én ezt mondom mindenkinek, hogyha én akarom
jobban, akkor nekem fog sikerülni.
- A vívósportban milyen az
utánpótlás, mit tapasztal, mit
érzékel?
- Jó dolgunk van, mert a két
kitűnő olimpiai bajnokunk,
Szász Emese és Szilágyi Áron
megalapozta azt, hogy az utánpótlás létszámban nagyon jó
legyen. Ugyanis, ha létszám
van, akkor pedig jönnek a tehetségek. Természetesen van
lemorzsolódás, de akiket elkap ez a gépszíj, akkor őket
már nagyon nehéz innen elvinni. A kadett, illetve a junior

versenyeken is hozzuk az érmeket, aranyérmeket, de ez még
nem biztosíték arra, hogy ő belőlük magyar olimpiai bajnokok lesznek, vagy felnőtt világbajnokok. Rájuk is nagyon
kell vigyázni, de én mindig azt
mondom, hogy a kis gyerekek
azok, akiket meg kell nyerni
arra, hogy beadják a derekukat.
Mindent a sport mögé kell helyezni.
- Kétszeres olimpiai bajnokként és sportvezetőként van jelen a Váci Reménység Egyesület sportcentrumának avató
ünnepségén. Milyen érzés egy
ilyen szép létesítmény avatóján részt venni úgy, hogy tudja, a városban erősödik a vívósport?
- Ilyenkor az emlékek jönnek föl és ilyenkor mindig a
boldogsághormon termelődik
bennem, hiszen tudom, hogy
egy vívóterem az embernek
mit jelent. Most már öreg sportolóként tudom, hogy a Dózsa György úti Honvéd vívóterem nekem a második otthonom volt. Örömmel megyek el
előtte a kocsival, mindig szeretettel nézek rá. Ez egy nagyon
nagy adomány az élettől, amikor ilyen helyeket talál az ember, mert ahhoz a helyhez történetek fűződnek. Mi ott 2025 éves történelmet írtunk sírásokkal, az örömökkel, a gratulációkkal, a szenvedéssel és
mindennel, ami ezzel együtt
jár. Azt kívánom, hogy a váci
fiataloknak is ilyen felemelő élményben legyen részük itt, ebben a szép sportcentrumban!
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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