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A magyar kormány több mint egy-
milliárd forintos támogatásával va-
lósult meg a dunakeszi Krisztus Ki-
rály Római Katolikus Általános Is-
kola teljes körű felújítása és bővíté-
se – fogalmazott a lapunknak adott 
nyilatkozatában Tuzson Bence, a 
térség országgyűlési képviselője, 
aki néhány napja a helyszínen járt, 
és megtekintette az intézményt. 
Mint mondta, a kultúránk megőrzé-
se szempontjából is kiemelkedő je-
lentősége van minden iskolafejlesz-
tésnek, mert szerinte a jövőt építi 
az, aki iskolákat épít.

Dunakeszin idén elmaradt a hagyományos pedagógus napi 
ünnepség, melyen korábban elismeréseket adtak át az el-
múlt tanév legeredményesebb pedagógusainak. A legran-
gosabb, az „Év pedagógusa” elismerések átadására azon-
ban sor került.

Tuzson Bence: A jövőnkre 
gondolunk akkor is, amikor 

a történelmünkről beszélünk

Pedagógusokat 
köszöntöttek Dunakeszin

A győztesek között vannak dunakeszi és váci sportolók is   

Írásunk a 8. oldalon

Írásunk a 6. oldalon

Írásunk az 5. oldalon

Írásunk a 3. oldalon Írásunk a 4. oldalon

Hatvanötezer ember biztonságát óvják

Az Ipoly-vidék és a Börzsöny tizenkét magyar-
országi, illetve szlovákiai településén össze-
sen 174 ingyenes koncerttel, kézműves, ha-
gyományőrző és gasztronómiai programmal, 
természetjáró túrákkal várja a közönséget a 
II. Ipoly Feszt június 18. és 20. között.

Június 1-től önálló 
beavatkozó egység-
ként működhet a 
Fóti Aqua Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület. 
Ezzel a 2019 nov-
emberében alakult 
egyesület megbíz-
ható munkáját érte 
a kitüntető szakmai 
elismerés. 

II. Ipoly Feszt 
– 174 program 
12 településen

Hivatalosan is átadták az EuroVelo 6 
kerékpárút dunakeszi szakaszát

Befejeződtek a munkálatok a Du-
nakeszit Budapesttel összekötő, 
5,36 kilométeres kerékpárúton, 
amelynek egy része vízparti kör-
nyezetben, magas fák alatt, a gya-
logos sétánytól elválasztva vezet 
a páratlan panorámájú Duna-par-
ton. Az EuroVelo 6 nemzetközi ke-
rékpárút-hálózat részeként meg-
épült szakasznak nemcsak tu-
risztikai szerepe lesz, sokaknak 
a munkába és iskolába járást is 
megkönnyíti majd.

Tuzson Bence Csömörön 
emlékezett meg Trianonról
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Rétvári Bence a zebegényi trianoni emlékműnél 
mondott beszédet, melyet hazánkban 

elsőként emeltek 

85 millió forint állami támogatásból bővítik és újítják fel a Sirály utcai óvodát

Dióssi Csaba és Tuzson Bence helyezte el 
a hálás utókor koszorúját az emlékműnél

Esküt tettek a gyerekek

Rétvári Bence országgyűlési képviselő a múlt héten - a korábban átutalt 
334 millió forint állami támogatás kiegészítéseként – bejelentette, hogy a 
kormány 240 millió forint többlettámogatással segíti az 56 férőhelyes Ba-
uer Mihály utcai bölcsőde felépítését. Május 27-én pedig 85 millió forintot 
„hozott” a deákvári Sirály utcai óvoda bővítésére és felújítására.

- Magyarországot szeretnénk 
minél családbarátabb ország-
gá tenni – kezdte beszédét a 
Sirály utcai óvoda bejáratánál 
tartott sajtótájékoztatón Rét-
vári Bence. Vác országgyűlési 
képviselője kijelentésének alá-
támasztásaként felidézte, hogy 
az állam összesen 574 millió 

forinttal támogatja a deákvá-
ri bölcsőde felépítését, a Sirály 
utcai óvoda felújítását, és egy 
csoportszoba építését pedig 85 
millió forinttal.

Örömét fejezte ki, hogy az 
országos trendhez hasonlóan 
egyre több váci családban egy-
re több gyermek születik. 

- Ez ugyanakkor feladatot 
is jelent az állam és az önkor-
mányzat számára, hogy mi-
nél több és minél korszerűbb 
óvodai férőhelyen tudják ezek-
nek a családoknak a gyerme-
keit fogadni. Ezért volt fon-
tos a kormánynak az a dönté-
se, hogy Vác kérésére a város 
több óvodájának felújítását tá-
mogatja. A Sirály utcai óvoda 
85 millió forint támogatást ka-
pott, melynek köszönhetően az 
épület felújítása mellett egy új 
csoportszobával bővül az in-
tézmény – húzta alá Rétvári 

Bence, aki hozzátette: Vác az 
idei esztendőben már 640 mil-
lió forint többlettámogatásban 
részesült gyermekintézmények 
építésére, felújítására, vagy 
más közfeladatok ellátására.  

Mokánszky Zoltán, a kör-
zet önkormányzati képviselő-
je köszönetet mondott Rétvári 

Bencének, akinek eredményes 
lobbitevékenységének köszön-
hetően már az idei esztendő-
ben eddig is jelentős mértékű 
támogatáshoz jutott Vác. 

Az állami támogatások 
nagyságát és jelentőségét mél-
tatva ismertette azt is, hogy 
Vác egyik legnagyobb gyer-
mekintézményébe, a Sirály ut-
cai óvodába 145 gyermek jár, 
akik kulturált elhelyezését és 
kiszolgálását tovább segíti a 
85 millió forint támogatásból 
megvalósuló fejlesztés. 

- Mint elhangzott, örömteli 
tény, hogy Vác fejlődik, egyre 
többen választják otthonuk-
nak ezt a szép Duna-parti te-
lepülést, aminek köszönhető-
en mind több gyermek szüle-
tik és él a városban. A plusz 
csoportszobával újabb 25-30 
gyermek számára nyílik lehe-
tőség óvodai elhelyezésre. A 

fejlesztéssel még szebbé for-
máljuk a városunkat, és a gye-
rekek mellett az itt dolgozó 
24 fő - óvodapedagógus, daj-
ka, asszisztens, konyhai sze-
mélyzet – számára teremtünk 
szebb és kulturáltabb mun-
kakörnyezetet – fogalmazott 
Mokánszky Zoltán.

A körzet KDNP-s önkor-
mányzati képviselője beszédé-
be „becsempészett” némi párt-
politikát is. 

Sokan kritizálják Vácon a je-
lenlegi kormánypárti képvi-
selőket, akik jelenleg az ön-
kormányzatban kisebbség-
ben vannak, pedig mi sem 
bizonyítja jobban politikai 
lobbierejüket, minthogy a vá-
ros országgyűlési képviselőjé-
vel együttműködve eredmé-
nyesen járulnak hozzá a tele-
pülés fejlődéséhez, vagyoná-
nak gyarapodásához – jelen-
tette ki Mokánszky Zoltán, 
aki sajnálatát fejezte ki, hogy 
az önkormányzat vezetői nem 
képviseltették magukat az óvo-
da fejlődéséhez nyújtott állami 
támogatás bejelentésekor.

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

Újabb jelentős állami 
támogatás érkezett Vácra

Megújul és kibővül a Sirály utcai óvoda

Mint korábban min-
den évben, úgy most 
is Dunakeszit is útba 

ejtették a hadjárat résztvevői, 
a Mogyoródi Sándor-Husz-
ár Történelmi Lovas Hagyo-
mányőrző Egyesület katonái. 
A találkozó ezúttal május 8-án 
a Március 15. téren volt, me-
lyen nagycsoportos óvodások 
és általános iskolás alsó tago-
zatos kisdiákok népes csoport-
ja fogadta a trombitaszóval be-
vonuló huszárokat, élükön Fe-
renczi János hagyományőrző 
huszár alezredessel, a Mogyo-
ródi huszárok csapatkapitá-
nyával, aki a Himnusz elhang-
zását követően jelentést tett 
Dióssi Csaba polgármesternek, 
majd a XXXII. Emlékhadjárat 
szervezői és résztvevői nevé-
ben oklevelet adott át a város-
vezetőnek.

Ugyancsak a hagyományok-
hoz igazodva, megkoszorúz-
ta a forradalom és szabadság-
harc emlékművét Dióssi Csaba 
és Tuzson Bence államtitkár, a 
térség országgyűlési képviselő-
je, valamint a hagyományőrző 
huszárok nevében Ferenczi Já-
nos és huszártársa. 

A találkozó keretében eskü-
tételre került sor. Az alezredes 
elmondta a gyerekeknek, hogy 
az eskütétel azért fontos, mert 
az ember szavával, hitével cse-
lekszik a haza érdekében. Szent 
a magyar zászló, a Himnusz és 
az eskütétel. Arra kérte a gye-
rekeket, hogy a Sipos Imre ha-
gyományőrző hadnagy, („civil-
ben” színész a Bartók Kamara-
színház művészeti igazgatója) 
által felolvasott eskü szövegét 
mondják utána. A nagyszámú 
gyereksereg lelkesen mondta el 

a „derék honvédekhez, huszá-
rokhoz, és jó hazafiakhoz illő 
módon” az esküt. A feleme-
lő percek után a Szózat hang-
jaival fejeződött be a találkozó, 
melyen a gyermekek nagy örö-
mére „lósimogatásra” is sor ke-
rült. 

Még megtudtuk, hogy Pest 
megyében járják végig a had-
járat útvonalát. Mogyoródról 
indultak, Fóton megálltak és 
tisztelegtek a kastélynál, Du-
nakeszi után Szigetmonostor 
felé vették az irányt komppal, 
majd „visszakompoltak” a Du-
nán. Vácon a Templomkert-
ben fejeződött be az 1849. áp-
rilis 6-i győztes váci csata em-
léke előtt tisztelgő tavaszi em-
lékhadjárat.

Katona M. István
A szerző felvételei

Tavaszi Hadjárat Dunakeszin 

A nemzeti érdekért való kiállás fon-
tosságát hangsúlyozta az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumának 
(Emmi) parlamenti államtitkára 
szombaton Zebegényben, a triano-
ni békediktátum évfordulója alkal-
mából szervezett megemlékezésen.

Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyű-
lési képviselője közölte: naivitás azt hinni, 
hogy a magyarok érdekképviseletét a ma-

gyaroknál bárki jobban el tudja látni; “ha mi nem 
állunk ki Magyarországért, senki nem fog kiállni”.

Úgy fogalmazott: sokszor próbálták “eltörölni” 
a magyarokat, de ez soha senkinek nem sikerült.

Az államtitkár közölte, a “trianoni békeszerző-
dés” kifejezéssel sokszor találkozni, de nem szer-
ződés volt, hanem arrogáns, lenéző, a másikat 
megnyomorítani akaró magatartás, és nem békét 
hozott.

Rétvári Bence szerint a trianoni döntésben nem-
csak annak volt része, hogy a háború végén az or-
szág – bár nem akart belépni – a vesztes oldalon 
állt, de “annak is vaskos része volt, hogy nem volt 
egy olyan vezetése Magyarországnak, amely a 
nemzet érdekeit nézte volna”.

Nem volt olyan vezetése az országnak – folytat-
ta -, amely a rendelkezésére álló haderővel meg-
védte volna az ország határait, és amely azt az erőt 
föl tudta volna mutatni, amely akkor Magyaror-

szágon volt, és akár vállalt volna nézeteltérést is az 
akkori nagyobb hatalmakkal.

Az államtitkár úgy fogalmazott, valószínűleg 
nem lettek volna ennyire súlyosak a következmé-
nyek – bár a vesztes oldalon állt az ország a háború 
végén -, ha lett volna, aki kiáll Magyarországért.

Ezért fontos minden időpillanatban kiállni a 
nemzeti érdekért, és az, hogy “sohasem megtörve 
álljunk, mert nekünk, magyaroknak 1100 év után 
nincs miért szégyenkeznünk” – tette hozzá.

“1100 évnyi okunk van arra, hogy kihúzzuk ma-
gunkat, és sok nemzedéknyi okunk van arra, hogy 
büszke magyarok legyünk” – mondta Rétvári Bence.

Forrás: MTI
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Rétvári Bence: minden pillanatban 
ki kell állni a nemzeti érdekért

A pandémia miatt egy év szünet után folytatódik Európa térben és 
időben legkiterjedtebb hagyományőrző rendezvénysorozata a Tavaszi 
Emlékhadjárat, melyet a Hungarikum Bizottság 2020. május 21-én ki-
emelkedő nemzeti értékké nyilvánított. 
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Megújult és kibővült a dunakeszi 
Krisztus Király Római Katolikus Iskola épülete

A tökéletes kert 
három alappillére! 
Ha van, amire a nagyvárosi, vagy éppen lakásban élő emberek irigyked-
ve néznek a vidéki portákon, az nagy valószínűséggel a kert. És ez érthe-
tő is, mert mi végre is van otthonunk kis zöld szigete, ha nem azért, hogy 
a közelgő nyári hétvégék csendes délutánjainak otthont adjon egy baráti 
kerti sütés, vagy egy nyugodt könyvolvasás alkalmával? De a kerttulajdo-
nosok pontosan tudják: a kisebb-nagyobb zöld oázisokkal bizony munka 
is van. Főleg akkor, ha a szezonális teendők mellett eljön az idő a kert új-
jáépítésére. A gödi Piramis Építőház Kft. kiskereskedelmi üzletágának ve-
zetője, Balogh János ki is emelte azt a három alappillért, amire feltétlenül 
gondolnunk kell, ha belevágunk a munkálatokba.

1. Kerítés 
Bizony, kertünk, sőt egész portánk a kerítésünk-
kel kezdődik. Akik már évtizedek óta ugyanott 
élnek, talán már el is felejtették, hogy mennyi-
re meghatározza otthonuk arculatát a telekhatá-
roló – ezzel szemben, aki nemrég vásárolt kertes 
házat, biztos pontosan tudja, mennyire megha-
tározta az első benyomást a kerítés jellege. Egy 
jól megcsinált kerítés hosszú évtizedekig adhat 
előnyös karaktert otthonunknak. Az világosan 
látszik, hogy a felújítóknak nem ez az első, ami-
re beruháznak, de előbb-utóbb sorra kerül ez is. 
Tapasztalatom szerint a legtöbb építkezésnek 
vagy komolyabb felújításnak akkor van vége, 
amikor a tulajok először csukják be elégedetten 
maguk mögött a kertkaput.

 2. Dísz és térkövek 
Kocsibejáró és kerti járda. E kettő nélkül ne-
hezen képzelhető el funkcionális kert, ráadá-
sul ezek megoldására tényleg annyi megoldást 
láthatunk, ahány házat. Jellemző, hogy az idő-
sebb porták esetében gyakran megfigyelhető, 
hogy a burkolásra használta anyagok mennyi-
re eltérően öregszenek. Akárcsak 1-2 évtized 
is elég, hogy az akkor kifejezetten jó megol-
dásból mára már csak töredezett, a gyomok és 
az időjárás által erodált felületek maradjanak. 
Persze a gyártástechnológia rengeteget válto-

zott, és ma már minden funkcióra megtalál-
hatjuk a megfelelőt: fűtött kocsibejáró, vagy 
egy garantáltan fagyálló gyalogút, kertipavi-
lon-burkolat… Csak néhány a legkeresettebb 
termékekből.

 3. Zöldből sosem elég! 
Bármennyire is csábító a kerti burkolóanyagok 
termékkínálata, sose felejtsük el, hogy a kert 
nem csupán a tulajdonos, de a növények ottho-
na is. Jól járunk, ha már a munkák kezdete előtt 
felmérjük a meglévő növénypopulációt, és ezt fi-
gyelembe véve választjuk ki az esetleges új jö-
vevényeket. Ezen a ponton általában felmerül a 
műfű kérdése is. Tény: a műfű használatával el-
felejthetjük a környezetterhelő gyomirtózást, a 
folyamatos gyepszellőztetést és felülvetést, rá-
adásul a nálunk is kapható modern műfüvek 
már tökéletesen alkalmasak, hogy kijavítsák azt 
a nagyon „műérzetes” renomét, amit az első és 
második generációs megoldások jelentettek pár 
évtizeddel ezelőtt.

Plusz egy jó hír 
Látható, hogy a lehetőségeknek csak az anyagi-
ak szabhatnak határt – de az államilag támoga-
tott otthonfelújítási támogatás immár a kertfel-
újításra is kiterjed, így most könnyebb szívvel le-
het nekiindulni ezeknek a munkálatoknak is.

„Kultúrát nem lehet örökölni. 
Az elődök kultúrája egykettő-
re elpárolog, ha minden nemze-
dék újra meg újra meg nem szer-
zi magának” – Kodály Zoltán sza-
vait idézte beszédében Tuzson 
Bence, a Pest megyei 5-ös szá-
mú választókerület országgyűlé-
si képviselője a nemzeti összetar-
tozás napján. A politikus úgy fo-
galmazott, hogy ilyenkor azok-
ra emlékezünk, akik a minden-
napok hősei voltak, és azok előtt 
tisztelgünk, akik ma is azok. „A 
kárpátaljai apa előtt, aki magya-
rul tanítja imádkozni gyerme-
két, az erdélyi fafaragó előtt, aki 
a székelykapura magyarul írja fel 
a szavait, a felvidéki szülő előtt, 
aki magyar iskolába viszi gyer-
mekét, és az a délvidéki magyar 
ember előtt, aki március 15-én el-
megy Bácskossuthfalvára, és egy 
virágot letesz Kossuth Lajos em-

lékművére” – mondta a választó-
kerülethez tartozó Csömörön el-
hangzott beszédében a politi-
kus. Szerinte ugyanis a felsoroltak 
azok, akik megtartották, és meg-
tartják ezt a nemzetet. „Ugyanak-
kor mi is tartozunk nekik: a jö-
vővel tartozunk” – tette hozzá a 
képviselő.

A nemzeti összetartozás nap-
ján, immár százegy esztendő táv-
latából értékeljük a történelmün-
ket, azt vizsgáljuk, hogyan csele-
kedtek a nehéz időkben az előde-
ink, de „ugyanakkor már a jövő-
re gondolunk, és azt mérlegeljük, 
minek kell történni a következő 
időszakban. A magyarság ugyan-
is akkor fog megmaradni, ha van 
egy erős anyaország, van egy erős 
nemzet” – mondta beszédében 
Tuzson Bence.

Kodály Zoltánnak az ünnepi 
beszédben is idézett szavaira visz-
szautalva a képviselő lapunknak 
nyilatkozva úgy értékelte, hogy az 

iskolafejlesztések, az oktatási in-
tézmények bővítése és felújítása, 
modernizálása mindenképp hoz-
zájárul a kultúránk megőrzésé-
hez, s mint mondta, nagyon fon-
tos, hogy meséljünk a gyermeke-
inknek, elmondjuk nekik a saját 
történetünket. Képviselői mun-

kámban mindig is külön figyel-
met fordítottam a jövőnket meg-
alapozó beruházásokra, ezért a 
választókerületem több települé-
sén jelenleg is több bölcsőde, óvo-
da és iskola épül, de folyamato-
sak a fejlesztések is – tette hoz-
zá Tuzson Bence, aki elégedet-

ten beszélt a dunakeszi Krisztus 
Király Római Katolikus Általá-
nos Iskolában tett látogatásáról. 
Mint mondta, a 21. század igénye-
inek megfelelő, modern iskolában 
Deézsiné Teleki Ágnes igazga-
tó vezette körbe, és az intézmény 
vezetője arról tájékoztatta, hogy 
már csak néhány apróság van, 
ami még befejezésre vár, de szept-
emberre az iskola udvara és egy 
további szaktanterem is elkészül.

Ez is megerősíti azt a meggyő-
ződésemet, hogy a jövőt építi az, 
aki iskolákat épít – folytatta a 
képviselő –, mert erős családok-
ból lesznek az erős közösségek, 
erős közösségekből pedig az erős 
települések, erős városok, erős 
megyék, erős ország és erős nem-
zet. Képviselői munkám elsőd-
leges célja pedig az, hogy mind-
ezen belül legyen itt egy olyan 
erős választókerület, amelyben 
kiemelkedően jól érzik magu-
kat az itt élő emberek. Ezért fon-

tos hát, hogy megerősítsük a gaz-
daságot és ezzel párhuzamosan a 
saját kultúránkat is, hogy képe-
sek legyünk a kultúra átadására, 
és ezért fontos az is, hogy a csalá-
dokat is támogassuk – hívta fel a 
figyelmet Tuzson Bence.

A képviselő kitért arra is, hogy 
az elmúlt időszakban, a járvány-
helyzet ellenére is számos kor-
mányzati intézkedés szolgálta a 
magyar családok megerősítését: 
„Kiemelném az otthonfelújítási 
támogatást, vagy akár a tizenhar-
madik havi nyugdíj visszaépítését 
is, hiszen hazánk kormánya meg-
becsüli a nyugdíjasokat. Ennek 
köszönhető az is, hogy a jövő évi 
költségvetésben már benne van a 
tizenharmadik havi nyugdíj kö-
vetkező részletének a fedezete is” 
– mondta a lapunknak adott nyi-
latkozatában Tuzson Bence, tér-
ségünk országgyűlési képviselője.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Folytatás a címlapról

ELADÓ lakás Vácon!
Vác deákvári negyedében nyugodt, csendes 

környezetben eladó 55m2 alapterületű társasházi lakás. 
Első emeleti, két egész szobás, erkélyes, 

egyedi fűtésű lakás irányára: 30.000.000 forint. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 06 20 564 9240

Kövesse lapunkat 
a Facebookon is!

     

Tuzson Bence: A jövőnkre gondolunk akkor is, 
amikor a történelmünkről beszélünk
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A dunakesziek az Országzászlónál emlékeztek meg a hazánkat sújtó trianoni döntésről

A kitüntetett pedagógusok: Székely Patrícia, Tolnai Márta Éva, dr. Domoszlai Erzsébet

Az ünnepségre június 7-én, a Polgármesteri 
Hivatalban, Dióssi Csaba polgármester iro-
dájában került sor. – Rendkívüli volt az idei 
tanév, nagy próbatételnek voltak kitéve az 

oktatás-nevelés szakemberei – mondta a városvezető. 
Majd úgy folytatta, hogy azok részesülnek az elisme-
résben, akiket az intézmények a legméltóbbnak talál-
nak és az Önkormányzat testületi ülése is jóváhagy. 
–A pedagógiai színvonal Dunakeszin kimagasló és 
ebben a rendkívüli helyzetben különösen büszkék le-
hetünk a pedagógusokra. 

–Nehéz éven vagyunk túl és ez a díj pont ezt az éves 
teljesítményt értékeli – fogalmazott az ünnepségen je-
len lévő Tuzson Bence államtitkár, a térség országgyű-
lési képviselője. A továbbiakban kifejtette, hogy gyer-
mekes apukaként is úgy véli, hogy a gyermekek szá-
mára a vírushelyzet után sem lesz könnyebb, mert úgy 
telt el egy év, hogy szokatlan módon kellett tanulni és 
kiszakadtak abból a közegből, abból a közösségből, 
amely normál helyzetben az egészséges fejlődésükhöz 
szükséges. Ezt a pszichés hatást talán évek múltával le-
het majd mérsékelni, vélekedett az államtitkárt. 

Ezt követően Dióssi Csaba átadta az Év pedagógu-
sa oklevelet Dr. Domoszlai Erzsébetnek, a Farkas Fe-
renc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zongora 
tanszak vezetőjének, Tolnai Márta Évának, a Pest Me-
gyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagintéz-
ménye pszichológusának, intézményvezetőnek, vala-
mint Székely Patríciának, a DÓHSZK Alagi Tagóvo-
dája óvodapedagógusának, tagóvoda-vezetőnek.

Dr. Domoszlai Erzsébet 55 éve dolgozik zongorata-
nárként a zenepedagógus pályán, és számos növendé-
két indította el a művész pályán. A vírushelyzet miatt 

bevezetett online oktatást alkalmazva is kiválóan tel-
jesítette az idei tanévet és növendékeivel rangos művé-
szi sikereket ért el. Többek között a nemrég lezajlott I. 
Nemzetközi „Zongoramesék” Zongoraversenyen nö-
vendéke, Nyíri Alex a „Zenevilág reménysége” fődíjat 
hozta el, ő maga pedig tanári különdíjban részesült.  

Tolnai Márta Éva 35 éve dolgozik a már említett 
pedagógiai szakszolgálat Dunakeszi Tagintézményé-
ben, ahol az elmúlt 13 évben lelkiismeretesen látta 
el a vezetői munkát is. Sikeres szakmai pályafutása 
során vezetőként mind a saját, mind a munkatársak 
szakmai fejlődését fontosnak tartotta annak érdeké-

ben, hogy versenyképes tudással lássák el a tagintéz-
mény feladatait.

Székely Patrícia a tagóvoda „Egészségnevelés” elne-
vezésű pedagógiai programjával, annak szellemisé-
gével teljes mértékben azonosul. Gyakorlati munkája 
példaértékű, szívesen próbál ki új módszereket, esz-
közöket. Aktív szerepet vállal és példát mutat az óvo-
da értékrendjének kialakításában. Tevékenységét óvo-
dapedagógusként és tagóvoda-vezetőként is tartósan 
magas színvonalon végzi.

 Katona M. István
A szerző felvételei

Ez a súlyos csapás meg-
tetőzte az I. világhábo-
rú és a Tanácsköztársa-

ság rémtetteit. A nemzet azon-
ban élni akart, s nem vesztet-
te el tudatát. Az 1920-as évek-
ben kezdődött a háborús hősi 
halottak tiszteletére szobrok, 
emlékművek építése, amelye-
ket azóta évről évre megko-
szorúzunk. A Dunakeszin fel-
állított szoborcsoport az első 
köztéri szobor volt a faluban, 
amelyet mindenki egyszerű-
en csak a „szobor”-nak neve-

zett, s itt tartották a hősök nap-
ját is május utolsó vasárnapján. 
(A községben annyira megszo-
kott volt az ünneplésekhez ez a 
helyszín, hogy a „Rákosi kor-
ban” a november 7-i kötelező 
ünnepet is itt tartották, s a „tö-
meg” létszámának biztosításá-
ra a szomszédos iskola kisdi-
ákjait is ide vezényelték. Igaz, a 
szobrot erre a napra deszkapa-
lánkkal eltakarták, s a deszka-
falra Rákosi és Sztalin elvtárs 
hatalmas arcképeit aggatták.). 

Ugyancsak a 20-as években 

kezdődött a maradék magyar-
országi településeken az or-
szágzászlók állítása, különö-
sen az új határok közelében. 
Az első országzászlót ismere-
teink szerint Zebegényben épí-
tették, a legmagasabb pontra, 
hogy a határon túliak is láthas-
sák a magyar nemzeti lobogót, 
hiszen ottani hatalmaskodó 
zsarnokaik ezt náluk szigorúan 
büntették. A századik ország-
zászló a sátoraljaújhelyi, szin-
tén a határon túl élőknek adott 
szemmel is látható bíztatást.

Dunakeszi nincs a határ kö-
zelében, de együttérzésből ép-
pen itt, a Gyártelepen, a vagon-
gyár bejáratánál és a Magyar-
ság Kultúrháznak nevezett (ma 
József Attila nevét viselő) épü-
let szomszédságában állt az or-
szágzászló.

Sajnos voltak olyan évtizede-
ink, amikor mindez naciona-
lista magyarkodásnak minő-
sült, s ezzel együtt tűnt el sok 
országzászló, némelyik nyom-
talanul az 50-es évektől kezd-
ve. Az 1990-es fordulatig kel-
lett várni, ami után is „csak” 
lakossági, azaz civil szerveze-
tek állítottak helyre néhányat 
az országban. Ilyen a miénk is, 
amelyet néhány éve sikerült is-
mét felállítani, s alkalmassá 
tenni nemzeti jelképünk, a há-
romszínű, szent koronás lobo-
gó ünnepélyes felvonására.

2021-ben is ezen a gyászos 
napon a hatalmas zászló fel-
vonásával és Himnuszunk el-
éneklésével kezdődött a meg-
emlékezés, amely remekül 
szervezett, az alkalomhoz 
illő versek, énekek és beszé-
dek előadásával zajlott, a je-
len lévők tetszésével övezve. 
A szervezők, a Dunakeszi Ci-
vilek Baráti Köre tagjai és a 
megjelent számos támogató 
részvételével történt hangula-

tos és részben reményt is su-
galló eseményen rangos sze-
mélyiségek vettek részt. Je-
len volt Dióssi Csaba polgár-
mester, Dr. Kisida Elek a Szá-
zak Tanácsának tagja, Dobes 
Ferenc a jelenlegi országzász-
ló tervezője, és sokan mások. 
A műsor szervezője és leveze-
tője Skripeczky István és Ko-
vács Ilona. A fellépő művé-
szek: Dunakeszi Szimfoni-
kus Zenekar Rézfúvós Együt-
tese, valamint László Andrea, 
Arany Éva, Balogh Regi-
na énekesek. Versmondók: 
Guttmann Vilmos, Varjas Já-
nos. Előadók Dr. Molnár Ilo-
na, volt országos tiszti főor-
vos, államtitkár és Dr. Szent-
léleki Károly Dunakeszi dísz-
polgára, ny. sebész főorvos, 
kandidátus.

Főorvos úr igen tartalmas 
beszédének záró soraiból idéz-
zük az alábbi sorokat:

„…Minden magyar felelős 
minden magyarért! 

A nemzeti összetartozás 
napja az 1920-as trianoni bé-
kaszerződés aláírásának év-
fordulójára emlékező, júni-
us 4-re eső nemzeti emlék-
nap Magyarországon, me-
lyet 2010. május 31-én iktatott 
törvénybe az Országgyűlés. 
Az Országgyűlés a törvény 

elfogadásával kinyilvánította: 
a több állam fennhatósága alá 
vetett magyarság minden tag-
ja és közössége része az egysé-
ges magyar nemzetnek, mely-
nek államhatárok feletti ösz-
szetartozása valóság s egyút-
tal a magyarok személyes és 
közösségi önazonosságának 
meghatározó eleme. 

A nemzet 101 évvel a trauma 
után is fennmaradt, őrzi nyel-
vét és kultúráját.

Az országzászlónál tartott 
megemlékezést követően egy 
kisebb csoport koszorút és égő 
mécseseket helyezett el a nagy-
állomás előtti téren, két évti-
zede felállított Trianon emlék-
műnél. Többek szerint ez az or-
szág legszebb, szellemiségében 
is kiemelkedő alkotása, amely-
nél a szétdarabolt országot 
széttöredezett sziklák jelképe-
zik, amelyeket a Szent Korona 
tart össze.

Windhager Károly

Magyar az, akinek fáj Trianon!
Magyarország feldarabolásáról döntöttek a nagyhatalmak 1920. június 4-én, Trianonban. Ez a példátlanul gonosz, hazánkat teljes elsorvasztásra íté-
lő cselekedet azóta is fáj minden magát magyarnak érző honfitársunknak. Pedig mi, akik ezen a megmaradt 93 ezer négyzetkilométeren élünk még, 
szerencsésnek is mondhatjuk magunkat azokhoz képest, akik az elcsatolt részeken ért a döntés, és akik ma is ott élnek. Gondoljunk azokra a magya-
rokra, akik szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, osztrák hatalom alá kerültek, mennyi szenvedést, megaláztatást kellett elviselniük, s bizony 
ennek még korán sincs vége. Hiába foglalták bele a nemzeti kisebbségek jogainak betartására vonatkozó részt a békekötés dokumentumába, s szo-
morúan látjuk, az EU sem siet a határon túlra született magyarok jogainak orvoslására.

APRÓHIRDETÉS
• Légpuskát, diavetítőt, keleti autókat 
- motorkerékpárokat, ezekhez alkat-
részeket - gépkönyveket vásárolnék. 
Tel. 06-70-4539-571

Pedagógusokat köszöntöttek Dunakeszin

KÖZÉLETI ÚJSÁG

Kiadja:  
Keszi-Press Kft.

Kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

Szerkesztőség: 
2133 Sződliget, Pf. 5. 

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 +36-30/342-8032-es 

telefonszámon. 

E-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  
a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-

változtatása 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 
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Negyvenhét önkéntes teljesít "szolgálatot" 
az egyesület kötelékében

– Az iskolánk 2018 óta mű-
ködik és folyamatosan bővül 
– kezdte az igazgató asszony. – 
Utolsóként a tornaterem és az 
aula 2020 őszére készült el. Nagy 
örömmel vettük birtokba eze-
ket a területeket. Igaz, hogy eb-
ben a tanévben nem sokat vol-
tak a gyerekek az iskolában, de 
nagyon élvezték, hogy van már 
rendes tornaterem, aula is.

A covid járvány nekünk is 
megnehezítette a tanévet. Saj-
nos egy kollégát elvesztettünk, 
és többször kellett online okta-
tásra áttérnünk, ami megvisel-
te a közösséget. De le a kalap-
pal a kollégák, gyerekek és szü-
lők előtt, az erős összefogás átse-
gített minket ezen az időszakon. 
Az imaháttér is működött, ha 
valakiről kiderült, hogy komo-
lyabban beteg, akkor az egész is-
kola hordozta őt imáiban. Ez na-
gyon sokat jelentett a családok-
nak, nevelőknek.

Kitért arra az igazgató asz-
szony, hogy korábban a folya-
matos építkezéshez kellett al-
kalmazkodni az oktató-neve-
lő munkának, de végre elkészült 
az iskola és birtokba vehették az 
egész épületet.

– Ha már kész az iskola, ki-
alakul a végleges arculata is?

– Az iskola arculatának for-
málásában nagy hála illeti az 
egységes, összeforrott pedagó-
gus kart, és a szülőket. Az el-
múlt három tanévben sokat 
léptünk előre ebbe az irány-
ba. Igyekszünk a hitélet erő-
sítését szolgálni a városban is. 
Acsaládokat, akik ide jelentkez-
nek gyermekikkel, a meglévő 
közösségek felé terelgetjük, akár 
katolikus, református, evangé-
likus, görögkatolikus családról 
van szó. Nagyon jó az együtt-
működés a különböző felekeze-

tek között az iskolában. Ahogy 
haladunk előre, – hiszen ez már 
a harmadik tanévünk, és a ne-
gyedikre felvételiztettük a diá-
kokat – azt tapasztaljuk, hogy 
egyre több az olyan család, akik 
azért hozzák ide a gyermeküket, 
mert a hit számukra fontos és 
úgy gondolják, hogy ehhez meg-
kapják a támogatást, segítséget. 

– A létszámkeret hogyan ala-
kul?

– Évfolyamonként két osztá-
lyunk van, 24-26 fővel. Jelen-
leg tíz osztállyal működünk, jö-
vőre még három osztály indul, 
lesz két első osztály, és a jelen-
legi negyedik mellé felveszünk 
még ötödikre gyerekeket. Ez azt 
eredményezi, hogy elsőtől ne-
gyedikig már meglesz az évfo-
lyamonkénti két osztály. A fel-
ső tagozaton ötödikben kettő, 
hatodikban egy és hetedikben 
szintén két osztály lesz. Ez utób-
bi nagy felkészülést igényel, hi-
szen jönnek a természettudo-
mányos tantárgyak, a fizika, ké-
mia, biológia és ehhez megfele-
lő szakirányú óraadó pedagó-
gusokat kell találnunk. Jelenleg 
223 tanulónk van, ősztől 280-
290 gyermekkel kezdhetjük a 
tanévet.  

– Az oktatás minőségére, a 
gyerekekre milyen hatással van 
ez a gyönyörű épület?

– A gyerekek nagyon szeret-
nek itt lenni, élvezik a tágas bel-
ső tereket. A sportpályával és 
az elkészült hátsó udvarunk-
kal sokkal nagyobb tér áll ren-
delkezésükre. Az aulában és az 
udvaron lehetőség van közössé-

gi programok szervezésére. Az 
iskola mögött van egy olyan te-
rület, ahol elkezdődött egy isko-
lakert kialakítása, így a termé-
szettudományos órákhoz kap-
csolódva a gyerekek megismer-
kedhetnek a gazdálkodással, lát-
hatják a kerti veteményeket és 
dísznövényeket.

– Milyen az iskola technikai 
felszereltsége?

– Ahogy az osztályok száma 
bővül, a technikai felszereltsé-
günk is gyarapodik a fenntar-
tó Váci Egyházmegyei Katolikus 
Iskolák Főhatósága jóvoltából.  
Az osztálytermekben interaktív 
tábla segíti az oktatást, és meg-
van az informatikai szaktanter-
münk. A nyáron elkészül a ter-
mészettudományos szaktante-
rem és modern körülmények 
között kezdődhet a biológiai, fi-
zikai, kémiai tantárgyak oktatá-
sa. Van egy művészeti szaktan-
termünk, ahol megtarthatjuk a 
rajz és technika órákat. 

– A tanulók nevelésében na-
gyon fontos a hitélet formálása. 

– Nagyon jó, hogy a lelkipász-
torok részt vesznek az iskola éle-
tében. Napi kapcsolatban va-
gyunk velük, rálátnak az isko-
la hitéletére és segítik a hitbe-
li növekedést. Többségében ka-
tolikusok a gyerekek, de vannak 
más felekezetűek is, illetve olya-
nok, akik nyitottak, keresők, de 
úgy látjuk, hogy ők is kezdenek 
elköteleződni, és bekapcsolód-
nak majd a helyi közösségekbe.

Katona M. István
A szerző felvételei

Befejeződött a Krisztus 
Király Római Katolikus 

Általános Iskola bővítése
Azok a szülők, akik egykor a dunakeszi 1. sz., majd Szent István Általá-
nos Iskolában tanultak, és most gyermeküket hozzák el a Krisztus Király 
Római Katolikus Általános Iskolába, bizony nem ismernek rá a valamikori 
Alma Materre. Belsejében az igényes tervező majd kivitelező munka ered-
ményeként teljesen megújult, kibővült, XXI. századi tanintézmény fogadja 
a kisiskolásokat. S hogy ehhez a megújuláshoz mennyire igazodik az igé-
nyes nevelőmunka, erről is beszélgettünk Deézsiné Telek Ágnes igazgató 
asszonnyal.

Benedek Csaba, a Fóti Aqua 
ÖTE alelnöke elmond-
ta, hogy 2020 májusában 

kötötték meg a megállapodást 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal és azóta számí-
tanak vonulós tűzoltó egyesü-
letnek. A most kapott megha-
talmazással bizonyos káresetek-
nél önállóan is jogosultak a Ka-
tasztrófavédelem riasztása alap-
ján a beavatkozásra. Ilyenkor ők 
döntik el, hogy kérik-e a hivatá-
sosok segítségét.

Mindehhez megvannak a sze-
mélyi állományi és műszaki fel-
tételeik. Negyvenhét tagjuk kö-
zül hat hivatásos tűzoltó, de 
vannak köztük rendőrök, men-
tősök és civilek is.

Az egyesület munkáját meg-
köszönte Branyiczky Márk, a 
Pest Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság igazgatója is, aki 
elmondta, hogy az egyesület na-
gyon rövid idő alatt érte el a tel-
jesítményével, hogy a térségben 
élő 65 ezer ember biztonsági 
szintje magasabb lett. A lakosság 
biztonsági szintje továbbemel-
kedik az által is, hogy az önálló 
beavatkozási egységként vonu-
ló Fóti Aqua Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület minimum 3 ezer óra 
készenlétet vállalt, amely sokkal 
gyorsabb beavatkozást garantál.  
„Nálunk az időtényező a legfon-
tosabb” – mondta a tűzoltó dan-
dártábornok, aki sok sikert kí-
vánt a jövőbeni feladataik ellá-
tásához. 

Az ünnepi beszéd után 
Branyiczky Márk átadta az egye-
sület elnökének, Szabó Richárd-
nak az önálló vonulásra feljogo-
sító oklevelet.

Dr. Vass György, Fót polgár-
mestere ünnepi beszédében ki-
jelentette: „A képviselő-testü-
let, a város büszke önökre!”.  
Köszönetet mondott az önkén-
tes tűzoltók helytállásáért, kü-
lön hangsúlyozta a pandémia 
kezdetétől nyújtott önzetlen se-
gítségüket. A városvezető beje-
lentette, hogy az önkormány-

zat a jövőben is korrekt együtt-
működést kíván ápolni az egye-
sülettel. Mint fogalmazott: „Az 
önök segítségére, szakértelmé-

re, emberi hozzáállására szük-
ség van!” 

Befejezésül dr. Vass György 
polgármester a Fót városáért ki-
tüntetést adott át a Fóti Aqua 
ÖTE közösségének az eddigi tel-
jesítményük elismeréseként.

Az önkéntes tűzoltó egyesü-
let bevetési területe Fóton kívül 
Dunakeszi és Csomád is, ezért 
a május 31-i ünnepségen a tele-
pülések polgármesterei is részt 
vettek. Dióssi Csaba, Dunake-
szi polgármestere köszöntőjében 
jelentős teljesítménynek nevez-
te az egyesület dinamikus fejlő-

dését és helytállását, a lakosság 
biztonsága érdekében végzett 
munkáját. 

– A térség 65 ezer polgára kö-

zül 45 ezren Dunakeszin élnek, 
akik biztonságáért sokat tettek 
és tesznek önök! Nálunk még 
nincs tűzoltóság, ezért különö-
sen nagyra becsüljük azokat, 
akik önzetlenül segítik a közös-
ségeket. Köszönjük a Fóti Aqua 
ÖTE professzionális munká-
ját! – hangzottak Dióssi Csaba 
elismerő szavai, aki az ünnep-
ség folytatásaként külön is meg-
köszönte az egyesületben tevé-
kenykedő dunakeszi raj tagjai-
nak példás helytállását.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Hatvanötezer ember 
biztonságát óvják 

Dunakeszi egyik legpatinásabb oktatási intézménye a Bárdos Lajos – egy-
koron 3. számú – Általános Iskola idén ünnepli fennállásának 100. évfordu-
lóját. E jeles jubileumra nívós programokkal készülnek az iskola tanárai és 
tanulói. A sokrétű és gazdag ünnepi visszatekintés jegyében a diákok kö-
zül négyen felkeresték a város polgármesterét, akivel interjút készítettek. 

Dióssi Csaba polgármester külön köszöntötte a dunakeszi raj önkénteseit

A patinás épület modern épületszárnnyal bővült

Deézsiné Telek Ágnes igazgató
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A június 18-20. között második alkalommal megrendezésre kerülő IpolyFeszt száznál is több ingye-
nes programmal várja a rendezvényre érkezőket. Legendás előadók műsora, családi programok, 
templomi hangversenyek, igényes gyermekműsorok, képzőművészeti kiállítások vízi és természet-
járó túrák garantálják a rendezvény színvonalát. A programokat gasztronómiai és kézműves termé-
kek változatos és bőséges kínálata teszi teljessé.

Magyarország Euró-
pában az elsők kö-
zött van átoltottság-

ban, ennek köszönhetően ha-
marabb indulhat újra a kul-
turális élet is – emlékeztetett 
a fesztivál június 2-i budapes-
ti sajtótájékoztatóján Rétvári 
Bence, az Ipoly Fesztnek ott-
hont adó települések ország-
gyűlési képviselője, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
nak parlamenti államtitkára.

 Mint felidézte, az Ipoly 
Fesztet először 2019-ben ren-
dezték meg a környékbeli tele-
pülések összefogásával, a fesz-
tivál második megrendezésé-
re a járványhelyzet miatt ke-
rül sor idén. A fesztivál egyik 
fontos célja, hogy az Ipoly ne 
szétválassza a két partjának – 
egyaránt magyar nyelvű – la-
kóit, hanem összekösse őket – 
tette hozzá.

A Börzsöny vidéke az or-
szág egyik legritkábban la-
kott vidéke, ezért az ideláto-
gatók természetközeli környe-
zetben találják magukat. Az 
Ipoly Feszt során megnyílnak 
a tizenkét kistelepülés portái, 
így a fesztivál sajátos, családi-
as hangulattal, a könnyű- és 
komolyzenei koncertek mel-
lett kézműves és hagyomány-
őrző programokkal és túrák-
kal várja a közönséget – emel-
te ki Rétvári Bence.

- Az Ipoly Feszt a környék-
beli polgármesterek összefo-
gásából is született. Az Ipoly 
két partján elterülő települé-
seknek rengeteg értéke van, 
amit kölcsönösen jó bemutat-
ni egymásnak és a távolabbról 
érkezőknek is. Az Ipoly Feszt-
nek megvan a kistelepülési-
es hangulata. Barátságosak és 
vendégszeretők az emberek, 
nagyon jók a programok – 
emelte ki a térség országgyű-
lési képviselője.

Az I. Ipoly Feszt élménye-
it felidézve Rétvári Bence el-
mondta, hogy nagyon nép-
szerű volt például a Börzsöny 
csúcsát meghódító túra, me-
lyen a zuhogó esőben is több 
százan vettek részt. 

Külön hangsúllyal beszélt 
arról, hogy az Ipoly „csak” 
földrajzilag választja el a folyó 
két partján élő magyarokat, 
akiknek közös a nyelve, a kul-
túrája, a történelmi gyökere. 

Az Ipoly Feszt kiváló alkalom-

mal arra, hogy a határon túl, a 
Felvidéken és az anyaországban 
élő magyarok kapcsolatát tovább 
erősítse, a folyó mindkét oldalán 
sorra kerülő rendezvényeken 
részt vehessenek. 

Az Ipoly Feszt programjai 
már az első alkalommal is az 
emberek sokaságát vonzotta, 
akik a gazdag kulturális prog-
ramok mellett megismerhet-
ték a tájegység épített örök-
ségeit, gyönyörű természeti 
szépségeit is. 

- Az Ipoly Feszt népszerűsé-
ge abból is érzékelhető, hogy – 
a polgármesterek elmondása 
szerint – egyre kevesebb az el-
adó ház a településeken. Akik 
arra járnak, akik felfedezik 
az Ipoly-mente és a Börzsöny 
szépségeit, azok közül sokan 
szeretnek bele a vidék varázs-
latos hangulatába. Mind töb-
ben vannak, akik nemcsak az 
Ipoly Feszt három napján, ha-
nem az év 365 napján is szíve-
sen élnek ott – hallhattuk Rét-
vári Bencétől, az Ipoly Feszt 
fővédnökétől, aki annak re-
ményében fejezte ki köszöne-
tét a fesztivál támogatóinak, 
a települések polgármestere-
inek, a szervezőinek, és a fel-
lépő művészeknek, hogy a jár-
ványügyi intézkedések betar-
tása mellett egy önfeledt há-
rom nap vár a közönségre. 

Határon innen és túl 

Sándor Bence, az Ipoly Feszt 
művészeti igazgatója hozzá-
fűzte: a rendezvénysorozat ki-
emelt célja bemutatni a részt-
vevő települések – Szob, Ipoly-
damásd, Kemence, Mária-
nosztra, Vámosmikola, Perő-
csény, Kóspallag, Ipolyvisk, 
Helemba, Zalaba, Letkés és 
Nagybörzsöny – helyi kultu-
rális értékeit, örökségét és ha-
gyományait.

Nagy Feró és a Beatrice

Nagy Feró a Beatricével 
együtt lép fel Szobon a fesz-
tivál június 20-i zárónapján. 
Mint az énekes felidézte, két 
éve az első Ipoly Feszt első 
nagy koncertjét adta, a mosta-
ni fellépést pedig azért is várja 
nagyon, mert a járványhelyzet 
miatt régóta nem léphetett fel.

- Nagyon megtisztelő, hogy 
már a legelső fesztiválon is 

felléphettünk, és idén pe-
dig olyan kitűnő zenekarok-
kal együtt szerepelhetünk, 
mint az Ismerős Arcok. Ők 
azok, akik most Magyaror-
szág egyik vezető zenekara – 
mondta a Kossuth-díjas Nagy 
Feró. 

Bogányi Bence fagottművész 
Kamarazene Bogányi módra 
címmel egy családtagokból és 
barátokból szervezett fafúvós 
együttes élén zenél az Ipoly 
Feszten. A barokktól a későb-
bi korszakokig ívelő progra-
mot Nagybörzsönyben június 
19-én, majd Letkésen június 
20-án adják elő.

- Bár váci vagyok, a Duna-
kanyar szívében születtem, 
mégis a két település közül 
egyikükön sem volt eddig le-
hetőségem, hogy koncertez-
zünk. Sok év külföldi tanul-
mány és munka után most 
költöztünk újra haza, és nem 
lehet megunni ennek a kör-
nyezetnek a szépségét, ez min-
dig is magával ragadó – hang-
zott a dicséret.

Mint mondta: az elmúlt idő-
szakban csak a kamerák köz-
vetítésével „találkozhattak” a 
közönséggel. - Ezért is egy óri-
ási ajándék, hogy újra meg-
nyíltak a kapuk. Nagy öröm-
mel fogadtuk a lehetőséget, 
hogy az Ipoly Feszt keretében 
élőben találkozhatunk a zene-
kedvelőkkel.  

Ismerős Arcok

Nyerges Attila, az Ismerős 
Arcok énekese kiemelte, hogy 
az Ipoly Feszt célkitűzései ösz-
szecsengenek azzal, amiért a 
zenekar létrejött: ne lehessen 
különbséget tenni a határ két 
oldalán élő magyarok között.

Mint elmondta, a zenekar 
hetek óta készül a fellépésre, 

amelyen a járvány nyolc hó-
napja alatt megírt, új dalok-
ból is játszanak majd június 
18-án, Szobon.  - Nekünk a 
Felvidék ugyanúgy az ottho-
nunk, mint Kismagyarország, 
és nagyon boldog vagyok, 
hogy most először részt vehe-
tünk a fesztiválon – jelentette 
ki az énekes.

Nyitókoncert Bogányi 
Gergellyel és a Vox 

Humana Énekkarrall

Két éve is Kemencén, a kato-
likus templomban volt a nyitó 
koncert, melyen Bogányi Ger-
gely Kossuth-díjas zongora-
művész és a Váci Vox Huma-
na énekkar adott nagysikerű 
műsort.

Az idei fesztivált is Bogányi 
Gergely és a Váci Civitas 
Szimfonikus Zenekar kon-
certje nyitja meg Sándor Ben-
ce vezényletével, aki a sajtótá-
jékoztatón a Dunakanyar Ré-
gió kérdésére válaszolva el-
mondta: Már nagyon várják a 
fesztivált, mindig öröm vidé-
ken, kistelepüléseken játszani.

- A kemencei katolikus 
templom egy ékszerdoboz, 
gyönyörű helyszín, fantasz-
tikus akusztikával. S hogy itt 
tudunk játszani egy Kossuth-
díjas zongoraművésszel, ez 
csak öröm lehet – fogalmazott 
Sándor Bence, aki reményét 
fejezte ki, hogy maradandó él-
ménnyel ajándékozzák meg a 
koncert közönségét. 

- Az első közös kemencei 
koncertünkön négyszáznál is 
többen voltak, zsúfolásig meg-
telt a templom. Bízom ben-

II. Ipoly Feszt – 174 program 12 településen

Dr. Rétvári Bence, 
az Ipoly Feszt fővédnöke

ne, hogy idén is hasonló lesz 
az érdeklődés. A koncert ele-
jén Bogányi Gergely szóló mű-
veket ad elő, a róla elnevezett 
zongorán. Majd közösen játsz-
szuk el Mozart B-moll zongo-
raversenyét, ami egy gyöngy-
szem – mondta szinte átszelle-
mülten a hat éve működő mint-
egy 33 fős váci zenekar vezető-
je, aki szerint az Ipoly Feszt egy 
gyönyörű kulturális rendez-
vénysorozat és az ott élők és az 
odalátogatók számára óriási él-
mény lehet.

Vendégváró Szob

- Számunkra a Dunakanyar 
Szobnál kezdődik, vagy ha úgy 
tetszik Szobig tart, ahol a nagy 
folyóba beletorkollik az Ipoly. 
Két éve volt az első, de a tava-
lyi kényszerű szünet ellenére 
is ’bizton állítom, hogy a szer-
vezők hagyományt teremtet-
tek az Ipoly Feszt megrende-

zésével, amit fantasztikusan jó 
dolognak tartok – mondta ér-
deklődésünkre a fesztivál leg-
nagyobb településének polgár-
mestere, Ferencz Gyöngyi.

- A fesztivál keretében ren-
dezzük meg a két évtizedes 
múlttal büszkélkedő Szobi Vá-
rosnapok programjait. A ha-
gyományos városnapi rendez-

vényünk idei újdonsága lesz a 
szobi szörp fesztivál. A telepü-
lésünket országszerte népsze-
rűsítő szobi szörpkészítők te-
vékenysége előtt is tisztelegve, 
hagyományt szeretnénk terem-
teni a rendezvényből – tudtuk 
meg Ferencz Gyöngyitől, aki 
az Ipoly Feszt rendezvényeinek 
otthont adó települések polgár-
mestereivel együtt volt jelen az 
Országház mellett horgonyzó 
Parlament hajón tartott sajtótá-
jékoztatón.  

- Mi az a kulturális érték, épí-
tett örökség, amit szívesen mu-
tatnának a nagyközönségnek? 
– kérdeztük Szob polgármeste-
rétől.

- Nagyon sok mindent. Sze-
gény gazdagok, vagy gazdag 
szegények vagyunk, nem is tu-
dom, hogy fejezzem ki magam. 
Amellett, hogy van két folyónk, 
az Ipoly és a Duna, melyek ter-
mészeti adottságait most kezd-
jük el igazából feltárni és be-
mutatni, hogy milyen szép ter-
mészeti környezetben élünk, az 
épített környezetünket is érde-
mes megnézni. Településünk-
nek két kastélya is van, bár 
mindkettő állagmegóvása, fel-
újítása nagyon is aktuális, ezért 
mindent megteszünk, hogy for-
ráshoz jussunk és a felújításuk 
után ismét a régi szépségük-
ben fogadhassák a közönséget. 
Gyönyörű a polgármesteri hi-
vatalunk épülete és a környe-
zete is. Egykoron a Szobon élő 
Luczenbacher család gyönyö-
rű épített környezetet terem-
tett. Van egy gyönyörű temető-
kápolnánk is, melyet érdemes 
megtekinteni. Aki pedig felsé-
tál a város fölött emelkedő kál-
váriára és onnan körbenéz, an-
nak páratlan kilátásban és él-
ményben lehet része. Szóval ér-
demes hozzánk is ellátogatni, 
mindenkit nagyon nagy szere-
tettel várunk Szobra! – hang-
zottak Ferencz Gyöngyi invitá-
ló szavai.

Az Ipoly Feszten fellép 
még mások mellett a Balkán 
Fanatik, Deák Bill Gyula, a 
Follow the Flow, Kovács Nóri és 
zenekara, a New Level Empire és 
Spigiboy is.

    A projekt teljes költségve-
tése 58 ezer euró, amelyből az 
Európai Regionális Fejlesztési 
Alap támogatása 50 ezer euró.

A rendezvénysorozat teljes 
programja a https://ipolyfeszt.
hu honlapon lesz elérhető.

Vetési Imre/MTI
Fotó: KesziPress

Ferencz Gyöngyi 
polgármester

Az Ipoly Feszt szervezőinek 
és fellépőinek egy csoportja
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A NIF Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt. beruházá-
sában tavaly tavasszal kez-

dődtek meg a munkálatok. Teljesen 
új kerékpárutat építettek 4,9 kilo-
méteren, 440 méteren pedig kerék-
pározásra kijelölt utat alakítottak 
ki. A Penta Általános Építő Kft. ki-
vitelezésében több mint 1200 m3 
aszfaltot építettek be, 100 jelzőtáb-
lát helyeztek ki.

A fővárosi agglomeráció legújabb 
kerékpárútja Budapesten a Vasró-
zsa utcai kerékpárúttól indul. A 2-es 
főút mellett halad Dunakeszi irá-
nyába a Pallagi utcai körforgalmú 
csomópontig, különálló, 3,3 méter 
széles pályával, amely így előzésre is 
lehetőséget ad.

A körforgalmon való átvezetés 
után azonos burkolatszélességgel a 
Folyam utcáig vezet az önálló ke-
rékpárút. Így a nagyon forgalmas 
főút helyett külön kerékpárúton, 
biztonságosan és kényelmesen lehet 
biciklizni.

Az Újszőlő utcáig új nyomvonalú, 
vegyes használatú utat adtak át. Az 
Újszőlő utca és a Liget utcai kerék-
párútnál található végpont között 
szintén új nyomvonalú kerékpárút-
szakaszt építettek ki.

Új kerékpáros pihenőhelyet ala-
kítottak ki a vízparton a Katona-
dombnál, kényelmes lehetőséget 

biztosítva egy-egy rövid megállás-
ra vagy étkezésre. Itt egy informáci-
ós táblát is kihelyeztek, amely a kör-
nyék nevezetességeit mutatja be.

Az elkészült szakasznak köszön-
hetően az ingázók, túrázók és spor-
tolók is biztonságosan kerékpároz-
hatnak a főváros és Dunakeszi kö-
zött.

A június 4-i avató ünnepségen 
Mosóczi László, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium közle-
kedéspolitikáért felelős államtitká-
ra elmondta: „Az EuroVelo 6 nem-

zetközi kerékpárút hazai szakaszá-
nak fejlesztése ütemezetten valósul 
meg Rajkától Budapesten át Száz-
halombattáig. A leggyorsabban elő-
készített szakaszok kivitelezése már 
be is fejeződött, a fővárosból Duna-
keszi mellett tavaly ősz óta a túlpar-
ton, Szentendre felé is járható a fel-
újított kerékpárút. Még idén nyá-

ron megindul, és jövőre befejeződ-
het a dunaalmási és a Gönyű-Ko-
márom szakaszok kivitelezése. 2022 
nyaráig kerékpározásra alkalmas 
töltésburkolat épül a Csepel-szige-

ten, Ráckeve és Makád között, teljes 
hosszban megújul a kitáblázás a Bu-
dapest-Dunavecse szakaszon.”

Révész Máriusz, aktív Magyaror-
szágért felelős kormánybiztos hoz-
zátette: “A 3,3 méter széles új útsza-
kasz része a franciaországi Nantes-
ból kiinduló, a Fekete-erdőt érintő, 
a Duna mentén a Fekete-tengerig 
részben már megépült, 3600 kilo-
méter hosszú Eurovelo 6 elnevezésű 
nemzetközi kerékpárút-hálózatnak. 
Az útvonal 450 kilométer hosszan 
szeli át Magyarországot, lehetővé 
téve a biciklis turizmus fellendítését 
is. Szerte Európában több százezer 
családnak nyújt már megélhetést az 
aktív turizmusnak ez a formája, és 
Magyarországon is fontos részévé 
válhat az idegenforgalomnak.”

Tuzson Bence, a térség ország-
gyűlési képviselője kiemelte: „Min-
dent megteszünk azért, hogy aki 
Dunakeszin vagy a környező tele-
püléseken egészségesen és környe-
zettudatosan szeretne élni, annak 
meglegyen rá a lehetősége. Az a cé-
lunk, hogy csökkentsük a közleke-
dés által a környezetre rótt terhet 
és egészségesebbé tegyük az itt élő 
emberek és családok mindennapja-
it a kerékpáros közlekedésen keresz-
tül is.”

Dióssi Csaba, Dunakeszi polgár-
mestere hangsúlyozta: „Amikor el-
indult az építkezés, még csak remé-
nyünk volt arra, hogy Dunakeszi is 
becsatlakozhat az országos kerék-
páros vérkeringésbe. Ma már a gya-
korlat mutatja, hogy megvalósult, 
hiszen nap mint nap több száz ke-
rékpáros használja.”

Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruhá-
zási vezérigazgató-helyettese el-
mondta: „A NIF Zrt. kiemelt figyel-
met fordít beruházásai során a kör-
nyezet védelmére, a növényvilág 
megóvására. Erre jó példa, hogy az 
önkormányzattal együttműködés-
ben olyan műszaki megoldást ta-
láltunk, amely az érintett környe-
zet megőrzésével jár. A környeze-
ti terhek csökkentése érdekében a 
kerékpárút nyomvonalát minimá-
lisan módosítottuk, így elkerülhe-
tővé vált a nagy mennyiségű faki-
vágás.  A kivágott fák másfélszeres 
pótlásán túl 800 darab cserjét is el-
ültettek a szakaszon. Az Újszőlő ut-
cánál pedig egy meder alatt szige-
telt árkot alakítottak ki, amelyben 

az összegyűjtött csapadékvíz el tud 
párologni, ezzel megakadályozva, 
hogy az útról szennyeződések jussa-
nak a talajba.” 

A fejlesztés nettó 750 millió fo-
rintból, az Innovációs és Techno-

lógiai Minisztérium megbízásából, 
a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. beruházásában, uniós 
(VEKOP) forrásból valósult meg.

Forrás: NIF Zrt.
Fotó: Dunakanyar Régió

Az első félidő közepéig jobbára a váci gárda uralta a mérkőzést, az-
tán egy hátsó alakzati megingás révén mégis a vendégek kerültek 
előnybe, így vonultak pihenőre a csapatok.

A szünet utáni folytatásban nagyobb sebességre kapcsolt Csank János 
alakulata, a második félidő közepére sikerült megfordítaniuk az állást, majd 
még további számos gólszerzési lehetőséget alakítottak ki, miközben azért 
több veszélyes helyzetben hárítaniuk kellett az ellenfél próbálkozásait.

Igazán izgalmas mérkőzés részesei lehettek a drukkerek még ezen a har-
madosztályú szinten is.

Zárszóként jegyezzük meg, hogy egy korábbi NB I-es bajnok klubtól el-
várható, hogy legalább a harmadik vonalban stabilizálja a helyét.

***
A 15. helyen záró Vác FC 12 győzelemmel, 11 döntetlennel, 15 vereséggel, 

52:54-es gólkülönbséggel 47 pontot szerzett a 38 forduló során, ugyanúgy. 
mint a 14. Szekszárdi UFC és a 13. Dunaújváros PASE, míg a Hódmezővá-
sárhely 46 pontjával már kiesett a ligából. Ribáry Zoltán

A Vác FC bent maradt a harmadik ligában
A labdarúgó NB III-as bajnokság május 30-án rendezett 
záró fordulójában a Vác FC csapata – hazai pályán, a ligeti 
stadionban, csaknem kétszáz néző előtt – a végsőkig ki-
élezett küzdelemben, félidei hátrányból fordítva szó sze-
rint kiharcolta a bennmaradást azzal, hogy 2:1-re meg-
nyerte a sorsdöntő összecsapást a Szegedi VSE ellen.

Folytatás a címlapról

Hivatalosan is átadták az EuroVelo 6 
kerékpárút dunakeszi szakaszát

Mosóczi László, 
az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium 
közlekedéspolitikáért

felelős államtitkára politikus 
társaival együtt avatta fel 
a kerékpárút új szakaszát

Az EuroVelo 6 kerékpárút dunakeszi 
szakaszának megépítésével teljessé vált 
a kapcsolat Budapest és Dunakeszi között 


