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A koronavírus-járvány okozta nehézségek közepette is bővítettük a családtámogatási kedvezményeket, 
valamint segítettük és továbbra is segítjük a vállalkozásokat, most pedig újult erővel folytatjuk a közö-
sen megkezdett munkát – fogalmazott a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, térségünk or-
szággyűlési képviselője, miután Bubrik Miklós atya kalauzolásával nemrég megtekintette a Dunakeszin 
hamarosan felépülő Szent Miklós óvoda tereprendezési munkálatait. Az európai szinten is kiemelkedő 
hatékonyságú magyar oltási programnak köszönhetően minden okunk megvan arra, hogy higgyünk a 
biztonságos jövőnkben, a kitűzött céljainkban: vagyis abban, hogy jobbá, kényelmesebbé tesszük az itt 
élő kicsik és nagyok életét – tette hozzá a politikus. Az egyik sztárfellépő Rúzsa Magdi 

Megerősödve tekinthetünk előre Megnyílt a VéNégy 
Fesztivál és Színházi 

Találkozó Nagymaroson

Rétvári: egyre több település élvezheti a biciklisbarát Dunakanyar előnyeit

Gödön 24 tantermes iskola, Dunakeszin hetvenöt férőhelyes 
óvoda épül - tájékoztatta lapunkat Tuzson Bence

Írásunk a 10. oldalonÍrásunk a 8. oldalon

Írásunk a 4. oldalon

Írásunk a 3. oldalon Írásunk a 8. oldalon

Hatszáz méter hosszú sétány épült a Duna soron
Elkészült a Duna soron 
az a 3 méter széles sé-
tány a gyalogosok szá-
mára, amelyen a fejlesz-
tésnek köszönhetően 
biztonságosan, a kerék-
párosok és az ott lakók 
gépjárművei számára 
fenntartott, a régi úttól 
elkülönített, önálló jár-
dán sétálhatnak.

Óriási siker volt 
a II. Ipoly Feszt

Átadták a Szob-Ipolydamásd kerékpárutat

Egyre több telepü-
lés élvezheti a bi-
ciklisbarát Dunaka-
nyar előnyeit, miu-
tán észak felé bővül 
a térség kerékpáros 
úthálózata - mond-
ta az Emberi Erő-
források Minisztéri-
umának parlamen-
ti államtitkára, júni-
us 21-én, a Szob és 
Ipolydamásd között 
épített kerékpárút 
átadásán.
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A kemencei római katolikus templom - a kifi-
nomult és igényes képzőművészet és a szak-
rális tér együttese – csodálatos miliőt kölcsön-
zött Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoramű-
vész és Sándor Bence karmester vezényletével 
a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar briliáns mű-
vészi színvonalú koncertjének a II. Ipoly Feszt 
megnyitó ünnepségén.
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Meghívó 

A Dunakeszin épülő 75 férőhelyes görögkatolikus óvoda 

Tuzson Bence országgyűlési képviselő és Bubrik Miklós parókus

„Adjon az Isten fényeket, temető helyett éveket, 
nekem a kérés nagy szégyen…” (Nagy László)

 A Dunakeszi Civilek Baráti Köre kulturális műsorral egybekötött rendez-
vényt tart 2021. július 2-án (pénteken) 18.00-kor Dunakeszin a Szent Imre 
templomban. Díszvendégeink: Balczó András, a Nemzet Sportolója, há-
romszoros olimpia- és többszörös világbajnok öttusázó, valamint neje, 
Császár Mónika olimpiai bronzérmes tornász, 12 gyermek édesanyja.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamen-
ti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője (j), Ferenczi 
Györgyi polgármester (j2), Verebélyi Ákos váci tankerületi igazgató (j3) 
és Moór Róbert iskolaigazgató (b3) átvágja a nemzeti színű szalagot Szob 
három felújított intézményének, az iskola, a meseház és az idősek ottho-
na közös átadóünnepségén a Fekete István Általános Iskola előtt 2021. jú-
nius 10-én. 

Fővédnökeink: Dióssi 
Csaba Dunakeszi 
polgármestere és vá-
rosunk díszpolgárai, 

ismert személyiségei: Csá-
kó József, a Lighttech. Kft. 
nyugalmazott vezérigazga-
tója, Dallos Gyula, díjlovag-
ló örökös magyar bajnok, Dér 
Győző fafaragó-ötvös ipar-
művész, volt önkormányzati 
képviselő, dr. Farkas László, a 
Szent Mihály- és a Szent Imre 
Templom plébánosa, Kárpá-
ti Zoltán, a Radnóti Miklós 
Gimnázium igazgató-helyet-
tese, önkormányzati képvise-
lő, dr. Kisida Elek professzor, 
egyetemi magántanár, a Szá-
zak Tanácsának tagja, Kollár 

Albin, a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola nyugal-
mazott címzetes igazgatója, 
volt önkormányzati képvise-
lő, dr Molnár Ilona, volt or-
szágos tiszti főorvos, állam-
titkár, Sipos Dávid alpolgár-
mester, Szakáll Lászlóné, a 
Bárdos Lajos Általános Isko-
la volt igazgatója, Eötvös Jó-
zsef életmű kitüntetettje, dr. 
Szentléleky Károly docens 
nyugalmazott sebész főorvos, 
Terbe Józsefné, Bárdos Lajos 
Általános Iskola nyugalma-
zott igazgató-helyettes, a Du-
nakeszi Nyugdíjas Kirándu-
ló Klub volt elnöke, Varga Ti-
bor, a Radnóti Miklós Gim-
názium nyugalmazott igazga-

tója, Dunakeszi és Pest megye 
díszpolgára, Bereczné Csil-
lag Mária, a Radnóti Mik-
lós Gimnázium tanára, Kiss 
Ernő, a Magyarok Világszö-
vetsége egykori Pest megyei 
elnöke, Zupka Sándor, a Du-
nakeszi Nyugdíjas Kiránduló 
Klub elnöke. 

Főbb támogatóink: Duna-
keszi Önkormányzat, Du-
nakeszi Polgár városi maga-
zin, Dunakanyar Régió köz-
életi újság, Enyedi Lajos, 
Gaál András, Lőrincz Róbert, 
Skripeczky Éva, Szent Imre 
Egyházközösség, Vetési Imre.

Fellépnek: Arany Éva, Ba-
logh Edina, Guttmann Vil-
mos, László Andrea, S. Zádor 
Éva és Zádor Dénes előadó-
művészek. 

Mindenkit szeretettel vár-
nak a szervezők: Bartinai Pé-
ter, Bedő Attila, Fabók Dávid, 
Gyuris Lászlóné, Kovács Ilona, 
Skripeczky Ákos, Skripeczky 
István (tel.: 06-30-361-4515, 
e-mail:skripiistvan@vipmail.
hu), dr. Tápai Levente.

 Skripeczky István

A város 180 millió forintból megúju-
ló intézményeiben nem csak egysze-
rű felújítás történt, hanem a legkorsze-

rűbb energiahatékonysági szempontoknak is 
megfelelnek már az épületek.

 MTI/Bruzák Noémi

Jótékonysági rendezvény 
a Covid–árvák támogatására! 

Átadták a megújult szobi 
iskolát, a meseházat 
és az idősek otthonát

Megerősödve tekinthetünk előre
Gödön 24 tantermes iskola, Dunakeszin hetvenöt férőhelyes óvoda épül 

- tájékoztatta lapunkat Tuzson Bence

Mivel térségünk Ma-
gyarország egyik leg-
fiatalabb átlagéletko-

rú régiója, tankerületünk pedig 
országos szinten is legnagyob-
bak közé tartozik, szinte termé-
szetesnek is tekinthetjük, hogy 
számunkra kiemelt fontosságú-
ak az oktatási intézmények, illet-
ve az ezeket érintő beruházások, 
fejlesztések, építkezések, hiszen 
nagyon sok a kisgyermek, aki-
nek pedig egyre több férőhely-
re van szüksége – fogalmazott 
kérdésünkre válaszolva Tuzson 
Bence, a Pest megyei 5-ös szá-
mú választókerület országgyűlé-
si képviselője, amikor a dunake-
szi Szent Miklós óvodáról érdek-
lődtünk. A politikus, aki a hely-
színen tájékozódott a fejlesz-
tésről, és Bubrik Miklós atya, a 
dunakeszi parókia parókusának 
kalauzolásával megtekintette a 
munkálatokat, a Dunakanyar 
Régiót arról tájékoztatta, hogy 
a magyar kormány támogatásá-
val a helyi görögkatolikus temp-

lom mellett hamarosan hetven-
öt férőhelyes óvoda létesül, ami-
vel a hívők régi óhajának tesznek 
eleget.

A továbbiakban is azon dol-
gozunk, hogy a térségben mi-
nél több bölcsőde, óvoda és is-
kola juthasson támogatáshoz – 
folytatta a képviselő –, folyama-
tosan bővítjük és korszerűsítjük 
körzetünkben a nevelési intéz-
ményeinket, hogy minden gyer-

meket megfelelő színvonalú és 
felszereltségű óvodába írathas-
sanak be a szülei. „Így például az 
ugyancsak a választókerületem-
hez tartozó Gödön is több ilyen 
fejlesztés van folyamatban, hi-
szen megkezdődött, és várható-
an őszre készül el a tanteremfej-
lesztés a helyi Németh László ál-
talános iskolában. Jóval nagyobb 
vállalkozás azonban az új gödi 
huszonnégy tantermes általá-

nos iskola felépítése, ami már 
ugyancsak az előkészítés fázisá-
ban van: lezárult a közbeszerzé-
si pályázat a tervező kiválasztá-
sára, így már csak néhány hó-
nap választ el bennünket attól, 
hogy a szerződést is aláírhassák 
a nyertessel” – mondta lapunk-
nak Tuzson Bence.

A dunakeszi Szent Miklós 
óvodát Magyarország kormá-
nya csaknem félmilliárd forint-
tal támogatja. Már elkészültek 
az engedélyezési és a kiviteli ter-
vek, leszerződtek a kivitelező-
vel, és a műszaki ellenőrökkel is. 
Az önkormányzattól kapott tel-
ken megtörtént a tereprendezés, 
itt játszóudvar kialakítását ter-
vezik.

Nagy öröm és megtisztelte-
tés számomra, hogy a térség or-
szággyűlési képviselőjeként jó-
magam is hozzájárulhattam 
munkámmal ezeknek a jelen-
tős, a közös jövőnket meghatá-
rozó beruházásoknak a megva-
lósításához, régi meggyőződé-
sem ugyanis, hogy a jövőt építi 
az, aki iskolákat épít, márpedig 

ezekkel a fejlesztésekkel mi most 
Dunakeszi és Göd, de teljességé-
ben nézve az egész régió jövőjét 
építjük – mondta lapunknak Tu-
zson Bence, aki szerint a koro-
navírus-járvány harmadik hul-
lámnak leküzdésével, az európai 
szinten is kiemelkedő magyar 
oltási programnak köszönhe-
tően immár derűvel és megerő-
södve tekinthetünk előre. „A 
gazdaság stabil és erős, fejleszté-
seink pedig itt, a térségünkben a 
járvány alatt sem álltak le: a ter-

veink, célkitűzéseink változatla-
nok, és még nagyobb lendület-
tel fogunk neki, mint valaha. A 
mögöttünk álló időszakban uta-
kat, iskolát építettünk, újítot-
tunk fel, egészségügyi intézmé-
nyeket korszerűsítettünk, kerék-
párutakat hoztunk létre. Büszke 
vagyok arra, hogy régiónk az or-
szág leggyorsabban fejlődő tér-
sége” – nyilatkozta lapunknak 
Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Folytatás a címlapról
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Somodi István osztályvezető, Dióssi Csaba polgármester 
és Csoma Attila önkormányzati képviselő hivatalosan is átadta az új sétányt

Mihály Gyuláné és Horváthné Szentléleki Katalin

Szakáll Lászlóné 15 évig vezette az iskolát

A bejárat előtti székso-
rokban helyet foglaló-
kat Mihály Gyuláné in-

tézményvezető köszöntötte. A 
Bim-Bam-Bom kicsinyek kó-
rusa Fenyvesi Béla: Szélkiáltó 
kánon és Bárdos Lajos: Ugyan 
édes komámasszony című mű-
veit adta elő Kardos Eszter és 
Korlát Szabina vezényletével.

– Hat generáció élete, nem-
zeti sorsfordulók, számta-
lan esemény sűrűsödik össze 
az iskola száz éves történeté-
ben – fogalmazott beszédében 
Horváthné Szentléleki Katalin 
nyugalmazott iskolaigazgató, 
a Tóth Mariska Hagyomány-
őrző Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke. 

– Az iskola fennmaradása 
köszönhető azoknak a távolab-
bi és a közelebbi múlt személyi-
ségeinek, akik áldozatos mun-
kájukkal szolgálták az iskola 
ügyét, valamint köszönhető az 
iskola településünkön betöltött 
szerepének is… A Bárdos isko-
lák nagy családjában megta-
pasztalhattuk az összetartozás 
érzését, a kóruséneklés közös-
ségformáló erejét. Ahogy vál-
tozott a világ, úgy formálódott 
az iskola, de a gyökereket min-
dig sikerült megőrizni.

Szakáll Lászlóné, Lujzi néni 
1979-től 1994-ig igazgatta az 
iskola életét. Az intézmény 
történetének avatott ismerő-
je megemlékezésében idézte 
fel a múltat. Az iskola helyén 
az 1900-as évek elején még le-
gelő volt, majd a 1910-es évek-
ben elkezdődött a MÁV Főmű-
hely építése, ami az első világ-
háborúban megakadt, majd a 
háború után folytatódott. A 
trianoni diktátum miatt az el-
csatolt országrészből elmene-
kült családok érkeztek Duna-
keszire is, köztük tanítók, ta-
nárok s ők kezdték el 1920 jú-
niusában a gyerekek oktatását 
az akkor már meglévő művelő-
dési házban. Az első igazgatót, 
Körmendy Lajost 1924-ben ne-
vezték ki, majd a Lányi Ferenc 
főtanácsos, a főműhely igazga-
tója irányításával épülő lakóte-
leppel párhuzamosan elkezd-
ték az iskola építését is. A pi-

ros téglás épületet három tan-
teremmel 1928-ban adták át, 
mint a Magyar Államvasutak 
Műhelytelepi Elemi Iskoláját. 

Ez volt a hőskor, az iskola to-
vábbi történetét taglalva szá-
mos fontos mozzanatot emlí-
tett. Volt itt kápolna, az iskola-
udvaron országzászló. A hábo-
rú után 1945-ben három tante-
remmel indult az oktatás, majd 
1950-ben államosították az is-

kolát. A hetvenes években már 
a megye legjobb tanintézmé-
nyei közé tartozott, 1971-ben 
hozták létre az ének-zene ta-
gozatot, ez mindmáig megha-
tározója az iskolának. Közben 
megtudtuk, hogy idén 66 éve, 
hogy Lujzi néni itt kezdett ta-
nítani.  

Több éven át, 1979-ig, önálló 
épület hiányában itt volt a gim-
názium is, leválása után, mint 
3. sz. Általános Iskola műkö-
dött tovább az intézmény. Ek-
kor nevezték ki igazgatónak 
Szakáll Lászlónét, ebben a 
tisztségében 1994-ig nyugdíjba 
vonulásáig dolgozott. Ezalatt 
újabb épülettel bővült az isko-
la, mert nőtt a tanulólétszám. 
Példaként említette, hogy az 
1987-88-as tanévben 1390 gye-
rek volt 48 tanulócsoportban, 
évfolyamonként hat osztály-
ban és 24 napközis csoportban 
foglalkozott a tanulókkal 95 
pedagógus. 

Az intézmény 1989. május 
20-án az országban elsőként 

vette fel a Bárdos Lajos nevet. 
Az iskola büszkén viseli a Ki-
váló Tehetségpont valamint 
az Ökoiskola Címeket. Ének-
karaik, a 3. évfolyamtól Kicsi-
nyek kórusa, a felső tagozat-
tól Cantemus kórus számos 
alkalommal, köztük a Bárdos 
Gálán és a városi karácsonyi 
hangversenyen sikerrel szere-
pel a város közönsége előtt.

Lujzi néni emlékidézője után 

Mihály Gyuláné leleplezte a 
már említett alapítvány kez-
deményezésére a jubileum al-
kalmából készült emléktáblát. 
Ezt követően a bejárat előteré-
ben elhelyezték azt az időkap-
szulát pendrive formájában, 
amely az intézmény legfonto-
sabb eseményeit, eredménye-
it tartalmazza. A jelen lévők, 
köztük Csoma Attila önkor-
mányzati képviselő, a VOKE 
József Attila Művelődési Köz-
pont igazgatója megtekintettek 
egy rövidfilmet az iskola éle-
téről, majd az intézményveze-
tő asszony oklevelet és tárgy-
jutalmat adott át több korábbi 
igazgatónak, valamint az isko-
la működésében fontos szere-
pet betöltő személyeknek.

Végezetül a vendégek megis-
merkedtek az aulában a jubile-
umra elkészült „Időkapu, 100 
lépés a múltba” című interak-
tív kiállítással. 

Katona M. István
A szerző felvételei

- Dunakeszi közkedvelt Du-
na-parti sétányán a város pol-
gárai mellett nagyon sok – a fő-
városból érkező - kerékpáros is 
a Duna soron közlekedett az itt 
lakó gépkocsi tulajdonosokkal 
együtt, ami balesetveszélyes 
volt. Ezért az évek óta meglé-
vő 3 méter széles - több funk-
ciót ellátó - út dunai oldalán 
a gyalogosok számára építet-
tük meg az ugyancsak 3 méter 
széles sétányt – mondta Dióssi 
Csaba polgármester, aki a kör-
zet önkormányzati képviselő-
jével, Csoma Attilával együtt 
június 22-én hivatalosan is át-
adták a lakosságnak a mintegy 
600 méter hosszú új sétányt.  

- Néhány hete adtuk át az 
EuroVelo 6 kerékpárút Bu-
dapest-Dunakeszi szakaszát, 
amely a gyakorlatban azt jelen-
ti, hogy a fővárosból érkező ke-
rékpárosok az új szakaszon ha-
ladnak - a Duna soron keresz-
tül - Göd és Vác irányába, ami 
tovább növeli a terület forgal-
mát. A konfliktusok és az eset-
leges balesetek megelőzése ér-
dekében a helyi képviselő és a 
lakosság javaslatát támogatva 
építettük meg az önálló sétányt 
a gyalogosok számára – ismer-
tette a város polgármestere, aki 
elmondta, hogy a beruházást 
teljes mértékben önkormány-
zati forrásból valósították meg.

- A közlekedők nagy öröm-
mel fogadták a bővítést, az új 

sétány kiépítését, akik a kihe-
lyezett táblák és a felfestések je-
löléseit betartva kerékpároz-
nak vagy sétálnak a Duna so-
ron – hallhattuk Csoma Atti-
lától, a körzet önkormányzati 
képviselőjétől, aki szerint a fej-
lesztésnek köszönhetően sok-
kal biztonságosabbá vált a köz-
lekedés a Duna-part közked-
velt szakaszán.  

A fejlesztés során kilenc új 
padot és hulladékgyűjtőt he-
lyezett ki az önkormányzat, a 
kiszáradt fákat újakkal pótol-
ták, a Duna sor északi végénél, 
a vízpartra vezető új és bizton-
ságos lépcsőt építettek. 

 
 (Vetési)

Fotó: KesziPress

A Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola fennállásának századik,  az emelt 
szintű ének-zene oktatásnak pedig ötvenedik évfordulóját ünnepelték júni-
us 9-én a tanintézményben. A gyártelepi oktatásra történő megemlékezés 
során emléktábla avatására és egy időkapszula elhelyezésére is sor került.  

Hamarosan véget ér a dunakeszi szabadstrand fejlesztése, amely a Kisfalu-
dy Turisztikai Fejlesztési Program Strandfejlesztés IV. ütemének keretében 
valósul meg. Ennek fő eleme a mosdó építés, de ugyanilyen jelentős a már 
zajló öltöző kialakítás, padok, kukák számának bővítése, zöldterület fejlesz-
tés, szelektív hulladékgyűjtők, digitális információs tábla és strandszéf tele-
pítése, valamint a nemrégiben installált napozóstégek.

Hatszáz méter hosszú 
sétány épült a Duna soron

Centenáriumi ünnepség 
a Bárdos iskolában

Nyilvános stégek 
a dunakeszi szabadstrandon

Folytatás a címlapról

Utóbbiból 3 került 
a dunakeszi Du-
na-partra: egy a 
sz abadst ra nd ra , 

egy a kajak-kenu központhoz, 
egy pedig a kutyás strandra. A 
3x4 méteres stégeket saját fe-
lelősségre, rendeltetésszerű-
en bárki használhatja, a Du-
na-partot élvező közönségnek 
szánta az önkormányzat.

A kutyás strandon nem csak 
a stég az újdonság, az átadón 
Dióssi Csaba polgármester lap-
társunknak elmondta, hogy 
kutyabarát büfé is épül hama-
rosan.

Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt
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Dióssi Csaba, dr. Kerekes Dóra, Szabóné Ónodi Valéria, Faith Éva, Tuzson Bence 

A sorozat folytatása-
ként elkészült a Sétál-
junk együtt Dunake-

szin – Helytörténeti társasjá-
ték, melynek bemutatójára a 

közelmúltban került sor Dióssi 
Csaba polgármester hivatali 
irodájában. – Sok minden ké-
szült már városunkban, de a te-
lepülésről szóló társasjáték még 

nem – mondta a városvezető. – 
Nagyon örülök ennek, mert 
minden eszköz, amivel köze-
lebb tudjuk hozni a lakosságot 
a városhoz, az jó dolog. Ami-
kor Kerekes Dóra megkeresett 
ezzel az ötlettel, egyetértettünk 
abban, hogy ezzel a társasjá-
tékkal több gyermeket tudunk 
megszólítani, mint egy, évente 
megrendezett, egyébként fon-
tos helytörténeti vetélkedővel. 

Ezt követően szimbolikusan 
átadott egy társasjátékot Faith 
Évának, a DÓHSZK óvodai in-
tézményegység szakmai igaz-
gatójának azzal a megjegyzés-
sel, hogy ezt követően az 52 
óvodai csoport mindegyike 
megkapja majd a társasjátékot. 

–Az alapötlet az volt, hogy 
felnőtt és gyermek egyaránt 
szeret játszva tanulni – fogal-
mazott Kerekes Dóra. – A ké-

szítés során ismerősökkel, ba-
rátokkal, óvónőkkel közösen 
alakítottuk a társasjáték vég-
ső formáját és tartalmát. Van 
benne kártyacsomag az 5-7, a 
8-11, a 12-13 éveseknek, és egy 
a 14 éven felülieknek. Az ezek-
ben olvasható kérdésekre a vá-
laszok megtalálhatók a két me-
sekönyvben, de megoldó kul-
csot is tartalmaz a játék. A já-
tékszabályokat úgy alakítottuk 
ki, hogy a játékosok a tudásuk 
mellett a türelmüket is próbá-
ra teszik.

Elmondta még, hogy olyan 

negyedik osztályosokkal ját-
szotta elsőként a játékot, akik-
nek korábban 12 helytörténe-
ti foglalkozást tartott, így na-
gyon jól tudtak válaszolni a 
társasjáték kérdéseire. – Ha va-
laki többet akar tudni város-
unkról, nagyon jó módszer sé-
tálni a településen. Segítség-
ként létrehoztunk hat útvonal-
rendszert kérdésekkel, ezt az 
Actionbound nevű alkalma-
zással fel lehet tölteni az okos 
telefonra. A válaszokat is fel le-
het tölteni, s a résztvevőknek 
oklevelet adunk. Jelenleg ké-

szül az öt-kilenc éves korosz-
tálynak egy sétafüzet, amely 
szintén hat sétaútvonalat tar-
talmaz, de itt a gyerekeknek 
kreatív feladatokat is meg kell 
oldaniuk. Erőfeszítéseikért ter-
mészetesen nekik is jár majd 
oklevél. 

A társasjátékot meg lehet vá-
sárolni a helytörténeti gyűj-
teményben és a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán. Du-
nakeszi Kártyával az ára 4900 
Ft, kártya nélkül 6000 Ft. 

Katona M. István     
A szerző felvételei

Elkészült a Dunakeszi 
Helytörténeti Társasjáték

Lakóhelyünk történetének megismertetésében fontos szerepet tölt be 
a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény s annak vezetője, dr. Kerekes 
Dóra történész. Szerkesztésében ezidáig két helytörténeti mesekönyv je-
lent meg az óvodás és iskoláskorú gyermekek számára.

A dunakeszieknek ingyenes lesz a szeptemberi Feszt és a július végi V4 Air 
Show, de az, aki hivatalosan nem a városban lakik, attól belépődíjat kérnek 
majd. A megoldás, a Dunakeszi Kártya kiváltása.

Magas a túljelentkezés az idén Roska Péter nevét viselő dunakeszi nyári tá-
bor minden turnusára, de a szervezők mindenkinek biztosítanak részvéte-
li lehetőséget.

Ha készül a Fesztre 
és a légi parádéra, legyen 

Dunakeszi Kártyája!

Hatalmas az érdeklődés 
az idei nyári táborra

Játszani jó

Ebben az évben erősen javallott kiválta-
ni a Dunakeszi Kártyát, ha valaki a vá-
ros kiemelt rendezvényein akar részt 
venni. A szeptemberi Fesztre és a jú-

liusi V4 Air Show-ra ezekkel lehet ingyen be-
menni. Ellenkező esetben 3000 forintos a napi 

jegy, bár bérlet is kapható lesz majd. A város úgy 
látja, hogy a két rendezvény már olyan lépté-
kű és egyben költségvetésű, hogy a “külsős” lá-
togatók vállalják ennek anyagi vonzatát – írja a 
dunakeszipost.hu.

A Dunakeszi Kártyát minden 6 év feletti, ál-
landó dunakeszi lakcímmel rendelkező kivált-
hatja. Megteheti ezt személyesen, a városházi 
ügyfélszolgálatnál, ekkor 700 Ft a kártya díja. 
Nyugdíjasoknak és diákoknak 300. Praktiku-
sabb azonban letölteni a Dunakeszi Applikáci-
ót mind Apple termékekre, mind androidos te-
lefonra vagy tabletre. Fontos, hogy számítógé-
pen, laptopon keresztül ezt nem ajánlják, hiszen 
ezeket az eszközöket nem igazán viszik maguk-
kal az emberek.

Ha tehát letölti az applikációt, akkor a Duna-
keszi Kártya ingyenes.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján 
minden várakozást felülmúlt az 
idei nyári táborra jelentkező gyer-
mekek száma. Egyes turnusokban a 

befogadóképesség dupláját is eléri. Az elmúlt 
több mint 10 év során arra törekedtünk, hogy 
a Dunakeszi Város Önkormányzata által szer-
vezett nyári szünidei táborokon minden je-
lentkező gyermek részt vehessen. A tábort az 
utóbbi években 150 főre terveztük úgy, hogy 
turnusonként még 20-30 gyermeket fogadni 
tudtunk. Csak ritkán fordult elő az a helyzet, 
hogy egy turnus meghaladja a 180 fős létszá-
mot.

Idén a „Roska Péter” Dunakeszi Városi Nyá-
ri Táborra a jelentkezők száma kétszerese volt 
az eddigieknek. A turnusonként 150-180 hely-

re az első három turnusban 300 fő feletti je-
lentkezést regisztráltunk, míg a további négy 
hét alatt 240-nél is több gyermek táborozta-
tására érkezett igény. A turnusok létszámát 
megemeltük 20 fővel, így 180-200 gyermeket 
tudunk fogadni. Több jelentkező befogadásá-
ra nincs lehetőség, sem a szervezők létszáma, 
sem a tábort területe nem alkalmas ilyen ma-
gas létszámú csoportok ellátására.

A nagy érdeklődésre való tekintettel az a 
megoldás született, hogy minden már iskolás 
gyermeknek, aki több turnusra jelentkezett, 
legalább három hetet biztosítunk, hogy min-
denki élhessen a szolgáltatás lehetőségével.

Megértésüket köszönjük! – írják az önkor-
mányzat hivatalos weboldalán, a dunakeszi.hu-n.

Fotó: Katona M István archív felvétele
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Pető Csilla, Pető Tibor, dr. Rétvári Bence

Kormos Zsófi

Igazgatóság 
és ügyfélszolgálati 
iroda: 
Krajcár u. 16. 
www.dkkozuzemi.hu

A napokban tartott meg-
nyitón Cservenák Péter 
alapító klubelnök el-

mondta: nagyon hiányzott már 
a tagságnak a találkozás, a kö-
zös műhelymunka lehetősége, 
a közös tárlatok létrehozása és 
közönség elé tárása, szavai sze-
rint lelkesítés szempontjából is 
jó, hogy végre talán tényleg fel 
lehet lélegezni, folytatva a kö-
zösségi életet.

– Ezzel a tárlattal nyitunk, és 
a nyári szabadságolások után 
a klubfoglalkozások is újrain-
dulnak, a művelődési központ 
változatlan feltételekkel fo-
gad bennünket, ad otthont ne-

künk, amiért ezúton is köszö-
netet mondok – hangsúlyozta 
Cservenák Péter.

Aztán a közösség jelentősé-
géről így nyilatkozott:

„A klub megjelenései, úgy 
értékelem, egyre nívósabbak, 
egyre inkább látni, hogy van 
fejlődés, tehát a klubnak, a kö-
zösségnek, az összetartásnak, 
a beszélgetéseknek, a tanács-
adásnak megvan a hozadéka. 
Mindig azt szoktam monda-
ni, hogy nálunk kritika nincs, 
csak jóindulatú tanácsadás 
van. És ha ez beválik, azt bi-
zony lehet látni az újabb és 
újabb munkákon.”

A szabadtérre tervezett kiál-
lításoknál korábban visszaté-
rő problémát okozott, hogy az 
időjárás viszontagságainak ki-
tett felületen kellett megjele-
níteni a fotókat. Mostanra si-
került megtalálni a tökéletes 
megoldást: a képeket egy spe-
ciális, UV fényre kötő festékkel 
viszik fel egy masszív műanyag 
felületre, így aztán a tablók 
nemcsak az esőnek, de a tűző 
napnak is ellenállnak. A tech-
nikai és a tipográfiai kivitele-
zés Horlik Zoltán, Kisbai Ár-
pád és Mojzes Péter munkája.

Forrás: Ribáry Zoltán, 
vaconline.hu 

- Az Apoyando Art online 
verseny második alkalommal 
került megrendezésre Bernáth 
Ferenc gitárművész jóvoltá-
ból. A versenyen való részvé-
tel korhatár nélküli és díjmen-
tes volt. Egyedüli kritérium az 
volt, hogy egy Bernáth Ferenc 
által komponált művet kel-
lett kotta nélkül előadni, szó-
lóban vagy akár kamara for-
mációban is. Az erről készült 
videófelvételt a YouTube vagy 
Facebook felületére kellett fel-
tölteni, aminek linkjét pedig 
továbbítani a megadott e-mail 
címre május 31-ig. A nevezők 
között szerepeltek magyar, 
orosz, ukrán és fehérorosz 
gyerekek is, akik teljesítmé-
nyét korosztályonként értékel-
ték. A felvételeket egy nemzet-
közi, szakmailag elismert zsű-
ri pontozta. Erre a versenyre 
valamivel több, mint egy hó-
napot készültünk. Az egye-
düli nehézséget a videófelvétel 
elkészítése jelentette, ugyan-
is Balázs Zselyke és jómagam 
is tökéletes felvételt szerettünk 
volna, azonban ezt kifejezet-
ten nehéz összehozni. Vélemé-

nyem szerint nagyon jó lehe-
tőség volt ez a verseny tapasz-
talat szerzésre, és hogy megér-
tettessük magunkat – össze-
gezte a verseny tapasztalatait 
Füzesséry István gitár szakos 
tanár. 

- Büszkék vagyunk tanít-
ványunk és pedagógus kol-
légánk közös sikerére – nyi-
latkozta lapunknak Nevelő-
Szavári Anita, a Gödi Né-
meth László Általános Iskola- 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
művészeti-igazgatóhelyettese.

A Váci Madách Imre 
Gimnázium diákjai 
minden évben résztve-

vői a Kazinczy-versenynek. Ta-
valy Kormos Zsófi megnyer-
te a Pest megyei versenyt, ám 
a pandémia miatt akkor az or-
szágos forduló elmaradt. Idén 
a Pest megyei fordulóban is-
mét Zsófi bizonyult a legjobb-
nak, így részt vehetett az on-
line megrendezett Kárpát-me-
dencei döntőben.

A Péchy Blanka által alapí-
tott Kazinczy-verseny 55. Kár-
pát-medencei döntőjére 2021. 
április 14. és 22. között került 
sor (nemcsak a verseny, hanem 
a társprogramok, a könyvbe-
mutatók is online térben zaj-
lottak). A rendezvény szerve-
zője, lebonyolítója az EMMI, a 
Kazinczy-díj Alapítvány, Győr 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, a Győri Tankerületi 
Központ és a Kazinczy Ferenc 
Gimnázium volt.

Ez a szép kiejtést igénylő, a 
szöveget helyesen értelmező és 
tolmácsoló verseny két fordu-
lóból állt: egy szabadon válasz-
tott és a kötelező szöveg felol-
vasásából. A versenyzők mind-
két szöveget kamera előtt ol-
vasták fel, majd a megadott in-
ternetes címre feltöltötték. A 
versenyzőknek a kötelező szö-
veg feldolgozására, feltöltésé-
re egy órájuk volt. A beküldött 

produkciókat a neves zsűri ér-
tékelte.

A bírálóbizottság tagja dr. 
Balázs Géza tanszékvezető 
egyetemi tanár, az Anyanyelv-
ápolók Szövetségének alelnöke, 
dr. Korzenszky Richárd Prima 
Primissima díjas bencés tanár, 
Kovács László, a somorjai Ma-
dách Imre Magyar Tannyel-
vű Gimnázium Kazinczy-díjas 
igazgatója, Török Annamária 
Kazinczy-díjas rádióbemondó, 
Szakonyi Károly Kossuth-dí-
jas író, dr. Eőry Vilma nyugal-
mazott tanszékvezető főiskolai 
tanár, Bordi András Kazinczy-
díjas rádióbemondó és Szilágyi 

Zoltán rádióbemondó, a Parla-
ment Sajtószolgálatának veze-
tője volt.

A döntőbe több mint száz 
versenyző jutott, magyarorszá-
gi diákok, illetve Erdély, Vaj-
daság, Szlovákia és Kárpátal-
ja magyar anyanyelvű diákjai. 
Pest megyét idén Kormos Zsó-
fi, a Váci Madách Gimnázium 
diákja képviselte.

Zsófi online körülmények 
között is nagyszerűen helyt-
állt, így Pest megye, Vác és a 
Váci Madách Gimnázium és 
elsősorban Zsófi gazdagabb 
lett egy győzelemmel: a Kazin-
czyról elnevezett Szép magyar 
beszéd verseny Kárpát-meden-
cei döntőjének Kazinczy-érme-
se lett.

Álljon itt útravalóul az idei 
kötelező szövegként kapott 
Nyiri Péter-írás néhány gondo-
lata: „Minden embernek van 
egy nyelvtarisznyája: a beszéd-
képessége. Kincseket rejt e ta-
risznya, szavakat, melyekkel 
önmagadat és a világot formá-
lod. De e tarisznyát neked ma-
gadnak kell megtöltened: eré-
nyekkel, hogy jó ember legyél 
és jóra használd a nyelvet; s 
szavakkal, hogy velük minél 
szebb képet fess, mindig olyat, 
amilyet illik, amilyet kell.”

Boda Mária 
magyartanár

„Régóta ismert probléma az 
óvoda lapostetőjével kapcso-
latban, egy régebbi technoló-
giával épített épület, ezért ak-
tuálissá vált a felújítása. Ezért 
a Kormány úgy döntött, hogy 
a város által kért összegek kö-
zül ezt az összeget is megad-
ja és 18 millió forinttal támo-
gatja a Kölcsey utcai óvodá-
nak a felújítását, hogy a tető-

szerkezet innentől kezdve újra 
jól működjön, és ne ázzon be 
az óvoda. Fontos volt a Kor-
mány számára, hogy Vácnak 
is, mint minden más telepü-
lésnek is többlettámogatásokat 
nyújtson. Ez az idei esztendő-
ben több mint 640 millió forint 
volt, amelyben intézmény fel-
újítások, óvodabővítések, óvo-
da felújítások, vagy az új böl-

csőde építésének a többlettá-
mogatása is szerepel” – mond-
ta a politikus.

Rétvári Bence szerint a költ-
ségvetésben is láthatóak új so-
rok, melyek több száz millió fo-
rintot tesznek ki, melyek mind-
mind többletet jelentenek a vá-
ros számára. Így szerinte már 
milliárdos nagyságrendű az az 
összeg, amit többletként a Kor-
mány Vác számára az idei esz-
tendőben biztosított és biztosí-
tani fog a következő hónapok-
ban.

„Bízunk benne, hogy ez se-
gítséget nyújt abban, hogy Ma-
gyarország újraindítása meg-
történhessen a koronavírus-
járvány után, hogy újabb és 
újabb helyi beruházások legye-
nek, amelyek helyben terem-
tenek munkahelyeket, a helyi 
gazdaságot tudják élénkíteni” 
– mondta. 

Tizennyolc klubtag harminckét alkotását tekinthetik meg a Széchenyi utcá-
ban sétálók a Forte Fotóklub Vác napokban nyílt szabadtéri tárlatán, a jár-
vány enyhülésének köszönhető újranyitás jegyében összehozott bemutató-
nak a Margaréta kávéház terasza ad helyet.

Kormos Zsófi, a Váci Madách Imre Gimnázium 11. osztályos tanulója kiváló-
an szerepelt az 55. Kazinczy-verseny Kárpát-medencei fordulójában

A Kölcsey utcai óvoda tetőszerkezete már évek óta beázik. Most a Vácnak 
juttatott állami támogatásból ez a probléma is megoldódik majd, hiszen 18 
millió forintot kap a város a felújításra. A helyszínen Rétvári Bence a térség 
országgyűlési képviselője jelképesen átadta az összeget szimbolizáló táb-
lát, a Fidesz-KDNP helyi képviselőinek.

Szabadtéri tárlattal 
indította újra a közösségi 

életet a Forte Fotóklub Vác

Kazinczy-érmes lett 
egy váci diák

Egy tehetséges gödi gitáros 
nemzetközi sikere

Tizennyolc millió forintból 
újulhat meg a váci Kölcsey 

utcai óvoda teteje
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

A II. IPOLYFESZT idén június 18-19-
20-án került megrendezésre.  Az idei 
fesztivál helyszínei pályázatunk ke-

retében magyar oldalon Ipolydamásd, Let-
kés és szlovák oldalon Helemba és Ipolyvisk 
települések voltak, amely településeket a va-
lós hidak helyett kulturális és virtuális hidak 
kötöttek össze.

A fesztivál jó alkalom volt arra, hogy az 
Ipoly mindkét partján összekösse a magya-
rokat. Bár ebben az évben még nem készült 
el az Ipolydamásdot Helembával összekötő 
híd, valamint a Letkést Szalkával összekö-
tő híd is korlátozott időtartamban volt nyit-
va, de ennek ellenére a határ mindkét olda-
láról több ezren látogatták a települések ren-
dezvényeit.

A fesztiválozók közül sokan beleszeret-
tek az Ipoly-völgyébe a határ mindkét olda-
lán, a Burdába és a Börzsönybe. Reményeink 
szerint visszatérnek ide a 2022-ben megren-
dezésre kerülő IPOLYFESZT-re, akár ide is 
költöznek, és ezzel újra önmagára találhat, 
újra megfiatalodhat ez a környék.

A fesztivál további célja volt a határ men-

ti települések közt kialakult sokéves nemzet-
közi együttműködés folytatása és megerősí-
tése, a régió széles körű propagálása, a kul-
túra és a turizmus terén, a határ mentén élő 
polgárok minden korosztályának bevonása 
a kulturális programokban való aktív rész-
vételre. Ez a cél teljesülni látszik azzal, hogy 
rendezvénysorozatunkat a következő évek-
ben is szeretnénk megvalósítani.

Kulturális értékeinek, az épített örökség, 
az itt élő mesteremberek alkotásainak bemu-
tatása mellett a fesztivál egyik legfontosabb 
célja volt, hogy a nagyközönség figyelmét rá-
irányítsa e csodálatos régió fel nem fedezett 
gazdagságára, a táj szépségére, az Ipoly két 
oldalán élők összetartozására.

A második alkalommal megrendezés-
re kerülő rendezvénysorozat száznál is több 
ingyenes programmal várta a rendezvény-
re érkezőket. Koncertek, családi programok, 
templomi hangversenyek, igényes gyermek-
műsorok, képzőművészeti kiállítások vízi és 
természetjáró túrák valósultak meg, telepü-
lésenként különböző igények és lehetőségek 
szerint. 

A rendezvény fővédnöke volt Rétvári Ben-
ce országgyűlési képviselő.

„A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.”

„A jelen sajtóközlemény tartalma nem fel-
tétlenül tartalmazza az Európai Unió hiva-
talos álláspontját.“

Az eseményen Eöry Dé-
nes Visegrád polgár-
mesterének köszöntő-

je után dr. Vitályos Eszter, az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának európai uniós fej-
lesztéspolitikáért felelős állam-
titkára, a térség választókerü-
leti elnöke beszélt arról: cél-
juk, hogy mindenki még job-
ban megismerje és felfedezze a 
csodálatos Dunakanyart. Ami 
pedig a jövőt illeti, a kormány 
kiemelt jelentőségűnek tartja 
a Dunakanyar turisztikai tér-
ségbe tartozó településeket, el-
fogadta a térségben megvalósí-
tandó fejlesztési programokat 
is és az eddig elzárt uniós for-
rások is megjelenhetnek a Pest 
megyeiek számára. A 300 mil-
liárdos Kisfaludy Turisztikai 
Fejlesztési Programban helyet 
kapott a szálláshelyek minősé-
gi fejlesztése, amellyel megerő-
södhet a turizmus jövedelem-
termelő képessége. Ezzel min-
den jel szerint meg tudják erő-
síteni a turizmus jövedelemter-
melő képességét is – hallottuk. 

Az Igazságügyi Minisztéri-
um miniszterhelyettese, Pest 
megye 3. számú választókerü-
letének országgyűlési képvise-
lője, a Magyar Hajózás Orszá-
gos Szövetségének elnöke dr. 
Völner Pál emlékeztetett arra, 
hogy a turisztika mellett a vi-
dékfejlesztési programok ked-

vezményezettje is a térség. El-
mondta: a fesztiválon két hóna-
pon keresztül a zenei rendezvé-
nyek mellett, helyi együttesek 
és messziről érkező előadók 
mutatkoznak be. Ez mind azt 
bizonyítja, hogy egy élhető 
Magyarországban nemcsak az 
infrastrukturális fejlesztések 
a fontosak, hanem az is, hogy 
minőségi életet is élhessenek az 
itt lévők.

Dr. Rétvári Bence, az Embe-

ri Erőforrások Minisztériumá-
nak miniszterhelyettese, Pest 
megye 4. számú választókerü-
letének országgyűlési képvise-
lője leakasztotta a hajón lévő 
mentőövet, mintegy szimbo-
lizálva azt is, hogy a kormány 
a nehéz helyzetbe került kul-
turális ágazatnak is mentőövet 
adott, hiszen az előadóművé-
szek közül a koronavírus-jár-
vány idején fellépések hiánya 
miatt sokan kerültek nehéz 

helyzetbe. „De Magyarország 
újraindításának fontos része a 
kultúra újraindítása is és a jövő 
évre elfogadott költségvetés 16 
milliárd forint többletet tartal-
maz a kultúra többletén” – tud-
tuk meg. 

A MAHART PassNave-nek, 
mint állami vállalatnak a tár-
sadalmi felelősségvállalás je-
gyében szükséges, hogy részt 
vegyen olyan programokban, 
mint ez a kulturális fesztivál 

is - mondta utolsó előadóként 
Spányik Gábor, a társaság sze-
mélyhajózási igazgatója.  Ki-
emelte: a kultúra nem a profil-
juk, de ha vannak lehetőségeik, 
eszközeik és hozzá infrastruk-
túrájuk, akkor ebben részt kell 
venniük, fel kell vállalniuk és 
segíteniük kell azt, hogy tény-
legesen újra tudjon indulni a 
gazdaság, újra tudjanak indul-
ni a művészeti ágak. 

Mint megtudtuk: a hajóál-
lomásokon tartott tér-zene jel-
legű előadások bárki számá-
ra ingyenesen, és előzetes re-
gisztráció nélkül megtekinthe-
tőek. Az előadások helyszínei a 
MAHART PassNave Visegrád- 
Nagymaros-Visegrád - Zebe-
gény-Dömös vonalon közleke-
dő körjáratával könnyűszerrel 
megközelíthetőek. 

A Duna Event állóhajón 
megrendezett programokon 
kedvezményes áru jegy meg-
váltása ellenében van lehetőség 
részt venni.  

A könnyű- és komolyze-
nei paletta mellett az autó-
sport szerelmeseinek is kedves-
kednek az Opel Dakar Team 
autóbemutatóival. A Duna-
kanyar Művészeti Fesztivál az 
EMMI támogatásával való-
sul meg, melyet a nyár végén 
egy háromnapos operafeszti-
vál zárja.

Fischer Erzsébet 

A Dunakanyar Ipoly Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Kft. és a „Déli Régió” Regionális Régiófej-
lesztési Ügynökség Párkány pályázati támogatásban részesültek az Interreg V-A Szlovákia-Magyaror-
szág Együttműködési Program, Kisprojekt Alapjától a PT1 - Természet és kultúra prioritási tengelyén 
belül az " I-4 - Ipolyvölgye Fesztivál" című közös projektjük megvalósítására.

Több mint két hónapon keresztül, augusztus végéig minden pénteken, szombaton és vasárnap várja a Dunakanyar Művésze-
ti Fesztivál a kikapcsolódni vágyókat a Dunakanyar kikötőiben. Bár nem szokványosak ezek a rendezvények, mivel nem tar-
tozik a MAHART Pass-Nave profiljába, mégis a társaság a társadalmi felelősségvállalás jegyében kötelességének érzi, hogy 
részt vegyen olyan programokban, mint ez a kulturális fesztivál – mondta Spányik Gábor, a társaság személyhajózási igazga-
tója hétfőn a visegrádi kikötőben horgonyzó Duna Event rendezvényhajón tartott sajtótájékoztatón.

Sikeresen lezajlott az IPOLY FESZT rendezvény az I-4 – 
Ipoly-völgye Fesztivál című projektbe bevont településeken 

Dunakanyar Művészeti Fesztivál
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Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész

Az Ismerős Arcok megdobogtatta a közönség szívét

Olt Tamás

Dr. Rétvári Bence, Fekete Péter, Heinczinger Balázs 

Megnyílt Nagymaroson a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó, amelyen 
vasárnapig  színházi előadásokkal, koncertekkel, közösségi programok-
kal várják a látogatókat.

Megnyílt a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó Nagymaroson

Rétvári Bence, az Embe-
ri Erőforrások Miniszté-
riumának (Emmi) par-

lamenti államtitkára, a rendez-
vény fővédnöke a szerdai meg-
nyitón hangsúlyozta, hogy a 
fesztivál teljesen egyedi Magyar-
országon, mert a visegrádi né-
gyek államaiból - Magyarország 
mellett Csehországból, Lengyel-
országból és Szlovákiából - hív 
immár 8. alkalommal színésze-
ket, előadókat, zenekarokat. 

A politikus, aki a térség or-
szággyűlési képviselője is, hoz-
zátette, hogy a gazdasági és po-
litikai összefogás mellett ak-
kor van igazán "lelke" a V4-ek 
együttműködésének, ha ez a 
kultúra területén is egyre erő-
sebben megvalósul. Ebben ki-
emelt szerepe van az idén 
Nagymarosra költözött feszti-
válnak. 

Hozzátette, hogy a koronaví-
rus-járvány alatt a frontvonal-
ban harcolóknak létrehozták 
a VéNégy Hero jegyet. Azok a 
védekezésben résztvevők, akik 
ellátogatnak a fesztiválra egy 
megvásárolt belépő mellé aján-
dékba kapnak egy másikat.

Fekete Péter, az Emmi kul-
túráért felelős államtitkára, a 
rendezvény védnöke emlékez-
tetett arra: a pandémia idején 
a művészek, a kulturális élet 

dolgozói folyamatosan arra ké-
szültek, hogy új produkciók-
kal, koncertekkel, színházi elő-
adásokkal tudjanak újra kö-
zönség elé lépni.  "Át kell ven-
nünk a stafétát az orvosoktól, 
a rendvédelmi dolgozóktól, a 
kultúra lesz az újraindulásnak 
a motorja" - fogalmazott.

Az államtitkár a fesztivál je-
lentőségéről szólva azt mond-
ta, hogy Európa közepén ak-
kor tudjuk elfogadtatni a 
szomszédainkkal, hogy tisztel-
jenek bennünket, ha mi is meg-
ismerjük és tiszteljük az ő kul-
túrájukat. A VéNégy fesztivál 
jó példa erre - tette hozzá.

A visegrádi várral szemben, 
a nagymarosi Duna-parton 
megvalósuló fesztiválon  há-
rom színpaddal, nívós színházi 
előadásokkal, hazai és külföldi 
zenekarok koncertjeivel, gaszt-
ronómiai kínálattal, napközbe-
ni programokkal várják a láto-
gatókat. 

 Kis Domonkos Márk, a fesz-
tivál igazgatója reményét fejez-
te ki, hogy Nagymaroson ál-
landó otthonra talált a nemzet-
közi program, melynek sikeres 
megrendezését az idén is sokan 
támogatták. 

 Heinczinger Balázs, Nagy-
maros polgármestere arról be-
szélt, hogy a kultúra megőr-
zése, a képzőművészet és a ze-
neoktatás Nagymaroson min-
dig is kiemelt szerepet töltött 
be. Mint fogalmazott: öröm-
mel fogadták a szervezők felké-
rését, akikkel a városi önkor-
mányzat és Nagymaros lakos-
sága hosszú távon tartalmas 
és kölcsönös előnyökre épülő 
együttműködést kíván kiala-
kítani. 

A programsorozat nyitóelő-
adása szerdán Olt Tamás Rej-
tő-estje, a Szájon lőtt tigris volt, 
amely óriási sikert aratott a kö-
zönség körében, percekig zú-
gott a vastaps az előadás végén.

A fesztiválon fellép a Halott 

Pénz, Kowalsky meg a Vega, a 
Belga, a Firkin, az Aurevoir, a 
Blahalouisiana, Rúzsa Magdi, 
a Punnany Massif, a Random 
Trip, az Ivan & The Parazol, az 
Erik Sumo Band, Péterfy Bori 
& Love Band, a Lóci játszik, 
Dánielfy Gergő és az utazók, 
valamint  az Európa Kiadó is, 
míg Ausztriából a Russkaja ér-
kezik. Minden este egy-egy fel-
törekvő zenekar lép színpadra: 
Lengyelországból a Cheap To-
bacco, Szlovákiából a Luvver, 
Csehországból a HRTL ér-

kezik, míg Magyarországot a 
Carson Coma képviseli.

Négy ország alkotóinak rész-
vételével, Feledi János táncmű-
vész, koreográfus vezetésével 
kéthetes workshop eredménye-
ként fog megszületni a záróna-
pon látható Changes című pro-
dukció. Másnap a lengyel Teatr 
Ateneum lép fel a Boguslaw 
Schaeffer - A színház démonja 
című előadással.

Június 25-én a cirkuszi sátor-
ban az Umbero Eco által inspi-
rált Moral insanity című pro-

dukció látható a szlovák Presov 
National Theatre előadásaként. 
Június 26-án a cseh Divadlo 
Polarka a Homo zabijens című 
előadást mutatja be. William 
Golding Az örökösök című re-
gényének színpadi adaptációját 
Jan Antonín Pitínsky állította 
színpadra.

További információ a 
programokról a http://
venegyfesztival.hu/program/ 
címen érhető el.

MTI/Dunakanyar Régió
Fotó: KesziPress

A háromnapos rendezvény 
174 színes és tartalmas 
programmal 12 telepü-

lésen várta a nagyközönséget az 
Ipoly magyar és szlovák oldalán. 
Az Ipoly földrajzilag elválaszt-
ja a határ két oldalán élő lakos-
ságot, ám az Ipoly Feszt össze-
köt bennünket – mondta ünne-
pi megnyitójában Rétvári Bence, 
a térség országgyűlési képviselő, 
az Ipoly Feszt fővédnöke.  

Örömét fejezte ki, hogy Ma-
gyarország a vírus elleni védeke-
zésben élen jár, melynek köszön-
hetően újra szervezhetünk kö-
zösségi programokat. 

Kiemelte: az Ipoly Feszt egyik 
legfontosabb küldetése, hogy a 
nagyközönség figyelmét ráirá-
nyítsák a Börzsöny természeti 
szépségeire, a hangulatos kiste-
lepülések vonzerejére, az épített 
környezet értékeire, a hagyomá-
nyok ápolásának jelentőségére. 
A kulturális, a zenei, a gasztro-
nómiai programok, a Börzsöny 
hegyi- és az Ipoly vízitúrái ki-

váló alkalmat kínálnak a régóta 
várt személyes találkozásokra – 
mondta Rétvári Bence ország-
gyűlési képviselő.

Köszöntötte az ünnepi meg-
nyitó közönségét Pongrácz Já-
nos, Kemence polgármestere is, 
aki reménnyel a hangjában arról 
beszélt, hogy a település és lakos-
sága szeretettel várja az érdeklő-
dő vendégeket, akik megismer-
ve a hely szépségét és értékeit, 
mind gyakrabban visszatérnek 
majd hozzájuk. A nemzeti össze-
tartozás jegyében ünnepelnek az 
Ipoly menti települések és pol-
gárai – mondta Pongrácz János, 
aki külön szeretettel köszöntötte 
székelyföldi testvértelepülésük, 
Farkaslaka polgármesterét.

12 településen 
174 program 

A megnyitó beszédeket követően 
előbb Bogányi Gergely csodálatos 
művészi átéléssel előadott, rendkí-
vül magas színvonalú zongorajá-

tékát élvezhette a közönség, majd 
a Kossuth-díjas zongoraművész 
és a Sándor Bence karmester ál-
tal dirigált Vác Civitas Szimfoni-
kus Zenekar zúgó vastapssal foga-
dott közös produkciójának mara-
dandó élményével gazdagodott a 
fesztivál közönsége. 

A II. Ipoly Feszt idén június 
18-19-20-án került megrende-
zésre. A Börzsöny és vidéke, az 
Ipoly-völgye természeti kincsei-
nek, a 12 település – Szob, Ipoly-
damásd, Kemence, Márianoszt-
ra, Vámosmikola, Perőcsény, 
Kóspallag, Ipolyvisk, Helemba, 
Zalaba, Letkés, Nagybörzsöny 
–, kulturális értékeinek, az épí-
tett örökség, az itt élő mesterem-
berek alkotásainak bemutatása 
mellett a fesztivál egyik legfon-
tosabb célja volt, hogy a nagy-
közönség figyelmét ráirányítsa e 
csodálatos régió fel nem fedezett 
gazdagságára, a táj szépségére, 
az Ipoly két oldalán élők össze-
tartozására.

Nagyot dobbant a szív

Legendás előadók műsora, 
családi programok, templomi 
hangversenyek, igényes gyer-
mekműsorok, képzőművésze-
ti kiállítások, vízi- és természet-
járó túrák garantálták a ren-
dezvény színvonalát. Maradan-
dó élménnyel gazdagodtak az 
Ipoly vízi- és a Kemencéről in-
duló, a Hazajáró szerkesztői-
nek vezetésével megtartott he-
gyi túra résztvevői. Felejthetet-

len perceket szerzett a szobi Du-
na-parton felépített óriás kive-
títő előtt szurkolók számára a 
magyar labdarúgó-válogatott si-
kere a világbajnok Franciaország 
elleni játékával. A közös szurko-
lás, a tartalmas és nívós kulturá-
lis programok sokasága között 
számos pillanat volt, amikor el-
érzékenyült a közönség, melyre 
csodálatos példa ez a Facebook- 
bejegyzés: „Nagyot dobbant a 
szív, amikor megnyitották az 
Ipoly Fesztet ezzel a produkció-
val. Az Ismerős Arcok zenekar 
'Nélküled' dalának strófái 12 pol-
gármester és Rétvári Bence or-
szággyűlési képviselő közremű-
ködésével szállt az éjszakában, 
mi pedig csak annyit mondha-
tunk, ilyenkor érzi magát igazán 
büszke magyarnak az ember!” 
A zenekarral és a közönséggel 
együtt éneklő politikusok közö-
sen emelték magasba nemzeti lo-
bogónkat… 

A háromnapos rendezvény 
minden korosztály számára tar-
talmas kikapcsolódási és szóra-
kozási lehetőséget kínált. Öröm 
volt látni az önfeledten szóra-
kozó emberek sokaságát, akik 
a kulturális, zenei programok 
mellett kíváncsi érdeklődéssel 
fedezték fel egy-egy település 
épített örökségét, ízlelték meg a 
helyi ínyencségeket, érdeklődés-
sel hallgatták a tájegység termé-
szeti értékeit bemutató előadá-
sokat, elismerően csodálkoztak 
rá Perőcsény 100 éve című rep-
rezentatív fotókiállítás gazdag-
ságára, a falu szépségét megörö-
kítő festményekre. 

Hosszasan lehetne méltat-
ni a 12 település 174 program-
jának sokszínűségét, óriási von-
zerejét, melyek sikere érdekében 
rengeteget dolgoztak a házigaz-
dák és az Ipoly Feszt szervezői, 
önzetlen segítői.  Ugyancsak el-
ismerésre méltó, hogy a szerve-
zők külön figyelmet fordítottak 
arra is, hogy minden települé-
sen naponta egyházi, komolyze-
nei koncert is legyen, a szakrális 
és a világi kultúra ötvözése, ki-
teljesedése érdekében. 

Fővédnöki értékelés 

Az Ipoly Feszt fővédnöke, dr. 
Rétvári Bence, a térség ország-
gyűlési képviselője érthető bol-
dogsággal és elégedettséggel a 

hangjában mondott köszöne-
tet az óriási sikerrel zárult há-
romnapos fesztivál valamennyi 
szervezőjének és közreműködő-
jének, a fellépő művészeknek, 
akik több ezer embert ajándé-
koztak meg tartalmas progra-
mokkal, maradandó szép élmé-
nyekkel. 

A fesztivál csúcspontjaként, 
vasárnap este a szobi Duna-par-
ton Nagy Feró és a Beatrice fer-
geteges bulijával zárult a II. Ipoly 
Feszt, melyet beragyogtak a vá-
ros fölött és a Duna vízén csillo-
gó tűzijáték fényei.  

A projekt az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap és a Kispro-
jekt Alap Támogatásával való-
sult meg.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress 

és Szabó Csaba

Óriási siker volt a II. Ipoly Feszt

Folytatás a címlapról
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Ilyen izgalmas sportesemé-
nyen évek óta nem voltam, 
gratulálok a lányoknak – 

kezdte ünnepi beszédét Du-
nakeszi polgármestere. Dióssi 
Csaba ezek után mindenkinek 

megköszönte, hogy ez a csar-
nok létrejöhetett, hiszen hiva-
talosan most adták át a hóna-
pok óta üzemelő létesítményt. 
Nem szaporította a szót, hamar 
átadta azt a VSD elnökének, 
Temesvári Istvánnak. Ő arról 
beszélt, hogy nem csak a ké-
zilabdások örülhetnek a csar-
noknak, hanem a röplabdások 
és a vívók is. Ezek után ő is sok 
cégnek és szervezetnek megkö-
szönte a támogatást – írja lap-
társunk, a dunakeszipost.hu.

A két beszéd még 8 percet 
sem tartott, így valóban min-
den a sportról, a csarnokról 
(sok néző eljött) és a kivívott 
tornagyőzelemről szólhatott.

Az Ipoly mellett kanyargó, gyö-
nyörű természeti környezetben 
épített 4,1 kilométer hosszú ke-

rékpárút ünnepélyes avatóján Ferencz 
Gyöngyi, Szob polgármester asszonya 
köszönetet mondott Rétvári Bence or-
szággyűlési képviselőnek, hogy felka-
rolta az Ipoly-völgyét, melyet széles kör-
ben szeretnének a nagyközönség szá-
mára is bemutatni. 

– Erre kiváló lehetőséget kínált a teg-
nap véget ért háromnapos Ipoly Feszt 
rendezvénysorozat. Nagy örömünkre 
több ezer ember ismerhette meg Szob és 
a környező 12 település épített és termé-
szeti kincseit, hagyományainkat, kultu-
rális értékeinket – jelentette ki Ferencz 
Gyöngyi, aki köszönetet mondott az új 
kerékpárút építéséhez nyújtott támoga-
tásért Révész Máriusznak, az Aktív Ma-
gyarország kormánybiztosának is, és 
Magyarország kormányának.

A projektet megvalósító Ipolydamásd 
polgármestere, Rományik Ferenc be-
jelentette, hogy a kivitelezővel, az Út- 
és Közút Magas- és Mélyépítő Kft-vel 
2019. február 25-én kötöttek szerződést 
bruttó 373 millió 659 ezer 821 forintra. 
A projekt megvalósítását Magyarország 
kormánya bruttó 396 millió 180 ezer fo-
rinttal támogatta. A kivitelezést több 
alkalommal nehezítette a kiszámítha-
tatlan esős időjárás és az Ipolyon levo-
nuló árvíz, de figyelemmel kellett len-
ni a környezetvédelmi szempontokra is. 

A mintegy 4155 méter hosszú kerék-

párút legtöbb részén 2,5 méter burko-
latszélességgel épült, de van ahol 2 mé-
terre kellett szűkíteni a terepviszonyok 
miatt. 

- A kerékpárút páratlan szépségű ter-
mészeti környezetben vezet, Szobot el-
hagyva a vadregényes Ipoly-parton és 
érkezik el, majd halad át a már építés 
alatt álló, Ipolydamásd-Helemba között 
megvalósuló új Ipoly-hídon. Ha ez a be-
ruházás is elkészül, egészen Párkány 
városáig, de akár Pozsonyig is elteker-
hetünk az EuroVelo 6-on – fogalmazott 
Rományik Ferenc, aki hozzátette, hogy 
az új kerékpárutat Szob Önkormányza-
tával példás együttműködésben valósí-
tották meg. 

Révész Máriusz, az aktív Magyaror-
szágért felelős kormánybiztos az ava-
tó ünnepségen bejelentette, hogy 2021 a 
kerékpározás éve Magyarországon. 

- Robbanásszerű a kerékpározás fej-
lesztése, a kerékpárutak építése. Mint-
egy két hete adtuk át az EuroVelo 6 leg-
újabb szakaszát Dunakeszi és Buda-
pest között – ismertette a kormány-
biztos, aki elmondta, hogy a kerékpár-
út a sportolás mellett a munkába járást 
is segíti. 

- Az Eurovelo 6 vonalán a Fekete-er-
dőig lehet majd eljutni biciklivel, ha a 
Szob-Ipolydamásd között épített kerék-
párút folytatásaként a Helembára veze-
tő híd is megépül Ipolydamásd mellett – 
hangsúlyozta Révész Máriusz.

A további fejlesztési tervek között 
említette a börzsönyi kerékpáros kör 
kiépítését, amelynek az úthálózatát már 

tervezik. – Bízunk benne, hogy a szük-
séges forrásokat uniós vagy hazai költ-
ségvetésből meg tudjuk szerezni. Ez egy 
nagy jelentőségű fejlesztés, amelynek 
köszönhetően – ha sikerül megvalósí-
tani - Budapestről kerékpárral el lehet 
jutni a Börzsönybe, és onnan a Cserhát-
ra és tovább – mondta optimistán Ré-
vész Máriusz, aki hozzátette: kerékpár-
utakra, kirándulást támogató létesítmé-
nyekre, aktív életmódot ösztönző fej-
lesztésekre a rendszerváltás óta nem 
jutott akkora összeg, mint most, mivel 
ezek is kellenek ahhoz, hogy Magyaror-
szág az EU legélhetőbb államai közé ke-
rüljön.

Rétvári Bence közölte, hogy a csak-
nem 400 millió forintos útépítéssel nem 
elszigetelt fejlesztés valósult meg, hi-
szen hamarosan Ipolydamásdon be-
lül, majd a településtől kifelé folytatód-
hat a kivitelezés. Mint mondta: igyekez-
nek összehangolni a dunakanyari és az 
Ipoly-menti fejlesztéseket, hogy még 
„biciklisbarátabbá” formálják a teljes 
régiót.  

- A ma átadásra kerülő 4,1 kilométe-
res új szakasz mellett Ipolydamásdon 
belül is megépül a kerékpárút, melynek 
támogatásáról már döntött a kormány. 
Sőt, már az újabb 7 kilométeres kerék-
párút építésének engedélyezési szaka-

szában vagyunk – jelentette be a régió 
országgyűlési képviselője. 

- Hajóról vagy vonatról biciklire át-
szállva akár családostul is könnyen föl-
fedezhető az Ipoly vidéke - tette hoz-
zá. Az államtitkár szerint a környéken 
élőknek is kedvez, ha minél több telepü-
lés részesülhet a kerékpáros idegenfor-
galom előnyeiből.

Rétvári Bence elmondta, hogy az 
új kerékpárutak építése mellett nagy 
hangsúlyt helyeznek a meglévő szaka-
szok felújítására is. 

- Sződligettől Vácig és Váctól felfe-
lé, Verőcéig igyekeztünk kijavítani az 
úthibákat, új aszfaltréteget vittünk fel 
a pályára, hogy minél kényelmeseb-
ben kerékpározhassanak a sportolni vá-
gyók. Mintegy 60 millió forint értékű 
fejlesztéssel tettük kerékpár-barátabbá 
a régi szakaszokat. 

Külön hangsúllyal beszélt arról a 
koncepcióról, melynek legfontosabb 
célja, hogy a Dunakanyar és az Ipoly-
völgyében elterülő települések értékei-
re, turisztikai vonzerejére ráirányítsák 
a lakosság, a turisták érdeklődését. 

Példaként említette a nagyon népszerű 
dunakanyari hajókörjáratot, amely idén 
öt körjáratra bővül, melyekre kedvezmé-
nyes biciklijeggyel is fel lehet szállni.

– A kerékpárosok hajóval és vonattal 
is megközelíthetik a Dunakanyar tele-
püléseit és az Ipoly-mentét, ahol kelle-
mes élményben lehet részük – mondta 
Rétvári Bence. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Tornagyőzelemmel ünnepelték a 
kézilabdacsarnok hivatalos átadóját

Óriási végjátékban, hétméteresekkel nyerte meg azt az ifjúsági hármas 
tornát a VSD női csapata, amelyet a Fóti úti kézilabdacsarnok hivatalos át-
adóján rendeztek. VS Dunakeszi-Érdi Sport Kft. 34-33.

Rétvári: egyre több település élvezheti a biciklisbarát Dunakanyar előnyeit
Átadták a Szob-Ipolydamásd kerékpárutat
Folytatás a címlapról

Az új szakasz átadásával Budapesttől egészen Ipolydamásdig 
kiépített kerékpárúton lehet biciklizni


