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- Az új hajókikötő megnyitásával egy négy évtizedes alvó 
korszakot zárhatunk le, amely alatt sajnálatos módon nem 
figyeltek oda kellőképpen arra, hogy itt a hajózásnak mek-
kora lehetőségei vannak. De a Mahart-PassNave KFT-vel és 
a polgármester asszonnyal közösen sikerült elérnünk, hogy 
újra van hajó kikötője Szobnak – fogalmazott az ünnepélyes 
megnyitón Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. 

Letették az Ipoly-híd alapkövét Negyven év szünet után újra 
van hajókikötője Szobnak

Tuzson Bence: A közlekedésfejlesztés az agglomerációs térség 
egyik legfontosabb kérdése

Szijjártó: Szlovákia mára a harmadik 
legjelentősebb kereskedelmi partnere Magyarországnak

Írásunk a 3. oldalon

Írásunk a 3. oldalon Írásunk a 3. oldalon

Írásunk a 8. oldalon

Új korszak kezdődött Vácon

Átszállás nélkül Csömörről a Délibe

Térségünkben elsősorban a csömöriek örülhetnek majd annak, hogy megkezdődik a H9-es HÉV-vonal teljes 
felújítása, valamint a 2-es metróval való összekötésének tervezése és előkészítése, de ez mindenki számá-
ra jó hír, aki rendszeresen közlekedik a fejlesztéssel érintett szakaszon – fogalmazott a lapunknak adott nyi-
latkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. Mint mond-
ta, ez azt jelenti, hogy átszállás nélkül lehet majd eljutni Csömörről a Déli pályaudvarra. Büszke vagyok arra, 
hogy régiónk az ország leggyorsabban fejlődő térsége, és külön örömmel tölt el, hogy a körzet országgyűlési 
képviselőjeként én magam is a részese lehettem ezeknek az eredményeknek – tette hozzá a politikus

Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője, Andrej Dolezal szlovák közlekedési és építésügyi 
miniszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tette le az új Ipoly-híd alapkövét

Új csónakházat kapott a 
Váci Karakán Kajak-Kenu 
Sportegyesület. A beru-
házás az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának 
(EMMI), Vác Város Önkor-
mányzatának és a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség 
(MKKSZ) összefogásának 
köszönhetően valósult 
meg. Az átadó ünnepsé-
gen többen kiemelték, a 
váci kajak-kenu sport el-
múlt évtizedekben elért 
eredményei alapján meg-
érdemelte ezt a korszerű 
létesítményt.

Írásunk a 4. oldalon

V4 Air Show és 
veterán jármű 
találkozó lesz 
Dunakeszin

Július utolsó hétvégéjén idén is megrendezik a lát-
ványos légi parádét a V4 Air Show keretében Duna-
keszin, ahová várják a veterán jármű szerelmese-
it és a retró programok rajongóit. Kalandok földön 
és levegőben – ígérik a szervezők, akik már gőz-
erővel dolgoznak a július 24-25-ei kétnapos ren-
dezvény előkészítésén. 
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Tuzson Bence államtitkár, országgyűlési képviselő

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Szijjártó Péter: az Ipolydamásd és Helemba közötti Ipoly-hídnak már 2023 elején állnia kell

- Szlovákia mára a harmadik legjelentősebb kereskedelmi partnere lett 
Magyarországnak, a válság ellenére is 10 milliárd euró közelében maradt 
a két ország kereskedelmi forgalma - mondta a külgazdasági és külügy-
miniszter július 2-án Ipolydamásdon az Andrej Dolezal szlovák közlekedé-
si és építésügyi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter az Ipoly-
damásd és Helemba 
közötti Ipoly-híd alap-
kőletételi ünnepségén 

elmondta, a Szlovákiába be-
fektetett magyar tőke 2010-hez 
képest 64 százalékkal növeke-
dett, ami azt mutatja, hogy a 
két ország kapcsolatainak javí-
tásába az elmúlt 11 évben be-
fektetett energia megtérült.

Magyarország és Szlovákia 
között soha nem volt olyan 
jó kapcsolat, mint ma - fűz-

te hozzá a miniszter. Szijjártó 
Péter elmondta: a kapcsolatok 
javításának a kulcsa, hogy kö-
zös sikereket értek el az elmúlt 
években, amelyek a kölcsönös 
bizalom kialakulásához ve-
zettek. Hozzátette, hogy a kö-
zös sikertörténetek nemcsak 
politikai jelentőséggel bírtak, 
megkönnyítették a magyar és 
szlovák emberek mindennapi 
életét is.

A miniszter kitért arra, hogy 
a magyar-szlovák határon je-
lenleg 35 helyen lehet szabály-
szerűen átkelni, ebből 10 át-

kelési pontot a 2010 utáni ma-
gyar kormány épített.

Hozzátette, hogy tavaly át-
adták a komáromi hidat, 
majd azóta a két ország kele-
ti és nyugati felében a magas-
feszültségű hálózatokat össze-
kötő interkonnektorokat, és 
jelenleg a gázvezetékek kapaci-
tásnövelése van folyamatban.

"A jövőt a Duna-hidak és 
az Ipoly-hidak építése jelenti, 
ezért arra fogunk koncentrál-
ni, hogy növeljük a két ország 
összeköttetéseinek számát"- 
fűzte hozzá Szijjártó Péter.

A régió KDNP-s országgyű-
lési képviselője köszöne-
tét fejezte ki a Mahart-
PassNave vezetőinek, akik 

az elmúlt években nagyon kezdemé-
nyezően, sok új megoldással igye-
keztek a dunakanyari hajózást Szo-
bon, Verőcén, Zebegényben, Nagy-
maroson és a Duna túloldalán is fej-
leszteni. 

- A kiváló adottságokkal rendel-
kező Duna-parti Szobon számtalan 
program várja a turistákat, akik a vá-
rost, de a Börzsönyt, az Ipoly men-
tét immár hajóval, vonattal, de akár 
kerékpárral és autóbusszal is meg-
közelíthetik. Az elmúlt év is bebizo-
nyította, hogy a dunakanyari hajó-
zásra óriási igény van. Köszönjük a 
Mahart-PassNave-nak, hogy új ki-
kötőt nyithatunk a Dunakanyarban. 
Örömmel tölt el bennünket, hogy 
negyven év után nekünk sikerült újra 
megnyitni a régi szobi hajókikötőt – 
hangsúlyozta az országgyűlési kép-
viselő.

Elmondta: a kormány fontosnak 
tartja, hogy pénzügyi forrásokkal 
támogassa a vízi turizmus fejleszté-
sét, az új hajók beszerzését és a ha-
jókikötők építését a kiváló turiszti-
kai adottságokkal rendelkező Duna-
kanyarban. 

Ferencz Gyöngyi, Szob polgármes-
tere ünnepi beszédében a térség fej-
lődését méltatva a városukban meg-
valósított beruházások tükrében mu-
tatta be. Örömmel jelentette be, hogy 
alig egy hónapja adták át a felújított 
általános iskolát, az idősek otthoná-
ban az energiatakarékosságot szol-
gáló fejlesztéseket, a „meseház” meg-
újult épületét.  

- A minap pedig a gyógyszertár 
belső felújítását ünnepelhettük. Két 
hete ért véget a fantasztikus sikernek 
örvendő Ipoly Feszt, melynek kereté-
ben adtuk át a termelői piacnak hely-
színt adó beruházást. Az Ipoly Fesz-
ten jelenthettük be, hogy állami tá-

mogatásból újulhat meg a labdarú-
gócsapat öltözője, a napokban pe-
dig az országgyűlési képviselő úrral, 
Ipolydamásd polgármesterével és a 
sportág képviselőivel közösen vág-
tuk át a nemzeti színű szalagot a 
Szob-Ipolydamásd között épített ke-
rékpárút avatóján – húzta alá a pol-
gármester asszony.

Ferencz Gyöngyi szerint nagyon 
jó élni a nagyszerű adottságokkal 
rendelkező Szobon, ahol folyama-
tos a fejlődés, melynek legújabb bi-
zonyítéka az új hajókikötő megnyi-
tása, amiért külön mondott köszö-
netet Rétvári Bencének és Spányik 
Gábornak, a Mahart-PassNave Kft. 
ügyvezetőjének.  

– Itt 40 éve nem járt hajó, pedig 
egykoron személy- és teherhajó kikö-
tője is volt a településünknek. Végte-
len hálásak vagyunk, hogy újra van! 
– mondta Ferencz Gyöngyi, Szob 
polgármestere.

Spányik Gábor arról beszélt, hogy 
a közutak leterheltségének csökken-
tése érdekében a MÁV-val közös je-
gyet alakítottak, mellyel a MÁV, a Vo-
lánbusz, a HÉV és a Mahart járatain 
közlekedhetnek az utasok, akik így 72 
dunakanyari települést érhetnek el. 

Reményét fejezte ki, hogy a fejlesz-
tések folytatódnak, újabb hajókikö-
tőket építhetnek. Mint fogalmazott 
hazánk turisztikai, fejlesztési kon-
cepciójával és programjaival össz-
hangban végzik tevékenységüket. 

- A műszaki fejlesztések mel-
lett mind szélesebb körben adunk 
teret a kulturális programoknak, 
igyekszünk felkarolni olyan nagy-
szerű rendezvényeket, mint példá-
ul a Dunakanyari Művészeti Feszti-
vál, de említhetem a Zenélő Dunaka-
nyar kikötői koncerteket is – mondta 
Spányik Gábor. 

A beszédek után a nemzeti színű 
szalag átvágásával ünnepélyesen is 
megnyitották a szobi új hajókikötőt. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A közlekedésfejlesztés az 
agglomerációs térség 
egyik legfontosabb kér-
dése – mondta lapunk-

nak Tuzson Bence abból az alkalom-
ból, hogy nemrég bejelentették: négy 
és fél milliárd forintot meghaladó 
összeggel támogatja a magyar kor-
mány a gödöllői és a csömöri – vagy-
is a H8-as és H9-es – HÉV-vonal tel-
jes felújítását, illetve a 2-es metró-
val való összekötésének megtervezé-
sét és előkészítését. Erről írt alá szer-
ződést a Technológiai Minisztérium 
(ITM) a Budapest Fejlesztési Köz-
pont (BFK) és a MÁV-HÉV Zrt. kon-
zorciumával.

Tuzson Bence emlékeztetett arra, 
hogy a főváros vezetése több mint 
egy évvel ezelőtt úgy döntött, hogy 
nem lesz HÉV-fejlesztés és nem lesz 
közvetlen összeköttetés sem a 2-es 

metróval. Mivel ez egy nagyon rossz 
lépés volt, amely a térség lakosságá-
nak egészét érintette volna hátrányo-
san, a kormány úgy határozott, hogy 
„Karácsony Gergelyékkel szemben” 
mégis megvalósítja a programot – 
mondta a régió országgyűlési képvi-
selője, aki kitért arra is, hogy a kabi-
net átvállalta a fejlesztést, és a szer-
ződés aláírásával immár az első ko-
molyabb lépést is megtette a vas-
útvonal fejlesztésében. A gödöllői 
HÉV-vonalon 1941 óta nem végez-
tek „érdemben komplett, átfogó inf-
rastruktúra-felújítást”, és a biztosí-
tóberendezések még ma is azt a kort 
idézik, amikor még nem a jobb olda-
li közlekedés volt honos a vasúton, 
illetve Magyarországon – tette hoz-
zá a politikus.

A kormányzat a járványidőszak-
ban is mindent megtett azért, hogy 
a fejlesztések ne álljanak le, és térsé-
günk ebben a küzdelemben országos 
szinten is az élmezőnyben végzett,  

hiszen nálunk a korlátozó intézke-
dések következetes betartása mel-
lett is zökkenőmentesen folytatódott 
tovább a munka – értékelte Tuzson 
Bence. „Büszke vagyok arra, hogy ré-
giónk az ország leggyorsabban fejlő-
dő térsége, és külön örömmel tölt el, 
hogy országgyűlési képviselőként én 
magam is a részese lehettem ezek-
nek az eredményeknek, és szerepet 
vállalhattam azokban a fejlesztések-
ben, amelyeket a választókerületem-
hez tartozó településeken megvalósí-
tottunk az elmúlt időszakban. Ennek 
a munkának a következetes folytatá-
sát hozza el nekünk az idei nyár, ami-
kor már kicsit nyugodtabban mozog-
hatunk, sportolhatunk, színházba és 
sporteseményekre is járhatunk, nem 
utolsó sorban pedig megölelhetjük 
végre a legféltettebb szeretteinket is” 
– fogalmazott a politikus.

Már a számok is azt jelzik, hogy 
Magyarország jó úton halad: az el-
múlt tíz év eredménye, hogy jelentő-
sen csökkent az ország külső eladó-
sodottsága, és örömmel mondhat-
juk, hogy ezt a trendet a koronaví-
rus-járvány sem törte meg – folytat-
ta Tuzson Bence, aki Varga Mihály 
pénzügyminiszter szavait idézve 
hozzátette még: Magyarország fél 
évszázados adósi pozíció után nettó 
hitelezővé válhat a külfölddel szem-
ben. Ez pedig azt jelenti, hogy 2023-
ra megszűnhet hazánk külső adóssá-
ga, ezzel együtt pedig csökken az or-
szág sérülékenysége és javul a külső 
egyensúlya. Ahogy mindig is mond-
tuk: célunk az erős Magyarország 
megteremtése, ebben pedig minden 
jel szerint a legjobb úton haladunk 
– mondta lapunknak térségünk or-
szággyűlési képviselője.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Letették az Ipoly-híd alapkövét 
Szijjártó: Szlovákia mára a harmadik 

legjelentősebb kereskedelmi partnere Magyarországnak

A miniszter azt mond-
ta, hogy az Ipolydamásd és 
Helemba közötti Ipoly-híd 58 
méter hosszú, 12 méter széles, 
kerékpárúttal ellátott lesz, 1,6 
milliárd forintba kerül, és már 
2023 elején állnia kell. Hozzá-
tette, hogy 2023-ig ezen a hí-
don kívül még öt átkelési pont 
létesül a két ország között, két 

Ipoly-híd, egy kerékpáros híd 
a Duna fölött, egy komp ösz-
szeköttetés és létrejön egy út-
összeköttetés is.

Andrej Dolezal, a Szlo-
vák Köztársaság közlekedé-
si és építésügyi minisztere ar-
ról beszélt, hogy a hidak nem-
csak infrastrukturális össze-
köttetést nyújtanak, segítik a 

munkaerő mobilitását, segítik 
a kulturális rendezvények bő-
vítését és fejlesztik az idegen-
forgalmat is. Hozzátette, hogy 
mindenképpen szeretnék fel-
gyorsítani az átkelők szlováki-
ai részének építését.

Forrás: MTI
Fotó: magyarepitok.hu

Negyven év szünet után 
újra van hajó- 

kikötője Szobnak
Tuzson Bence: A közlekedésfejlesztés az agglomerációs 

térség egyik legfontosabb kérdése

Átszállás nélkül 
Csömörről a Délibe
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Dr. Kisida Elek, Balczó András, Császár Mónika, Dallos Gyula

14-18 éves fiatalok jelentkezését várja közössé-
gi szolgálatra a Dunakeszi Programiroda, mely-
nek munkatársai elmondták, hogy tartalmas 
kulturális élmény vár a diákokra, akik a város 
népszerű rendezvényein a vendégek fogadásá-
ban, a beléptetésben működhetnek közre. 

Az ország, de bátran állíthatjuk, hogy az egész világ megszenvedte a koronavírus-járványt. Eleinte 
csak a Maradj otthon! jelszó és az arcmaszk kötelező viselése nehezítette az életünket, de elma-
radtak a korábbi társadalmi események, s ami még rosszabb, megszűntek munkahelyek, illetve so-
kan kényszerültek otthonról dolgozni. 

A fiatalok betekintést nyerhetnek a rendezvényszervezés és 
lebonyolítás kulisszatitkaiba, megismerhetik e különle-
ges és sokszínű világ szereplőit, amely igazi élményt kí-

nál a kötelező közösségi szolgálatot teljesítők számára. Az önkor-
mányzat minden segítséget megad ahhoz, hogy a heti kötelező 12 
órát rendezett jogi feltételek mellett és kulturált körülmények kö-
zött teljesítsék a jelentkezők, akik ezt a programiroda@dunake-
szi.hu e-mail címen tehetik meg.

Az egész ország félgőz-
zel, alapjáraton lé-
tezett. Akik eleinte 
nem vették komolyan 

ezt a nyakunkba zúdult vészt, 
előbb utóbb maguk is tapasz-
talták ismerőseik körében, hogy 
akadtak, akik kórházba kerül-
tek, s bizony halottakról is kap-
tunk híreket. Sőt, voltak ese-
tek, amikor a szülők halála mi-
att gyermekek maradtak árván, 
félárván. Amikor gyermekek-
ről van szó, az már valóban szí-
vet ütő eset, ami minden jó érzé-
sű embert elgondolkodtat.

Ezt érezhette át az Áder há-
zaspár, akik valóban nemzetben 
gondolkodnak, s tettek felaján-
lást a vírus miatt árván maradt 
gyermekek sorsának javításáért.

Ehhez a kezdeményezéshez 
csatlakozott a Dunakeszi Civilek 
Baráti Köre, akik az alagi Szent 
Imre-templomba szerveztek jó-
tékonysági estet július 2-án esté-
re. Pedig, ahogy azt a főszerve-
ző Skripeczky István ismertette, 
Magyarországon 800 gyermek 
vesztette el egyik, vagy mindkét 
szülőjét, ám hála Istennek, Du-
nakeszin és a környező telepü-
léseken nem tudunk ilyen eset-
ről. Érezzük azonban, hogy segí-
teni ettől függetlenül nekünk is 
kell! Neves vendégeket, előadó-
kat, művészeket hívtak meg, s a 
templom meg is telt jóérzésű és 
a nemes cél érdekében szívesen 
adakozó emberekkel. Ha az el-

vesztett szülők okozta fájdalmat 
csökkenteni nem tudjuk, leg-
alább a terheken könnyítsünk!

Mi végre vagyunk a világon? – 
tette föl a kérdést dr. Kisida Elek 
sebészprofesszor, a Százak Ta-
nácsának tagja. Ahogy ő fogal-
mazott az tömören a következő: 
Visszatekintve életünkre jó, ha 
azt mondhatjuk, hogy az életben 
a nagy bajokat megharcoltuk és 
közben mások kárára nem vol-
tunk. Aki hisz Istenben, annak 
ezzel el kell számolnia. Mi a fon-
tos az életben? Értelemmel és 
szabad akarattal választanunk 
kell sötétség és világosság, jó és 
rossz között. Ezt kellett megta-
nulnunk.

Balczó András többszörös 
olimpiai aranyérmes és világbaj-
nok öttusázó, 12 gyermek édes-
apja rendkívüli átérzéssel éli 
át az árván maradt gyermekek 
helyzetét. Meghatottan fejtet-
te ki, hogy Magyarország most 
vizsgaidőszakban találja ma-
gát, amikor 800 apátlan vagy 
anyátlan gyermek kopogtat szí-
vünk ajtaján. Mindenki dönt-
se el, hogy hogyan tud vizsgáz-
ni az Áldás, a Szeretet, a Megér-
tés, és más lelki tényezők tükré-
ben. Emberek, gyerekek sorsáról 
van szó. Az Istenbe vetett hit eb-
ben is segít. Tudni kell, ha felál-
dozunk valamit, anyagi javakat, 
akkor az busásan megtérül, lesz 
erőnk, öröm, szeretet! Ezeket az 
árva gyerekeket nem csak etetni 

kell, hanem szeretni! – s ez a leg-
főbb feladat.

Balczó András feleségének, 
a 12 gyermekes édesanyának, 
Császár Mónikának (olimpiai 
bronzérmes tornász) Skripeczky 
Ákos ötvösművész egy saját ké-
szítésű nyakéket ajándékozott 
tisztelete jeléül.

Az elhangzott, megszívlelen-
dő beszédek mellett több hangu-
latos ének előadást hallhattunk 
Arany Évától és László Andre-
ától. Sziklay Szeréna 1921-ben 
írt Magyar hiszekegy – Hitval-
lás című versét Guttmann Vil-
mos szavalta el. Végül Zádor Éva 
(hegedű) és Zádor Dénes (ének) 
Schubert: Ave Maria című mű-
vét adták elő, melyet kitörő taps-
sal köszöntek meg a jelen lévők.

Zárásként Kovács Ilona a kö-
vetkezőkben ismertette a jóté-
kony est eredményét: „Boldogok 

lehetünk, mert a sajnálat mellett 
a szívünk, a lelkünk, az együttér-
zésünk segítségnyújtásra ösztön-
zött minket. Az adakozók jóvol-
tából 600.000 forint jött össze és 
további 100.000 forintot adomá-
nyozott erre a célra - Dióssi Csa-
ba polgármester és Sipos Dávid 
magánadománya mellett - Du-
nakeszi Város Dunakeszi Város 
Önkormányzata, melyet a jelen-
lévők előtt Sipos Dávid alpolgár-
mester adott át a szervezőknek.

A köztársasági elnök és fele-
sége által elindított gyűjtéssel és 
az árvák gondjainak segítésével 
megbízott Regőczi István Ala-
pítvány számlaszámára utaljuk 
át az összeget. Köszönet az ada-
kozóknak, az előadóknak és a 
szervezőknek, a szorgos civilkö-
rös tagjainknak.”

Windhager Károly 
Fotó: dunakeszipost.hu

Kellemes nyári élményt 
kínál a közösségi szolgálat

Dunakeszi emberségből vizsgázott

Folytatás a címlapról

Televíziós kamerák és távcsövek pász-
tázták kedd délután a dunakeszi re-
pülőtér légterét, melyben a szikrázó 
napfényben tündöklő óriás honvéd-

ségi helikopter méltóságteljesen szállt le a kije-
lölt helyszínen. 

- Minden rendezvény előtt tartunk helyszí-
ni bejárást, amely során minden apró részlet-
re kiterjedően egyeztetünk a szervezőkkel. Ez 
most egy különleges bejárás, melyre meghív-
tuk a sajtó képviselőit is, hiszen a repülőnapon 
a Magyar Honvédség kiemelt erőkkel vesz részt 
– tájékoztatott Sipos Dávid alpolgármester. 

– Helikopterrel érkezett katonai stábbal és a 
rendőrség helyi képviselőivel közösen egyezte-
tünk, hogy hol szállhatnak le a katonai gépek 
és milyen manővereket hajthatnak végre. Na-
gyon fontos a precíz előkészítés a nézők bizton-
sága érdekében, mert várhatóan idén is több ez-
ren látogatnak majd ki a V4 Air Show-ra, amely 
igazi légi parádé lesz – folytatta a politikus, aki 
szerint óriási élményt jelent majd a Magyar 
Honvédség bemutatója és a technikai arzenál-
jának a látványa. 

Sipos Dávid elmondta, hogy a koronavírus-
járvány elleni eredményes védekezés érdeké-
ben csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni 
a rendezvény területére. 

– A kötelező ellenőrzés meghosszabbítja a 
bejutás idejét, ezért célszerű korábban kiér-
kezni a repülőtérre. Nagyon fontos információ, 
hogy a Dunakeszi Kártyával rendelkezők díj-
mentesen látogathatják a programokat. Akinek 
nincs, és állandó dunakeszi lakcímmel rendel-

kezik, annak javaslom, hogy váltsa ki, aminek 
az egyszeri költsége 700 forint, a nyugdíjasok-
nak pedig mindössze 300 forint. Ezt a költsé-
get egyszer kell megfizetni, mivel nincs lejárati 
ideje a Dunakeszi Kártyának, nem kell évente 
megújítani. Digitálisan viszont ingyenes a kár-
tya igénylése a DunakesziApp segítségével – is-
mertette az alpolgármester.

Kérdésünkre elmondta: akik nem Dunake-
szin laknak, vagy nem rendelkeznek állandó 
dunakeszi lakcímmel, azok 3000 forintos napi-
jeggyel vagy 4500 forintos két napra érvényes 
bérlettel látogathatják a rendezvényt.

A programokról megtudtuk, hogy a Magyar 
Honvédség a korábbiaknál jelentősebb statikus 
és dinamikus bemutatóval készül, a látványos 
légi bemutatók mellett a földön is figyelemre 
méltó technikai arzenált vonultaknak fel. Test-
közelből csodálhatjuk meg az Airbus H-145 
helikoptert és még jó néhány légi járművet. A 
műrepülők bemutatója is igazi látványosságot 
ígér július 25-én, vasárnap. Besenyei Péter, a 
legismertebb és egyben legeredményesebb ma-
gyar műrepülő pilóta 11 órakor, délben Imreh 
Lajos, 14 órakor Veres Zoltán műrepülő Euró-
pa-bajnok, 15 órakor pedig a világbajnok Vári 
Gyula „rajzolja” át Dunakeszi légterét.  

Gyermekprogramok sem maradnak el, ké-
szülnek vidámparkkal a szervezők, míg a rend-
őrség mini KRESZ-pálya telepítésével segíti a 
baleset- és bűnmegelőzés megalapozását a ki-
csiknek, és a családoknak.

A színpadot nemcsak a veterán járművek 
zsűrije használja majd, fellép a Mystery Gang, 
az Audioshake és a The Blue Point.

V. I. 

V4 Air Show és veterán jármű 
találkozó lesz Dunakeszin
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Nagymaroson látványos kulturális műsorral ünnepelték a magyar V4-es elnökség kezdetét 

A koronavírus-járvány okozta kényszerű szünet után július 16 és 18-a között újra megrendezik a nagy nép-
szerűségnek örvendő Jam Jazz Fesztivált a város főterén. A korábbi hagyományokat folytatva a fesztivál 
idén is ingyenes lesz, ám a szervezők azt kérik, hogy mindenki vigye magával a védettségi igazolványt.

 - Az elmúlt időszak bezárt-
ságából kiszabadulva már 
javában készülünk az első 
nagy városi zenei program-
ra, amely a két évvel ezelőt-
tihez hasonlóan kellemes ki-
kapcsolódást ígér a nagy-
közönség számára – mond-
ta lapunknak Pethő Kriszti-
án, a rendezvény házigazdája, 
aki kérésünkre elárulta, hogy 
nagy jazzrajongó. 

– Minden reggel a Jazzy Rá-
dióra ébredek, és őket hallga-
tom útközben is – árulta el a 
város egyik önkormányzati 
képviselője, aki örömmel vál-
lalta a házigazda szerepét.

A műfaj kedvelőit kulturált 
környezetben várják, idén is 
kényelmes fotelekben foglal-
hatnak helyet, két oldalt lesz-
nek asztalok, középen pedig 
székeket helyeznek a minden 
oldalról nyitott nagy rendez-
vénysátor árnyékában – tájé-
koztatott Pethő Krisztián, aki 
kérdésünkre elmondta, hogy 
az ő nagy kedvence Charlie, 
de valamennyi fellépő művész 
garantáltan óriási élménnyel 
ajándékozza meg a Jam Jazz 
Fesztivál közönségét. 

A július 16-án, pénteken 
kezdődő háromnapos rendez-
vényt az Urbán Orsi Group és 
a Torzsa Gabi Akusztik nyitja 
meg, szombaton – többek kö-
zött - Zséda és a Fehérvár Big 
Band koncertjét élvezhetik a 
műfaj rajongói. Vasárnap a Bu-
dapest Jazz Orchestra lép fel, 
akiknek a  sztárvendége Char-
lie lesz. A rendezvény műsor-
vezetője Náray Erika lesz. 

A Dunakeszi Programiroda 
munkatársai elmondták, hogy 
a nagy rendezvények sorában 
a Jam Jazz Fesztivál lesz az 
utolsó, amelynél a Dunakeszi 
Kártya még nem jelent előnyt, 
ám a következő, július 24-ei 
V4 Air Show-t már csak belé-
pő ellenében lehet megtekin-
teni. A légi parádé azonban a 
Dunakeszi Kártyával rendel-
kező helyi lakosok számára 
díjmentes lesz. Már csak ezért 
is érdemes kiváltani a Duna-
keszi Kártyát, s arról nem is 
beszélve, hogy az ősszel sor-
ra kerülő Dunakeszi Feszt há-
romnapos programjait ingye-
nes látogathatja a kártya tulaj-
donosa. 

(Vetési) 

Újra lesz Jam Jazz 
Fesztivál Dunakeszin

TÁBLA Sor Sír Név Temetés 
dátuma

III. 1. 28. Valent Sámuel 1930.07.03
III. 1. 29. Polonyi Gyuláné 1930.09.22
III. 1. 30. Oláh Gáborné 1930.11.25
III. 1. 31. Freigang Ernőné 1931.11.09
III. 1. 32. István István 1932.07.17

III. 1. 33. Kopriva Alajos 1932.08.31

III. 1. 34. Ismeretlen (sírfelirat: "Édesanyám") Ismeretlen
III. 1. 35. Ismeretlen Ismeretlen

III. 1. 36. Ismeretlen 
(sírfelirat: "Nekem az élet Krisztus") Ismeretlen

III. 2. 29. Szabó Imre 1930.04.24
III. 2. 30. Makulenczky Andrásné 1930.11.02
III. 2. 31. Kovácsik Istvánné 1931.03.28
III. 2. 32. Baranyai Ferenc (1871-1931) 1931.05.13

III. 2. 33. özv. Hradczky Béláné (1849-1932), 
özv. Heffler Tamásné (1847-1932) 1932.

III. 2. 34. Papes István (1858-1933), 
Papes Istvánné (1868-1958) 1932, 1958

III. 3. 26. Szarvasi Sándor (1921-1938), Szarvasi 
József (élt 78 évet) 1938.10.31

III. 3. 27. Binder Lajosné 1941.01.27
III. 3. 28. Hüber Miklós 1941.02.03
III. 3. 29. özv. Csizmarek Mihályné 1941.03.14
III. 3. 30. Ellenbacher János ismeretlen

III. 4. 25. Szabó Rozália (1905-1941) 1941.01.15
III. 4. 26. özv. Gombás Józsefné 1941.03.25

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata 
infrastruktúra-fejlesztés keretében az alagligeti elkerülő út épí-
tését tervezi, melynek csatlakozó körforgalmi szakasza érinti a 
Dunakeszi Városi Temető (2120 Dunakeszi, Fóti út 99. sz.) régi 
Alagi Temető részét, ahol 22 db sírhely felszámolása válik szük-
ségessé. A kijelölt sírhelyek azonosítási adatait az alábbi listá-
ban közöljük. 

A megszűnő sírok felszámolásának tervezett időpontja: 
2022. első negyedéve.

Kérjük, a teendők és lehetőségek további egyeztetése 
érdekében keressék fel a temetői ügyfélszolgálati 

irodánkat 
(2120 Dunakeszi, Fóti út 99. sz.), 

vagy érdeklődjenek az alábbi elérhetőségeinken:
telefon: +36 30 9818 618

e-mail: dunakeszi.temeto@gmail.com

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Tisztelt Hozzátartozók!

- A legfontosabb, hogy a visegrádi (V4) országok minél jobban megismerjék egymás kultúráját - 
mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára a 
csütörtökön kezdődött magyar V4-es elnökség kulturális nyitó ünnepsége alkalmából Nagymaroson 
tartott doorstep sajtótájékoztatón.

Az eseményen el-
hangzott, hogy a 
Nagymaroson jú-
nius 23-án kezdő-

dött, a héten zárult 8. VéNégy 
Fesztivál és Színházi Találkozó 
egyben a magyar elnökség kul-
turális nyitó ünnepsége volt.

Rétvári Bence a sajtótájékoz-
tatón a V4-ek politikai és gaz-
dasági együttműködése mel-
lett a kulturális együttműkö-
dés fontosságára hívta fel fi-
gyelmet.

Hozzátette, hogy mind a 
négy nemzet megtapasztal-

hatta a történelem során, hogy 
a térségbe lépő birodalmak - 
bármerről is érkeztek, nyu-
gatról, keletről vagy délről - a 
kultúrát a saját maguk céljaira 
használták és a saját kultúrá-
jukat akarták ezekbe az orszá-
gokba exportálni.

A V4-ek kulturális együtt-
működése viszont teljesen más 
alapokon áll, egymás tisztele-
te mellett a legfontosabb, hogy 
egymás kultúráját minél job-
ban megismerjük - fűzte hoz-
zá az államtitkár.

Sztáray Péter András, a Kül-

gazdasági és Külügyminiszté-
rium biztonságpolitikáért fe-
lelős államtitkára arról beszélt, 
hogy nagyon fontos Magyaror-
szág számára, hogy két év után 
ismét átveheti a Visegrádi Né-
gyek elnökségét, ezért a Kül-
gazdasági és Külügyminiszté-
rium részéről nagyon komoly 
és összetett programot állítot-
tak össze, ami a politikától, a 
honvédelmen, a gazdaságon 
keresztül a kultúráig terjed. 
Azért is jelentős ez, mert a kul-
túra fejezi ki azt a közép-eu-
rópai összetartozást, amellyel 

jobban megérthetjük egymást 
- tette hozzá.

Joanna Urbanska, a buda-
pesti Lengyel Intézet igazgatója 
sok sikert kívánok a magyar el-
nökséghez. Mint fogalmazott: 
"megtisztelő, hogy a Lengyel 
Nagykövetség és a Lengyel In-
tézet nevében átadhatom Ma-
gyarországnak a VéNégyes el-
nökséget a kulturális gála kere-
tein belül".

Fekete Péter, az Emmi kul-
túráért felelős államtitkára ar-
ról beszélt, hogy Európában 
Magyarország színházai, kon-
certterei, fesztiváljai nyithat-
tak először, mert példamutató 
fegyelemmel tudtuk megvívni 
a harcot a járvány ellen. Kul-
turális programok tucatjaival 
fogjuk a VéNégyekkel együtt 
megmutatni Európának, hogy 
hogyan kell az életet újra bein-
dítani - emelte ki.

Kis Domonkos Márk, a 
VéNégy Fesztivál és Színházi 
Találkozó igazgatója arról be-
szélt, hogy három hét alatt si-
került megszervezniük a nem-
zetközi kulturális fesztivált és 
ezzel elsőként nyitották meg 
a nemzetközi fesztiválpiacot a 
visegrádi régióban.

Forrás: MTI

Rétvári: a legfontosabb, hogy a V4 országok 
minél jobban megismerjék egymás kultúráját
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Fenntarthatóság, környezettudatosság, a természeti környezet megisme-
rése. A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) ezekre az elvekre alapozva hozta 
létre a Zöld Megoldás-pályázatot, melynek keretében az elmúlt 11 év alatt 
összesen 53 projekt létrejöttét támogatták. 

Történelmünk egyik sokáig vitatott időszaka a Rákóczi-szabadságharc  
8 éve, amely 1711. április 30-án a majtényi síkon békekötéssel fejeződött 
be, majd a következő napon Nagykárolyban írta alá a megállapodást a kuru-
cok részéről gróf Károlyi Sándor, a császár nevében pedig gróf Pálffy János. 

Idén júniusban kettő, ba-
ranyai projektet is felavat-
tak, amelyek mindegyi-
ke a fenntarthatóságra, a 

szabadban történő kikapcsoló-
dási lehetőség megteremtésére 
helyezte a hangsúlyt. 

Palkonyán, a baranyai 
gasztrofaluban egy ún. Rézsű-
játszópark fantázianevű közös-
ségi tér jött lére, amely külön-
leges kikapcsolódási élményt 
nyújt az érdeklődők számára. 
A Nők Együtt Sikeresen Egye-
sület a siklósi egészségügyi 
komplexumban a szabadtéri 
váróhelyiséget újította meg – 
a környezettudatosságot szem 
előtt tartva - a Duna-Dráva Ce-
ment Kft. támogatásával.

A 2020/21-es évben - a váci 
és a baranyai régióból egyaránt 
- nyertesként kihirdetett pályá-
zók jelenleg is azon dolgoznak, 
hogy megvalósítsák a pályáza-
ti elképzeléseiket a DDC közre-
működésével.

2021-ben is pályázhatnak!
A pályázat elsődleges célja, 

hogy forrást teremtsen olyan 
fejlesztések és programok tá-
mogatására, amelyek a Bere-
mendi és a Váci Cementgyár 
környezetében élők által hasz-
nált közösségi terek, valamint 
infrastruktúra környezettuda-
tos működését és hatékonyabb 
hasznosítását segítik elő. 

A DDC 2021 őszén ismét 
meghirdeti a környezetvédel-
mi pályázatot, hogy tovább nö-
velhessék a támogatottak szá-
mát!

A pályázatról bővebben a 
vállalat honlapján tájékozód-
hatnak! 

Volt idő, amikor Ká-
rolyi Sándort áru-
lónak nevezték, 
hasonlóan, mint a 

következő évszázadban Gör-
gey Artúrt. Időközben azon-
ban kiderült, hogy egyikük 
sem volt áruló.

A kuruc sereg több ered-
ményes hadjárat során kiűz-
te az osztrákokat az ország je-
lentős területéről, azonban az 
évek során felőrlődött a se-
reg, s fontos csatákat is vesz-
tettek. II. Rákóczi Ferenc szá-
mított külpolitikai segítség-
re is a Habsburgok elleni füg-
getlenségi harcban, azonban 
a francia és az orosz támo-
gatás is hiú reménynek bizo-
nyult. Ennek ellenére Káro-
lyi Sándor meglepően előnyös 
békét tudott kötni Pálffy Já-
nossal. A még fegyverben álló 
12 ezer kuruc vitéz békében 

elvonulhatott fegyvereiket is 
megtartva, mindössze a zász-
lóikat hagyták a majtényi sí-
kon. További véráldozat nem 
történt, a kuruc harcosok és 
tisztjeik semmiféle bántódást 
nem szenvedtek el, a birtokai-
kat is megtarthatták. A kuruc 
csatákban küzdött 14 fóti le-
gény is rendben hazatért. II. 
Rákóczi Ferenc önként vonult 
száműzetésbe. 

Ennek a békekötésnek a 
310. évfordulójáról kívántak 
megemlékezni a veresegyhá-
zi katonai hagyományőrzők. 
Ők a 16. Károlyi huszárezred 
hagyományait ápolják karölt-
ve a fótiakkal, hiszen, Káro-
lyi Sándor egyenes ági leszár-
mazottja, gróf Károlyi László 
itt él Fóton, ősei kastélyában, 
igaz nem tulajdonosként. A 
tervezett megemlékezést saj-
nos a vírusjárvány miatt ha-

lasztani kellett. Az új idő-
pontot június 27-re tűzték ki, 
hogy László gróf 90. születés-
napját ezzel is emlékezeteseb-
bé tegyék.

A két város küldöttsége a 
tervezett kuruc napot meg-
előzően meglátogatta a törté-
nelmi helyszíneket. Elsőként 
Nagykárolyt, s benne a Ká-
rolyiak várkastélyát, tárogató 
zene mellett megkoszorúzták 
Károlyi Sándor kuruc generá-
lis szobrát, majd felkeresték a 
majtényi emlékművet, s végül 
tiszteletüket tették a közeli 
Kaplonyban, ahol a templom 
alatti ősi kriptában sok Káro-
lyi családtag, köztük Károlyi 
Sándor nyugszik.

Június 27-én a születésna-
pi ünnepség a Károlyi István 
megbízásából az Ybl Mik-
lós tervezte fóti templomban 
kezdődött. A misébe illesztve 

köszöntötték gróf urat tiszte-
lői, s ekkor vehette át a pápa 
által számára küldött áldást 
is. László grófot lipicai szür-
kék által húzott Károlyi hin-
tó vitte haza a kastélyba. Előt-
te azonban megkoszorúzták a 
templomépítő Károlyi István 
márványszobrát a templom 
előtti kertben, ahol jelenleg a 
magyar Szent Korona hatal-
mas másolata is megcsodál-
ható. 

A rendezvény többi esemé-
nye már a kastélykertben zaj-

lott kuruc- és huszárviseletű 
hagyományőrzők, népzené-
szek, néptáncosok és más ér-
deklődők társaságában. 

Gróf nagykárolyi Káro-
lyi László nagy becsben tart-
ja azt az asztalt, amin Nagy-
károlyban a békekötést aláír-
ták, s azt a feszületet, amely-
nek jelenlétében a megállapo-
dás történt. Ez utóbbi kereszt 
megtekinthető a fóti temp-
lomban kiállított Kuruc kiál-
lítás egyik vitrinében. 

Windhager Károly

Zöld Megoldás-pályázat: 
a jelen és a jövő támogatója

Kuruc nap Fóton

Kövesse lapunkat 
a Facebookon is!
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Sándor Bence művészeti vezetőNyolcvannyolc koncerten muzsikálnak a zenészek 

Zenélő Dunakanyar 

A minap véget ért Ipoly Feszt rendezvényein óriási sikere volt a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar-
nak, amely a kemencei templomban Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművésszel közösen tar-
tott nyitókoncerten csodálatos élménnyel ajándékozta meg a közönséget. A Sándor Bence művé-
szeti vezető által dirigált szimfonikusok a legkisebb településekre is elvitték a zene varázsát, most 
pedig a Dunakanyar nyolc településén 88 kikötőkoncertet adnak.

A dunakeszi szabadstrand fejlesztés részeként digitális táb-
lát helyeztek ki a minap a területre. A strandszéf is érkezik 
hamarosan.

- Az Ipoly Feszt rendezvényein több ez-
ren vettek részt, akiket csodálatos ze-
nei élménnyel ajándékozták meg a Vác 
Civitas Szimfonikusok művészei. Noha 
még csak néhány nap telt el a nagy si-
kerű fesztivált követően, de máris újabb 
zenei különlegességekkel várják a nagy-
közönséget. Zenélő Dunakanyar a leg-
újabb műsorkínálatuk. Mit tartalmaz 
valójában a programsorozat? – kérdez-
tük Sándor Bencétől.

- A Dunakanyar nyolc településé-
nek kikötőjében nyolcvannyolc koncer-
tet adunk. A sorozat címe, Zenélő Duna-
kanyar, melynek keretében a dunai kikö-
tőkben muzsikálunk. Annyi az érdekes-
sége, hogy ebben a nagy programsorozat-
ban nemcsak a Vác Civitas Szimfonikus 
Zenekar működik közre, hanem a Duna-
kanyar Szimfonikusok is. A Vác Civitas 
Szimfonikusok a Dunakanyar északi 

partján, míg Esztergomban, Visegrádon 
és Dömösön a Dunakanyar Szimfoniku-
sok zenélnek. 

- Mit játszanak, mivel várják a zene-
kedvelő közönséget?

- Kellemes nyári zenei élménnyel sze-
retnénk megajándékozni a dunai kikötők-
be ellátogató közönséget. Azt is mondhat-
nám, hogy egy picit könnyedebb hangver-
senyeket adunk, melyben ezúttal nem a 
komolyzene kapja a „főszerepet”, hanem a 
népszerű, közismert populáris dallamok. 
Ezért – és a helyszínek miatt is - azt java-
soljuk a közönségnek, hogy ne a hagyo-
mányos koncerthez illő öltözékben, ha-
nem kellemes nyári ruhában jöjjenek, akár 
a strandról is átlátogathatnak a kikötők-
be. A legfontosabb, hogy élvezzék a zenét, 
érezzék jól magukat, miközben mi muzsi-
kálunk az ő szórakoztatásukra. 

- A szobi új hajókikötőben tartott prog-
ramismertetőn arról beszélt, hogy fix me-
netrend szerint tartják a koncerteket. 

- Igen, pontos menetrend szerint lépünk 
fel. Két és fél hónapon keresztül minden 
pénteken 17 órakor Szobon, 19 órakor pe-
dig Vácon játszunk. Szombaton Zebegény, 
Nagymaros és Verőce a koncertjeink hely-
színei. Vasárnap az Esztergomba, Vise-
grádra és Dömösre látogató közönség él-
vezheti a szimfonikusok játékát, mellyel 
tovább szeretnék gazdagítani a Dunaka-
nyar kulturális kínálatát, amely az utób-
bi néhány évben az ország kiemelt turisz-
tikai központjává vált. Szóval, mindenkit 
nagy szeretettel várunk, élvezzük együtt a 
zene és a csodálatos Dunakanyar termé-
szeti szépségét.

 Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Nyolcvannyolc kikötőkoncert 
nyolc településen

Fontos a strandszabályok betartása

Egyre népszerűbb a dunakeszi 
szabadstrand, nemcsak hely-
ből, messzebbről is érkeznek 
látogatók. S bár sétáló övezet, 

van, aki az egyértelmű tiltás ellenére 
motorral is bejön a pihenők, kikapcso-
lódók közé. A strand 200 méteres kör-
zetében számtalan parkolási lehetősé-
get biztosított a gépjárművel érkezők-
nek a helyi önkormányzat. A Kisfaludy 
Turisztikai Fejlesztési Program kereté-
ben a Dunakeszi Duna Szabadstrand 
infrastrukturális fejlesztése projekt ré-
szeként többek között a strand haszná-
latára vonatkozó szabályokat ismerte-
tő táblákat, víz- és levegőhőmérséklet-
ről informáló digitális táblát, szelek-
tív hulladékgyűjtőket, padokat, stége-
ket helyeztek ki az elmúlt hetekben az 
érintett partszakaszra. A pályázatnak 
köszönhetően a platánfák árnyékában 
gyönyörű füves területet alakítottak ki, 
és még strandszéf is kerül hamarosan a 
helyszínre.

Nemrégiben baleset is történt, 
mert hiába a tiltó tábla, sokan ug-
rálnak a Dunába a stégekről, kidőlt 
farönkről. Mint Laczkó Szilvia, a 
polgármesteri hivatal lakosságszol-
gálati osztályvezetője a helyi sajtó-
nak adott interjújában hangsúlyoz-
ta, élővízről van szó, nagy sodrású 
folyó, amelynek a medrében előfor-
dulnak nagy kövek. Ezek nem lát-
szanak, csak ha apad a Duna. A ko-
rábbi években apadáskor a víz alól 
előkerült köveket elszállították. 
Ezért mindenkitől fokozott óvatos-
ságot kérnek. A szabadstrand házi-
rendjére vonatkozó három tábla ta-
vasszal került ki. Az önkormányzat 
arra kér mindenkit, a saját biztonsá-
ga érdekében igyekezzen betartani 
az előírásokat. A strandon a strand-
őr és a közterületfelügyelő is jelen 
van, ők is figyelmeztethetik a sza-
bálytalankodókat.

Szeredi Helga
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Folytatás a címlapról

A csónakház része a közép-dunai vízi 
turisztikai fejlesztéseknek, amelyek-
hez európai uniós forrásokból ko-
moly támogatást biztosított a kor-

mány, másrészt utánpótlás-nevelési központ 
is, amelyhez pedig éppen az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma biztosított forrást a kiemelt 
sportágak létesítményfejlesztési támogatásából. 
Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár 
köszöntőjében elmondta, az ilyesfajta beruhá-
zások is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
magyarokról nem csupán sportnemzetként, de 
sportoló nemzetként beszéljenek.

„A kormány célja, hogy egyre több ember 
életének a részévé váljon a sport, a mozgás. Eh-
hez elengedhetetlen a sportlétesítmények fej-
lesztése, így a most átadásra kerülő váci vízitú-
ra állomás és utánpótlásközpont is. Szerencsére 
egyre több térség kapcsolódik be a tömegsport 
pezsgő életébe. A pandémia óta tudjuk, hogy az 
egészség megőrzésénél semmi sem lehet fonto-
sabb, ehhez pedig a sportolás járulhat hozzá a 
legjobban.”

Dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának parlamenti államtitkára, 
miniszterhelyettes, a térség országgyűlési kép-
viselője kiemelte, bár a kezdetekkor a beruhá-
zást több tényező is nehezítette, végül a sport 
újfent győzedelmeskedett.

„Ez a csónakház igazi sikertörténet.  Az elején 
voltak ellenzői, de ma már mindenki büszkén 
áll mögötte és új távlatokat nyit meg Vác sport-
jában. Már most látszik, hogy rengeteg gyerek-
nek ad majd otthont, de bízom abban, hogy sok 
vízitúrázó és a helyi lakosság is felismeri majd 
az aktív kikapcsolódás lehetőségét. Ezzel a be-
ruházással egy térségi központ is létrejön, hi-
szen most is Szobról és Nagymarosról is érkez-
tek a sportág képviseletében. Fontos, hogy ez 
egy olyan régió, amelyben komoly turisztikai 
lehetőségek vannak.”

A beruházás során fontos volt a helyi ön-
kormányzat erkölcsi és anyagi támogatása is. 
Matkovich Ilona polgármester hangsúlyozta, a 
klub és a sportág a jövőben is számíthat a tá-
mogatásukra.

„A kajak-kenu sportnak Vácon hosszú évti-
zedes hagyományai vannak,  fantasztikus spor-
tolók kezdték itt a karrierjüket, olyanok, mint 
Hesz Mihály, Dónusz Éva és Gyulay Zsolt is, aki 
motorja volt e csónakház létrejöttének. Mi már 
csak a beruházás megvalósításában vettünk 
részt, de örülök annak, hogy ilyen színvonalas 
létesítmény született. Hiszem, hogy ez még csak 
a kezdet, amelynek lesz folytatása, és amelynek 
az önkormányzat is lelkes támogatója lesz.”

Gyulay Zsolt kétszeres olimpiai bajnok, a 
Váci Karakán Kajak-Kenu Sportegyesület el-
nöke, valamint a róla elnevezett regionális aka-
démia sportszakmai nagykövete köszöntőjében 
elmondta, egykori váci kajakosként különösen 
örömteli számára, hogy az elmúlt évek sportági 
fejlesztéseiből ők sem maradtak ki.

„Az volt a célunk, hogy Vácon egy olyan lé-
tesítmény jöjjön létre, amely egyszerre szolgál-
ja a kajak-kenu sportág utánpótlás nevelését, 
valamint a kikapcsolódni vágyó, a vízisportok 
iránt érdeklődő helyiek és turisták igényeit is. 
Az MKKSZ a víziturisztika és a vízisportok 
népszerűségének növelése érdekében nagysza-
bású kampányt indított ebben az évben Ha-
zai Vizeken címmel, amelyben a Váci Vízitú-
raközpont is kiemelt figyelmet kap.” – írja a 
kajakkenusport.hu.

A sajtótájékoztató végén köszöntötték Babella 
Lászlót, az elmúlt évtizedek egyik legsikere-
sebb nevelőedzőjét, aki számos olimpiai, világ-
és Európa-bajnok sportoló pályáját indította el 
Vácon. A kajak-kenu sportért tett több évtize-
des edzői, nevelői munkájáért, egykori tanítvá-
nyai Gyulay Zsolt és Hesz Mihály olimpiai baj-
nokok, valamint Schmidt Gábor, az MKKSZ el-
nöke egy emlékplakettet adott át a legendás tré-
nernek.

- Kerékpáros paradicsomot hoznak létre a Börzsönyben, ahol a családok 
és sportolók is találnak majd kikapcsolódási lehetőséget; az Ipoly Erdő 
Zrt. és az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) 1,5 milliárd 
forintos beruházása 2022 végére készül el, a fejlesztések között erdei 
utak újulnak meg, hegyi kerékpáros ösvény és e-bike kerékpárkölcsönző, 
valamint játszótér épül - tájékoztatta a balassagyarmati székhelyű Ipoly 
Erdő Zrt. kommunikációs vezetője az MTI-t.

Osztrozics Dóra el-
mondta: a projekt 
központi eleme a 
kerékpáros turiz-

mus fejlesztése, mint a tér-
ség felzárkóztatásának egyik 
kulcskérdése. Mivel a térség-
ben nagymértékű a kerékpá-
ros forgalom növekedése, hi-
ánypótló beruházásként hoz-
zák létre a kerékpáros és a 
gyalogos turizmushoz szük-
séges infrastrukturális- és 
szolgáltatásfejlesztési ele-
meket Zebegény, Köves-te-
tő (Nagymaros külterülete), 
Farkas-völgy, valamint a Ki-
rályrét-Diósjenő szakaszokon 
- tette hozzá.

Erdei utak újulnak meg, 

hogy a térségbe érkező ke-
rékpárosokat megfelelő kö-
rülmények fogadják, az épü-
lő hegyi kerékpáros ösvény 
pedig a sportolók teljes körű 
igényeit szolgálja majd.

A szabadidős céllal érkező 
családok minőségi szórako-
zását segíti a királyréti játszó-
tér felújítása és a Diósjenőn 
épülő új játszótér is. Az e-bike 
kerékpárkölcsönző hálózatot 
segítségével a látogatók na-
gyobb területet fedezhetnek 
fel a Börzsöny természeti cso-
dáiból. A fejlesztés keretében 
ezen felül a gyalogos és kerék-
páros forgalom meghatározá-
sára alkalmas forgalomszám-
lálókat is beszereznek.

Osztrozics Dóra ismertet-
te: Budapest közelében, a Du-
nakanyartól északra emelke-
dő Börzsöny központi része 
az úgynevezett Magas-Bör-
zsöny, amely Magyarország 
legérintetlenebb hegyvidé-
ke. "Sziklagyepes gerincek, 
zord andezittornyok, kő-
mezők, mély szurdokvöl-
gyek és csobogó patakok búj-
nak meg a Csóványos körü-
li sűrű erdőben", ezekre az 
egyedülálló természeti adott-
ságokra, a térség kultúrtör-
téneti értékeire, valamint az 
ökoturisztikai lehetőségek-
re alapozva indított közös fej-
lesztést az AÖFK és az Ipoly 
Erdő Zrt. - tette hozzá.

Kerékpáros paradicsomot 
hoznak létre a Börzsönyben

Új korszak kezdődött Vácon

Dunakeszin átadás előtti műszaki állapotban van a Du-
na-parti szabadstrand és az EuroVelo 6 nemzetközi ke-
rékpárút mellett épített többfunkciós mosdó épülete, 
amely köré különleges lepkebarát kertet alakít ki mun-
katársaival Tóth Eszter városi főkertész.

- Már javában tart a strand-
hoz tartozó mosdóépület kör-
nyezetének rendezése, melyen 
lepkebarát kertet alakítottunk 
ki. A kertünkben repkedő pil-
langók egész sor átalakuláson 
mennek át életük során, mire 
gyönyörű lepkékké válnak. A 
lepkebarát kertek célja, hogy a 
pillangók teljes életszakaszá-
ban búvóhelyet és táplálékot is 
nyújtsanak. A kifejlett lepkék 
energiaszükségletük jelentős 
részét a nagy nektártartalmú 
virágokból fedezik – ismertet-
te a városi főkertész.

A tájépítészmérnök elmond-
ta, hogy az épület környezeté-
ben 1100 darab olyan cserjét és 
évelő növényt ültetnek el, ame-
lyek a pillangók összes fejlődé-
si fázisában megfelelő életkö-
rülményt biztosítanak.

- Ezek között lesz – többek 
között - ernyős verbéna, leven-
dula, margaréta, kasvirág, ró-
zsa, bangita, nyári orgona, tör-
pe mandula, kékszakáll, ár-
valányhaj és más díszfüvek. 
A pillangók nagyon válogató-
sak peterakás, majd hernyó-
állapotban táplálék tekinteté-
ben, például a fecskefarkú lep-
ke kedvenc tápnövénye a mu-
rok, és a kapor, a nappali pá-
paszemé a csalán. Szerencsére 
a madárbarát kert a közel-
ben fekszik, ahol ezek a növé-
nyek megtalálhatóak. A fák 
közül a hársak nektárját szere-
tik a pillangók a legjobban, eb-
ből a fafajból három darab ke-
rül a mosdóhoz vezető út mel-
lé – tudtuk meg Tóth Esztertől, 
Dunakeszi főkertészétől. 

(B. Szentmártoni)

Lepkebarát kert 
színesíti a Duna-parti 

mosdó környezetét
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