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Folytatás a 3. oldalon

A fejlesztést dr. Rétvári Bence jelentette be

Hajókürt zengett a nándorfehérvári 
hősök tiszteletére Vácon

Hivatalosan is átadták a megújult 
Dunakeszi Szakrendelő Intézetet

Dunakeszi ajándékát és jókívánságát 
vitték Székelykeresztúrra

Dunakeszi erdélyi testvérvárosa, Székelykeresztúr idén is tartalmas programokkal vár-
ta az érdeklődőket az immár hagyományosnak tekinthető Városnapok és a Petőfi Hét 
rendezvénysorozatra, melyet július 26-31. között rendeztek meg. Dunakeszi két évtize-
de ápol rendkívül intenzív testvérvárosi együttműködést a 99 százalékban magyar ajkú 
székelyföldi kisváros önkormányzatával. Vendégségbe – ahogy illik – ezúttal is értékes 
ajándékkal érkezett a Duna-parti város önkormányzatának küldöttsége a Hargita me-
gyei Székelykeresztúrra.

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 4. oldalonFolytatás a 4. oldalon

Habár a járóbeteg szakellátást igénylő 
dunakeszi, fóti és gödi lakosság egy ide-
je már a megújult Dunakeszi Szakrende-
lő Intézetet keresheti fel, hivatalos ál-
lami avatására július 22-én került sor.  
Az ünnepélyes átadáson megjelent Prof. 
Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások 
minisztere, Tuzson Bence, a Miniszterel-
nöki Kabinetiroda kormányzati államtit-
kára, a térség országgyűlési képviselő-
je és Dióssi Csaba, a város polgármeste-
re. Jelen volt Erdész Zoltán és Sipos Dá-
vid alpolgármester, valamint a képviselő 
testület több tagja.

A nándorfehérvári diadal 565. évfordulójának 
tiszteletére hajóztak Vácra az MH 1. Honvéd 
Tűzszerész és Hadhajós ezred katonái az AM-
31 Dunaújváros hadihajóval.  Július 22-én dél-
előtt hatalmas érdeklődés övezte a nándorfe-
hérvári diadal 565. évfordulójának alkalmával 
Vácra látogató hadihajót. Már a délre meghir-
detett megemlékezést megelőzően is kisebb 
tömeg alakult ki a Liszt Ferenc sétányon, ahol 
rengeteg kisgyerek izgatottan várta szüleik kí-
séretében, hogy felléphessenek a hajó fedélze-
tére és a segítőkész katonák asszisztálásával 
körülnézhessenek rajta.

A Volánbusz 10 új MAN Lion’s City GL A23 típu-
sú csuklós járművet állított forgalomba Vác tér-
ségében. A járművek annak a 204 darabos flot-
tának a tagjai, amelynek megvásárlásáról még 
tavaly decemberben kötött megállapodást a 
Volánbusz Zrt. és a Volán Buszpark Kft. a nyer-
tes ajánlatot benyújtó MAN Kamion és Busz Ke-
reskedelmi Kft.-vel.

Korszerű MAN csuklós 
autóbuszokkal újult 

meg Vác és térségének 
járműflottája

2,6 milliárd forint ráfordítással újult meg a szakorvosi rendelőintézet
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Dr. Rétvári Bence méltatta a nándorfehérvári győzelem 
történelmi jelentőségét 

Dr. Varga Imre és Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Tuzson Bence: Méltó hátteret akarunk teremteni a dunakeszi 
szakrendelőben végzett magas színvonalú szakmai munkához

Az 1456-os nándor-
fehérvári diadallal 
eggyé forrt a nem-
zet emlékezetében 

a korszak nagy hadvezérének, 
a „törökverő” Hunyadi János-
nak a neve, aki még életében 
utoljára megfékezte az osz-
mán térnyerést Európában. 
Ezért is tarthatták fontosnak, 
hogy a híres ütközet 565. év-
fordulóján tartsanak egy kis 
megemlékezést, amit Vácon a 
Dunaújváros nevű aknamen-
tesítő hadihajónak a megte-
kintése mellett tehettek meg a 
kilátogató helyiek.

A megemlékezésen fel-
szólaló Rétvári Bence, a tér-
ség országgyűlési képvise-

lője is lényegében erre épít-
ve fogalmazta meg gondola-
tait. Elmondása szerint „A 

nándorfehérvári diadal azon 
kevés csaták közé tartozik, 
amit mindenki ismer és egy 
győztes csata […] a török kor-
ból, más időszakból is sokszor 
csak a vesztes csatákat ismer-
jük pedig, ha a magyar törté-
nelem vesztes csatákkal len-
ne tele, akkor a magyarság 
már évszázadokkal ezelőtt el-
tűnt volna a Kárpát-medencé-
ből. Márpedig 1100 éve itt va-
gyunk.” – tudósított a vaci-
naplo.hu

Majd az ország sikereire fel-
hívva a figyelmet úgy zárta 
beszédét, hogy minden nap, 

amikor délben megkondulnak 
a harangok az pontosan a ma-
gyarok dicsőségét, szabadság-
harcát, küzdelmét jelzi a ke-
resztény Európa megvédésé-
ért. „Diadal tehát nem csak 
az 565 évvel ezelőtti nándor-
fehérvári diadal, hanem di-
adal az is, hogy 1100 év alatt 
oly sok viszontagság közepet-
te, oly sok birodalomnak a le-
gyűrési kísérletei közepette, 
oly sok katonai támadás köze-
pette, de mi magyarok marad-
tunk a Kárpát-medence veze-
tő nemzete.”

Fotó: honvedelem.hu

Dr. Pál Miklós, a du-
nakeszi szakrende-
lő ügyvezetője kö-
szöntötte a jelen lé-

vőket. Ezt követően Kásler 
Miklós mondott beszédet.

– Magyarország rendkívül 
sikeresen helytállt a vírus első 
és harmadik hullámában. Jelen 
pillanatban a kormány min-
dent megtesz annak érdeké-
ben, hogy ha a negyedik hul-
lámra sor kerül, felkészülten 
meg tudjuk védeni honfitársa-
inkat – mondta.

A továbbiakban arról szólt, 
hogy mindeközben az egész-
ségügy fejlesztése olyan mér-
tékben történik, hogy a vidéki 
kórházak, járóbeteg szakren-
delők lényegesen jobb állapot-
ba kerültek. A főváros és a kö-
zép-magyarországi régió tör-
ténetének legnagyobb egész-
ségügyi fejlesztési programja 
indult el 2017-ben. Az Egész-
séges Budapest Program ke-
retében három centrumkór-
ház, 11 országos gyógyintézet 
és társgyógyintézet, valamint 
13 egyéb kórház és 32 járóbeteg 
szakrendelő átfogó fejleszté-
se valósul meg. Folyamato-
san újítanak fel a fővárosban 
és Pest megyében 32 szakren-
delőt, ezek közül tíz már be-
fejeződött, a tízedik a dunake-
szi szakrendelő, amely 2,3 mil-
liárd forintból újult meg. Fel-
épült az új pszichiátriai egység, 
amelyben egyéb rendelők is he-

lyet kaptak. Hozzátette, hogy a 
fő feladat a prevenció lenne. A 
felújítások az egészségügyi lé-
tesítményeket új pályára he-
lyezték s ezeket a fejlesztéseket 
a kormány tette lehetővé.

- Dunakeszi lakossága szá-
mára mindig nagyon fontos 
az egészségügy – jelentette ki 
Dióssi Csaba. – Ezért döntöt-
tünk úgy 2014-ben, hogy felújít-
juk az összes háziorvosi rende-
lőt és a szakrendelőt is.  Az ön-
kormányzat ezt a programot 
egyedül nem tudta volna végre-
hajtani. A mi céljaink egybees-
tek a kormányzati célokkal, és 
nagyon jó partnerre találtunk 
mind a kormánnyal, mind Tu-
zson Bencével, aki végig segí-
tette a program végrehajtását. 
A szakrendelő felújítását több 
mint kétmilliárddal támogatta 
a kormányzat, az önkormány-
zat további 320 millióval járult 
hozzá a költségekhez. A köny-
nyebb megközelítést segítve lét-
rehoztunk egy 98 hellyel ren-
delkező parkolót is.

Majd arról szólt a városveze-
tő, hogy Dunakeszi egészség-
ügyi ellátása infrastrukturá-
lisan rendben van. Még szük-
ség lesz új bútorokra, a váróter-
mekben új székekre, folyamat-
ban van az egynapos sebészet 
műszerezettsége. A rendelő ka-
pacitása egynegyedével bővült, 
közel 900 négyzetméter új te-
rület épült be, négyezer négy-
zetméteren teljes felújítás tör-
tént, két új korszerű lift műkö-

dik, új röntgen berendezést is 
kaptunk, és beköltözött az épü-
letbe a tüdőgondozó.

Köszönetet mondott min-
denkinek, – köztük a minisz-
ternek és Tuzson Bence képvi-
selőnek – akik támogatták il-
letve részt vettek a felújításban. 
A legnehezebb volt azoknak a 
szakdolgozóknak, akik a nehéz 
körülmények között is ugyan-
azt a szolgáltatást nyújtották 
a város és körzete betegeinek. 
És a vírusjárvány idején kérés-
re létrejött egy eredményesen 
működő oltópont.  

– Túl vagyunk a járvány har-
madik hullámán és ezzel Euró-
pában az elsők között vagyunk 
– mondta Tuzson Bence. – Az 
elmúlt negyven év legjelentő-
sebb egészségügyi beruházása 
történt meg nem csupán Du-
nakeszin, hanem a választóke-
rület egészében. Gödön, Cso-

mádon és Csömörön új egész-
ségház létesült, új eszközöket 
kapott több orvosi rendelő, és 
várható a veresegyházi egész-
ségközpont valamint a duna-
keszi mentőállomás felújítása 
is. Köszönetet mondott a ma-
gyar kormánynak azért a na-
gyon komoly támogatásért, 
melynek eredményeként a ré-
gióban is megújult az egészség-
ügyi ellátás. 

A megnyitót követően a mi-
niszter találkozott Varga Imre 
főorvossal, aki többek között 
elmondta, hogy a régi, kisebb 
helyiségek kissé nyomasztó-
ak voltak s erre most döbben-
tek rá, miután elkészültek a na-
gyobb, korszerűbb rendelők. 
Már kevés kell ahhoz, hogy tel-
jesen megújuljon a szakrende-
lő, mondta a főorvos.

Katona M. István
A szerző felvételei

A Dunakeszi Szakorvo-
si Rendelőintézet fej-
lesztésével a minden-
kori igényekhez jól 

alkalmazkodó infrastrukturá-
lis környezetet alakítottunk ki, 
mindez pedig méltó hátteret te-
remt a szakrendelőben végzett 
magas színvonalú szakmai mun-
kához, és a betegek komfortérze-
te is tovább javul – fogalmazott 
az átadóünnepség után lapunk-
nak adott nyilatkozatában Tu-
zson Bence, aki egyúttal köszö-
netet mondott az egészségügyben 
dolgozóknak is az áldozatos mun-
kájukért.

Minden, az egészségügyet érin-
tő beruházás kiemelt figyelmet 
érdemel, hiszen például ez a fej-
lesztés is az orvosok és a Dunake-
szin, illetve a város vonzáskörze-
tében élő páciensek számára egy-
aránt fontos – tette hozzá a poli-
tikus. Mint mondta, a szakorvo-
si rendelőintézet jelenlegi, július 
második felében átadott fejlesz-
tése csaknem kétmilliárd forin-
tos kormányzati támogatással va-
lósult meg.

Tuzson Bence beszélt arról is, 
hogy mekkora jelentősége van an-
nak, hogy körzetünkben minél 
többen kitöltsék és visszaküldjék 
a nemzeti konzultáció kérdőívet, 
mert – mint mondta – ez azért is 
fontos, hogy meghatározhassuk a 
járvány utáni életünk alapvető cél-
jait. Döntsünk együtt a minimál-
bér emeléséről, a családok támo-
gatásáról, az adóvisszatérítésről, 
a hitelmoratóriumról, a migrá-
cióról és gyermekeink védelmé-
ről – fogalmazott a képviselő, aki 
hangsúlyozta azt is, hogy hazánk 
minden állampolgára elmondhat-
ja a véleményét a konzultációban 
feltett kérdésekről, a beérkező vá-
laszok pedig hozzásegítik majd 
az illetékeseket az olyan döntések 
meghozatalához, amelyek egybe-
esnek a lakossági igényekkel. Ha 
a Csomádon, Csömörön, Duna-

keszin, Erdőkertesen, Fóton, Gö-
dön és Veresegyházon élő embe-
rek is elmondják a véleményüket, 
azzal a mi munkánkat is segítik, 
hiszen ezzel járulhatnak hozzá 
ahhoz, hogy olyan intézkedéseket 
dolgozzunk ki, amelyekre itt hely-
ben, nálunk, a mi térségünkben is 
szükségük van az embereknek – 
tette hozzá a képviselő.

Az elmúlt időszakban már több 
olyan kedvezményt sikerült beve-
zetnünk, ami igazolta a családok 
megerősítése melletti elkötele-
zettségünket, s ugyanakkor egy-
beesett a lakossági igényekkel is 
– folytatta a politikus, aki ennek 
egyik legnépszerűbb példájaként 
említette a Babaváró támogatást, 
amit eddig már százhetvenezer 
házaspár igényelt. Kérdésünkre 
válaszolva Tuzson Bence felidézte, 
hogy ez tízmillió forintos, kamat-
mentes, szabad felhasználású köl-
csönt jelent, amelynek törlesztését 
az első csecsemő megszületésekor 
három évre felfüggesztik, a máso-
dik érkezésekor elengedik a fenn-
álló tartozás harminc százalékát, 
majd a harmadik gyermek után 
pedig a teljes tartozást. A képvise-
lő hangsúlyozta azt is, hogy a Ba-
baváró támogatást folyamatosan 
lehet igényelni, így tehát a nyári 
hónapokban is.

Bízom abban, hogy a jövőben 
még többen élnek majd ezzel a tá-
mogatási lehetőségével a válasz-
tókerületemhez tartozó települé-
seken is, ugyanis minél nagyobb 
számban veszik igénybe itt hely-
ben a kormányzat által országo-
san biztosított kedvezményeket, 
annál nagyobb mértékben járul-
nak hozzá ezek a lehetőségek tér-
ségünk fejlődéséhez, de az itt élő 
emberek életminőségének javítá-
sához is – mondta lapunknak Tu-
zson Bence, régiónk országgyűlé-
si képviselője. 

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Hajókürt zengett a nándorfehérvári 
hősök tiszteletére Vácon

Köszönettel 
tartozunk az orvosok 

és ápolók alázatos 
munkájáért!

Hivatalosan is átadták a megújult 
Dunakeszi Szakrendelő Intézetet

Biztosítani szeretnénk a körzetünkben élők magas szín-
vonalú orvosi ellátását, ezért is különösen fontosak szá-
munkra az egészségügyi fejlesztések – mondta el a la-
punknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest me-
gyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képvise-
lője, miután Kásler Miklós miniszterrel együtt részt vett 
a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet átadó ünnepsé-
gén. Arra kérek mindenkit, hogy töltse ki és küldje visz-
sza a nemzeti konzultáció kérdőívét, mert ezzel megha-
tározhatjuk a koronavírus-járvány utáni életünk alapve-
tő céljait – tette hozzá a képviselő.



4 Dunakanyar Régió XXIII. évfolyam 16. szám

Hirdetésfelvétel: e-mail: keszipress@gmail.com, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.huDunakanyar Régió

Szabó József, Juhász Ádám, Sipos Dávid, Kárpáti Zoltán

Nagy Gábor, Dióssi Csaba, Tuzson Bence, Sipos Dávid

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Ez a beruházás nem látványos, hiszen eredménye a felszín alatt húzódik. Csupán a csatorna fedlapok és 
a vízelvezető rácsok jelzik, hogy Dunakeszin elsősorban a Toldi Lakópark közepén, a Huszka Jenő utcánál 
és részben a Tóvárosban megvalósult beruházás eredményeként a nagy esőzésekkor már nem kell árvíz-
től tartani. Az elkészült csatornahálózat szimbolikus átadására július 23-án került sor.

A hagyományok jegyé-
ben péntek reggel ez-
úttal is ünnepi zász-
lófelvonással vet-

te kezdetét a városba érkezett 
testvérvárosi delegációk tartal-
mas programsorozata, melyet a 
helyi önkormányzat képviselő-
testületének ünnepi ülése köve-
tett, melyen Székelykeresztúr je-
les polgárai vehettek át városi ki-
tüntetést a közösség érdekében 
végzett kiemelkedő tevékenysé-
gük elismeréseként. 

Az ünnepi tanácskozáson 
részt vett Sipos Dávid alpolgár-
mester vezetésével a dunake-
szi delegáció is, soraiban Kárpá-
ti Zoltán önkormányzati képvi-
selővel, aki két évtizede példa-
értékű színvonalon és elkötele-
zettséggel ápolja a testvérvárosi 
együttműködést, Szabó József-
fel, társadalmi kapcsolatok fej-
lesztése érdekében kiváló mun-
kát végző önkormányzati ta-
nácsnokkal, Juhász Ádámmal, 
Dunakeszi-Alag városnegyed al-
polgármesteri megbízottjával.  

Mint azt Sipos Dávidtól meg-
tudtuk, az ünnepi ülés után az 
első útjuk a Gyárfás-kúriába ve-
zetett, ahol főhajtással tiszteleg-
tek Petőfi Sándor emlékét őrző, 

Erdély jeles költője, Kányádi 
Sándor által versben is megörö-
kített Petőfi körtefája előtt.  

A magyar nemzet polgárai 
közül ki ne tudná, hogy a Se-
gesvár mellett elterülő – he-
gyekkel körülzárt – fehéregyhá-
zi harcmezőn lelte halálát Pető-
fi Sándor, aki utolsó vacsoráját a 
székelykeresztúri Gyárfás-kúri-
ában költötte el, melyet – a hite-
les tanú írásos visszaemlékezése 
szerint – kedélyes beszélgetés és 
nótázás követett az egyik körtefa 
alatt 1849. július 30-án este, egé-
szen éjfélig. A krónikák szerint 
július 31-én kora reggel a székely 
kisváros központjából indult a 
végzetes csatába Petőfi Sándor 
Bem tábornok seregében… 

Ennek az utolsó vacsorának az 
emlékét ma is őrzik a helyiek. 

A Gyárfás-kúria udvarában 
őrzi a történelmi Magyarország 
évezredes múltját és határait a 
dunakeszi művésztanár, Lengyel 
István szobra is, amelyet Du-
nakeszi Város Önkormányzata 
ajándékozott Székelykeresztúr 
polgárainak.

Petőfi Sándor emlékére min-
den esztendőben – így idén is - 
történelmi kerékpártúrát szer-
veztek Fehéregyházáig, ahol a 
résztvevők főhajtással tiszteleg-
tek a költő szobra előtt.

A történelmi kerékpártú-
ra mellett rendeztek labdarú-
gó-mérkőzéseket is, melyeken – 
többek között – pályára lépett az 
MLSZ Pest Megyei Igazgatóság 
csapata is Benkő Tamás igazga-
tó, dunakeszi önkormányzati 
képviselő vezetésével.

Diáknapok, duatlon- és tri-
atlonversenyek, színes kultu-
rális programok, nemzetközi 
néptáncgála, bor- és főzőverseny 
és még számos program tette 
emlékezetessé a székely kisváros 
nagy ünnepét, amelyen fellépett 
a Hooligans is.

Sipos Dávid elmondta, hogy 
ezúttal is örömmel fogadták el 
Székelykeresztúr Város Önkor-
mányzata kedves meghívását, 

amelynek vezetőit, képviselőit 
viszontvárják a szeptemberi Du-
nakeszi Feszt programjain. 

- S ahogy jó magyar ember-
hez illik, mi sem érkeztünk 
üres kézzel, hiszen négy újszü-
lött – két leány és két fiú - ré-
szére önkormányzatunk aján-
dékaként babakelengye cso-
magot adtunk át a szülőknek, 
hogy ezzel is hozzájáruljunk a 
családok öröméhez! – újságol-
ta el Sipos Dávid alpolgármes-
ter, aki a városok bemutatko-
zásakor a főtéri nagyszínpadon 
Dunakeszi üdvözletét és jókí-
vánságait is tolmácsolta a ven-
déglátó Székelykeresztúr pol-
gárainak.

(Vetési) 

A szalagátvágás cere-
móniáját Nagy Gá-
bor, a kivitelező 
Penta Kft. ügyveze-

tője, Tuzson Bence, a Minisz-
terelnöki Kabinetiroda kor-
mányzati államtitkára, a tér-
ség országgyűlési képviselője, 
Dióssi Csaba polgármester va-
lamint Sipos Dávid alpolgár-
mester, a körzet önkormányza-
ti képviselője végezte el.

Ezt követően az érintettek 
tájékoztatták a sajtó megjelent 
képviselőit a beruházás mene-
téről, jelentőségéről.

– Korábban megépült egy 
nagy átmérőjű csatorna, amely 
a Dunára viszi le Dunakeszi 
jó részének a csapadék vize-
it. Az ehhez kapcsolódó csa-
torna, amit mi építettünk, kö-
zel ezer méter hosszú, az alsó 
száz méter ezer milliméter át-
mérőjű, a felső 800 mm átmé-
rőjű. Átlagosan négy-négy és 
fél méter mélyen épült, helyen-
ként meghaladta az öt métert – 
ismertette Nagy Gábor. – A lej-
tése hat ezrelék, amin a csapa-
dékvíz megfelelő sebességgel el 
tud folyni. Elkészült huszon-
hat víznyelő, huszonhat akna 
és huszonhat méter hosszú át-
sajtolás a Kossuth út alatt, mert 
nem akartuk zavarni a forgal-
mat. A természet már két al-
kalommal „kipróbálta” igen 
nagy esőkkel, és minden gond 
nélkül levitte a rendszer a csa-

padékvizet. Korábban itt tér-
dig érő víz maradt vissza egy-
egy nagyobb esőzés után. A 
munkálatok során a nyomvo-
nal nagy részén szép, ápolt elő-
kerteket, díszburkolatokat is 
meg kellett bontani, ám eze-
ket mindenki megelégedésé-
re helyreállítottuk – mondta a 
szakember.

– Jelentős csatorna beruhá-
zásnak értünk a végére – jelen-
tette ki Tuzson Bence. – Az itt 
élő közel ötezer ember ponto-
san tudja, hogy mennyire fon-
tos volt a csatornahálózat meg-
építése. Ahol most állunk, ez 
a terület a környéken a legala-
csonyabb és nagyobb eső után 
helyenként a lakásokba is be-
folyt a víz. Nagyon fontos volt 
megoldani a problémát, nem 
csupán itt, hanem minden-
hol, ahol végigmegy a csatorna. 
Arra törekszünk, hogy az élet-
minőséget folyamatosan javít-
suk. Az eddigi beruházások is 
azt eredményezték, hogy Du-
nakeszi és környéke az egyik 
legélhetőbb terület az ország-
ban. Köszönet illeti Dióssi Csa-
ba polgármestert, és Sipos Dá-
vidot, a körzet önkormányza-
ti képviselőjét, akik mindent 
megtettek, hogy a beruházás 
megvalósulhasson. 

A beruházáshoz a kormány 
300 millió forint állami támo-
gatással járult hozzá, az önkor-
mányzat 80 millió forint ön-

résszel segítette a csapadékvíz 
elvezető csatorna kiépítését.

Dióssi Csaba örömtelinek 
nevezte, hogy végre elkészült a 
csapadékvíz csatorna. – Sajnos 
annak idején, a lakópark épí-
tésekor a tervező nem számolt 
azzal, hogy ez a terület legmé-
lyebb pontja. Hosszú évek ter-
vezése, és sikeres pályázat után 
sikerült megvalósítani a beru-
házást. 2010 óta nagyon sokat 
költött a város arra, hogy a csa-
padékvíz gondokat megoldjuk, 
sok százmilliós önkormányza-
ti pénzt költöttünk arra, hogy 
ezeket a gócpontokat felszá-
moljuk. Sajnos sokan vannak 
Dunakeszin, akik az utcára ve-
zetik a csapadékvizet, holott 
saját területén kell elszikkasz-
tani. Azzal is szembesültünk 
a nagy esőzések idején, hogy 
vannak, akik a telkükről rákö-
tik a csatornára a csapadékvi-

zet, ez pedig fertőzésveszéllyel 
is jár. A beruházással sikerült 
egy komoly problémát megol-
dani, jelentős állami pályázati 
támogatással, és önkormány-
zati hozzájárulással kiépült a 
rendszer – mondta a polgár-
mester.

Sipos Dávid ismertette a ko-
rábbi súlyos helyzetet, amikor 
– nem ritkán – még a szobák-
ban is hullámzott a víz. – Az 
építkezés alatt az itt élők türel-
mesek, megértőek és együtt-
működők voltak, amit ezúton 
is szeretnék megköszönni ne-
kik, mint ahogy a kormány és 
az önkormányzat anyagi tá-
mogatását is. A beruházással 
a körzet sokáig húzódó súlyos 
gondja végleg megoldódott – 
jelentette ki. 

Katona M. István
A szerző felvétele

Az új, magas kom-
fortfokozatú jár-
művek közül 64 
darabbal júniustól 

Pest megye útjain találkozhat-
nak az utasok a helyközi elő-
városi vonalakon. A modern 
autóbuszok Vác térségében a 
Budapest – Dunakeszi – Vác, 
Budapest – Dunakeszi AUC-
HAN – Dunakeszi, Horányi 
rév, Dunakeszi, Barátság u. – 
Göd, Budapest – Dunakeszi 
– Fót – Budapest, Budapest – 
Fót – Dunakeszi – Budapest, 
Gödöllő – Veresegyház – Őr-
bottyán – Vácrátót – Vác út-
vonalakon közlekednek.

Az 51 ülő- és 55 állóhely-
lyel rendelkező autóbuszok 
alacsonypadlósok, akadály-
mentes kialakításúak és 300 
kg teherbírású rámpával ren-
delkeznek, így kerekesszék-
kel és babakocsival is ké-
nyelmesen igénybe vehetők. 
Az új járműveket környe-
zetkímélő, EURO 6D beso-
rolású motorral, nagy telje-
sítményű klímaberendezés-
sel, kamerával és elektroni-
kus utastájékoztató rendszer-
rel, valamint utasszámlálóval 
szerelték fel.

Rétvári Bence, a váci térség 
KDNP-s országgyűlési képvi-
selője elmondta: „Tekintettel 
arra, hogy nagyon sok az in-
gázó munkavállaló, így a tér-
ség komoly elővárosi közle-
kedést bonyolít le.  Kiemelten 
fontos szerepük van a most át-
adott új csuklós buszoknak, 
hiszen nemcsak az itt élők, 
és ingázók, hanem a turisták 
számára is kényelmesebb és 
korszerűbb utazási lehetősé-
get biztosítanak.

A fenntarthatóság jegyében 
fontos, hogy a közösségi köz-
lekedést is zöldítsük, töreked-
jünk a környezet védelmére, 
a most átadott buszok, nem-
csak az utasok komfortjának 
növelését, hanem a környeze-
tünk megóvása iránti igényt is 

egyaránt szem előtt tartják. A 
korszerűség és a környezettu-
datosság egyaránt jelen van az 
új autóbuszokban.

Az új buszok forgalomba 
állítása, Vác és térsége infra-
strukturális fejlesztésének egy 
újabb állomása, ezt megelőző-
en az autós közlekedés meg-
könnyítése érdekében, az M2-
es autópályát is kétszer két-
sávossá bővítettük, míg a vo-
natközlekedésben, új emeletes 
vonatok indultak el.

Így büszkén kijelenthe-
tő, hogy a térségből, autóval, 
busszal és vonattal is egyre 
jobb lehetőségek adottak a fő-
városba jutásra, a rendszeres 
ingázásra, vagy akár a térség 
turisztikai célú felfedezésére 
is.” – emelte ki Rétvári Bence 
országgyűlési képviselő.

A Volánbusz számára ki-
emelt fontosságú a járműál-
lomány fejlesztése – mond-
ta el Papp László, a társaság 
humánerőforrás vezérigaz-
gató-helyettese. Hozzátette: 
„Az országos szolgáltatási le-
fedettséggel rendelkező Vo-
lánbusz folyamatosan fejleszti 
járműparkját és a vasúttal ösz-
szehangolt menetrendi kíná-
latát. Az elmúlt hetekben for-
galomba állított 10 környezet-
kímélő, kényelmes és korsze-
rű autóbusznak köszönhetően 
a térségben közlekedő csuklós 
kivitelűek 50 százaléka újult 
meg. A korszerűsítéssel éves 
szinten több mint 3 millió 
utas számára biztosítunk még 
kényelmesebb utazást. Vác és 
környékének közlekedését a 
társaság folyamatosan fejlesz-
ti, így 2018 óta a most érke-
ző 10 járművel együtt össze-
sen már 78 darab új autóbusz 
kezdte meg szolgálatát a tér-
ségben, aminek eredménye-
ként a térség teljes járműállo-
mányának átlagéletkora 16,21 
évről 4,62 évre csökkent.”

Forrás: Volánbusz Zrt.

Dunakeszi ajándékát és jókívánságát 
vitték Székelykeresztúrra

Új utakon az esővíz

Korszerű MAN csuklós 
autóbuszokkal újult 

meg Vác és térségének 
járműflottája
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A Fissz Feszt immár második alkalom-
mal került megrendezésre a dunakeszi 
szabadstrandon. Az idei műsor Farkas Pál 
karmester vezénylésével a Dunakeszi Szim-

fonikus Zenekar előadásával vette kezdetét.
A fesztivál legfontosabb célja a helyi közösség tehet-

séges fiatal művészeinek felkutatása és bemutatása, az 
értékteremtés és a kapcsolatépítés.

A rendezvényen szinte minden művészeti ág képvi-
seltette magát és színes programkínálatával a strando-
lókat is a színpad elé csábította.

A szervezők könnyű-, komolyzenei-, és népzenei 
koncertekkel, filmvetítésekkel, versfelolvasásokkal, iro-
dalmi előadásokkal, cirkuszi és táncprodukciókkal, hit-
vitákkal, sporteseményekkel, slam poetry-estekkel, te-
hetségkutatóval és gasztronómiai bemutatóval várják a 
kedves érdeklődőket egészen augusztus 8-ig.

A fesztivált megnyitó Dióssi Csaba polgármester el-
ismeréssel beszélt a fiatalok körében mind népszerűbb 
rendezvényről, melyet örömmel támogat a városi ön-
kormányzat is. 

- Fogadják szeretettel Dunakeszi összművészeti fesz-
tiválját, jó szórakozást és kellemes időtöltést, a fiatal 
művészeknek pedig elismerő tapsot és sok sikert kívá-
nunk! – mondta a július 30-i megnyitón a város polgár-
mestere.

Az idei fesztivált a nemrég elhunyt Jankovics Marcell 
Kossuth-díjas rajzfilmrendező, a nemzet művésze em-

lékének ajánlják a szervezők. Rajzfilmjeiből ismert gra-
fikákkal díszített fesztiválpólókat készítenek, amelyek a 
helyszínen megvásárolhatók.

A rendezvényen helyi alkotók műveinek megtekin-
tésére és helyi termelők termékeinek megkóstolására is 
van lehetőség.

A fesztivál fő támogatója Dunakeszi Város Önkor-
mányzata és a Mi a Kavics Strand Bisztró.

A rendezvény védnöke két Kossuth- és Jászai Mari-
díjas színművész, Esztergályos Cecília és Koncz Gábor.  

A programok ingyenesen látogathatók.
A rendezvény teljes helyszíni támogatói bevételét a 

szervezők a pandémiás időszak miatt nehéz helyzetbe 
került művészeknek ajánlják fel.

Fotó: Kovács Zsolt

A hatalmas fák árnyéká-
ban zöld pázsiton pi-
henhetnek a víz- és 
napimádók, kulturált 

sétány, padok, játszótér, éttermek, 
irodalmi- és zenei programok ga-
rantálják a kicsik és nagyok felhőt-
len kikapcsolódását. A kerékpárút 
közvetlen környezetében a hétvé-
gén megnyitott kulturált, többfunk-
ciós mosdó is a vendégek kényelmét 
szolgálja. 

Mint azt az ünnepélyes átadón 
Dióssi Csaba polgármester elmond-
ta: Dunakeszi Város Önkormány-
zata 100%-os támogatást kapott a 
Dunakeszi Duna Szabadstrand Fej-
lesztése című pályázati projektre, 
ennek részeként a Kisfaludy Turisz-
tikai Fejlesztési Program III. ütemé-
ben valósult meg a mosdó építése.

A pénteki megnyitóra Tóth Esz-
ter városi főkertész irányításával a 
szakemberek igényessé formálták a 
beruházás környezetét, a telepített 
fáknak és cserjéknek köszönhető-
en az épületet üde zöld felület öle-
li körbe.  

- Faborítással, designelemek-
kel, szép és igényes kialakítással 
álmodtuk és valósítottuk meg ezt 
a hiánypotló létesítményt. A fér-
fi és női blokk elválasztásához egy 
fát is ültettünk az épület közepére, 
amely fölött a tetőt is nyitva hagy-
tuk, hogy nőhessen és árnyékot biz-
tosíthasson az oszlopos tulipánfa – 
emelte ki közösségi oldalán a város 
polgármestere.

- Az új épületben a női mosdó 
részben tíz illemhely került kiala-
kításra – mondta hétfő délután ér-
deklődésünkre Demeter Zsuzsanna 
takarítónő, aki gyorsan hozzátette: 
minden fülkében van fogas is a tás-
ka vagy ruha elhelyezésére.

- Két, külön bejáratú baba-mama 
szoba épült - bennük - a pelenká-
záshoz és a szoptatáshoz szükséges 
eszközökkel – mutatta be a helyi-
ségeket, miközben elmondta, hogy 
mindkettő belülről zárható. 

- A férfiak részére négy piszoár és 
három WC került elhelyezésre, kü-
lön bejáratú a gyermekmosdó és az 
akadálymentesített mosdó is.A tisz-

taságot állandó személyzet felügye-
li és biztosítja.

- A mosdók nyitvatartása szezo-
nálisan változik, amelyről az ajtók-
ra kifüggesztett információs táblák 
adnak tájékoztatást.

Demeter Zsuzsanna elmondta, 
hogy a vízparton pihenő, a Kato-
nadombon sportoló és a kerékpár-
ral érkező turisták nagyon örülnek 
a mosdó megnyitásának, melynek 
minőségéről, színvonaláról elisme-
réssel beszéltek.  

- A Dunakeszi Kártyával rendel-
kezők 200 forint, akinek nincs kár-
tyája az 300 forint megfizetése mel-
lett használhatja a mosdó szolgálta-
tásait, amit azonban itt is szeretnék 
hangsúlyozni, hogy ennek az ösz-
szegnek az ellenértékét – függetle-
nül attól, hogy van Dunakeszi Kár-
tyája vagy nincs – teljes mértékben 
levásárolhatja a strand büféiben. 

- A többség örül, hogy a haszná-
lat díját kedvezményként levásárol-
hatja, de volt egy-két ember, aki ezt 
a kombinált megoldást kényelmet-
lennek találta – ismertette Demeter 
Zsuzsanna.

Nem úgy Peter Schuld, aki kerék-
párral érkezett dunakeszi rokonai-
hoz az ausztriai Linzből. 

- Közel 500 kilométert tettem 
meg kerékpáron, de megvallom, 
hogy útközben még Ausztriában is 
csak ritkán találkoztam ilyen kultu-
rált és igényes mosdóval a kerékpár-
út mellett, mint itt Dunakeszin.   

- Hogy tetszik Dunakeszi? – kér-
désemre azonnal rávágta a 30 éves 
fiatalember: „Nagyon szép, már 
többször voltam itt. Remek az új ke-
rékpárút, jól lehet menni rajta” – 
köszönt el.   Vetési Imre

Fotó: KesziPress

A Magyar Honvéd-
ség több alakulat-
tal, fegyver és gép-
jármű bemutatók-

kal, tűzszerész valamint felde-
rítő eszközökkel, és toborzó sá-
torral várta a honvédelem iránt 
érdeklődő fiatalokat, felnőtte-
ket. Izgalmas látványosság volt 
az MH 2. Vitéz Bertalan Ár-
pád Különleges Rendeltetésű 
Dandár dinamikus programja, 
melynek során az MH 86. Szol-
nok Helikopter bázis Airbus 
H-145 helikopterének közre-
működésével egy elképzelt el-
fogási akciót mutattak be.

Az első nap fő attrakciója 
természetesen a mintegy há-

romszáz veterán autó, motor-
kerékpár és egyéb jármű kiál-
lítása volt. Gyönyörűen meg-
munkált és felújított autócso-
dák, köztük a korabeli Ford 
T-modell, vagy a Dallas című 
filmsorozatban többször lá-
tott hatalmas Cadillac, a ma-
ximum 80 mérföldes sebesség-
re kalibrált Mercury idézte fel 
a korabeli világot, amikor az 
utakon többnyire ezekhez ha-
sonló „országúti csatahajók” 
cirkáltak. Elhozták a tulajdo-
nosok a korabeli szocialista tá-
bor autóit is a Volgától a Wart-
burgig, és felfedeztük a jobb-
kormányos, minden bizony-
nyal nyugati exportra gyártott 
Moszkvicsot is.

Itt találkoztunk Tuzson Ben-
cével, a térség országgyűlési 
képviselőjével, aki Barnabás fi-
ával jött el a show-ra. – Örülhe-
tünk, hogy a harmadik hullám 
után kijöhetünk erre a nagy-
szerű látványosságra – mond-
ta. Hozzátette, hogy a Dunake-
szin szervezett programok egyik 
fontos helyszíne a repülőtér, me-
lyet most teljes egészében birtok-
ba vett ez a páratlan show.

Első nap kora délután került 
sor a kiállított járművek és gé-
pek szépségversenyének ered-
ményhirdetésére. Hat kategóri-
ában adott át elismerést Dióssi 
Csaba polgármester és gaz-
dára talált a 35 kilós Vándor-
díj is, amelyet a cseh gyártmá-
nyú, 1920-ban gyártott Szlavia 
Lokomotív gépéért a népsze-
rű dunakeszi lakos, „Taki bá-
csi”, Takács Sándor vehetett át. 
A polgármester arról is beszélt, 

hogy mennyire nagyszerű újra 
együtt lenni egy ilyen nagysza-
bású rendezvényen.   

A földi csodák után követ-
keztek az égi csodák. Ha fel-

sorolok három ikonikus nevet: 
Bessenyei Péter, Veres Zoltán 
és Vári Gyula, bizonyára sokan 
máris tudják, ők a műrepülés 
világklasszisai. És tegyük még 
hozzá Imreh Lajos „Lujó” ne-
vét, aki a helikopter műrepü-
lés verhetetlen bajnoka, a világ 
hatodik legjobbja. Tudásukról, 
felkészültségükről, nem utolsó 
sorban bátorságukról, eseten-
ként vakmerőségükről a show 
második napján mindenki ta-
núbizonyságot szerezhetett. 
Bessenyei Pétertől láthattuk, 
amikor gépével háton öt mé-
terre a földtől végigszáguldott 
a nézők előtt. Veres Zoltán mű-
repülő Európa-bajnok büszkél-
kedhet az „orsókirály” címmel, 
hiszen ő állította fel a világcsú-
csot 408 egymást követő orsó-
val a levegőben. Elakadt a lé-
legzetünk, amikor Vári Gyula, 
elérve gépével a kellő magassá-
got, kikapcsolta a motort és így 
kezdett zuhanni a föld felé. Ő 
egyébként, még aktív vadász-
repülő pilótaként háromszor 

lett abszolút kategóriagyőztes 
Mig 29-es vadászrepülőgéppel 
a világ legrangosabb, Royal In-
ternational Air Tatoo repülő-
versenyén.   

A két nap izgalmakban bő-
velkedő, látványos eseménye 
volt a háború. A hagyomány-
őrzők közül a szovjet és a né-
met csapatok küzdöttek meg 
egymással, felidézve a máso-
dik világháború véres küzdel-
meit. Korhű küzdelem zajlott 
bombázással, melynek során 
Vári Gyula „szórta” az égi ál-
dást. Kelepelt a géppuska, rob-
bant a páncélautó, lángolt a se-
besült katona zubbonya, majd 
kemény kézitusa fokozta a lát-
vány valósághűségét. S hogy 
mi lett a csata vége? Mint utó-
lag kiderült, első nap a szovje-
tek győztek, másnap a néme-
tek diadalmaskodtak. Még jó, 
hogy az utóbbi azért a valóság-
ban egészen másként történt.   

Mindkét nap koncertek-
kel – köztük Bella Levente 
Audioshake zenekarának, va-
lamint a The Blue Point  blues 
zenét játszó együttes fellépé-
sével zárták a show-t, melyet 
Szlávik Csaba főrendező sike-
resnek ítélt. A retróautók most 
is tömegeket vonzottak, a légi 
parádé magas színvonalú volt 
és többéves tervezés után a ha-
dijátékra is sor került. A sikeres 
rendezvény a Dunakeszi Prog-
ramiroda, a Veterán Jármű és 
Retro Találkozó csapata és a 
Malév Aero Klub összefogásá-
val jött létre, melyet a dunake-
szi lakosok a Dunakeszi Kár-
tyával – akik már kiváltották – 
ingyenesen látogathatták.   

 Katona M. István
A szerző felvételei

Fiatalok a szabadtéri színpadon

Linztől egészen Dunakesziig 
biciklizett, de ilyet még nem látott…

Show a földön, 
show a levegőben

Dunakeszin július 30-án nyílt meg a Fiatalok Szabadtéri Színpada elneve-
zésű 10 napos, kulturális rendezvénysorozatot, amelynek alapítója és mű-
vészeti vezetője Gaál Attila Csaba színművész, rendező, dunakeszi lakos. 

A dunakeszi Duna-part az utóbbi években megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően 
a város polgárai mellett a turisták egyik kedvelt kikapcsolódási helyszínévé vált, melyet 
nagyon sokan a néhány hete átadott EuroVelo 6 kerékpárúton közelítenek meg. A dunai 
szabadstrandon minden adott a kulturált sportoláshoz, pihenéshez és a szórakozáshoz. 

Harmadik alkalommal rendezték meg július 24-25-én Dunakeszi egyik leg-
nagyobb attrakcióját, a V4 Air Show-t, valamint a Veterán Jármű és Retro 
Találkozót a Magyar Honvédség közreműködésével. A repülőtérre települt 
kétnapos programot sok ezer dunakeszi lakos és a környező települések 
családjai látogatták.

Peter Schuld szerint 
európai színvonalú 

a dunakeszi 
többfunkciós mosdó
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

APRÓHIRDETÉS

• Sződligeten idei árpa (65 Ft/kg), és 
búza (65 Ft/kg) eladó. Érdeklődni: 
0630/951-3193 
• Légpuskát, diavetítőt, keleti autókat 
- motorkerékpárokat, ezekhez alkat-
részeket - gépkönyveket vásárolnék. 
Tel. 06-70-4539-571

A csütörtöki átadó ün-
nepségen Rétvá-
ri Bence, az Embe-
ri Erőforrások Mi-

nisztériuma parlamenti állam-
titkára, a térség országgyűlési 
képviselője kiemelte: “a mai al-
kalom azért fontos, mert csak 
annak a nemzetnek lehet jövő-
je, amely történelme nagyjai-
nak emlékét megőrzi, és csak 
abban az országban lesznek 
újra nagy művészek, ahol lát-
hatóan ki tud bontakozni a te-
hetség, és a művészek mind 
életükben, mind haláluk után 
elismerést és tiszteletet kap-
nak”.

Hozzátette: “minden nem-
zetnek, amelyik szeretné, hogy 
jövője legyen, az a küldetése, 
hogy elődeit kövesse, nem úgy, 
hogy a lábuk nyomába lép, ha-
nem úgy, hogy halad az álta-
luk kijelölt úton. Szőnyi István 
sokaknak példakép, az emlé-
kére ezrek mennek Zebegény-
be azért, hogy őt kövessék. Egy 
művész hatása messze túlnyú-
lik azokon a műveken, amelye-
ket alkotott, így Szőnyi István 
is hagyományt teremtett Zebe-
gényben”.

Móczár Gábor, a NÖRI fő-
igazgatója elmondta: “a Nem-
zeti Örökség Intézete fontos 
küldetésének tekinti a Fiumei 
Úti Nemzeti Sírkert mintegy 
6000 sírjának gondozását, fo-
lyamatos felújítását. Ennek az 
éves munkának egy jelentős 
állomása Szőnyi István Zebe-

gényben található sírjának át-
adása. A NÖRI 2021-ben meg-
közelítőleg harminc síremléket 
újít meg országosan, összesen 
mintegy 75 millió forintból, a 
kormány támogatásával. Pest 
megyében pedig összesen 123 
védett sír található”.

A festő és grafikus Sző-
nyi István Ferenczy Károly 
és Réti István tanítványa, va-
lamint Szász Endre mestere 
volt. 1923-ban költözött Zebe-
génybe, amivel új korszak kez-
dődött festészetében, képein 
ugyanis ekkortól a Dunaka-

nyar tájai és lakói elevenedtek 
meg. A művész Zebegényben 
hunyt el 1960-ban – áll a köz-
leményben.

Fotó: Nemzeti 
Örökség Intézet

Mint korábban 
megírtuk, a váci 
szerzőpáros több 
közös száma is 

nagyon betalált nagy nevű al-
kotóknál az utóbbi időben, így 
például szerzőtársak lehettek 
Charlie „Mindenen túl” című, 
Fonogram-díjat nyert albu-
mán, aztán pedig Dézsy Zoltán 
rendező főcímdallá kérte tőlük 
„Álarc nélkül” című számukat, 
sőt a filmzene elkészítését vé-
gül teljes egészében Pálinkás 
Gergelyre bízta.

Nos, a film elkészült, már 
pereghet a vásznon, első – pre-
mier előtti – vetítésére a veszp-
rémi AGÓRA Kulturális Köz-
pontban tartott Magyar Moz-
gókép Fesztivál adott alkal-
mat június 24-én, s ahogy sor-
ra nyitnak a mozik, egyre több 
vetítőhelyen megnézhetik az 
érdeklődők az alkotást ország-
szerte.

– Nekem személy szerint na-
gyon tetszik a produkció, hi-
szen a misztikumon és a hu-
moron túl igen mély monda-
nivalók vannak benne és eze-
ket a mondanivalókat hitelesen 
közvetítik a kiváló színészek. A 
helyszínválasztások is remekül 
sikerültek, így a nézők a köny-
nyed történet mellett gyönyör-
ködhetnek a magyar táj szép-

ségeiben is – nyilatkozta ér-
deklődésünkre Toldi Tamás. 

Hozzátette: reményeik sze-
rint a filmrendezővel közös 
munka ezzel nem ért véget, s 
erre Pálinkás Gergely is ráerő-
sített közösségi médiás olda-
lán, így fogalmazva: „Köszön-
jük Dézsy Zoltánnak a lehető-
séget, a nézőknek pedig a po-
zitív fogadtatást. Folytatás kö-
vetkezik!” 

Időközben Toldi Tamás be-
levághatott egy szavai szerint 
különösen megtisztelő lehető-
séget jelentő önálló munkába, 
ugyanis szerzői albumot ké-
szíthet.

– Már évek óta kérdezgetik 
tőlem, hogy miért csak mások-
nak írok dalszövegeket és ma-
gamnak miért nem? Hát most 

eljött az idő! Lehetőséget kap-
tam arra, hogy készítsek egy 
szólóalbumot, amin ezúttal 
én fogom énekelni a szövege-
imet. Mindig is rock-énekes-
nek tartottam magam elsősor-
ban, ezért hát ez az anyag is a 
dallamos rock jegyében szü-
letik majd. Két éve megismer-
kedtem egy kiváló gitárossal, 
Szűcs Norbert barátommal, 
aki hangmérnöknek is nagy-
szerű, és bele is vágtunk a kö-
zös munkába, aminek az ered-
ménye jövő tavasszal lesz majd 
hallható. Egy másik barátom, 
Beszkid József is sokat segít ne-
kem. Már több dal feléneklésén 
túl vagyunk, úgyhogy jól hala-
dunk – nyilatkozta lapunknak 
Toldi Tamás. 

Ribáry Zoltán

Megújult Szőnyi István 
síremléke Zebegényben

Váci dalszerzők szép 
sikerei, nagy lehetőségei

Megújult Szőnyi István síremléke Zebegényben: a Nemzeti Örök-
ség Intézete (NÖRI) felújította a festőművész 2010 óta a Fiumei Úti 
Nemzeti Sírkert részeként védett síremlékét – közölte az intézet jú-
lius 22-én az MTI-vel.

„Tíz perc múlva három” címmel elkészült egy új mozifilm, ami azért is ér-
dekes, mert a főcímdal és az egész filmzene kapcsán főszerepet kapott 
az alkotásban a váci Pálinkás Gergely (gitáros-dalszerző) és Toldi Tamás 
(szövegíró-énekes) is.

Az építőanyag-ipari 
vállalat társadalmi 
felelősségválla lási 
programjának egyik 

pillére a Zöld Megoldás-pályá-
zat, amelyet a környezettuda-
tos kezdeményezések támoga-
tására hozták létre 11 évvel ez-
előtt. Azóta mintegy 53 projekt 
valósult meg összesen 74 millió 
forint összértékben. 

A pályázat keretében idén 
több projektet is felavattak; a 
legújabb a Nógrádi Napraforgó 
Egyesület elképzelése, amely-
nek létrejöttéhez 1 millió fo-
rinttal járult hozzá a DDC. 

A Nógrádi Együtt Veled 
TaPArk keretében egy mezít-
lábas park jött létre Nógrád te-
lepülésen, amelynek segítségé-
vel a gyerekek már egészen ki-
csi korban közel kerülhetnek a 
természethez, megismerhetik 
az általa nyújtott szépségeket, 
kincseket. A legkisebbek mel-
lett a túrázók is igénybe vehe-
tik a szabadidős parkot; az Or-

szágos Kék Kör a településen 
halad át, így a természetjárók 
széles csoportja előtt is nyitva 
áll a közösségi tér.

A fenntarthatóság, mint cég-
filozófia áthatja a DDC tevé-
kenységét. A 2019-es Zöld Vá-
ros Program keretében a deák-
vári KRESZ-park területére a 
váci középiskolások segítségé-
vel facsemetéket ültettek, a víz-
fogót pedig a DDC-s munka-
vállalók kitisztították, és több 

száz tő levendulával ültették 
be.

A vállalat folyamatosan fej-
leszti gyártási technológiáját 
is; több mint egy éve üzemel a 
Váci Gyárban az alternatív tü-
zelőanyag tároló csarnok és 
4.0-ás ipari megoldásokat is al-
kalmazó automatizálási rend-
szer, amellyel tovább csökken 
az egy tonna cement előállí-
tásakor keletkező szén-dioxid 
mennyisége.

A fenntartható cégfilozófiát 
képviselő nagyvállalat

A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) évek óta kiemelten kezeli a természe-
ti értékek védelmét, a helyi szervezetekkel és közösségekkel történő jó 
kapcsolat kialakítását és megőrzését, valamint a fenntartható cement-
gyártás kérdését.

Pálinkás Gergely és Toldi Tamás (balról jobbra) 
újabb országos sikert ért el
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A település Duna-
partját két ütem-
ben fejlesztettük – 
mondta a Duna-

kanyar Régió érdeklődésére 
Grauszmann György, Verőce 
polgármestere.

- Az első ütemben megva-
lósított fejlesztéseket mintegy 
100 millió forinttal támogat-
ta a kormány, míg az idei sze-
zon kezdetére elkészített be-
ruházásokra, „finom hango-
lásokra” újabb 30 millió forint 
állami forrást nyertünk pályá-
zaton. Az első körben a zöldfe-
lületeket, a vízi színpad nézőte-
rét, az ülőhelyeket, a kandelá-
bereket, a közvilágítást újítot-
tuk fel. Új napozókat, kifekvő-
ket, zuhanyzókat, okospadokat 
helyeztünk ki. A Wifi-hálózat 
idén vált teljessé, mint ahogy 
a térfigyelő kamerarendszer 
is, elektromos e-bike töltők, 
telefontöltőpontok szolgálják 
a vendégek kényelmét. Emel-
lett kültéri kondipark, női-fér-

fi öltöző és családbarát, vala-
mint akadálymentesített WC-k 
épültek. A gyerekeket játszótér 
fogadja, van baba-mama szo-
ba, minden megtalálható a ve-
rőcei strandon, ami a kulturált 
kikapcsolódáshoz szükséges – 
ismerteti a nagyközség polgár-
mestere.

Grauszmann György a ven-
dégváró ember szeretetével 
ajánlja az olvasók figyelmébe 
a neves Gorka Géza Kerámia-
múzeum kincseit, a keramikus 
művész hagyatékának megte-
kintését, a nyári időszakban az 
intézmény köré szervezett két-
három napos fesztiválok prog-
ramjait. Verőce kulturális kí-
nálatának palettáján megta-
lálhatók a könnyűzenei ren-
dezvények, gyerekeknek szóló 
előadások, és hamarosan láto-
gathatók lesznek a római kori 
őrtorony maradványai, ame-
lyek mellett kiállítóhely épül a 
vízmű területén.

- A kutatások és a tárgyi bi-

zonyítékok azt igazolják, hogy 
i.u. a 400-as években vámfunk-
ciót is ellátó római kori kikö-
tőerőd működött Verőcén. A 
Duna bal partján emelkedő őr-
torony a rómaiak és a barbá-
rok területének a határvonalán 
állt. Pályázati forrásból ennek 
a hídfőállásnak a tornyát állít-
juk vissza, melyben a víz római 
kori használatát, a feltárt tár-
gyakat mutatjuk be a majdani 
kiállítás segítségével – jelentet-
te be Verőce polgármestere. 

Verőce közúton, vasúton, ke-
rékpárúton és augusztus 4-től 
már a MAHART PassNave 
belföldi hajójárataival is köny-
nyen megközelíthető, mivel 
ezen a napon avatta fel a ne-
gyedszázad után újra megnyíló 
új hajókikötőt Rétvári Bence, 
a térség országgyűlési képvi-
selője és Grauszmann György 
polgármester. A megnyitón az 
Emmi parlamenti államtitkár 
azt hangsúlyozta, hogy a kor-
mány a Dunakanyart kiemelt 

turisztikai fejlesztési térségnek 
nyilvánította, ami megmutat-
kozik a régió támogatásában is. 
– Zebegény és Szob után Verő-
cén adjuk át a harmadik hajó-
kikötőt, amely a belföldi jára-
tok mellett nagyszerűen szol-
gálja ki a lakosság körében 
nagy népszerűségnek örvendő 
– tavaly elindított – immár öt 

dunakanyari hajókörjáratot is.   
- A most átadott hajókikö-
tő is bizonyítja, hogy Verőcén 
minden megvan ahhoz, ami 
egy kellemes családi nyaralás-
hoz vagy kiránduláshoz nélkü-
lözhetetlen. A Duna és a Bör-
zsöny közelsége kiváló lehető-
séget kínál a természetkedve-
lő emberek számára – mondja 

Grauszmann György, aki Ve-
rőce vonzereje mellett azt sem 
hallgatja el, hogy a jövő egyik 
legnagyobb kihívása a 12. szá-
mú főút jobb és bal oldalán je-
lenleg 80 centis sávban haladó 
EuroVelo 6 kerékpárút korsze-
rű és biztonságos átépítése lesz. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Ilyen Erasmus-programunk a magyar 
nyelvű, négy magyar iskola együtt-
működésén alapuló „Mesterségem 
címere” című Erasmus-projekt, ame-

lyet 2019-ben kezdtünk, és a pandémia mi-
att egy évvel meghosszabbítottuk a meg-
valósítást. A négy együttműködő isko-
la négy különböző országban található 
(Brassó; Zenta, Ipolyság, Vác), ám min-
denhol a magyar a tanítás nyelve. Így nem 
a nyelv, hanem a járványhelyzet nehezítet-
te az együttműködés megvalósulását. De 
az akarat és a barátság felülírta az akadá-
lyokat!

Az elmúlt hónapok azzal teltek, hogy fi-
gyeltük a híreket, a lehetőségeket, és pró-
báltuk úgy újratervezni a programunkat, 
hogy az az Európai Fejlesztési Tervhez hű 
maradjon, ugyanakkor a járványhelyzet-
ben minél nagyobb eséllyel megvalósítha-
tó legyen. 

A vezetők 2019 októberi váci találkozója 
után az első mobilitásra még 2019 novem-
berében került sor Ipolyságon, a második-
ra pedig 2021 júniusában Vácott. A közbe-
eső időben pályázat online megvalósítása 
zavartalanul folyt.

Másfél évi szünet után, 2021. június 21-
én határon túli diákok és diákok érkeztek 
Vácra, hogy a Madách Gimnázium tanu-
lóival együttműködve valósítsák meg a pá-
lyázat célkitűzéseit. A Madách Gimnázi-
um pályázati teamje készítette elő a prog-
ramot és a technikai feltételeket. 

A vendégeket Steidl Levente, a Madách 
Gimnázium intézményvezetője köszön-
tötte és kalauzolta a gimnázium épületé-

ben. Ezt követően a váci diákok a kölcsö-
nös bemutatkozások után közös játékok-
kal tették még bensőségesebbé az amúgy is 
nagyon barátságos légkört. Ezután került 
sor a váci diákok kulturális bemutatóira, 
prezentációkra, kvízfeladatokra. 

A gimnáziumi programok után a vendé-
geket és a házigazda váciakat Inotay Ger-
gely alpolgármester fogadta és vezette kör-
be a váci városházán. 

Ezt követte a városnéző kisvonatozás és 
az óriáskerekezés, majd a diákok a barokk 
Váchoz kapcsolódó kvízfeladatokat oldot-
tak meg a Szentháromság tér árnyas fái 
alatt.

A projekt egy hete alatt a határon túli di-
ákok és tanárok sok magyarországi kultu-
rális helyszínnel ismerkedtek meg és ol-
dottak meg ezekhez kapcsolódó kvíz- és 
egyéb feladatokat. Jártak Budapesten, a 
budai vár számos festői pontján, a Ha-
lászbástyán, a Történeti Múzeumban, fel-

keresték a Margitszigetet, a Hősök terét, a 
pesti belvárost. A hét során ellátogattak a 
Dunakanyar több nevezetes településé-
re, Szentendrére, Visegrádra, Esztergom-
ba, valamint Gödöllőre, a királyi kastélyba 
és annak csodálatos kertjébe. A diákok a 
meglátogatott helyek irodalmi-történelmi 
értékeinek megismerése után élményeiket, 
ismereteiket többféle formában feldolgoz-
ták, rengeteg ismerettel gazdagodtak.

Szabadidős programokra is sor került: a 
vendégek voltak moziban, az Európa-baj-
nokság akkoriban zajló mérkőzéseit is fi-
gyelemmel kísérték hatalmas közösségi 
kivetítőkön, de a legnagyobb szabadidős 
élményt a váci sárkányhajózás jelentette 
nekik, illetve az esti beszélgetések, a „ban-
dázások”. 

A brassói gimnázium igazgatónője ezek-
kel a szavakkal összegezte a projekttel és 
a szervezők munkájával kapcsolatos élmé-
nyeit: „Nem is hittem volna, hogy ennyi-
re talál a szó veletek”. Valóban, az együtt-
működések során igazi barátságok alakul-
tak ki, amelyek remélhetőleg a jövőben 
sem érnek véget. A projekt egyik célja ép-
pen ez volt.

A június végi projekt eseménysorozata a 
barátság, az együttműködés jegyében telt. 
A júniusi váci találkozó után a projekt jú-
liusban brassói, augusztusban zentai hely-
színen folytatódik, majd a résztvevők egy 
közös projektzáró eseményen összegzik a 
tapasztalataikat.

Boda Mária
magyartanár

Ideális sportolási és kikapcsolódási feltételek várják a turistákat
Újra van hajókikötője Verőcének

A tudás és a barátság nem ismer határokat 

Igényesen felújított dunai szabadstrand, új hajókikötő, római kori emlék-
hely, a Gorka Géza Kerámiamúzeum kincsei, az éttermek ízletes gasztro-
nómiai kínálata, a cukrászdák finomságai fogadják a Verőcére érkező ven-
dégeket. Az ötszáz fős, 130 millió forint állami forrásból felújított strand 
után augusztus 4-én adták át a MAHART PassNave új hajókikötőjét. 

A Váci Madách Imre Gimnázium ma már pályázati nagyhatalomnak számít, számos projektet va-
lósított meg az utóbbi évtizedben. A legnépszerűbbek a Határtalanul pályázatok, amelyek azon-
ban az utazás korlátozások miatt jelenleg szünetelnek, illetve az Európai Unió által finanszírozott 
Erasmus projektek, amelyek részben online, részben személyes együttműködések révén zavar-
talanul folynak. 

Negyedszázad szünet után nyitották meg újra a hajókikötőt




