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Rétvári Bence és Marton Zsolt jelentette be az állami támogatást 

Operagálával ünnepeltek a sződligetiek

Újra életre kelt az Aranyvonat!

Rétvári: sokkal több győztes  
csatánk van, mint vesztes 

A kormány négymilliárd 
forinttal támogat egyházi 

fejlesztéseket Vácon
A kormány négymilliárd forint támogatást 
biztosít a váci egyházi turisztikai és kö-
zösségi fejlesztésekre - mondta Rétvári  
Bence, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának parlamenti államtitkára az au-
gusztus 4-i sajtótájékoztatóján, Vácon. 

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Rétvári Bence országgyűlési képviselő

Az augusztus 20-i Szent Ist-
ván Napi programsoroza-
tot a Városok sétánya kiál-
lítás is gazdagította. Az Al-
kotmány utcában lehetett 
megtekinteni az Aranyvona-
tot, amely 1938-ban a Szent 
Jobb ereklyénket a történel-
mi Magyarországon körbe-
utaztató vonat mása. A má-
sodik világháborúban meg-
semmisült a szerelvény, de 
a meglévő tervek és törté-
nészek bevonásával hitele-
sen, gyakorlatilag az erede-
tivel majdnem teljesen meg-
egyező formában újra tud-
ták építeni. 

A magyar állam iránti büszkeségre szólított fel augusztus 19-én az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának parlamenti államtitkára Sződligeten, ahol a helyiek az országgyűlési 
képviselő beszédét követően színvonalas operagálával ünnepelték államalapításunkat. 

Írásunk az 5. oldalon

Újabb fontos lépés az M2 továbbépítésében, 
hogy megjelent a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. legfrissebb közbeszerzése az M2 
Vác déli és északi csomópontja közötti mintegy  
10 kilométeres szakasza négysávosításához 
szükséges tervezői munkára. A nyertes felada-
ta az engedélyezési és kiviteli tervek készíté-
se, valamint a szükséges engedélyek megszer-
zése lesz – jelentette be közösségi oldalán Rét-
vári Bence, a térség országgyűlési képviselője. 

Újabb fontos lépés 
az M2-es autóút 

továbbépítésében

Az Emmi parlamenti államtitkára kiemeli: a projektet az 
M2-es Budapest és Vác közötti korábbi fejlesztésével össz-
hangban kell megtervezni. Fontos, hogy a kormány dön-

tött a kétszer két sávos M2-es autóút országhatárig történő meg-
hosszabbításáról. A projekt négy meglévő külön szintű csomó-
pontot érint. A környéken lakók számára fontos, hogy a szaka-
szon a zajárnyékolás megfelelőségét is felül kell vizsgálni és szük-
ség szerinti meg kell tervezni.

Egyáltalán nem természetes, hogy ilyen közössé-
ge van Sződligetnek, akik Ókovács Szilveszternek 
köszönhetően ilyen színvonalas operagálával ün-
nepelnek, de az sem természetes a világ számtalan 

országában, hogy ezekben a hónapokban 50-100 fő össze-
gyűljön és operát hallgasson vagy ünnepeljen szájmaszk 
nélkül – kezdte ünnepi beszédét a nagyközség országgyű-
lési képviselője. 

    A koronavírus-járvány okozta helyzettel összefüggés-
ben kiemelte, hogy hazánknak sikerült számos dolgot el-
kerülni, amit nálunk jóval gazdagabb országok nem tud-
tak. Rétvári Bence példaként az olaszországi, a spanyol-
országi és a franciaországi drámai helyzetet elevenítette 
fel. – Magyarországon mindenhol volt elég orvos és ápoló, 
minden betegnek jutott ágy, gyógyszer és lélegeztető gép – 
jelentette ki. 

Hozzátette: súlyos és nehéz helyzetek is voltak, de óriá-

si köszönet és hála mindazoknak, akik helytállásának kö-
szönhetően itt lehetünk.  – Mi gyorsabban lettünk beolt-
va, mint szinte bármelyik ország Európában, és ennek kö-
szönhetően újra tudtuk indítani az életünket, és együtt ün-
nepelhetjük államalapításunkat – hangsúlyozta az ország-
gyűlési képviselő.

- Van mit bőven ünnepelni! – jelentette ki, majd idézte 
1241-ből az egyik bajor kolostor bejegyzéséből: „Magyar-
országot 350 éves fennállása után a tatárok ebben az évben 
megsemmisítették.” Bajorországban már 1241-ben leírtak 
bennünket, ma 2021 van, és itt vagyunk! – húzta alá  

Rétvári Bence közölte: míg a "történelem süllyesztő-
jében" sok állam tűnt el, addig a magyar, a nagyhatalmi 
törekvések ellenére, itt van a Kárpát-medence szívében.  
– A Kárpát-medence legerősebb nemzete a magyar, ami 
köszönhető Szent Istvánnak is – mondta.

Szentkirályi Alexandra  
kormányszóvivő
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Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Folytatás a 4. oldalon

Kriszta Kinga, Palerdi András, Brickner Szabolcs

Már javában tart a székesegyház belső terének a felújítása

A közelmúltban Nagykátáról érkezett 
Ecseri Pál atya a Szent Imre-templom-
ban tartott szentmisén a legfontosabb 

ünnepi gondolatként fogalmazta meg, hogy kő-
sziklára és nem homokra érdemes építkezni. 
Példabeszédében azt emelte ki, hogy kellő alap-
pal kell rendelkezzen a házunk, hogy az ne dől-
jön össze a szélviharban, a mindennapokban 
szilárd hittel kell rendelkezni ahhoz, hogy meg-
feleljünk a kihívásoknak.

Legnagyobb nemzeti ünnepünkön idén is tar-
talmas és színvonalas kulturális programokkal, 
gálaműsorral várták a szervezők az ünneplőket.

Az esti ünnepi műsor felvezetéseként délután 
öt órától a Dunakeszi Koncertfúvósok nívós 
műsorát élvezhették a település múltjának emlé-
ket állító, színpompás virágokkal és növények-
kel díszített IV. Béla király főtérre kilátogató ün-
neplő dunakesziek.   

Az ünnepi fényben pompázó, zsúfolásig meg-
telt főtér nagyszínpadán pontban nyolckor fel-
csendültek a Himnusz hangjai a Dunakeszi 
Szimfonikus Zenekar előadásában Farkas Pál 

karmester vezényletével. Az ünneplő közönsé-
get, a megjelent önkormányzati vezetőket, kép-
viselőket, a város országgyűlési képviselőjét,  
a fellépő művészeket a rendezvény háziasszo-
nya, Szeredi Helga, a programiroda munkatár-
sa köszöntette kedves szavakkal: „Dunakeszi  
a mi városunk! Dunakeszi a mi otthonunk!" - 
mondta, majd örömét fejezte ki, hogy idén ismét 
méltóképpen ünnepeljük Magyarország állam-
alapítását.

Tuzson Bence: a magyarok 
erénye a megmaradás képessége 

Dunakeszin reggel kilenc órakor az alagi Szent Imre-templomban tartott szent-
misével vette kezdetét államalapításunk tiszteletére szervezett ünnepség au-
gusztus 20-án. Az ünnepi misét Ecseri Pál atya celebrálta, aki megáldotta a vá-
ros új kenyerét. A szentmisén jelen volt Dióssi Csaba polgármester és több ön-
kormányzati képviselői is. Este a városi ünnepségen Tuzson Bence országgyűlé-
si képviselő mondott beszédet, melyet a nagy sikerű gálaműsor követett.

Operagálával ünnepeltek a sződligetiek

Rétvári: sokkal több győztes  
csatánk van, mint vesztes 

Legyünk büszkék több mint 
ezeréves államunkra, amely 
a történelem viharai között is 
meg tudott maradni olyan-
nak, amilyennek Szent István 
megálmodta és magvalósítot-
ta: önálló, keresztény, Európá-
hoz tartozó államnak – han-
goztatta. 

Rétvári Bence közölte: az ál-
lamalapítás az egyik sorsfordí-
tó döntése volt a magyarságnak, 
mert anélkül a nemzet nem ma-
radt volna fenn.

Szent István annak idején a 
keresztény hit alapjaira építve 
tudott stabil viszonyokat terem-
teni; egy erős, nyugati, keresz-
tény államot alapított – mondta. 

Szent István a nehezebb, a 
küzdelmesebb utat választotta, 
de döntésével hosszú távra biz-
tosította a magyar állam füg-
getlenségét. Az általa lerakott 
szilárd alapok még az idegen 
uralmak kilátástalannak tűnő 
helyzeteiben is képesek voltak 
megőrizni a magyarok szabad-
ságvágyát, törekvésüket az ön-
rendelkezésre, a függetlenségre  

- hangoztatta a politikus. 
Ma sem szeretnénk mást, mint 
hogy mindenki egyenrangú fél-
ként kezelje a magyarokat. Ne 
oktassanak ki minket külföld-
ről! Mi tiszteletben tartjuk az 
ő döntéseiket, és nem szólunk 
bele más országok dolgaiba - 
közölte.

Szent István király sziklá-
ra építette országát és életét, ez 
a szikla a keresztény hit. Kiállt 
az egyetemes keresztény érték-
rend mellett, elfogadtatta azt 
népével. Az államalapító meg-
élte hitét, és élete utolsó percé-

ben Magyarországot felaján-
lotta Szűz Máriának - mondta 
Rétvári Bence.

Az Emmi parlamenti állam-
titkára beszéde végén Európa 
gazdasági és aktuális politikai 
helyzetét elemezve megállapítot-
ta, hogy nem a valós problémák 
megoldására koncentrál. – Csak 
azért vagyunk itt, mert sokkal 
több győztes csatánk van, mint 
vesztes, sokkal több sikerünk 
van, mint vereségünk – húzta 
alá. Rétvári Bence kijelentette: 
összességében egy sikertörténet 
Magyarország 1100 éve.  

- Ha egy egészséges büsz-
keség alakul ki bennünk, ak-
kor nyerjük meg a jövőnket. 
Ha büszkék vagyunk múltunk-
ra, ha van bennünk önbecsü-
lés, akkor fényes és diadalmas 
jövő előtt állunk, mert meg-
van bennünk az az önbiza-
lom, ami a jövő sikerességéhez, 
a jövő megnyeréséhez szüksé-
ges. Így kívánok boldog szü-
letésnapot Magyarországnak! 

– fogalmazott Rétvári Bence.  
Az országgyűlési képviselő be-
szédét követően Ókovács Szil-
veszter, az ünnepség házigaz-
dája, a Magyar Állami Ope-
raház főigazgatója színes ope-
ratörténeti különlegességek-
kel mutatta be a II. Sződligeti 
Operagála műsorán elhangzó 
műveket, szerzőiket, és nem 
utolsó sorban a három kivá-
ló énekest, a hazai operaélet 
vezető művészeit - szoprán: 
Kriszta Kinga, tenor: Brickner 
Szabolcs, basszus: Palerdi 
András, és Hidegkuti Pál-
ma zongoraművészt. A Sződ-
ligeten élő Ókovács Szilvesz-
ter magával ragadó, rendkívül 
érdekes, az opera világának 
klasszikusait bemutató, egy-
egy mű születésének történe-
tét ismertető „minielőadásai”, 
a művészek magas színvona-
lú előadása azzal is megszeret-
tette az operát, akinek ez idá-
ig nem nyerte el vonzalmát  
a műfaj. A négy művész cso-
dálatos előadása végén az ün-
neplő sződligetiekkel megtelt 
hatalmas tér zúgó vastapstól 
és az ovációtól volt hangos.

Az operagála után az ünnep-
lők sokasága átvonult a tér má-
sik oldalán emelkedő római 
katolikus templomhoz, mely-
nek oldalán emléktábla ad há-
lát államalapító szent kirá-
lyunk, István honmentő cse-

lekedetéért, és állít emléket az 
1914-18. évi világháború név-
telen hőseinek. Az emléktáb-
lát, Szent István király megdi-
csőülésének 900. évfordulóján, 
1938-ban a sződligeti római 
katolikus egyházközség állí-
totta, melyet megkoszorúzott, 
és főhajtással tisztelgett előt-
te Rétvári Bence országgyűlési 
képviselő és a Sződligetiek Ba-
ráti Köre képviselője. 

Államalapításunk ünnepé-
nek előestéjén rendezett szín-
vonalas megemlékezés végén  
a rendezők Sződliget 2021 tor-
tájával vendégelték meg a részt-
vevőket. A barackos, karamel-
lel ízesített tortát a helyi Rábai 
cukrászda készítette. 

A Sződligeti Zenés Estek ke-
retében rendezett II. Sződlige-
ti Operagálát a ZöldLiget Kö-
zösség a Sződligeti Jubileumi 
Alapítvánnyal, a Sződligetiek 
Baráti Körével és a római ka-
tolikus egyházközséggel ösz-
szefogva szervezte meg, mely-
nek fővédnöke Rétvári Bence, 
Sződliget országgyűlési képvi-
selője, az esemény támogatója 
a Nemzeti Kulturális Alap volt.

Az esti ünnepi műsor előtt  
a helyi önkormányzat szerve-
zett megemlékezést a Szabadság 
téren, melynek keretében fel-
szentelték az új kenyeret. 

    Vetési Imre/MTI
Fotó: KesziPress

A kormány négymilliárd forinttal támogat 
egyházi fejlesztéseket Vácon

Rétvári Bence, a térség 
KDNP-s országgyűlé-
si képviselője kifejtette: 

a kormány a Dunakanyart ki-
emelt turisztikai fejlesztési tér-
ségnek nyilvánította, aminek 
köszönhetően sok beruházásra 
nyílt lehetőség, strandok újultak 
meg, kikötők nyíltak, kisvasút-
vonalakat újítottak fel.

A térség három kiemelt tele-
pülése Vác, Zebegény és Nagy-
maros, ahol komoly fejlesz-
téseket támogat a kormány - 
mondta.

A váci műemlékeknek is meg 
kell újulniuk, és mivel a város 
püspöki székhely, a műemlékek 
jó része az egyházhoz kötődik. 
Az ilyen műemlékek felújítására 
a kormány négymilliárd forint 
támogatást biztosít, ebből reno-
válják a város egyik legismer-
tebb épületét, a székesegyházat 
is - közölte.

Az államtitkár szerint fontos, 
hogy az egyházi és kulturális 
élet rendezvényeit, valamint a 
nagy egyházi eseményeket mi-
nél jobb körülmények között 
tarthassák meg, és a liturgiának 
méltó helyszíne legyen.

Amikor sok ország gazdasági 

nehézségekkel néz szembe a ko-
ronavírus-járvány miatt, a ma-
gyar kormánynak különösen 
fontosak a fejlesztések, a gaz-
dasági élet újraindítása. Vácon 
jó helyre érkezett a kormányza-
ti támogatás, mert gyorsan el-
indult a forrás felhasználása, a 
felújítás - mondta.

Marton Zsolt váci püspök kö-
zölte, hogy jövőre lesz 250 éves 
a székesegyház, amely Vác vá-
rosának szimbóluma is.

Az épület nemcsak a kato-
likusoknak fontos, hanem a 
nemzeti kultúrának is kincse - 
tette hozzá.

A megyéspüspök bejelentet-
te, hogy megújul a székesegy-
ház belső tere, frissítő festést 
végeznek, modern hangtechni-
kai berendezéseket építenek be, 
felújítják a kupola héjazatát, az 
épület külső homlokzatát, a be-
járatnál feljáró épül a mozgás-
korlátozottak számára. Mind-
emellett megújul a Galamb ut-
cai oktatási központ is, melyben 
az egyházi intézményeket ellátó 
600 fős konyhát alakítanak ki - 
ismertette többek között Mar-
ton Zsolt.

MTI/Dunakanyar Régió
Fotó: KesziPress

Ünnepi gálaműsor Dunakeszin

Ókovács Szilveszter

Több százan ünnepeltek
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Marton Zsolt váci megyéspüspök

Államalapításunk ünnepén avatták fel  
az új sportcsarnokot Veresegyházon

A megyéspüspök köszöntője felütéseként 
megemlítette, hogy a nemzeti ünnep 
szép napján jogos a kérdés, hogyan kap-

csolódik Vác Szent István királyhoz. 
– Valójában mindnyájunk váci léte tágabb ér-

telemben István királynak is köszönhető, hiszen 
a történettudomány úgy tartja számon, hogy  
a váci egyházmegyét Szent István király alapí-
totta közel ezer éve. Az első székesegyház a váci 
várban helyezkedett el, a mai Ferences templom 
és kolostor környékén. E köré épült az egykori 
civitas, kiegészítve a már meglévő kistelepülést 
– emelte ki Marton Zsolt.

Nagy ívű beszédét az egyházmegye vezetője  
a múltat, a jelent és a jövőt összekötő kérdésekre 
építette, s többek között azt a kérdést is megfo-
galmazta, hogy milyen volt István király hite, és 
hogyan viszonyult az egyházhoz.

– Ezekkel a jelzőkkel is szokták őt illetni: jám-
bor és szent. A jámborság egy régies, sokszor 
rosszul értelmezett kifejezés. Nem gyámolta-
lanság, vagy beletörődő maflaság, hanem Isten 
igaz ismeretét feltételezi, jelenti, az ő teljes szív-
ből, teljes lélekből, teljes elméből, minden erőből 
való szolgálatát. István személyes példát adott 
erre. Ő nem paktumot kötött a kereszténység-
gel, hanem megtért Krisztushoz. Tíz egyházme-
gyét és számos kolostort alapított, Rómában és 
Jeruzsálemben zarándokházat épített az oda ér-
kező magyaroknak. Ezek mind fontos és szép 
dolgok, de nem ezek a legfőbb érdemei. István 
igaz ember volt. Nem csak beszélt az isteni igaz-
ságról és szeretettörvényről, hanem élte az evan-
géliumot. Fiához, Imre herceghez intézett intel-
meiben a legelső helyre teszi a katolikus hit meg-
őrzésének fontosságát, ezután az egyház szolgái-
nak kijáró tiszteletet és megbecsülést. 

István azt is tudta, hogy az egyház nem egy 
nemzetközi szervezet, hanem nemzetek fölöt-
ti csodálatos valóság, amelyik minden nép életét 
széppé és boldoggá tudja tenni, ha befogadják – 
fogalmazott a kérdést elemezve a megyéspüspök.

Hit, egyház 

Kiemelte azt is, hogy István király a családi éle-
tét is sziklára építette. 

– Mi magyarok azzal büszkélkedhetünk, 
hogy történelmünk kezdeténél egy szent család 
áll. Szent István, Boldog Gizella és fiuk, Szent 
Imre. Az ő házasságukban is igazolást nyert  
a Biblia igazsága, ahol a Teremtés könyvében ezt 
olvassuk: „Isten megteremtette az embert saját 
képmására. Az Isten képmására teremtette őt, 
férfinak és nőnek teremtette őket.” Bámulato-
san szép a mi magyar nyelvünk és roppant kife-
jező. Azt mondja a házasságban élő két személy-
ről, hogy házas felek. A férj és a feleség együtt al-
kotnak kerek egészet, egész életük közösbe téte-
lére hivatottak. Szent Istvánnal és Boldog Gizel-
lával ma is hisszük és valljuk, hogy az Isten által 
teremtett férfi és nő szeretetszövetsége és az eb-
ből fakadó család társadalmi és egyházi életünk 
alapsejtje, ami nem cserélhető fel semmivel. 

Család 

Ma sokszor halljuk, hogy válság-
ban van a házasság és a család intézmé-
nye. Valójában nem a házasság és a bibli-
ai ihletésű család van válságban, hanem az  
a társadalom kerül válságba, amelyik nem is-
meri fel a házasság és a család értékét, elfeled-
kezik annak eredeti értelméről. Ferenc pápa ezt 
így mondja: „Isten nem egy öncélú meghittség 
gondozását bízta a családra, hanem a világ ott-
honossá tételének izgalmas tervét. A család áll 
e megmentő világkultúra kezdeténél és alap-
jánál, mely megment minket oly sokféle tá-
madástól, rombolástól, gyarmatosítástól, mint 
amilyen a pénzé vagy a világot nagy mérték-
ben fenyegető ideológiáké. A család szolgál ala-

pul ahhoz, hogy megvédjük magunkat”. István 
és Gizella családi élete sokunk életéhez hason-
lít abban, hogy a gyermekek vállalása nem csak 
örömet, hanem súlyos próbatételt is jelentett  
a királyi pár számára. Több gyermeküket még 
kisdedként elveszítették, a még nagyobb meg-
rázkódtatást azonban a trónörökös Ottó, később 
pedig a második fiú, Imre váratlan, tragikus ha-
lála jelentette. Szent István lelki nagysága ekkor 
mutatkozik meg a legjobban. Nem omlik össze 
lelkileg, nem őrül meg fájdalmában, Istenbe ve-
tett hite nem rendül meg, nem hagyja ott az egy-
házat és nem tér vissza a pogánysághoz, hanem 
a legnagyobb példát adja, olyat tesz, ami koráb-
ban még egyetlen keresztény uralkodónak sem 
jutott eszébe, a megváltó édesanyját, a boldogsá-
gos Szűz Máriát kéri föl királynőnek – taglalta a 
kérdéskört Marton Zsolt.

Zárszóként pedig megfogalmazta: „Szűz Má-
ria Vác város címerében is benne van. Mi is kér-
hetjük őt, az ő pártfogását, sőt megkérhetjük, 
hogy vezesse ő ezt a várost és megkérhetjük 
Szent Istvánt, álljon Mária mellé és segítsen ben-
nünket a mennyből. Mi katolikusok Szent István 
királyt Magyarország fő védőszentjeként is tisz-
teljük, kérjük őt és köszönjük meg eddigi segítsé-
gét hazánkra, egész nemzetünkre és Vácra!” 

Ribáry Zoltán

***

Hagyományosan az augusztus 20-ai ünnep-
ség adott alkalmat a legrangosabb városi el-
ismerések átadására, kihirdetésére.

A „Vác Város Díszpolgára” címet idén Dr. 
Kampós Katalin gyermekorvos vehette át. 
Balesete miatt nem tudta átvenni egyéni „Pro 
Urbe” díját a Boronkay iskola igazgatója, Fá-
bián Gábor, elismerésének oklevelét, pla-
kettjét feleségének, Fábiánné Kőszegi Erzsé-
betnek adták át a városvezetők. Posztumusz 
„Pro Urbe” egyéni díjjal ismerte el az önkor-
mányzat Furucz Zoltán, a Váci Napló lapala-
pító újságíró-főszerkesztő, illetve Cs. Nagy 
Tamás, a zeneiskola egykori igazgatója ál-
dozatos munkásságát. A „Vác Város Egész-
ségügyéért” kitüntetést ebben az esztendő-
ben Dr. Niegreisz Mária, az Országos Vér-
adó Szolgálat Váci Területi Vérellátó vezető-
je és Nagyné Tar Ágnes szakasszisztens érde-
melte ki.

Marton Zsolt megyéspüspök: 
építsük sziklára hazánkat, 

városunkat, hitünket, családunkat!
A váci augusztus 20-ai ünnepségen Marton Zsolt megyéspüspök mondott 
ünnepi köszöntőt, kérdéseket megfogalmazva a múlt és jelen összefüggé-
seiről, párhuzamairól.

Tuzson Bence: Azok a fejlesztések, amelyeket 
most megvalósítunk, megalapozzák az eljövendő 

nemzedékek biztonságát és jövőjét
Nem lehet kisebb célunk, minthogy a térségünkben élő emberek bizakod-
va tekinthessenek előre, és a mindennapokban továbbra is érezhessék 
környezetük, településük fejlődését, gyarapodását – mondta el a lapunk-
nak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú vá-
lasztókerület országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta azt is, hogy az 
infrastrukturális és oktatási beruházások mellett olyan fejlesztésekre is 
szükség van, amelyek az emberek egészségét garantálják.

Folyamatosan bővítjük és 
korszerűsítjük oktatási 
intézményeinket a kör-
zetünkben élő gyerme-

keknek, fiataloknak – nyilatkoz-
ta lapunknak Tuzson Bence. Tér-
ségünk országgyűlési képviselője 
felhívta a figyelmet arra is, hogy 
a Veresegyházon átadott új sport-
csarnok és környezete lehetővé 
teszi a szabadidő minőségi eltöl-
tését. Mint mondta, a csarnoknak 
és környezetének köszönhetően  
a gyerekek és szüleik is rendsze-
res sportolási lehetőséghez jut-
nak, ami a közös élmények mel-
lett egészségük megőrzésének 
alapja is egyben.

Néhány napja, amikor hazánk, 
Magyarország születésnapját ün-
nepeltük, eszünkbe kellett jutnia 
annak is, hogy Szent István ki-
rályunk nemzetünk alapjait tette 
le. Jól tudta, hogy ezek az alapok 
az eljövendő generációknak nyúj-
tanak majd biztonságot és jövőt. 
Ilyen alapot jelentenek a ma fej-
lesztései is – hangsúlyozta a kép-
viselő, aki lapunknak nyilatkoz-
va úgy értékelte, hogy a kormány 
a koronavírus okozta járvány-
helyzetet európai szinten is ki-
emelkedő sikerességgel kezelte.

A gazdaságot újraindítottuk, 
a foglalkoztatottak száma min-
den rekordot megdöntött a leg-
frissebb adatok szerint – folytat-
ta a képviselő –, a rendszervál-
tás óta nem dolgoztak annyian 
hazánkban, mint most, amikor 
4,5 millió embernek van biztos 
megélhetést garantáló állása Ma-
gyarországon. Ezért az emberek 
büszkék lehetnek magukra – tet-
te hozzá. Mint mondta, a kedve-
ző növekedési adatokban a kor-
mánynak is szerepe van, hiszen  
a megfelelő intézkedésekkel tá-
mogatta a gazdaságot ennek eléré-
sében. Ma már nem az a kérdés, 
hogy mit kezdjünk a munkanél-
küliekkel, hanem az, hogy lesz-e 
elég dolgozó. A legnagyobb véde-
lem a munkából élőknek az, ha 
több a munka, akárcsak a munka-
vállaló, márpedig a magyar gaz-
daság ma ebben az állapotban van 
– fogalmazott a képviselő.

Tuzson Bence beszélt arról is, 
hogy a „száguldó gazdaság” áll 
annak hátterében, hogy az idén is 
lesz lehetőség arra, hogy nyugdíj-
prémiumot kapjanak a jogosul-
tak, ennek összege pedig a gazda-
sági növekedés mértékétől függ, 
de a jelenleg rendelkezésre álló 
adatok ismeretében valószínű-
síthetjük, hogy meghaladja majd 
az ötvenezer forintot, de az ösz-

szeg akár ennél jóval magasabb is 
lehet. Ugyanakkor törekednünk 
kell arra, hogy a kis- és középvál-
lalkozók még tovább erősödhes-
senek, mert ez nagyban hozzájá-
rulhat térségünk fejlődéséhez, il-
letve ahhoz, hogy az itt élő embe-
rek, akár Csomádon, Csömörön, 
Dunakeszin, Erdőkertesen, Gö-
dön, Fóton vagy Veresegyházon  
a hétköznapokban is érezhessék 
és tapasztalhassák az elért ered-
ményeink pozitív hatásait.

„Mindez a részét képezi azok-
nak a törekvéseinknek, hogy 
megalapozzuk a gyermekeink, 
vagyis az elkövetkező nemze-
dékek jövőjét. Ilyen tekintetben 
pedig már eddig is fontos ered-
ményeket értünk el, ezt a mun-
kát azonban továbbra sem tart-
juk lezártnak. Újabb intézkedé-
seket dolgozunk ki, amelyekkel 
megerősíthetjük Magyarorszá-
got. A gazdaságvédelmi intéz-
kedések, amelyekkel a gazdaság 
járványhelyzet utáni talpra ál-
lását segítettük, elérték a kívánt 
hatást, ezekkel csaknem kétmil-
lió embert hoztunk kedvezőbb 
helyzetbe. Csak a bértámoga-
tásokkal félmillió munkahelyet 
védtünk meg vagy teremtettünk 
újjá közvetlenül. A beruházási, 
munkahelylétesítési támogatá-
sok folyamatosak, hiszen az a cé-
lunk, hogy mindenkinek legyen 
munkája Magyarországon” – 
mondta lapunknak Tuzson Ben-
ce. Szerinte ez a fejlődés szin-

te biztossá teszi, hogy ebben az 
évben elérjük az szja-visszatérí-
téshez szükséges öt és fél száza-
lékos GDP-növekedést. A gyer-
meket nevelő szülők ennek ér-
telmében a következő esztendő 
első negyedévében – tehát leg-
később március végével bezáró-
lag – nagy valószínűséggel szá-
míthatnak az szja-visszatérítés-
re, aminek a várható maximális 
értéke csaknem egymillió forint 
is lehet.

Térségünk országgyűlési kép-
viselője mindezt részletezve be-
szélt arról is, hogy a magyar gaz-
daság újraindítása térségünk tele-
pülésein is garantálja a bérek to-
vábbi emelkedését, amelyek nö-
vekedése 2010 óta folyamatos.  
A képviselő úgy fogalmazott, hogy 
körzetünk egy erős, tettre kész kö-
zösség, az itt élő emberek elköte-
lezettek a fejlődés, a kiszámítha-
tó, tervezhető jövő mellett, a biz-
tonságban, a nyugodt építkezés-
ben hisznek, nem pedig az öncélú, 
káoszba vezető hatalmi harcok-
ban. Minden okunk megvan a bi-
zakodásra, hiszen településeinken 
a fejlesztések a járványidőszakban 
sem álltak le, jelentős eredménye-
ket értünk el, ami nagyban hozzá-
járult ahhoz, hogy megőrizzük azt 
a kiemelt helyünket, miszerint ré-
giónk az ország leggyorsabban fej-
lődő térsége – mondta lapunknak 
Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tovább haladunk  
a gyarapodás útján



4 Dunakanyar Régió XXIII. évfolyam 17. szám

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

Csoma Attila gratulál Dér Katának
A két alpolgármester, Sipos Dávid és Nyíri Márton  

Vincze József alkotását tekintik meg

Dióssi Csaba köszöntötte az ünneplő dunakeszieket 

Tuzson Bence mondta az ünnepi beszédet

Turpinszky-Gippert Béla, Piros Krisztina, Mészáros Árpád Zsolt és a "kis művészek"

Folytatás a 2. oldalról

Dióssi Csaba polgármester 
ünnepi köszöntőjében örömte-
linek nevezte, hogy a város fő-
terén újra együtt ünnepelhe-
ti Dunakeszi lakossága hazánk 
legnagyobb nemzeti ünne-
pét, államalapításunkat. Szent 
István király biztos alapot te-
remtett, erre épült fel nemze-
tünk erős közössége, amely 
egy évezreden át ellen tudott 
állni a történelem viharainak 
– mondta a városvezető, aki 
szerint erős összefogásra volt 
szükség, hogy megmaradhas-
sunk a Kárpát-medencében.  

Az összefogás nemcsak 
nemzeti, de városi szinten is 
nagyon fontos – tette hoz-
zá Dióssi Csaba, aki szerint 
ez segíti elő azt is, hogy közö-
sen ünnepeljük nemzeti ün-
nepeinket, városi kulturális 
és szórakoztató programjain-
kat, melyek megszervezéséért 
köszönetet mondott a városi 
programiroda munkatársai-
nak, az ünnepi műsorban fel-
lépő művészeknek és tánccso-
portoknak.  

Egy erős közösségnek van-
nak céljai, amely jól szervezett 
és megfelelő válaszokat tud 
adni az élet kihívásaira, mely-
ben Dunakeszinek nagy segít-
ségére van Tuzson Bence ál-
lamtitkár, a város országgyű-
lési képviselője, akinek meg-
köszönte együttműködő tá-
mogatását.  

Végre ismét együtt ünne-
pelhetünk! Együtt ünnepel-
hetjük Magyarország születés-
napját. Ahogy Jókai fogalma-
zott: „Szent István királyunk 
törvényt, és vallást adott egy 
hatalmas nemzetnek, és Eu-
rópát egy oly nagy országgal 
erősítette meg” – kezdte ün-
nepi beszédét Tuzson Bence. 
Fegyverei adták a hatalmat, 
alkotmánya adta a tartóssá-
got, de keresztyén vallása tet-
te szükségessé Európában – 
hangsúlyozta az államtitkár.

Szent István korában volt egy 
nagy közös értékrend, amelyre 
fel lehetett építeni Európát, és 
fel lehetett építeni Magyaror-
szágot is. Erős alapokra, tartós 
országként! – mondta.

„Sokan, sokszor mondjuk 

azt, hogy Magyarország törté-
nelme tragédiák sorozata. Ta-
tárjárás, törökök, Habsburgok, 
trianoni békediktátum, a szov-
jet uralom… Valóban, felfog-
hatjuk tragédiák sorozataként 
is, de nekünk magyaroknak 
adatott egy különleges képes-
ség, a megmaradás képessé-
ge. Ezért én azt mondom, hogy 
bár voltak Magyarországnak 
túlélésre nehéz pillanatai, de 
ki gondolta volna Trianonban, 
hogy száz év múlva is itt lesz 

Magyarország, erősebb lesz, 
mit az elmúlt száz esztendő-
ben bármikor. De mégis, mi 
magyarok itt vagyunk, mert a 
megmaradás képessége a mi-
énk, mert nekünk van egy erős 
közösségünk” – jelentette ki az 
államtitkár.

– Dunakeszi élen jár a kö-
zösségteremtésben. Különösen 
az elmúlt tíz évben forradal-
mi változásokon ment át, ami-
ért gratulálok a város vezetői-
nek, Dunakeszi egész közös-
ségének, mert Dunakeszinek 
most már nem lakossága, ha-

nem közössége van! Már léte-
zik olyan, hogy Dunakeszi ér-
zés – hangzottak Tuzson Ben-
ce elismerő szavai.

Nekünk, Szent István örökö-

seinek, dunakeszieknek most 
azért kell cselekednünk, hogy 
megőrizzük kulturális, keresz-
tény értékeinket, elért eredmé-
nyeinket, szabadságunkat és a 
jövőnk biztonságát – folytatta 
a politikus.  

Városunk egy olyan telepü-
lés, ahol az emberek mindig 
megdolgoztak a fejlődésért és 
azért, hogy a város, ahol él-
nek, sikeres, békés és bizton-
ságos legyen. Mára Dunake-
szi eljutott oda, hogy az egész 
országot tekintve a leggyor-
sabban fejlődő városok között 

említik, és túlzás nélkül állít-
hatjuk, hogy Dunakeszi a föl-
lendülés korszakában van – je-
lentette ki a város országgyű-
lési képviselője, aki példák és 
eredmények sokaságán ke-
resztül mutatott rá Dunakeszi 
nagy ívű fejlődésére, a telepü-
lés életében megvalósított po-
zitív változásokra, melyekért 
elismerését fejezte ki a város 
polgármesterének, Dunakeszi 
minden polgárának.  

– Minden küzdelmünk, min-
den munkánk a jövőről kell, 
hogy szóljon, mellyel egy bol-
dog, még erősebb várost és or-
szágot teremtünk! Boldog szüle-
tésnapot Magyarország! – hang-
zott Tuzson Bence jókívánsága.

Az ünnepi beszéd után a mű-
vészeké volt a főszerep, akik 
csodálatos élménnyel aján-
dékozták meg a közönséget. 
A közel kétórás előadásban a 
Dunakeszi Szimfonikus Ze-
nekar Farkas Pál vezényletével 
Beethoven, Erkel, Liszt, Szöré-
nyi-Bródy, Bramhs klasszikus 
műveit szólaltatta meg virtu-
óz művészi színvonalon, ami-
kor pedig Turpinszky-Gippert 
Béla előadásában a Bánk bán-
ból a Hazám, hazám, te min-
denem… opera szívet marko-
ló dalszöveg sorai betöltötték 
a hatalmas főteret, kevés néző 
szeme maradt száraz… A kö-
zönség a művészekkel együtt 

énekelte a Szállj fel szabad ma-
dár rockoperát, de együtt dob-
bant a nézők szíve akkor is, 
amikor felcsendült Dunakeszi 
dala, amit közösen énekeltek 
Piros Krisztinával.

Az operaénekes, Turpinszky- 
Gippert Béla, Mészáros Ár-
pád Zsolt színművész és Pi-
ros Krisztina énekesnő, a 
szimfonikus zenekar, Nagy 
Márta művészeti vezető, az 
EtvieDanse Táncstúdió nö-
vendékei, a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola néptánc-
együttese Tóth Zoltán igazga-
tóhelyettes vezetésével, a Far-
kas Ferenc AMI kiskórusa 
Nemeskéri Emese tanár veze-
tésével létrejött közös előadás-
sal maradandó szép élménnyel 
ajándékozták meg az ünneplő 
sok száz dunakeszi polgárt.

Az ünnepi műsor csúcspont-
jaként, az előadás végén Nyer-
ges Attila Nélküled című dal-
szövegét Hogy történjen bár-
mi, amíg élünk s meghalunk/ 
Mi egy vérből valók vagyunk 
–  együtt énekelte a közönség, 
amely hosszú percekig ünne-
pelte a nagy sikerű előadás sze-
replőit és szervezőit.

Boldog születésnapot Magyar-
ország!

Vetési Imre
Fotó: Kovács Zsolt  

és Konkoly-Thege György

Tuzson Bence:  
a magyarok erénye  

a megmaradás képessége 
Ünnepi gálaműsor Dunakeszin

A művelődési központ 
Magyarság Galéri-
ájában (a Lányi Fe-
renc és Gérecz Attila 

termekben) berendezett – mű-
fajában, témakörében és lát-
ványvilágában rendkívül vál-
tozatos, színvonalas – tárlaton 
a közönséget Ceglédi Gabriel-
la művelődésszervező köszön-
tötte. Elmondta, hogy a ha-
gyományosan kiállító művé-
szek mellett idén is jelentkeztek 
újonnan bemutatkozó alkotók. 
Összességében mintegy hetven 
mű tekinthető meg. 

Csoma Attila, a művelődé-
si központ igazgatója megem-
lítette, hogy idén már huszon-
negyedik alkalommal fogad-

hatjuk a Dunakeszin élő művé-
szek alkotásait. – Szép hagyo-
mány, hogy államalapító Szent 
István király ünnepe előtti es-
tén rendezzük meg a városi tár-
latot, amely intézményünkben 
a szezonnyitó rendezvény. Ör-
vendetes dolog, hogy megsza-
kítás nélkül tudjuk megren-
dezni a tárlatot, melyen talál-
kozhatnak egymással az alko-
tók. Hiszen év közben hasonló 
találkozásokra alig van lehe-
tőség. Ez a közösség inspirál-
ja egymást, figyel egymás al-
kotói tevékenységére. Minden 
évben van örömteli és szomorú 
esemény is. A teremben elhe-
lyezett gyászkeretes portrékép 
is jelzi, hogy Bertalan Árpád, 

aki minden évben rendsze-
resen megjelent alkotásaival, 
idén- bár nagyon készült- már 
nem lehet közöttünk. Ama-
tőr művész volt, a lakótelepen 
élt, gipszművekkel jelentkezett. 
Viszont van két alkotó, aki 
idén jelentkezett először. Dér 
Kata egy, Kutasi Tünde három 
alkotással van jelen a tárlaton. 
Külön köszönöm Kubó Éva 
és Nádor Géza művészeknek, 

akik idén a kiállítás katalógu-
sának szerkesztésében, össze-
állításában voltak segítségünk-
re, Mangol Tamás pedig a rep-
rodukciókat készítette el. 

- A kiállítás a város egyik 
kulturális fénypontja, hiszen 
minden művész helyi lakos – 
fogalmazott tárlatnyitójában 
Sipos Dávid alpolgármester. 

– A tárlat helyet ad országo-
san ismert művészeknek, de le-

hetőség van bemutatkozni első 
alkalommal fiatal alkotóknak 
is. Bízom benne, hogy ez a szép 
hagyomány a további évtize-
dekben is folytatódik, azzal a 
kitétellel, hogy a remélhetőleg 
néhány éven belül felépülő mű-
vészetek háza is helyet ad majd 
ehhez hasonló kulturális ese-
ményeknek.  

Az est folyamán Korényi 
Judit, a Farkas Ferenc AMI 

zongorakorrepetitora Mozart 
C-dúr szonátájának első téte-
lét, Schubert Szerenádját, vala-
mint Chopin cisz-moll kerin-
gőjét adta elő.  

A kiállítást, amely a hó-
nap végéig látogatható, Czeg-
lédi Gabriella, Vörös István és 
Mangol Tamás rendezte. 

Katona M. István
A szerző felvételei 

Harminc művész hetven alkotásával megnyílt a Nyári tárlat 2021 
Államalapításunk ünnepéhez kapcsolódva au-
gusztus 19-én nyílt meg a VOKE József Attila 
Művelődési Központban a Dunakeszi Képzőmű-
vészek XXIV. Nyári Tárlata. Ezúttal harmincegy 
alkotó műveit tekinthette meg a közönség.     
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Lengyel Péter

Az Aranyvonatot a Dunakeszi Járműjavító szakemberei restaurálták

Gaál Attila Csaba és segítői egy új, vonzó fesztivál alapjait rakták le

Folytatás a címlapról

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

Kevesen tudják, hogy 
az eredeti díszkocsi 
nem újonnan gyár-
tott vasúti kocsi 

volt, hanem egy kalauzkocsit 
építettek át a Szent Jobb szál-
lítására. Ennek rekonstruálá-
sa világszinten is egyedülálló, 
hasonló újraépítésre még sehol 
sem került sor. Unikális jelle-
gét adja az is, hogy a korabe-
li építési sajátságok mellett a 
modern vasúti közlekedés sza-
bályait is figyelembe vették a 
munka során.

Rendkívüli eredménynek, 
egyben a magyar vasúttörténet 
egyik mérföldkövének értékel-
hetjük az Aranyvonat rekonst-
ruálását – amit a Dunakeszi 
Járműjavító szakemberei vé-
geztek - hiszen ezzel egyedül-
álló értéket közvetíthetünk az 
utókor számára. A munkafo-
lyamat igazán izgalmas részle-
teket rejtett magában, a korhű 
belső tér kialakításához példá-
ul az eredetire nagyon hasonlí-
tó, és a Vasúttörténti Parkban 
ma is látható, Da 6404-es, úgy-

nevezett Dreher-kocsit hasz-
nálták fel.

A program a hosszú távú 
és rugalmas hasznosíthatóság 
érdekében rögzítette, hogy 
a díszkocsi ne csupán hely-
hez kötött kiállítási tárgy-
ként funkcionáljon, hanem 
mozgatás, illetve a vasúti for-
galomba való bekapcsolódás 
révén országszerte és széles 
körben ismertté válhasson, 
bemutatható legyen – nyilat-
kozta Szentkirályi Alexandra 
kormányszóvivő.

Lengyel Péter Dunakeszi 
közmegbecsülésnek ör-
vendő személyisége, aki 

évtizedeken át irányította a 
városi polgárőrséget, szolgál-

ta Dunakeszi közbiztonságát. 
Életének kilencedik évtizedét 
is megkezdő, ám rendkívül 
aktív polgárként napjainkban 
is tiszteletbeli elnökként segíti 

a városi szervezet tevékenysé-
gét. Megalapozott, széles körű 
szakmai tanácsaival és hely-
ismeretével támogatja a ját-
szótérőrség civil aktivistái-
nak önzetlen munkáját, irá-
nyítja a strandfelügyelet tevé-
kenységét.

Lengyel Péter önzetlen kö-
zösségi tevékenységével igyek-
szik példát mutatni a felnö-
vekvő generáció tagjainak is, 
hogy a városunkért, a közössé-
gért érdemes és kell is dolgoz-
ni, hogy mindannyian jól érez-
zük magunkat Dunakeszin.

A dunakeszi polgárőrök do-
yenje elmondta, hogy nagyon 
örül az országos kitüntetésnek, 
de szerényen azt is hozzátette, 
hogy ez az évek óta együtt dol-
gozó közösség, a város közbiz-
tonságáért tenni akaró csapat 
elismerése is. 

(Vetési)

Országos kitüntetést 
kapott a dunakeszi 
polgárőrök doyenje

Az augusztus 14-én Mórahalmon rendezett Országos Polgárőr Napon Len-
gyel Péter, a dunakeszi polgárőrök tiszteletbeli elnöke a polgárőrség meg-
alakulásának 30. évfordulója évfordulója alkalmából dr. Túrós András el-
nöktől a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát vehette át.

A feszt július 30-tól 
augusztus 8-ig tar-
tott. A másfél hetes 
sorozat megnyitó-

ja csodálatosan sikerült. Eljött 
Dióssi Csaba polgármester 
úr, mint fővédnök. Koncer-
tet adott a Dunakeszi Szimfo-
nikus Zenekar Farkas Pál ve-
zényletével. Verset mondott  
a 12 éves Schrődül Adél Sára, 
ő színésznőnek készül. Fellép-
tek a Baross Imre Artistakép-
ző Intézet növendékei, és má-
sok. Nagyon jó volt a hangosí-
tás, a technika, hála az önkor-

mányzatnak, a fesztivál tech-
nikai lebonyolítását segítette  
a Festival Service Kft., a Vi-
sual Audio System Kft., vala-
mint a Strand Bistro Kft. 

A következő napokban sok 
fiatal tehetség lépett fel. Kon-
certek, énekek, versek követ-
ték egymást. Fellépett a du-
nakeszi Et Vie Dance tánc-
csoport. Nagyszerűen játszott 
Oroszki Tamás, a Farkas Fe-
renc AMI kitűnő zongorista 
növendéke. 

Az volt a koncepciónk, hogy 
a kisebbektől a fiatal felnőtt 
művészekig mindenki szere-
peljen, lehetőséget adva a be-
mutatkozásra. Jöttek éneke-
sek a Magyar Állami Ope-
raházból, fellépett a Zene-

akadémiáról 24 akadémista, 
akik a kamarazenélés élmé-
nyét nyújtották a közönség-
nek. Eljött az erdélyi Nagyaj-
káról a nyolc fiatal székely ze-
nészből álló Legbelsőkör nevű 
formáció. Ők a Bohemian 
Betyars zenekar előtt léptek 
fel, s utána a két zenekar tag-
jai barátkoztak, ismerkedtek 
egymással. Esténként jazz- és 
blueskoncertek „hangolták” 
a közönséget. Délelőttönként 
mesefilmeket vetítettünk, és 
bábszínházi előadás is volt.  
A szabadtéri tárlaton a fő-

városi Deák 17 Galéria fia-
tal képzőművészek alkotásait 
mutatta be.  

Az első két-három nap re-
mekül sikerült, sokan eljöttek 
a közeli strandról és a város-
ból, jó volt az időjárás is. Min-
den korosztályt oda tudtunk 
csábítani a színpad elé, a visz-
szajelzések is pozitívak voltak 
a közönségtől. Sajnos aztán el-
romlott az idő és ez nehezítet-
te a műsorok megrendezését. 
Az utolsó estét pedig elrontot-
ta a hatalmas jégeső.

A programok sokszínűségét 
sikerült megteremteni, ezt su-
gallta a színházi ízlésem. Ami 
gondot okozott, hogy nincs 
elegendő támogatás, így arra 
nem volt lehetőségünk, hogy 

plakátokon, és az otthonok-
ba eljuttatott műsorfüzeteken 
hirdethessük magunkat. Sze-
retnénk támogatókat szerezni, 
hogy jövőre ezzel is előre lép-
hessünk. Ingyenesen szervez-
tük a programokat, jövőre is 
ezt szeretnénk, de arra kérem 
a dunakeszi lakosokat, vál-
lalkozókat, hogy ebben segít-
senek. A kapcsolataink meg-
vannak, a művészeti adatbá-
zis a rendelkezésünkre áll. Az 
eltelt tíz nap alatt közel nyolc-
van program volt, ez önma-
gáért beszél. Sokan segítettek 

a szervezésben, de szeretném 
kiemelni közeli munkatársai-
mat: Heiszler Zsuzsanna köz-
gazdászt, Nagy Johanna szín-
művésznőt, Podpinka M. Do-
rina internetes tartalmakért 
felelőst, és Bondár Viktort,  
a Mi A Kavics séfjét.

Kicsi fesztivál volt a mi-
énk, de úgy gondolom, na-
gyot szólt. Nagyszerű a szabad 
strand, a gyönyörű természe-
ti környezetben van egy szín-
pad, ahol felléptek az ifjú te-
hetségek, akik komoly értéket 
képviseltek. Ez volt a célunk és 
úgy vélem, ezt el is értük.

Elmondta: 
Gaál Attila Csaba

Lejegyezte: 
Katona M. István

Nagyot szólt a második 
Fissz Feszt 

Véget ért az idei nyár szórakoztató kulturális programsorozata, a máso-
dik Fiatalok Szabadtéri Színpada Feszt (Fissz Feszt). A dunakeszi szabad 
strandon felállított színpadon generációk sokasága számára zajlottak  
a rendezvények, a mesefilmvetítéstől a Beethoven zongora-előadásig, az 
artista produkciótól a könnyűzenei koncertig. A sorozat művészeti vezető-
jétől és fő szervezőjétől, Gaál Attila Csabától, a Veszprémi Petőfi Színház 
művészétől kértünk értékelést.

Újra életre kelt 
az Aranyvonat!

Kövesse 
lapunkat 

a Facebookon is!
     

Fo
tó

: K
es

zi
Pr

es
s

Fo
tó

: P
od

pi
nk

a 
M

. D
or

in
a



6 Dunakanyar Régió XXIII. évfolyam 17. szám

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

KÖZÉLETI ÚJSÁG
Kiadja:  

Keszi-Press Kft.

Kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

Szerkesztőség: 
2133 Sződliget, Pf. 5. 

Mobil: +36-30/342-8032 
www.dunakanyarregio.hu 

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

Tördelés: 
dtp.telework

Nyomda:  
Mediaworks Hungary Zrt.

Felelős vezető:  
Bertalan László nyomdaigazgató

HIRDETÉSFELVÉTEL:
a Szerkesztőségben: 
a +36-30/342-8032-es 

telefonszámon. 

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

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

változtatása nélkül – szerkesztett formában 
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem 

küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért  
a szerző felel.  A hirdetések valódiságát  

a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért  
felelősséget nem vállal!

     

A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
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

Svante Arrhenius svéd tudós 1896-ban 
először jutott arra a következtetésre, 
hogy a fosszilis energiahordozók égeté-
sének akkori nagyságrendje mellett le-

vegőbe jutó szén-dioxid által okozott többlet 
üvegházhatás is már elegendő nagyságrendű 
ahhoz, hogy jelentősen megemelje a bolygónk 
átlaghőmérsékletét. Napjainkra már a folyama-
tosan növekvő globális ipari tevékenység hatá-
sára kibocsátott üvegházgázok mennyisége az 
akkor szintnek a hússzorosára emelkedett.

James Hansen klímatudós - az ebben a témá-
ban kiemelt jelentőségű és korszakváltást elin-
dító - 1988-as amerikai kongresszusi meghall-
gatásán arra hívta fel a figyelmet, hogy tovább 
folytatva az üvegházhatású gázok növekvő ki-
bocsátását már 2015-re elérhetjük azt a fordu-
lópontot, amely után a globális felmelegedés fo-
lyamata megállíthatatlanná válik.

Hansen számításai nemzetközi figyelmet 
kaptak és ennek hatására még abban az év-
ben az ENSZ égisze alatt létrejött az IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change 
= Éghajlatváltozási Kormányközi Testület), 
amelynek feladata, hogy nyomon kövesse az 
emberi tevékenység által kiváltott klímaválto-
zás folyamatát. A nemzetközi testület munká-
jában több ezer tudós vesz részt a világ szinte 

minden országából, akik munkacsoportokba 
szerveződve követik és dolgozzák fel az aktuá-
lis kutatási eredményeket, melyeket időről idő-
re átfogó jelentések formájában összegeznek. 
Ezeknek a jelentéseknek fontos részét képezik 
azok a modellek, amelyek alapján különböző 
forgatókönyveket felállítva próbálják megbe-
csülni a klímaváltozás jövőbeli folyamatainak 
sebességét, nagyságrendjét és ennek következ-
ményeit.

A testület működésének első időszakában ki-
bocsátott jelentések nem osztották Hansen rö-
vid távú aggodalmait és bár mindig is tartal-
mazták a figyelmeztetést, hogy előbb-utóbb 
meg kell szüntetni az üvegházgázok légköri 
koncentrációjának további emelkedését, igazán 
jelentős hatásokat csak jónéhány évtizeddel ké-
sőbbre jeleztek. Az IPCC 6-8 évente publikál 
egy-egy újabb átfogó jelentést, melyekről álta-
lánosságban elmondható, hogy minden egyes 
újabb jelentés a korábbiakban előre jelzetthez 
képest gyorsabb és jelentősebb mértékű felme-
legedést, és súlyosabb következményeket tar-
talmazott. 

A következő, a hatodik átfogó jelentés közzé-
tétele a jövő évben várható, de a korábbiakkal 
ellentétben - nem várva meg a többi munkacso-
port munkájának eredményét - már most köz-

zétették az 1. számú munkacsoport által elké-
szített anyagot, melyben közel 4000 oldalon át 
összegezik a klímaváltozás folyamatáról napja-
inkban rendelkezésre álló ismereteket és annak 
jövőbeli várható lefolyását.  

António Guterres ENSZ-főtitkár szerint ez 
a jelentés „vörös kód az emberiségnek” és csak 
egy globális összefogás adhat esélyt annak, 
hogy el tudjuk kerülni a közelgő klímakataszt-
rófát. De ahogy a dokumentumból is kiderül, 
nincs idő késlekedésre, nincs helye kifogások-
nak, itt az ideje a gyors és határozott cselekvés-
nek. 

A jelentés nem hagy kétséget afelől, hogy az 
emberi tevékenység a fő okozója a jelenleg zajló 
globális felmelegedésnek, ezen belül is 85%-ban 
a fosszilis energiahordozók égetése. Az 2015-
ös párizsi klímamegállapodásban az a cél lett 
megjelölve, hogy a felmelegedés nagyságát pró-
bálja meg az emberiség 2 Celsius fok alatt tar-
tani az iparosodás előtti időkhöz képest, de in-
kább a biztonságosabbnak tűnő 1,5 Celsius fo-
kos növekedésen belül. 

Nos a most publikált jelentés szerint a 1,5 
Celsius fokot mindenképpen elérjük egy-két 
évtizeden belül és a 2 Celsius fok is csak ak-
kor tartható, ha nem csak nullára csökkentjük 
a globális szén-dioxid kibocsátást, de a már le-

vegőben lévő szén-dioxidból is ki kell vonnunk 
jelentős mennyiséget ahhoz, hogy esélyünk le-
gyen megállítani, esetleg visszafordítani ezt a 
folyamatot. Jelenleg azonban nem áll rendelke-
zésünkre olyan technológia, amely a szükséges 
volumenben lenne alkalmas erre.

A most induló cikksorozatban többek között 
az alábbi kérdésekre próbáljuk megtalálni a vá-
laszt:

- Vajon túl vagyunk-e már azon fordulópon-
ton, melyet James Hansen 2015-re tett, és amely 
után a globális felmelegedés folyamata megál-
líthatatlan?

- Milyen eszközeink vannak a szén-dioxid 
kibocsátás drasztikus csökkentésére és milyen 
áldozathozatal lenne szükséges ehhez?

- Milyen rövid távú következményekkel jár 
a jelenleg zajló és gyorsuló felmelegedési folya-
mat, mire kell felkészülnünk egyénileg, közös-
ségileg, gazdaságilag?

- Mit tehetünk annak érdekében, hogy sike-
resek lehessünk és alkalmazkodni tudjunk eh-
hez a folyamathoz?

Szalóczy Zsolt
(A szerző fizikus, klímakutató, a klímaváltozáshoz 

történő alkalmazkodási rendszereket fejlesztő  
Cassandra Program vezetője)

VÖRÖS KÓD 
az emberiségnek
Nem először kapunk figyelmeztetést arra, hogy a fosszilis energiahordo-
zókra építő globális fejlődés az emberiség számára is végzetes következ-
ménnyel járhat. 

A budapesti sajtótájékoztatón Rétvári Ben-
ce államtitkár, a térség országgyűlési kép-
viselője kiemelte: még soha nem volt közel 

dupla maraton hosszúságú futóverseny a régióban, 
és abban is egyedi az esemény, hogy az útvonala 
egy közműalagúton keresztül a Duna alatt is átve-
zet. A fővédnök hozzátette: a Dunakanyar vállal-
kozásainak összefogásából létrejött sportrendez-
vénnyel hagyományt szeretnének teremteni.

Katus Attila aerobik-világbajnok, aki a futók rajt 
előtti bemelegítését fogja levezényelni, arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a versenynek nemcsak sport-
értéke van, hanem turisztikai is, hiszen a résztve-
vők csodálatos természeti környezetben, a Duna-
kanyarban futhatnak.

"Sok helyen sportoltam már, de a föld alatt még 
sosem. Fantasztikus élmény lesz, mindenkit arra 
biztatok, hogy iktassa be az edzésprogramjába és 
vegyen részt a versenyen" - fűzte hozzá a korábbi 
aerobik-világbajnok.

Szabó Lajos, a szeptember 11-i esemény társ-
szervezője arról tájékoztatott, hogy a verseny rajtja  

Verőcén lesz. A 10 órakor induló 76 km-es táv - 
amelyen egyéniben és csapatban is lehet indulni - 
mezőnye többek között Nagymaros és Zebegény 
érintésével a szobi vasúti hídon fut át az Ipoly fe-
lett Szlovákiába. Innen északi irányba fordulnak a 
futók és Garamkövesdnél keresztezik a Garamot, 
majd a Párkány és Esztergom közötti Mária Valé-
ria-hídon érkeznek vissza Magyarországra. A Duna 
jobb partján futva érik el Visegrádot, ahol a Duna-
menti Regionális Vízmű közműalagútján haladnak 
át a Duna alatt, majd Nagymarostól a másik parton 
futnak vissza a verőcei célba – írja az MTI.

A rövid távú 12 km-es egyéni verseny mezőnye 
két részletben, 8.30-kor és 9.30-kor indul Verőcé-
ről, szintén áthalad a Duna alatt, csak ellentétes 
irányban, a cél pedig Visegrádon lesz. A résztve-
vők érmet, a legjobbak serleget kapnak, pénzdíj vi-
szont nem lesz. A nevezési díj a 14 év alattiaknak 
és a kerékpáros kísérőknek ingyenes, a többieknek 
9900 forint. 

Bővebb információ: www.duplakanyar.hu
 Fotó: KesziPress

Két országot érint és a Duna 
alatt is áthalad a szeptemberi 

Duplakanyar Futóverseny
- Két országot érint, 
három folyót szel át 
és a Duna alatt is át-
halad a Duplakanyar 
Futóverseny, amelyet 
szeptember 11-én ren-
deznek meg első alka-
lommal.

A rendezvény fővédnöke és szervezői
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Hesz Mihály 1968-ban, Kopasz 
Bálint 2021-ben nyert olimpiai 
bajnokságot K1-1000 méteren

Hesz Mihály többszö-
rös párhuzamot tu-
dott vonni a tavaly-
ról idénre halasztott 

olimpia férfi kajak egyes 1000 mé-
ter versenyszámának – végül ket-
tős magyar sikert hozó – alakulása 
és saját olimpiai szereplései között.

– Az egyik párhuzam rögtön 
az, hogy első próbálkozásra, 1964-
ben, ugyancsak Tokióban én sem 
tudtam megnyerni a számot, aho-
gyan a legutóbbi olimpián még 
Kopasz Bálint sem járt sikerrel, és 
ahogyan most Varga Ádám ugyan-
csak ezüstérmes lett, mint én öt-
venhét évvel ezelőtt. Érdekes ez  
a párhuzam. És mivel mindkét ver-
senyzőnk nagyon fiatal még, bí-
zom benne, hogy sok szép sikert 
aratnak további kajakos pályafu-
tásuk során is, örömet szerezve  
a magyaroknak – kezdte nyilatko-
zatát Hesz Mihály.

Saját tokiói ezüstérme kapcsán 
felidézte, hogy az élről paraszthaj-
szállal lemaradva, a harmadik he-
lyezettet viszont két hajóval, tíz 
méterrel megelőzve haladt át a cél-
vonalon, s mint fogalmazott, ez-
zel, huszonegy évesen még inkább 
megnyílt előtte a világ.

– Már az óriási dolog volt, hogy 
bekerültem az olimpiai keret-
be, amiről álmodni sem mertem. 
Az is motivált, hogy éreztem, na-
gyon jónak kell lennem, erőn felül 
kell teljesítenem, nehogy valaki azt 
mondja, hogy itt van egy vidéki 
srác, nagy önbizalommal. Na, ezt 
nem kockáztathattam meg, nem 
is merült fel ilyesmi, hihetetlenül 
megtisztelő volt, ahogyan befo-
gadtak a válogatottba. Úgy vélem, 
hogy az Algyőről indult Kopasz 
Bálintot is megérinthette valami 
hasonló érzés, nagyon szimpati-
kus a szerény és alázatos hozzáál-
lása, az, ahogy mindent alá tudott 
rendelni nagy célja elérésének, sok 
lemondással – folytatta a párhuza-
mok sorát Hesz Mihály.

Megjegyezte: ezüstérme után  
a legesélyesebb trónkövetelőnek 
tartották az 1968-as olimpiára. Ám 
időközben berobbant a legjobbak 
közé egy szovjet versenyző. Olyany-
nyira, hogy többnyire meg is előzte 
őt a köztes világversenyeken.

– Nagyon tudatosan készültünk 
a magaslati levegős körülmények 
közötti versenyzésre, ami Mexikó-
városban várt ránk. 1967-ben kint 
voltunk az előolimpián, és sokat 
edzettünk a xochimilcói pályán. 
Kitapasztaltam, hogy körülbelül 
600-700 méternél lép fel olyan oxi-
génadósság, ami szinte leküzdhe-
tetlen. Kigondoltam hát, hogy ha 
én ide oxigénbőséggel- és erőtarta-
lékkal érkezem, akkor biztosan áll-
va tudom hagyni az élen haladó-
kat. Egy éven keresztül tudatosan 
erre készültem. Minden versenyen 
ezt a taktikát próbáltam. Nemcsak 
versenyen, edzéseken is. Felmen-
tünk Ausztriába, egy gleccser mel-
letti víztározóhoz edzőtáborba, ott 
is így edzettem. Itthon, amikor ele-
gem lett Dunavarsányból, szóltam 
Granek Pityunak, az akkori kapi-
tánynak, hogy hazamegyek Vácra. 
Otthon Babella Lacival, az edzőm-
mel is végig ezt próbáltuk. Az 
edzések színhelyéül szolgáló Du-
na-szakaszon volt egy sárga ház, 
mindig ott indultam meg, addig 
visszafogottan eveztem. Egyéb-
ként az egészben azt volt a legne-
hezebb elviselni, hogy a többiek el-
húznak mellettem, és messze előt-
tem járnak. Tudtam, hogy maxi-
mum három hajó előnyt adhatok, 
többet nem lehet behozni. A szer-
vezetem lassan ráállt erre a takti-
kára. Automatikusan éreztem, mi-
kor mit kell csinálni, és az energia 
szinte magától felszabadult, mi-
közben a két oldalamon az előző 
olimpián engem legyőző svéd Pe-
tersen és a már említett szovjet-uk-
rán Saporenko kezdett kifogyni az 
erőtartalékaiból. Soha nem felej-
tem el utóbbi riválisom arckifeje-

zését, hiszen korábban, az Euró-
pa-bajnokságon ő húzott el mellet-
tem kaján vigyorral, most viszont 
én szinte repültem a vízen, és mi-
kor ránéztem, olyan döbbenet ült 
rajta, ami kitörölhetetlen marad 
számomra – mondta újabb olimpi-
ai felkészüléséről, a nagy futamról 
a kiváló sportember.

Hozzátette: egyúttal nagy 
hangsúlyt fektettek a pszichés fel-
készülésre, annál is inkább, mert 
őt magát is eleve nagyon érdekel-
te a versenyzés pszicho-egészség-
ügyi háttere, így aztán önfejlesztő 
tréningeket is végzett, mert tudta, 
hogy a belső erőnek mekkora je-
lentősége van.

Megemlítette azt is, hogy a 
sportág királyszámaként számon 
tartott versenyszámban való sze-
replés az egész nemzeti csapat 
eredményére nagy kihatással lehet, 
egyrészt presztízse miatt, másrészt 
mert rendre a versenyprogram ele-
jén rendezik.

Záró gondolatként Hesz Mi-
hály megemlítette még: a mai fia-
talok szerinte jóval nehezebb hely-
zetben vannak abban a tekintet-
ben, hogy a modern világban jó-
val több csábítás elterelheti őket  
a lemondásokkal járó verseny-
sporttól, tehát valahogyan meg 
kell próbálni olyan körülményeket 
biztosítani a különböző sportbá-
zisokon, hogy ott az edzések szü-
neteiben, szabadidős szinten is jól 
érezhessék magukat, meglegyenek  
a feltételei a kikapcsolódásnak.

– Ezért is fűzök nagy reményt 
például a Váci Karakán Kajak-
Kenu Sportegyesület pár évvel ez-
előtti megalakulásához, vadonatúj, 
igazán korszerű vízisport bázisunk 
elkészültéhez, bízom benne, hogy 
folyamatosan sok-sok fiatalt sike-
rül itt a sportág szerelmesévé ten-
ni – mondta zárszóként a klub tisz-
teletbeli elnöke. 

Ribáry Zoltán  
(Vác Online)

Hesz Mihály köszönti  
Kopasz Bálintot és 

Varga Ádámot
A tokiói olimpián történelminek mondható sikert ért el Kopasz Bálint is a – 
sportág királyszámaként emlegetett – férfi kajak egyes 1000 méteren ara-
tott pompás győzelmével, magyar szempontból a számot 53 évvel ezelőtt, 
Mexikóvárosban megnyerő, Vácról indult Hesz Mihály örökébe lépve. 

Párhuzamos pályafutások  
a kajak-kenu „királyszámában”: 


