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A szobi Duna-partról rajtoltak el a teljesítménytúra résztvevői 

Rétvári Bence és Kiss-Stefán Mónika 

Kozma Imre atya és az előadás közreműködői

Pencen a legújabb fejlesztés az új játszótér építése

Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke

Szlovák és magyar önkormányzatok 
együttműködése az Ipoly völgyében

A teljesítménytúra résztvevői 
90 kilométert tekertek a gyönyörű 

természeti környezetben

Folytatás a 10. oldalon

A kereszténység küldetése

Játékfilm készül 
a világhírű váci múmiákról
Szeptember 23-án rendezték meg ismét a Váci Polgári 
Estet, melyen ezúttal Kiss-Stefán Mónika filmrendező, 
Nyerges Attila, az Ismerős Arcok szövegírója, énekese 
volt a házigazda Rétvári Bence országgyűlési képviselő 
és szépszámú közönség vendége. Az est háziasszonya 
ezúttal is Fábián Fédra volt.

A Dunakeszi Civilek Baráti Köre kul-
turális műsorral egybekötött ren-
dezvényt tartott szeptember 25-én 
a dunakeszi Szent Imre-templomban 
„Hová tart a világ és benne Magyar-
ország” címmel. A díszvendég és elő-
adó Kozma Imre atya, a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat elnöke. A ren-
dezvény fővédnöke Dióssi Csaba pol-
gármester volt, védnökök  Dunakeszi 
díszpolgárai, valamint számos köz-
életi személyiség.

Ipolydamásd Község Önkormányzata és Kisölved Község Önkormányzata pályázati támoga-
tásban részesültek az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, Kis-
projekt Alapjától a PT4 - A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javí-
tása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése keretében.

A Börzsöny Ring iránti érdeklődés évről évre re-
kordot döntött, hiszen az elsőn, 2019-ben 120-
an, tavaly már 319-en teljesítették a kisebb-na-
gyobb emelkedőkkel és völgyekkel tarkított tá-
vot, míg szeptember 25-én minden eddiginél 
többen, 750-en rajtoltak el a szobi Duna-parton 
kialakított starthelyről.

Rekordszámú, 
750 induló 

a 3. Börzsöny Ringen

Folytatás a 3. oldalon

A Cserhát emelkedői között, a Naszály-
hegység közelében szolidan bújik meg 
Penc község. Budapesttől 40, Váctól ke-
let felé haladva 14 kilométerre fekszik. 
Könnyedén megközelíthető az M0-s kör-
gyűrűről és az M2-es autóútról. A telepü-
lés területe 2134 hektár. Lakosainak szá-
ma 1557 fő – olvasható a község bemuta-
tásaként, ahol az elmúlt években félmil-
liárd forintot meghaladó fejlesztések és 
felújítások valósultak meg. A legfrissebb 
fejlesztés a minap átadott játszótér.

Félmilliárdot meghaladó fejlesztések Pencen

Írásunk a 6. oldalon

Írásunk a 3. oldalon

Írásunk a 6. oldalon
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Tuzson Bence köszöntötte a százéves jubileumukat ünneplő 
dunakeszi reformátusokat

Rétvári Bence országgyűlési képviselő

Kozma Imre atya

Folytatás a címlapról

Az itt elő embereknek fontos a hit és a közösség, ami 
alapot nyújt szellemi értékeink védelméhez és hozzájárul 
biztonságunkhoz – mondta lapunknak Tuzson Bence

Akár egymillió forint közelébe is emelkedhet egy-egy adózó esetében  
a családokat megillető szja-visszatérítés összege, amit februárban fizet ki 
a jogosultaknak az adóhivatal – fogalmazott a lapunknak adott nyilatkoza-
tában Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője. Mint mondta, 
az intézkedés országos szinten 1,9 millió szülőt érint. Térségünkben min-
dig is megbecsültük egyházi közösségeinket, mert az itt elő embereknek 
fontos a hit és a közösség, ami alapot nyújt szellemi értékeink védelmé-
hez és hozzájárul biztonságunkhoz, ezért is külön öröm számomra, hogy 
a napokban százéves jubileuma alkalmából személyesen köszönthettem 
a Dunakeszi Református Egyházközséget – hangsúlyozta Tuzson Bence.

Különleges fontossá-
ga van számunkra 
annak, hogy min-
den körülmények 

között támogassuk a kerü-
letben lévő egyházakat és fej-
lesszük azok intézményeit – 
mondta Tuzson Bence, a Pest 
megyei 5-ös számú választó-
kerület országgyűlési képvi-
selője a Dunakeszi Reformá-
tus Egyházközség százéves 
jubileuma alkalmából meg-
tartott hálaadó istentiszte-
let után a Dunakanyar Régi-
ónak. Az Alföldről ide érke-
zett reformátusok a múlt szá-
zad húszas éveiben Alagon, a 
főleg Sátoraljaújhely környé-
kéről letelepedő hittestvéreik 
pedig a Gyártelepen alakítot-
ták ki az első egyházi közös-
ségüket. A száz évvel ezelőtt, 
1921-ben szórványként meg-
szervezett református közös-
ség 1922-ben vált önálló egy-
házközséggé, anyakönyvi be-
jegyzéseik pedig 1925 óta 
vannak.

Nagyon nagy jelentősé-
ge van ennek a jubileumnak, 
különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy milyen jelen-
tős szerepük van a közösség 
megtartásában, a családok 
megerősítésében, nemzetünk 
fennmaradásában az ilyen 
egyházi közösségeknek – nyi-
latkozta lapunknak Tuzson 
Bence, aki hangsúlyozta azt 
is, hogy térségünk az elmúlt 
években az ország egyik leg-
gyorsabban fejlődő régiójá-
vá vált. Mint mondta, ennek 
köszönhető az is, hogy tele-
püléseink és az itt élő lakos-
ság előtt ebben az időszak-
ban számos olyan lehetőség 
nyílt meg, amely további fel-
lendülést hozhat a régió szá-
mára. Szerinte az itt élő em-
bereknek – s így tehát az egy-
házi közösségeknek is –, a re-
mek együttműködésnek és 
tettrekészségnek köszönhe-
tően folyamatos a fejlődés, 
adott a biztonság és a tervez-
hető jövő.

Tuzson Bence beszélt arról 
is, hogy a kormányzatnak el-
tökélt szándéka, hogy meg-
védje a családtámogatásokat, 
a nyugdíjakat és az alacsony 
adókat. „A magyar gazdaság 
repülőrajtot vett, a második 
negyedéves adatok szerint 

17,9 százalékkal nőtt a brut-
tó hazai termék, ami a vala-
ha mért legnagyobb növe-
kedés. Részben ennek is kö-
szönhető, hogy február 15-ig 
visszatéríthetjük a gyerme-
ket nevelő szülőknek az ál-
taluk az idén befizetett sze-
mélyi jövedelemadót. Ugyan-
csak adóvisszatérítésben ré-
szesülnek a gyermeket nevelő 
kisvállalkozók. A nyugdíja-
sok az idén újabb inf lációs ki-
egészítést kapnak és a magas 
gazdasági növekedés eredmé-
nyeiből ők is részesülni fog-
nak, lesz nyugdíjprémium 
és folytatódik a tizenharma-
dik havi nyugdíj visszaépíté-
se: februárban már legalább 
kétheti juttatást tudunk kifi-
zetni minden magyar nyug-
díjasnak. Ugyanakkor janu-
ártól szja-mentességet bizto-
sítunk a huszonöt év alatti fi-
ataloknak, ezzel is segítve a 
pályakezdésüket, és kétszáz-
ezer forintra emeljük a mi-
nimálbért. Mindez egyértel-
műen jelzi, hogy számunk-
ra kiemelten fontos a gyer-
mekek védelme, a gyermeket 
nevelő családok támogatása, 
de példaértékűnek tekinthet-
jük a fegyveres és rendvédel-
mi szervek munkatársai szá-
mára a hathavi fegyverpénz 
kifizetését is” – nyilatkoz-
ta lapunknak térségünk or-
szággyűlési képviselője. Mint 
mondta, 1,9 millió magyar 
szülő kapja meg februárban 
az szja-visszatérítést – ami 
összességében hatszázmilli-
árd forintot jelent –, amely-

nek kifizetésére az adóhivatal 
máris megkezdte az előkészü-
leteket, tehát a pénz idejében, 
határidőre megérkezik a csa-
ládok kasszájába. Hiszek ab-
ban, hogy ezzel minden csa-
ládot még tovább erősíthe-
tünk majd itt, térségünkben 
is – nyilatkozta a képviselő.

Tuzson Bence a választóke-
rületünkhöz tartozó Gödön 
részt vett a Neveleki Szom-
szédok Egyesülete által szer-
vezett mézfesztiválon és gu-
lyásfőző versenyen, és ellá-
togatott a XIV. Gödi Szüreti 
Lovasfesztiválra is. Ezekről az 
eseményekről szólva úgy fogal-
mazott, hogy az ilyen rendez-
vények nemcsak a szórakozás-
ról és az ünneplésről szólnak 
– bár ez sem elhanyagolható, 
ha arra gondolunk, hogy térsé-
günk híres arról, hogy az em-
berek szeretnek itt élni –, ha-
nem fontos gazdasági üzene-
tük is van, hiszen a méz pél-
dául ősidők óta az emberi táp-
lálkozás része és a természet 
ajándéka, másfelől pedig – 
mint mondta – „a szeptember-
től novemberig tartó időszak 
egyik legfontosabb gazdasági 
és egyben társadalmi esemé-
nye a szüret. A magyar ember 
számára mindig is fontos ün-
nep volt ez az időszak, és sze-
rencsére mindmáig megőriz-
te ezt az örömteli jellegét Gö-
dön is. Ezért is tartozunk hálá-
val a helyi szervezőknek, hogy 
a magyar szüreti hagyományo-
kat megőrzik és továbbadják.”

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tovább folytatódik 
régiónk fellendülése

Mint minden tele-
pülésen, így Pen-
cen is létfontos-
ságú a belterü-

letű utak minősége, melyek 
felújítására Pest Megye Köz-
gyűlése 94,6 millió forint tá-
mogatást nyújtott, míg a Ma-
gyar Falu Program keretében 
28 millió forintot nyert útfel-
újításra a falu. Az általános is-
kola és a polgármesteri hivatal 
energetikai fejlesztésére 55,5 
milliót, egy 2019. decembe-
ri kormányrendelet 169,5 mil-
lió forintot biztosított a Pen-
ci Cserhátliget Általános Is-
kola fejlesztésére, Pest megye 
105,7 millió forinttal támogat-
ta a bölcsőde fejlesztését. A he-
lyi közösség életében kiemelt 
gazdasági – de mondhatni tár-
sadalmi - szerepe van a falusi 
piacnak, melynek fejlesztésére 

40,5 millió forint állami támo-
gatás érkezett Pencre. 

A görögkatolikus egyházköz-
ség közösségfejlesztési prog- 
ramra 6,1 millió támogatást 
nyert 2020-ban, idén pedig 
3,5 millióval segítette az állam  
a működésüket. Orvosi esz-
közbeszerzésre 4,84 millió fo-
rint jutott – ismertette a jelen-
tősebb támogatásokat Rétvári 
Bence a minap, amikor a Ma-
gyar Falu Program 5 millió fo-
rintos támogatásának és a he-
lyi közösség önzetlen munká-
jának köszönhetően felavatták 
a település új játszóterét. 

- Jó érzéssel mondhatom, 
hogy a budapesti demográfi-
ai csúcson délelőtt Mike Pen-
ce, az Amerikai Egyesült Ál-
lamok előző alelnöke elisme-
réssel beszélt a magyar család-
politikáról, a hazánkban meg-
valósított családtámogatási 
rendszerről – kezdte beszédét 

a régió KDNP-s országgyűlé-
si képviselője, aki szerint ak-
kor családbarát egy ország, ha 
a kis településekre, falvakba is 
megérkezik a szükséges segít-
ség, akár játszótér és óvodaud-
var építésére vagy bölcsőde fel-
újítására. 

- Mi azt szeretnénk, és ezért 
dolgozunk, hogy Magyar-
ország ilyen családbarát or-
szág legyen – emelte ki Rét-
vári Bence. Hozzátette: a Ma-
gyar Falu Program keretében 
megvalósuló fejlesztésekkel az 
a kormány célja, hogy minden 
faluban elérhetőek legyenek az 
oktatási, egészségügyi, és azok 
a közszolgáltatások, melyek a 
nagyvárosokban megvannak. 

- Ezt szolgálja ebben a gyö-
nyörű ligetes parkban 5 mil-
lió forint állami támogatással 
felépített új játszótér is, mely-
nek köszönhetően a Pencen élő 
gyerekek kulturált környezet-
ben, biztonságos és ötletgazdag 
játszóeszközökön játszhatnak 
– mondta az Emmi parlamen-
ti államtitkára, aki részlete-
sen ismertette, hogy az elmúlt 
években milyen fejlesztések va-
lósultak meg a faluba érkezett 
563 millió forint állami támo-
gatásból.

- Penc népszerű, egyre töb-
ben választják új otthonuknak 
a települést, mert érzékelik, 
hogy szépen fejlődik – mond-
ta Rétvári Bence, aki Zérczi Jó-
zsef alpolgármesterrel és a bol-
dog gyerekekkel közösen fel-
avatta a ligetes parkban épített 
új játszóteret.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Félmilliárdot meghaladó 
fejlesztések Pencen

Dr. Farkas László plébános megnyitójá-
ban köszöntötte a jelen lévőket, köztük 
Kozma Imre atyát. Skripeczky István,  

a baráti kör elnöke egy idézettel vezette be  
a programot: „A világtörténelem utolsó szava 
nem a gyűlölet, nem a szenvedés, nem a halál, 
hanem az Isteni irgalom lesz.”  

Az irgalom héber eredetű, jelentése gyönyö-
rű, biztonság és védelem. Ez az irgalmas Isten 
ajándéka – mondta bevezetőjében Kozma atya. 
Az irgalmas ember karizmája a hospitalitás, be-
fogadjuk a legkiszolgáltatottabbakat, de nem 
könnyű biztonságot és védelmet nyújtani egy 
beteg embernek, ám mindig legyen, aki hozzá-
fordul, aki lehajol hozzá, és hozzátesszük, amit 
a tudomány segít. 

Ebből a szép gondolatból kiindulva szólt a vi-
lág jelenlegi helyzetéről. Kitért a nemrég lezaj-
lott Eucharisztikus kongresszusra, ennek kap-
csán beszélt Szent Istvánról, az államalapító-
ról, a keresztény küldetésünk meghatározójáról. 
Hangsúlyozta, hogy ha erre gondolunk, akkor  
a hit védelme a nemzet, a haza, az egyház, a ke-
reszténység, ami összetartozik. 

Arról is részletesen szólt, hogy az egyetlen 
földrész Európa, amely a kereszténységben szü-
letett. Ez a földrész, ezen belül a nyugat most is 
keresztény, függetlenül attól, hogy milyen hí-
rek érkeznek most onnan, de ez volt a keresztény 
kultúra zászlóshajója. Egyedül a kereszténység-
nek van küldetése. 

Kitért a nyílt társadalom problémájára, a sza-
badság mértéktelen hajszolására, arra, hogy az 
egyén érdeke megelőzi a család, a nemzet, és  

a különböző közösségek érdekét. Ez döbbenetes, 
nem tudják elfogadni a nemzetek küldetéstuda-
tát. Nekünk magyaroknak mindezek ellenére 
van küldetéstudatunk, nem veszítettük el az ér-
tékeinket, a keresztény kultúránkat, a hitünket.

A pénz, a haszonelvűség mindinkább terjedő 
problémáiról, a manipulációról, a technikai fej-
lődés hamis mítoszáról, az emberi jogok kifor-
dításáról is beszélt előadásában dr. Molnár Ilo-
na volt tisztifőorvos.

A virtuális világ felé sodródó emberiség jö-
vőképét felvázoló beszédében arról szólt Dal-
los Gyula, a magyar díjlovaglás örökös bajnoka, 
Dunakeszi díszpolgára, hogy saját példamutatá-
sunkkal adhatunk példát arra, mit jelent a ke-
resztény hit.

A kulturális műsor keretében fellépett Arany 
Éva (ének, gitár), László Andrea (ének), S. Zádor 
Éva (hegedű), Bolyosné Pethő Ilona (orgona). 

Katona M. István
A szerző felvételei

A kereszténység küldetése 
Folytatás a címlapról
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Dióssi Melinda, Balázs Ibolya, Ignéczi István, 
Mangol Tamás, Vörös István

A győztes csapat a zsűri tagjaival és a politikusokkal

Az ellenzéki előválasztáson szo-
ros versenyben a jobbikos 

jelölt, Inotay Gergely legyőzte  
a sződligeti polgármestert, Juhász 
Bélát a váci választókerületben. 
Az 5. számú, Dunakeszi központú 
választókerületben Dorosz Dávid 
győzött, aki 3 ezernél is több voks-
sal előzte meg a második Tonzor 
Pétert. Mind a két választókerület-
ben Dobrev Klára, Karácsony Ger-
gely, Márki-Zay Péter a sorrend.

Eredmények:

Pest megye 4-es számú választóke-
rületében az egyéni jelöltek végered-
ménye:
1. Inotay Gergely (Jobbik, LMP, 

MSZP, Párbeszéd, Új Kezdet, 
Mindenki Magyarországa  
Mozgalom): 2766 szavazat

2. Juhász Béla Róbert (Új Világ 
Néppárt, Momentum, DK,  
Liberálisok): 2416 szavazat

3  Gyurcsik Ádám (független):  
523 szavazat

Ebben a választókerületben a mi-
niszterelnök-jelöltekre leadott sza-
vazatok:
1. Dobrev Klára: 1897 szavazat
2. Karácsony Gergely:  

1551 szavazat
3. Márki-Zay Péter: 1344 szavazat
4. Jakab Péter: 755 szavazat
5. Fekete-Győr András:  

246 szavazat

Pest megye 5. számú 
választókerületében 

Dorosz Dávid győzött

Pest megye 5-ös számú választóke-
rületében az egyéni jelöltek végered-
ménye:
1. Dorosz Dávid (Párbeszéd, LMP, 

MSZP, Momentum, Jobbik): 
6510 szavazat

2. Tonzor Péter (DK, Liberálisok, 
MMM): 3385

3. Fekete László (Új Világ Nép-
párt, LMP): 483

Ebben a körzetben a miniszterel-
nök-jelöltekre leadott szavazatok:
1. Dobrev Klára: 3489 szavazat
2. Karácsony Gergely: 3183
3. Márki-Zay Péter: 2491
4. Jakab Péter: 1030
5. Fekete-Győr András: 431

Lapzártakor

Inotay és Dorosz 
nyerte az ellenzéki 

előválasztást 
régiónkban

Az eseménysorozat cél-
ja, hogy minél töb-
ben legyenek része-
sei a közművelődési 

intézmények által nyújtott kul-

turális sokszínűségnek, értékel-
vűségnek. A „Mindennap érté-
ket adunk” szlogennel a szerve-
zők azt üzenik, hogy a közműve-
lődés a hétköznapokban is érté-

kes kultúrát közvetít és teremt. 
A művelődési központ Magyar-
ság Galériája már hosszú ideje 
ezt a célt szolgálja.

Szombaton nyílt fotókiállí-
tás „+3 Fé” címmel, Ignéczi Ist-
ván, Mangol Tamás és Vörös Ist-
ván fényképeiből. A képek mel-
lett régi fényképezőgépek is be-
mutatásra kerültek Ignéczi Ist-
ván gyűjteményéből, ahol igazi 
ritkaságok mellett nosztalgiáz-
hattak az érdeklődők.

A megnyitón Dióssi Melinda 
köszöntötte a vendégeket, majd 
felkonferálta az est előadóit: 
Bergl Noémi zongoraművészt és 
Rittner Róbert hegedűművészt. 

Ezt követően a kiállítók barát-
ja, Balázs Ibolya nyitotta meg a 
kiállítást. Beszédében röviden 
rámutatott a kiállított képek stí-
lusában fellelhető különbségek-
re, vagy éppen hasonlóságokra 
és elmondta hogyan került ő is 
közelebb a fotózás világához a 3 
kiállító által.

„Azt gondolom, hogy 3 nagy 
tehetségről beszélhetünk, még-
is mindhármójuk különböző 
szem-lélettel van megáldva.”

A megnyitó végén újra a zené-
szek játékát élvezhettük.

Vasárnap a gyereké volt a fő-
szerep, hiszen délelőtt a Maszk 
bábszínház: Mátyás király 
bolon-dos bolondja című elő-
adását nézhették meg, ami a 

„Köszönjük Magyarország” 
program ke-retében valósult 
meg, így ingyenesen lehetett 
megtekinteni.

A kiállítás megtekinthető 
munkanapon 9-17 óra között, il-
letve előre egyeztetett időpont-
ban október 22-ig.

A szerk.
Fotó: Pass Dezső

„+3Fé” – címmel nyílt fotókiállítás A dunakeszi VOKE Jó-
zsef Attila Művelődési 
Központ idén két prog-
rammal is csatlakozott 
a Kultúrházak éjjel-
nappal országos ren-
dezvénysorozathoz.

A rendezvényt szer-
vező Dunakeszi 
Programiroda iga-
zán tartalmas prog-

ram kínálatából kiemelke-
dik – többek között – a Révész 
István Helytörténeti Gyűjte-
mény ingyenes tárlatvezetése, 
a Dunakeszi Feszt kis színpa-
dán debütált Bartha Tóni Báb-
színháza ezúttal a főtéren tart 
bemutatót. Ezt a produkciót 
a Dunakeszi Koncertfúvósok 
követik, majd a Német Nyelv-

oktató Nemzetiségi Általános 
Iskola tánccsoportja lép fel. 
Dunakeszi tehetséges fiatal 
énekesnője, Arany Évi is szín-
padra áll, valamint idén elő-
ször légtornász bemutatóval is 
készülnek a szervezők. Szabó 
Kira Vivien karikabemutatóját 
16.45-től láthatja a közön-
ség, 18 órától pedig kezdődik 
a Cimbaliband és a Talamba 
Ütőegyüttes közös koncertje.

Az idei rendezvény külön-
legessége, hogy ezen a na-

pon 16 órakor nyílik meg a 
polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálatán a Kossuth- és 
Prima Primissima-díjas gra-
fikus, Sajdik Ferenc Gyerek-
korom Dunakeszije című ál-
landó kiállítása. A tárlat anya-
gának különlegességét az adja 
– egyebek mellett -, hogy a 
kiváló művész rajzain meg-
örökítette Dunakeszi jelleg-
zetes utcáit, házait, ahogyan 
ő látta őket, amikor Dunake-
szin élt. 

Idén egynapos lesz 
a búcsú Dunakeszin

Október 3-án, vasárnap tartják a hagyományos Szent Mihály-napi búcsút 
Dunakeszi főterén. Idén is a település védőszentjéről elnevezett Szent Mi-
hály-templomban a szentmisével veszi kezdetét a programsorozat, amely 
– noha csak egynapos lesz – ezúttal is gazdag kulturális kínálattal vár-
ja az ünneplő dunakeszieket. A színes forgatagban lesz kézműves foglal-
kozás, bábelőadás, és megnyílik egy különleges tárlat, a Sajdik kiállítás.  

Folytatás a 8. oldalon

A Visegrádi4  Lecsócsálom lecsója nyerte a fődíjat 
Bálint Antónia és Tuzson Bence is a magyaros lecsót imádja

Huszonhárom csapat különleges és ízletes le-
csóval igyekezett meghódítani a zsűri tagjait és 
a 8. Dunakeszi ALcSÓfesztivál több száz fős kö-
zönségét. Egy év kényszerű szünet után – a ko-
rábbi évekhez hasonlóan – idén is óriási érdek-
lődés mellett rendezték meg a lecsófesztivált. 
Már a déli órákban hömpölygött az érdeklődők 
sokasága a Korona Kávézó és Söröző előtt kiala-
kított fesztiválutcában.

A bográcsokban a 
sokféle alapanyag-
ból és egyedi ízesí-
téssel összeállított 

rotyogó lecsó csábító illata be-
töltötte a hatalmas teret. A vi-

dám, jó hangulatban szorgos-
kodó csapatok tagjai nagy fi-
gyelmet fordítottak környeze-
tük kialakítására és az étel tá-
lalására is.
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„Ha nem repülhetsz, fuss! Ha 
nem futhatsz, menj! Ha nem 
mehetsz, csússz! De bárhogy is 
legyen: mozogj!” (Ifj. dr. Mar-
tin Luther King). A sportok-
ban mindig jeleskedő, orszá-
gosan is szép eredményeket 
felmutató Fazekas iskola sport-
élete mottójának tekinti a fenti 
idézetet. A Zöld Iskola Alapít-
ványon keresztül a szülői, nem 
utolsó sorban az önkormány-
zati támogatásra, valamint az 
iskola Diák Sportkör támoga-
tására mindig számíthatnak, 

Kondiparkavatás
 A magyar diáksport napján (melyet minden év szeptember utolsó péntek-
jén tartanak) a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetisé-
gi Általános Iskolában átadták rendeltetésének az újonnan épített kültéri 
tornapályát, hivatalos nevén a Kondiparkot. 

TÁBLA Sor Sír Név Temetés 
dátuma

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

III. 1. 33. Kopriva Alajos 1932.08.31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: dunakeszi.temeto@gmail.com

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Tisztelt Hozzátartozók!

Ez alkalommal a Du-
nakeszi Szimfoni-
kus Zenekar Far-
kas Pál vezényletével 

Farkas Ferenc Furfangos diá-
kok című táncjátéka zeneka-
ri szvitjét szólaltatta meg. A 
mű történetét az egyes zene-
számok között Babják Anna-
mária színművésznő tolmá-
csolta. A sikeres koncertet fi-
atalok, idősebbek, családosok 
nagy számban hallgatták. Rá-

adásként eljátszotta a zenekar 
Brahms 5. Magyar táncát. 

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma kiírt egy pályáza-
tot, melyre önkormányzatok 
jelentkezhettek, tudtuk meg 
Farkas Páltól. Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata is pályá-
zott és az elnyert lehetőségből 
harminc koncert valósul majd 
meg a településen. – December 
30-ig tizenöt előadást rende-
zünk, és a tavaszi időszakban 
indul el a folytatás – mondta 
Farkas Pál.  

- Nagyon örülünk a kon-
certnek – mondta Anna, a két 
gyermekes édesanya.

- Tegnap a zeneiskolában 
voltunk növendék hegedűkon-
certen, ugyanis a nagyobbik 
lányom, Dorka elkezdett he-
gedülni, amit nagyon szeret, 
és hegedűművész szeretne len-
ni. A kisebbik Dia lányom még 
csak a zeneszeretetnél tart.

Az ősz folyamán a szimfoni-
kus zenekar mellett fellép a ze-
nekar tagjaiból álló Trio Brillo 
együttes, a Dunakeszi Rézfú-

vós Kvintett, az Ad Hoc ének-
együttes, melynek tagjai kö-
zött hallhatjuk majd a Duna-
keszin élő Gyombolai Bálintot 
és Gyombolainé Iványi Már-
tát. Hallhatjuk majd a Volver 
La Vida együttest, melynek 
két szereplője Bojta Zsuzsanna 
mezzoszoprán és az ugyancsak 
Dunakeszin népszerű Manuel 
Betancourt Camino basszbari-
ton énekművészek.

  Megtudtuk még, hogy októ-
ber elsején, a Zene világnapján 
koncertet rendez a Dunakeszi 
Szimfonikus Zenekar, melyen 
fellépnek a Farkas Ferenc AMI 
által rendezett IX. Farkas Fe-
renc Zongoraverseny díjnyer-
tes növendékei, a VOKE József 
Attila Művelődési Központban 
18 órakor.

Katona M István
A szerző felvétele

TérZene DunakeszinElőször csendült fel 
szeptember 23-án a 
muzsika Dunakeszin, 
a Casalgrande téren 
a 15 előadásból álló 
TérZene sorozat első 
koncertjén. Az idei év-
ben az év végéig min-
den csütörtök délután 
17 órai kezdettel ze-
nei- és énekegyütte-
sek tartanak színvo-
nalas koncertet a vá-
ros kedvelt találkozási 
helyszínén.

jelentette ki Papné Szalai Csil-
la intézményvezető avató be-
szédében. 

– Az összefogás eredménye-
ként készült el iskolánk kül-
téri tornapályája, melyért kö-
szönetet mondok Kovács Gá-
bornénak, korábbi igazga-
tónknak, az alapítvány elnök-
helyettesének, Dióssi Csaba 
polgármester úrnak a rendsze-
res évi támogatásért, Sopsics-
Kovács Diának és Adorján Ta-
másnak, a szülők, mint leg-
főbb támogatóink képviselő-
inek, a Diák Sportkört vezető 
kollégáimnak, Bársony Ani-
tának, Csomai Renátának és 
Bajkán Katalinnak. 

A továbbiakban elmond-
ta, hogy az öt-hat éve felújított 
tornaterem szép és biztonsá-
gos, de nagyobb nem lett. A 
jelenleg már nem használható 
kézilabda pályán meglátszik 
az elmúlt negyven év, maradt 
a séta, az „elméleti” sportolás, 

ami az elmúlt két évben sajnos 
a járványnak volt köszönhető. 

– Ezzel a pályával szeret-
nénk visszahozni a mozgás 
varázsát. Kezdetben tanári 
felügyelettel használható, ám 
idővel minden 140 centimé-
ternél nagyobb tanulónak le-
hetősége lesz tanórákon, majd 
szünetekben használni az esz-
közöket. 

– Nagy öröm az önkor-
mányzat számára, hogy egy 
kültéri sportparkkal bővül-
hetett a városi kínálat, bár ezt 
csak az iskola tanulói használ-
hatják. Tudjuk, hogy „Ép test-
ben ép lélek”, és örvendetes, 
hogy minél több lehetőség van 
a régi latin mondást tartalom-
mal megtölteni – mondta kér-
désünkre Dióssi Csaba pol-
gármester, majd hozzátette: 
– A Nyíltvizi Edzőközpont-
nál még lesznek bizonyos fej-
lesztések, és fontos számunk-
ra, hogy az iskola kézilabda-

pályája felújításra kerüljön, 
ezen már dolgozik az önkor-
mányzat. 

A Kondiparkot felsős diá-
kok csapata „üzemelte be” vál-
tozatos, érdekes és látványos 
gyakorlatokkal. 

Kilenc éve szertornázik a 
Honvéd sportegyesületben 
Hamza Vargity Bence Antal 
hetedik a. osztályos tanuló, 
aki különleges gyakorlatokat 
mutatott be. 

– Nagyon örülök ennek a 
pályának, és szerintem a tanu-
lótársaimnak is sok örömet je-
lent majd. 

– Nagy létszámú az iskola és 
nagy szükség van olyan lehe-
tőségre, ahol a testnevelésórá-
kat meg tudjuk tölteni tarta-
lommal – mondta Bajkál Ka-
talin testnevelő tanár. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Kövesse lapunkat 
a Facebookon is!

     

Papné Szalai Csilla 
igazgató mondott 

avatóbeszédet
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Rományik Ferenc, Ipolydamásd polgármestere

Fábián Fédra, Nyerges Attila, Kiss-Stefán Mónika, Rétvári Bence

A rendezvényt megelő-
zően sajtótájékozta-
tó keretében beszélt 
Kiss-Stefán Mónika a 

készülő filmjéről, melyben meg-
elevenedik a váci múmiák tör-
ténete egy játékfilmen keresz-
tül. Rétvári Bence bevezetőjében 
arról beszélt, hogy egy jelentős 
filmalkotás készül Vácról, amely 
a város történetét, a 18. század-
ban élő helyi polgárok életét mu-
tatja be a valós történetek alap-
ján. 

Az országgyűlési képviselő 
bemutatta a játékfilm ötletgaz-
dáját, megálmodóját, rendezőjét 
és producerét, Kiss-Stefán Mó-
nikát.

„Amikor először találkoz-
tunk, ő állt elő ezzel a filmjavas-
lattal, ami nyilvánvalóan nekem 
elsőre megtetszett, hiszen való-
ban ma egy közkedvelt műfaj-
ban tudja bemutatni a 18. szá-
zadi Vác világát. Ez nemcsak a 

váciaknak szól, hanem az egész 
országnak szól, sőt nemzetközi 
szinten is fontos, hogy létrejön 
ez a film, hiszen a váci múmiák 
világszinten is egyediek. A vilá-
gon is kevés olyan leletegyüttes 
található, ami ehhez mérhető. 
Ezért fontos, hogy országnak-vi-
lágnak egyaránt fel tudjuk hív-
ni a figyelmét erre, melynek kö-
szönhetően Vác ismertségére, 
hírnevére és a látogatottságára a 
jövőben minden bizonnyal pozi-
tív hatással lesz” – fogalmazott 
Rétvári Bence.

Az országgyűlési képviselő 
azt is elmondta, hogy a Magyar 
Nemzeti Filmalap is támogatja a 
film előkészületeit, melynek se-
gítségével már elkészült a forga-
tókönyv. Kiemelte: Kiss-Stefán 
Mónika mellett egy lelkes, felké-
szült szakmai csapat dolgozik az 
alkotáson, de maga a rendező is 

mindent megtett, hogy tényleg 
testközelből megismerje a váci 
múmiák életét, történetét.

Hozzátette: bízik abban, hogy 
egy olyan film készül, amely Vác 
eddig soha nem látott arcát és kü-
lönlegességét mutatja be a törté-
nelmi tények, a múmiákat öve-
ző misztikumok és az alkotó öt-
letgazdagságának ötvözete révén. 

A múmiák történetének fil-
mes feldolgozására minden váci, 
minden magyar büszke lehet, 
hiszen Magyarország egy külön-
leges történelmi kuriózummal 
rendelkezik – emelte ki Rétvá-
ri Bence.

„Vác polgárai nagyon szeren-
csés emberek, hiszen az 1994-
ben megtalált váci lelettel ők 
múmia világhatalommá váltak” 
– kezdte Kiss-Stefán Mónika. 
Hangsúlyozta: még mindig úgy 
érzi, hogy nagyon sokan nem 

tudnak arról, hogy Vácon mi-
lyen leletegyüttest találtak.

„Méltatlanul nem tudják, hi-
szen már az Ötzinek a kutatója, 

a Tutanhamon kutatója Albert 
Zink is idejár vizsgálni a váci 
múmiákat és még ma is talál-
koztam olyan emberrel, aki még 
soha nem hallott a váci múmi-
ákról. A váci múmiákat  Papp 
Ildikó, Pálfi György és Szikossy 
IIdikó antropológusok kezdték 
el vizsgálni és azt képzeljék el, 
hogy amikor én először talál-
koztam ezzel a történettel – ez 
már közel 10 éve -, akkor any-
nyira érdekelt ez az egész sztori, 
az ő történetük, hogy önkénte-
sen beálltam az antropológusok 
szóvivőjének. Csakis azért, hogy 
minden vizsgálaton ott lehessek, 
hogy ott lehessek a tudósok mel-
lett minden percben, minden 
CT-zésen és minden egyes mú-
miát kívülről, belülről ismerjek, 
tudjam a nevüket, a foglalkozá-
sukat, a betegségeiket” – ismer-
tette Kiss-Stefán Mónika a váci 
Fehérek templomának kriptá-
iban eltemetett múmiák irán-
ti érdeklődését. Hozzátette: az-
tán érlelődött benne ez a dolog 
és minél többet megtudott a mú-
miákról, egyre jobban megerő-
södött  benne, hogy filmet kell 
készítenie róluk.

A forgatás tavasszal indulna 
a városban. Szívesen látnának a 
filmben minél több váci statisztát 
is – emelte ki a rendező. Úgy gon-
dolja, hogy a városnak és a múmi-
áknak nagyon kell ez a film, hogy 

minél többen látogassanak Vácra. 
A Dunakanyar Régió kérdésé-
re Kiss-Stefán Mónika annyit el-
árult, hogy a kalandfilmnek, já-
tékfilmnek az alapja valós törté-
netre írott fikciós történet lesz. 
A múmiák történetét dolgozzák 
fel, de belevisznek egy kis játékot, 
egy kis fikciót.

„Lesznek kitalált szerelmi há-
romszögek is. Magában a szto-
riban a 21. századból visszame-
gyünk nagyon sokszor majd  
a 18. századba és vissza a 20. és a 
21. századba. Tehát három idősí-
kon fog ez az egész történet zaj-
lani. Gyönyörű díszletben ját-
szódik majd a történet, mindent 
megtudunk arról, hogy a 18. szá-
zadban hogyan éltek az emberek 
Vácott, hogyan élték a minden-
napjaikat, az ünnepnapjaikat,  
a búcsújaikat” – hangzott el.

A sajtótájékoztató után vette 
kezdetét a Váci Polgári Est, mely 
ezúttal is telt ház mellett zaj-
lott a Piarista Kilátó Központ-
ban, ahol Fábián Fédra gondo-
latgazdag kérdéseire adott színes 
történetekkel átszőtt válaszok-
ból markánsan rajzolódott ki  
a két meghívott művész rajongá-
sa a magyar nemzethez, nemzeti 
kultúránkhoz, az évszázadokon 
és határokon átívelő hagyomá-
nyainkhoz. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az „IPOLYTOUR” 
S K H U / W E T A / 
1901/4.1/112 számú 
pályázat vezető part-

nere Kisölved Község Önkor-
mányzata, projektpartnere Ipoly-
damásd Község Önkormányzata, 
pénzügyi teljesítés nélküli part-
nere pedig Zalaba Község Ön-
kormányzata.

A projekt teljes költségvetése 
51.062,30 Euró, amelyből az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap 
támogatása 43.402,95 Euró.

A projekt az Ipoly völgyében 
fekvő három település – Kisölved 
és Zalaba a szlovákiai oldalon, 
Ipolydamásd a magyarországi ol-
dalon – együttműködésével va-
lósul meg. A fő aktivitások a há-
rom község lakosságának és szer-

vezeteinek részvételével zajlot-
tak le, de a szakmai együttmű-
ködésbe bekapcsolódtak az Alsó 
Ipolymente, Alsó Garammente 
falvainak önkormányzatai és a 
Nyitra és Pest megyei szervek is, 
a határ mindkét oldaláról. A pro-

jekt célja volt egy fenntartható, 
többszintű együttműködés kiala-
kítása, amely hagyományt teremt 
kulturális, sport, hagyományőr-
ző rendezvények megvalósításá-
ban, valamint természet- és kör-
nyezetvédelmi, továbbá önkor-

mányzati szintű szakmai ren-
dezvények megvalósítására. A 
projekt további célja volt a jelen-
leg elmaradott térségben élő la-
kosság aktivizálása, elsősorban 
kulturális és sportrendezvények 
szervezésével, a kulturális és ter-
mészeti értékek bemutatása, pro-
pagálása közös kiadványok és a 
rendezvényekről készült filmek 
segítségével. A projekt kereté-
ben megvalósuló szakmai ren-
dezvények célja az önkormány-
zati szintű tapasztalatcsere meg-
valósítása, amely segíti az önkor-
mányzatok munkáját mindkét 
régióban. A szakmai rendezvé-
nyek az önkormányzatok kultu-
rális, turisztikai és egyéb fejlesz-
tési lehetőségeire és az általuk 
nyújtott szolgáltatásokra és az új 
lehetőségekre koncentrálnak. A 
határon átnyúló együttműködés 

lehetőséget ad a további közös, 
Ipoly menti fejlesztések tervezé-
sére és kialakítására is.

A projekt segítette olyan 
együttműködés kialakítását és 
magasabb szintre emelését ön-
kormányzatok és intézmények 
közt, amelyek az elmaradottnak 
tekinthető Alsó Ipolymente és 
Szobi Kistérség régióban helyez-
kednek el. Szakmai és kulturális 
rendezvényeket valósítottak meg 
önkormányzatok, civil szerveze-
tek, regionális és megyei szakem-
berek bevonásával, amelyek foly-
tatásával még vonzóbbá tehetik 
a régiót az ott lakó polgárok és a 
térségbe látogató turisták számá-
ra egyaránt. 

A kulturális és gasztronómi-
ai témájú rendezvények (Szikince 
fesztivál, Királyok útja fesztivál, 
családi- és sportnap) segítségé-

Szlovák és magyar önkormányzatok 
együttműködése az Ipoly völgyében

Folytatás a címlapról

Játékfilm készül a világhírű váci múmiákrólFolytatás a címlapról

vel a projekt hozzájárult a régiók 
kultúrájának, történelmi értéke-
inek megőrzéséhez és azok ter-
jesztéséhez.

A közös szakmai rendezvé-
nyek keretében, ami a régiók és 
megyék vezetőinek találkozó-
ja volt a határ mindkét oldalán, 
a két régió polgármesterei, kép-
viselő testületek tagjai, a kistér-
ségek tagjai, a két megye képvi-
selői és a civil szervezetek veze-
tői megvitatták a két régió prob-
lémáit intézményi és gazdasá-
gi szinten. Ötletbörzét tartottak 
szociális szolgáltatások nyújtásá-
ról hátrányos helyzetűeknek, va-
lamint turisztikai és kulturális 
fejlesztési lehetőségekről.

A projektrendezvények meg-
valósításával összesen évi 6 ren-
dezvénnyel növekedik a három 
önkormányzat közti intézményi 
együttműködés szintje.

„A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósul meg”
„A jelen sajtóközlemény tartalma 

nem feltétlenül tükrözi az Európai 
Unió hivatalos álláspontját“
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Adódik a kérdés, hogy ez a 
folyamat vajon megállít-
ható és visszafordítható-e 

még, vagy akár véglegesen el is sza-
badulhat. Ennek a kérdésnek a meg-
válaszolása korántsem egyszerű, hi-
szen az éghajlatváltozás trendje-
it rendkívül sok részfolyamat hatá-
rozza meg, amelyek egymásra is ha-
tással vannak. Egyes hatások egy 
adott állapotból való eltérésre úgy 
reagálnak, hogy a rendszert igye-
keznek visszaterelni a korábbi álla-
pot felé, ezeket negatív visszacsato-
lásoknak nevezzük. Mások viszont 
a változás irányába hatnak és annál 
erősebbé válnak, minél messzebb 
kerül a rendszer az eredeti állapo-
tától, ezek az un. pozitív visszacsa-

tolású folyamatok. A komplex rend-
szerek több stabil állapotot is felve-
hetnek. Stabilnak tekinthető egy ál-
lapot, ha az abból történő kisebb el-
mozdulásokra a rendszerösszetevők 
együttes hatásai igyekeznek a rend-
szert visszatéríteni az eredeti álla-
potába. Ekkor még a negatív vissza-
csatolások erősebbek a pozitív visz-
szacsatolásoknál. Ugyanakkor, ha 
a rendszer jelentősebben eltávolo-
dik ettől az állapottól, akkor egy ha-
tárponton túl már a pozitív vissza-
csatolású folyamatok válnak meg-
határozóvá, és felgyorsítják az eltá-
volodást az eredeti egyensúlyi álla-
pottól. A változás addig tart, amig a 
rendszer egy új egyensúlyi állapotot 
nem talál magának. 

A bal oldali ábrán a Földünk glo-
bális hőmérsékletének alakításában 
kulcsszereplő üvegházgáz, a szén-
dioxid koncentrációjának alakulása 
látható az utóbbi nyolcszázezer év-
ben.  Megfigyelhetjük, hogy a kon-
centráció csökkenő trendjei 180 
ppm környékén megálltak, egy idő 
után a trend megfordult és a szén-
dioxid koncentráció újra növeke-
désnek indult. A növekvő trendek 
is megálltak a 260-280 ppm-es szint 
környékén majd a szén-dioxid szint 
újra csökkenő trendbe került. Lé-
nyegében ebben a 800.000 évben a 
szén-dioxid szint a 180-280 ppm-es 
tartományban stabilizálódott.

Azt is megfigyelhetjük az áb-
rán, hogy bár mindig is voltak vál-
tozások ezen a tartományon belül, 
azonban a széndioxid koncentrá-
ció változásai csak évezredes lépték-
ben voltak számottevők. Az embe-
ri tevékenységhez az ipari civilizá-
ció kezdete óta felhasznált fosszilis 
energiahordozók égetése azonban a 
szén-dioxid koncentráció nem ter-
mészetes folyamatok általi gyors 
emelkedéséhez vezetett. Kilépve eb-
ből a sokszázezeréves tartományból 
a szén-dioxid szint az 1900-as évek 
elején átlépte a 300 ppm-es szin-
tet, és az eltelt 120 év alatt továb-

bi 120 ppm-el emelkedett. (Ez átla-
gosan 10 ppm-es emelkedés évtize-
denként) A mai, 420 ppm-es szén-
dioxid szintről nemcsak az tudjuk 
kijelenti, hogy ezt megelőzően kb. 
3 millió évvel ezelőtt, a pliocén kor-
ban volt utoljára ennyire magas, de 
azt is, hogy a növekedése még ko-
rántsem állt meg, sőt annak üteme 
ma már évtizedenként meghaladja 
a 20 ppm-et.

A másik ábrán az elmúlt tízezer 
év átlaghőmérsékletének változása-
it láthatjuk, hozzátéve a jelenlegi fo-
lyamatok által előrevetített emelke-
dés trendjét is. Jól látható, hogy az 
un. Holocén időszakban a hőmér-
séklet ingadozása 1 Celsius fokos 
tartományon belül maradt. Ez a sta-
bilitás tette lehetővé az addig ván-
dorló, vadászó és gyűjtögető élet-
módot folytató közösségek letelepe-
dését és a földművelést. 

Ugyanakkor a növekvő szén-di-
oxid koncentráció hatására már csu-
pán az elmúlt 100 év alatt közel 1.2 
Celsius fokkal emelkedett meg az át-
laghőmérséklet. A világ tudósai fo-
lyamatosan fejlesztik a klímamodel-
leket, amelyekből próbálják megha-
tározni a várható további éghajla-
ti változásokat. Ezek alapján továb-
bi, még néhány tized Celsius fokos 

Komplex rendszerekben hirtelen állapotváltozások történhetnek

Határpontok közelében
A Klímakrónika előző számaiban arról volt szó, hogy a Föld energiaegyenlege megbomlott, több ener-
gia marad itt, mint amennyi távozik, az egyensúlytalanság mértékének növekedése gyorsul. 

Dunakanyar Klímakrónika III.

emelkedés már elkerülhetetlen, hi-
szen a most levegőben lévő szén-di-
oxid mennyiség üvegházhatása is 
elegendő ehhez.

Ugyanakkor, ha rövid időn belül 
nem változtatunk gyökeresen a je-
lenlegi tevékenységeinken, akkor a 
modellek alapján a globális átlag-
hőmérséklet további gyors emelke-
désére számíthatunk, az évszázad 
végéig akár 4-5 Celsius fokos emel-
kedés is bekövetkezhet. Ilyen mér-
tékű emelkedést a jelenlegi bioszfé-
ra növény és állatvilágának töredé-
ke lenne csak képes elviselni. Jelen-
legi ismereteink szerint egy ekkora 
hőmérséklet emelkedés esetében az 
emberi faj számára se lennének biz-
tosítottak a természetes életkörül-
mények.

Már ebből a két ábrából is jól ér-
zékelhető, hogy egy olyan változás 
közepette vagyunk, amely rendkí-
vüli ütemével lényegesen eltér min-
den korábban tapasztalt folyamat-
tól. Lehet, hogy ma még nem érez-
zük a változást minden egyes nap, 

sőt talán még évről évre sem eléggé 
feltűnő a többség számára. De min-
den egyes elvesztegetett nappal az 
érdemi reagálásra azt kockáztatjuk, 
hogy a változások átléphetnek egy 
olyan határpontot, ami után a pozi-
tív visszacsatolású természeti folya-
matok teljesen átveszik az irányítást 
és nem marad más lehetőségünk, 
mint végignézni a többezer éves em-
beri civilizáció gyors hanyatlását. 

Megakadályozni mindezt csak 
egy rendkívüli nagyságrendű ellen-
irányú, gyors beavatkozással van 
némi esélyünk. Amikor a világ veze-
tő politikusai, gazdasági szereplői és 
klímatudósai klímavészhelyzetről 
beszélnek, ne akarjunk mást látni 
mögé, mint ami: 

Tényleg valódi vészhelyzetben va-
gyunk!

Szalóczy Zsolt
A szerző fizikus,

 a klímaváltozáshoz történő 
alkalmazkodás lehetőségeit kutató 

Cassandra Program vezetője
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Nem volt könnyű dolga a zsűrinek 

Folytatás a 4. oldalról

Herczeg Ferenc hat 
éven át, 1908 és 
1914 között Vácott 
élt feleségével, a 

mai Göncöl-házban volt az ott-
honuk – hirdeti az emléktábla, 

kiemelve, hogy a szerző volt az 
első magyar nyelven író alkotó, 
aki jelölést kapott az irodalmi 
Nobel-díjra.

Az emléktábla leleplezése al-
kalmából szervezett avatóün-

nepségen Takaró Mihály iro-
dalomtörténész, a Herczeg Fe-
renc Társaság elnöke méltatta 
az alkotót.  

„Kortárs méltatói között, vi-
lágnézeti hovatartozástól füg-
getlenül ott találjuk mindazo-
kat, akik valóban értettek az 
irodalomhoz. De hát ha való-
ban ekkora író volt, hogy a bal- 
és jobboldal egyaránt elismer-
te őt, hogyha háromszor jelöl-
ték Nobel-díjra, hogyha a leg-
nagyobb olasz irodalmi kitün-
tetés, a San Remo díj birtokosa, 
hogyha Európában szinte nincs 
olyan nyelv, amire ne fordítot-
tak volna le legalább egy Her-
czeg művet, hogyha igaz az, 
hogy Moszkvától Rómáig mű-
sorra tűzték és tűzik a darab-
jait, hogyha van olyan év, 1931, 
amikor egyszerre öt országban 
adják elő a Kék rókát, békeidő-
ben, hát akkor mi történt vele? 
Kik száműzték őt és mikor? 
1948 az év, a kommunista po-
litikai diktatúra, és mellé most 
két másik ismerős szó jön, a 
nézetdiktatúra és az ízléster-
ror. Régen, a Révai-korszakban 
ugyanis, amikor meghirdették, 
hogy az irodalom és benne az 
irodalomtanítás legyen az osz-
tályharc eszköze, akkor kide-
rült, hogy kiknek nincs helye 
többé az irodalmi kánonban. 

A huszadik század legnagyobb 
száműzött írója tér most visz-
sza közénk, hetven éves szel-
lemi száműzetéséből” – fogal-
mazott az irodalomtudós.  

Mint mondta, nem tud elfo-
gódottság nélkül beszélni ar-
ról, hogy itt Vácott emléktáblát 
kap az író, a hetven év óta úgy-
mond száműzött szerző.

„Ez az emléktábla most mél-
tó helyre kerül. Herczeg éle-
tének egy darabját itt töltöt-
te, önéletrajzi visszaemlékezé-
se szerint boldog évek voltak 
ezek. Itt van tehát most egy vá-
ros, amely eddig talán nem is 
nagyon tudta, hogy micsoda 
irodalmi nagyság is élt itt egy 
ideig. A huszadik század írófe-
jedelme, az az óriás, aki most 
megkapja a késői elégtételt, is-
mét elfoglalja helyét a magyar 
irodalom halhatatlanjai kö-
zött” – zárta köszöntőjét Taka-
ró Mihály.

Kiszel Vilmos, a Göncöl Ala-
pítvány elnöke is köszöntötte 
az egybegyűlteket, köszönetet 
mondva az emléktáblát állító 
Váci Városvédők és Városszé-
pítők Egyesületének, külön is 
kiemelve Moys Csaba korábbi 
alpolgármester kezdeményező 
szerepvállalását. 

Ribáry Zoltán

Emléktáblát kapott Vácott 
Herczeg Ferenc író

Azután, hogy a Nemzeti Színház falai között szeptember 21-én, a Magyar Dráma Napján leleplezték 
és felavatták azt a mellszobrot, amely végre méltó emléket állít a magyar irodalom egyik nemzet-
közi rangú, ám idehaza évtizedekig letagadott, elhallgatott alkotójának, Herczeg Ferencnek, szer-
dán emléktáblát avattak a tiszteletére Vácott.
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

A Visegrádi4  Lecsócsálom lecsója nyerte a fődíjat 
Szinte minden csapat más re-

ceptre esküdött, volt, amelyik leg-
alább hétféle kolbász és szalon-
na sütésével kezdte, majd, amikor 
már ropogósra sültek a finomsá-
gok, félretették és a kisült zsírban 
az apróra szeletelt, héjából meg-
szabadított paradicsomot kezd-
ték párolni…, következett a pap-
rika és az egyedi fűszerezés, és így 
tovább, amíg elkészült az ínycsik-
landozó finom lecsó. Míg mások a 
babos lecsóval igyekeztek elnyeri 
a zsűri és a közönség elismerését, 
de még hosszasan lehetne sorolni 
a különböző receptúra szerint ké-
szített lecsót. 

Az idei zsűri tagja volt Bálint 
Antónia, Miss Hungary győztes, 
Tuzson Bence országgyűlési kép-
viselő (a zsűri elnöke), Ádám Ba-
lázs, városi rendőrkapitány-he-
lyettes, Kárpáti Zoltán, a Radnó-
ti gimnázium igazgató-helyettese, 
Huszár Linda, a GYEP Alapítvány 
elnöke, az ALcSÓfesztivál egyik 
főtámogatója, Székely Norbert, a 
magyar női kosárlabda-válogatott 
szövetségi kapitánya.

Férfiasan be kell vallani, hogy 
nem voltak könnyű helyzetben a 
zsűri tagjai, hiszen bármennyire is 
kedvelik a lecsót, ezúttal 23 csapat 
készítményét kóstolták végig, hogy 
kiválasszák a legfinomabbakat.

Elsőként a zsűri elnökét, Tuzson 
Bencét kérdeztük, aki elmondta, 
hogy nagyon szereti a lecsót és Du-
nakeszit, ezért örömmel fogadta el 
a felkérést.

– Nagyon barátságos, igazi csa-
ládias fesztivál, melyen láthatóan 
mindenki jól érzi magát – mondta 
a zsűri „körút” egyik állomásánál 
az országgyűlési képviselő, aki el-
árulta, hogy családjukban a felesé-
ge készíti a lecsót, ami mindig na-
gyon finom. – Szeretjük a lecsót – 
mondta.

- Hogy ízlik a lecsó a szépségki-
rálynőnek? – kérdeztük Bálint An-
tóniát.

- Nagyon! Mindegyik finom 
volt, nehéz döntés előtt állunk – 
mondta.

- Önnek milyen ízesítésű a ked-
vence?

– A hagyományos. Szeretem, ha 
egy kicsit csípős és van benne kol-
bász, szalonna és tojás.

- A közvélekedésben a szépség-
királynő ideális alakja és szépsé-
ge nem igazán azt közvetíti, hogy 
lecsókedvelő. Vagy mégis, hogyan 
tudja megőrizni az egykori győz-
tes külsejét és vonzerejét?

- Ó, köszönöm! Pedig én min-
dent eszem. Kedvelem a lecsót, de 
nagyon szeretem a pacalt, a csül-
köt, de a körömpörköltöt is. Imá-
dok enni! A lényeg a mértékletes-
ség, a sportolás és az is sokat je-

lent, hogy az esti órákban már nem 
eszem ilyen magyaros ételeket.    

- Hogy érzi magát a fesztiválon?
- Nagyon jól! Szeretem Dunake-

szit, itt lakunk a városban.
A fesztiváli forgatagban ott volt 

Dióssi Csaba polgármester is, akit 
a versengő csapatok közül többen 
is megkínáltak finom főztjükkel.

- Nagyon jól érzem itt magam, 
igazán baráti, családias hangula-
tú a rendezvény. Jól érzékelhető, 
hogy az alsói közösség összeszo-
kott, évek óta együtt vesznek részt 
a lecsófesztiválokon. Dicséretes a 
lelkesedésük, különösen az, hogy 
23 csapat közössége nevezett be a 
lecsófesztiválra. Gratulálok nekik 
és a szervezőknek is, akiknek kö-
szönhetően nagyon sok ember érzi 
itt jól magát. Alsón egy nagyon jó 

mikroközösség él – hangzottak a 
polgármester elismerő szavai, aki 
elárulta, hogy neki legjobban a kol-
bászos lecsó ízlett, de kedveli a to-
jásost is.

A Visegrádi4 Lecsócsálom csa-
pat sátra és környezete már mesz-
sziről hívogatóan kiemelkedett a 
többiek közül. Nagyon vidám, jó 
hangulatú csapat fogadott, melyet 
az Alsón élő Dénes Zoltán muta-
tott be.

- Nekem cseh a feleségem, pár 
utcával tőlünk egy cseh-brazil csa-
lád, illetve egy szlovák-magyar 
család lakik, és van egy lengyel 
jégkorongozó barátunk is. Így al-
kotjuk a V4 csapatot. Mind a négy 
nemzet gasztronómiáját, kultúrá-
ját, sör- és pálinkakülönlegessége-
it felvonultatjuk.

- A csapat nemzetközi, a lecsó is 
az lesz?

- Jó kérdés. Felvetődött, hogy 
mindannyian bemutatjuk a saját 
kultúránkban kedvelt lecsót, de 
megvallom, végül úgy döntöttünk, 
hogy a hazai „pályán”, a hazai zsűri 
ízlésének leginkább megfelelő, iga-
zi magyaros lecsót készítünk. De 
az italban és egyéb finomságokban 
„multikultik” vagyunk. Nagyon 
tetszik a rendezvény, nyolc éve la-
kunk Alsón, mindig itt voltunk, a 
lányaim most táncolnak. Sőt, az 
egyik csapattársunk édesapja Prá-
gából jött el a fesztiválra, aki ve-
lünk együtt készíti a lecsót.

De hogy mennyire finomat, azt 
– mint utólag kiderült – a zsűri első 
díjjal ismerte el.   

A rendezvény három főszerve-
zője – Benkő Tamás önkormány-
zati képviselő, és két kiváló partne-
re, Szabolcs Csilla és Kiss-Magyary 
Ilona – idén is fantasztikus mun-
kát végzett, hogy a több száz fesz-
tiválozó remekül érezze magát. 
A támogatók, az önkéntes segí-
tők és a kulturális műsorban fel-
lépők, mindannyian hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a 8. Dunakeszi 
ALcSÓfesztivál maradandó szép 
élménnyel ajándékozott meg ben-
nünket. Köszönjük!

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Takaró Mihály, 
Kiszel Vilmos, Moys Csaba
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A Dunakanyar telepü-
lésein megvalósított 
rendezvények közül 
ezúttal a Vác Civitas 

Szimfonikus Zenekar és a Du-
nakanyar Szimfonikusok nagy 
érdeklődéssel kísért kikötőkon-
cert-sorozatát helyezzük az ér-
deklődésünk fókuszába, amely-
ről Sándor Bence karmesterrel, 
a zenekar művészeti vezetőjével 
beszélgettünk.

- A nagy érdeklődéssel kísért 
kikötőkoncertek előtt már tavaly 
- a koronavírus-járvány miatt 
– karanténkoncerteket adtunk 
a járványügyi előírások szigorú 
betartása mellett. Számos alka-
lommal koncerteztünk egy-egy 
lakótelepi parkban, ahová eljöt-
tek a zenekedvelők, vagy az er-
kélyekről hallgatták az 5-10 fős 
kamarazenekarunk játékát. Eze-
ken a koncerteken nem a 40-50 
fős Vác Civitas Szimfonikus Ze-
nekar játszott, hanem az együt-
tes tagjaiból szerveződött kisebb 
létszámú kamarazenekar szóra-
koztatta a közönséget.

- A kitapintható sikeren fel-
buzdulva szervezték meg az idei 
kikötőkoncerteket?

- Ezt is mondhatnám, de a té-
nyekhez hozzátartozik, hogy az 
Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma pályázatot írt ki hajókon, 
vízi eszközökön vagy vízparton 
szervezett koncertek szervezésé-
re. Sikeresen pályáztunk, és en-
nek köszönhetően az idei nyá-
ron 88 kikötői hangversenyt tar-
tottunk a Duna menti települé-
sek hajókikötőiben. 

- Kimondani is sok a 88 kon-
certet, hogyan szervezték meg, 
hogy tudták megtölteni zenei 
élménnyel a műsoraikat?  

- Természetesen komoly szak-
mai előkészületek előzték meg 
a nyolc település kikötőjében 
adott 88 koncertet, hogy a kö-
zönség számára maradandó él-
ményt nyújtsunk. Ezért két 
együttes, a Vác Civitas Szimfo-
nikus Zenekar és a Dunakanyar 
Szimfonikusok művészei adták 
a koncerteket. A Duna északi 
partján, Vácon, Verőcén, Nagy-
maroson, Zebegényben és Szo-
bon pénteki, szombati napokon 
és vasárnaponként a Vác Civitas 
Szimfonikus Zenekar művésze-
iből alakított kamarazenekar, 
míg a déli parton, Esztergom-
ban, Dömösön és Visegrádon a 

Dunakanyar Szimfonikusok ze-
nészei játszottak. 

- Eddig nem igen hallottunk 
a Dunakanyar Szimfonikusok-
ról, új formáció, vagy részben 
a Civitas tagjai alkotják az új 
együttest?

- Is-is. Az alapvető célom – és 
ezért hoztuk létre a Dunakanyar 
Szimfonikusok zenekart -, hogy 
a Duna mindkét partján élők 
zenei igényét ki tudjuk szolgál-
ni a Dunakanyarban. A 30 ezer 
fős Vác Város Önkormányzata 
szerződéses formában támogat-
ja a Vác Civitas Szimfonikus Ze-

nekart. A pozitív visszajelzések 
és megkeresések alapján ilyen 
szerződéses együttműködést 
szeretnénk kialakítani a Du-
nakanyar kisebb településeivel 
is, amelyeken igény van a zenei 
koncertekre, iskolai előadások-
ra, bemutatókra. A két művé-
szeti együttes magas színvona-
lon tudja kiszolgálni a Dunaka-
nyarban élőket és az idelátogató 
turistákat. 

- E szerint a Duna nem elvá-
lasztja, hanem „zenei hidat” 
épít a két parton élők között?

- Abszolút így van. Sőt, még a 
Dunán is muzsikálunk, hiszen 
számtalanszor adtunk koncertet 
a nagy népszerűségnek örvendő 
dunai hajókörjáratokon. 

- A szimfonikusok nevének 
hallatán komolyzenei koncer-
tekre gondol az ember. A nyári 
időszak és a kikötői környezet 
mennyire határozta meg a mű-
sorválasztást, milyen műveket 
játszottak a zenekarok?

- A zenekar létszáma és a mű-
sor repertoárja mindig igazo-
dik az igényekhez és a környe-
zethez. Ezt úgy tudnám példá-
val is illusztrálni, hogy a Du-
nakanyar nagy városaiban, 

például Vácon, Dunakeszin, 
Esztergomban vagy Szentend-
rén igény van a nagyzenekari 
koncertekre, ahol egy-egy elő-
adásra eljön 300-400 ember. 
A kisebb településeken - mint 
Kismaros, Nagymaros, Szob, 
Dömös vagy Visegrád – nem 
indokolt a nagy létszámú zene-
karral fellépni, mert csak 30-
40 ember hallgatja az előadást. 
Ezért ezeken a helyeken az 5-10 
fős kamarazenekaraink adnak 
koncerteket. Ők játszottak a ki-
kötőkoncerteken is. 

- De hasonló a kulturális, a 
művészeti élmény, mint a nagy-
zenekaros előadáson?

- Abszolút. Ezeken a kikötő-
koncerteken nemegyszer tán-
colnak az emberek, hiszen ezek 
nem klasszikus öltönyös, nyak-
kendős műsorok. Az a célunk, 
hogy a művészeti élmény mel-
lett jól érezzék magukat az em-
berek, akik könnyed nyári öltö-
zékben, akár lángossal a kezük-
ben odajönnek a kikötőbe és él-
vezik a muzsika dallamait. A 
műsorban mindig van komoly-
zenei blokk, de nagyon sok film-
zenét, átiratot, Beatles-számokat 
játszanak a srácok. Teljesen po-
puláris, családoknak, minden-
kihez szóló, könnyen „fogyaszt-
ható” szabadtéri zenét játszanak 
a minizenekarok. 

- Beköszöntött az ősz, vége 
van a nyári kikötőkoncert-soro-
zatnak. Mi a tapasztalatuk, ho-
gyan fogadta az új programot a 
közönség?

- Művésztársaim nevében is 
örömmel mondhatom, hogy na-
gyon működik, nagyon meg-
kedvelték az emberek. A Duna-
kanyar turisztikai szempont-
ból kiemelt része Magyarország-
nak, rengeteg turista keresi fel, 
amit elősegít a dunai hajókörjá-
ratok elindítása és olyan, ezreket 
vonzó programok, mint az Ipoly 
Feszt, a nagymarosi VéNégy 
Fesztivál és Színházi Találko-
zó, a Börzsöny Ring, de említhe-
tem a Duplakanyar futóversenyt 
vagy a felújított dunai szabad 
strandokat. Nagyon kedvelt és 
látogatott a Dunakanyar, ezért 
jövőre is szeretnénk megszer-
vezni – a hagyományos bérletes 
koncertjeink mellett – a kikö-
tőkoncerteket is, melyek sikert 
arattak az emberek körében. 

- Már a megnevezésében is kü-
lönlegesen hangzik, hogy óvo-
dai koncertek és előadások. Mit 
tartalmaz ez a program?

- Tulajdonképpen a zenei ne-
velésnek az egyik legkoráb-
bi verziója, amit elkezdtünk az 
óvodakoncertekkel. Itt is öröm-
mel mondhatom el, hogy siker-
rel pályáztunk az Emberi Erő-
források Minisztériuma által ki-
írt óvodai program megvalósítá-
sára. A Dunakanyar óvodáiban 
összesen 40 koncertet és bemu-
tató előadást tartottunk. Tavaly 
indult az előadás-sorozat, de a 
COVID-járvány miatt kényte-
lenek voltunk felfüggeszteni, 
mindössze hármat tartottunk 
2020-ban. Szerencsére idén nyá-
ron és szeptemberben folytat-
hattuk a programot. 

- Hogyan fogadták a műso-
rokat, a hangszerismertető elő-
adásokat az ovisok és az óvoda-
pedagógusok?

- A program eredményességét 
jól példázza, hogy hívnak ben-
nünket, érdeklődnek, hogy mi-
kor lesz a következő előadás. A 

műsor összeállításakor igazod-
tunk a gyerekek életkorához, 
ezért különböző és főleg olyan 
klasszikus, ám rövid zenei rész-
leteket szólaltattunk meg, melyek 
majd az iskolában is tananyag-
ként szerepelnek. Kedvelt ének-
könyvekből „szemezgettünk”, 
de nem ritkán az is előfordult, 
hogy mesét írtunk, és ahhoz ze-
néltünk a kicsiknek. Hogyan fo-
gadták az előadásokat? Szinte ki-
vétel nélkül mindenhová vissza-
hívnak bennünket, ahogy elin-
dulunk, már azt kérdezik, hogy 
mikor megyünk legközelebb. Vá-
con valamennyi óvodában ját-
szottunk, többször voltunk Ze-
begényben, Szobon is, Kismaro-
son a Morgó Óvodában és több 
helyen. Előfordult, hogy a gyere-
kek rajzolnak nekünk a koncerte-
ken. Az egyik alkalommal példá-
ul a kis ovis lerajzolta a négy ze-
nészt és a hangszereket is, és ne-
künk adta ajándékként. Megha-
tó, szép pillanat volt.

- Úgy is lehet fogalmazni, 
hogy ezek zenélő, hangszeris-

mertető kiscsoportos-foglalko-
zások voltak?

- Igen. Az egésznek a címe 
„Interaktív óvodai koncert és 

hangszerbemutató”. Minden 
koncertre vittünk magunkkal 
a gyerekek számára készített 
hangszereket is, amit ki is tud-
tak próbálni, s emellett játszot-
tunk különböző műveket. 

- Szavai arról árulkodnak, 
hogy az előadások megérintet-
ték a gyerekek lelkét…

- Örömmel mondom, hogy 
igen, hiszen nem jellemző, hogy 
az óvodákban zenei koncertek 
lennének. Mi „házhoz” vittük a 
zenét, ami igazi különlegesség a 
Dunakanyarban.

- Lesz folytatása a program-
nak?

- Remélem, hogy igen. Bízom 
benne, hogy jövőre is lesz pá-
lyázat, de amit már most bizto-
san tudok: megkeresett példá-
ul a kismarosi Morgó Óvoda öt 
előadásra szóló óvodai előadás-
igényével, melynek megvalósítá-
sát reményeink szerint támogat-
ja majd a helyi önkormányzat is. 

- A Vác Civitas Szimfonikus 
Zenekar hallatlanul népsze-
rű Vácon és a térségben, mely-

ben nagyon sok tehetséges fiatal 
muzsikál. Ön is fiatal és sikeres 
karmester. Mit érzékel, a ko-
molyzene mennyire vonzó a fia-
talok körében, hogyan lehet bő-
víteni a koncertre járók körét?

- Talán pont így. Ugyanis, ha 
az ember azt tervezi be, hogy 
most nagy műveket játsszunk, 
és arra hívom el őket, mondjuk 
Beethoven zseniális 5. Szimfó-
niájára, arra a fiatalok többsé-
ge nem jön el. Szerintem, talán 
furcsán hangzik, de komolyan 
gondolom, hogy „hidat kell épí-
teni” köztük és a zene csodála-
tos világa között. Erre kiváló al-
kalom az óvodai koncert, vagy a 
strandon, kikötőben adott mű-
sor, melynek repertoárjában in-
kább könnyedebb művek egyve-
legét kell felvonultatni. Ezeken 
keresztül juthatunk el a klasszi-
kus komolyzenei koncertekig. 

- Immár hat éve irányítja a 
Vác Civitas Szimfonikus Zene-
kart, megannyi sikeres koncert-
tel büszkélkedhetnek, ám idén 
két újabb nagy volumenű prog-
ramsorozattal, a kikötőkoncer-
tekkel és az óvodai programmal 
bővítették a fellépéseiket. Ho-
gyan fogadták a művésztársai 
az újabb lehetőségeket?

- Egyre jobban örülnek neki, 
mert – amit büszkén mondok – 
most már azok is Váchoz kötőd-
nek, akik eredendően pestiek. 
Van, aki Vácra költözött, itt vett 
lakást, a zeneiskolában tanít. A 
zenekar hatéves működése alatt 
8-10 művésztársamról mond-
hatjuk ezt el. De hogy mást ne 
mondjak, jómagam is Vácra köl-
töztem, itt vásároltam ingatlant, 
mert ezer szállal kötődöm a vá-
ros zenei életéhez, tetszik a tér-
ség. Úgy érzem, hogy otthonra 
találtam Vácon!

Az oldalt írta 
és szerkesztette: 

Vetési Imre

Nagy ötlet volt, nagy siker lett 
a 88 kikötőkoncert  

Negyven óvodai koncert 
és hangszerbemutató 

A világot sújtó koronavírus-járvány hazánkban is 2020-ban okozta a leg-
nagyobb emberi, társadalmi, gazdasági és kulturális veszteséget. A rend-
kívül nehéz, emberpróbáló időszakon a közös összefogás eredményeként 
mindannyiunk örömére sikerült átlendülnünk az idei esztendőben. Újra-
éledt a gazdaság, színesebbé váltak mindennapjaink, sok egyéb mellett 
újra élvezhetjük a kulturális programok lélekemelő élményét. 

A Vác Civitas Szimfonikus Zenekar sokoldalúságára mi sem jellemzőbb, 
mint az, hogy a komolyzenei koncertek mellett nagyon is megtalálják a 
hangot a fiatalokkal, melynek ékes bizonysága a Dunakanyar településein 
tartott 40 óvodai koncert és előadás. A zene és a hangszerek megismerte-
tését és megszerettetését célszerű már fiatalkorban elkezdeni, amit kivá-
lóan szolgál az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Ovi program – 
mondja Sándor Bence művészeti vezető.

Kamarakoncert a Dunakanyar Szimfonikusokkal 
a dömösi prépostsági romoknál

Kamarakoncert a Dunakanyar Szimfonikusokkal 
a visegrádi Event hajón

A Vác Civitas Szinfonikus Zenekar hangversenye 
a kemencei templomban

Hangszerbemutató az óvodában
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A teljesítménytúra résztvevői 90 kilométert 
tekertek a gyönyörű természeti környezetben

Rekordszámú, 750 induló 
a 3. Börzsöny Ringen

Az ország minden szegletéből érkeztek 
a hazánkban is egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvendő kerékpársport sze-
relmesei, akiknek köszönhetően im-

már Magyarország 3. legtöbb indulóval büszkél-
kedő kerékpáros teljesítménytúra címet tudhatja 
magáénak a Börzsöny Ring.

A gyönyörű természeti környezet vonzerejé-
nek, a 90 kilométeres táv teljesítését jelentő ki-
hívásnak és a szervezők remek kommunikáció-
jának köszönhetően a sport- és a természetked-
velők meghódítandó célpontjaként vált kedvelt-
té a Börzsöny.

- Három évvel ezelőtt gondolkodtunk azon, 
hogy a Börzsöny gyönyörű szép, természetközeli, 
ritkán lakott tájegységét hogyan tudnánk a ke-
rékpárral érkező nagy közönség számára úgy 
megmutatni, hogy élményt adjon a számára – 
mondta a délelőtti megnyitón Rétvári Bence, 

a térség országgyűlési képviselője, a Börzsöny 
Ring fővédnöke.

– A célok megvalósítása érdekében kerékpár-
utakat építettünk vagy felújítottuk a régieket, 
mint például Verőce és Vác, illetve Vác és Sződli-
get között. A legújabb 4 kilométeres szakasz Szob 
és Ipolydamásd között épült, melynek folytatá-
saként további 7 kilométeres szakasz építésének  
a közbeszerzési eljárása már lezárult – ismertette 
az országgyűlési képviselő.

Rétvári Bence bejelentette, hogy az állam 1,5 
milliárd forinttal támogatja az Ipoly Erdő Zrt.-t, 
hogy a Börzsönyben utakat építhessen, és a régi-
eket felújíthassa a túrázók kulturált kiszolgálása 
érdekében.

A rendezvény fővédnöke örömét fejezte ki, 
hogy a 3. Börzsöny Ringen idén már 750-en vesz-
nek részt, mellyel hiányt pótoltak, aminek kö-
szönhetően az elszánt túrázók körbejárhatják az 
ősz gyönyörű színeiben pompázó tájat.

Rétvári Bence, miután élményekben gazdag jó 
sportolást kívánt a résztvevőknek, reményét fe-
jezte ki, hogy az év többi napján is mind többen 
túráznak majd a Börzsönyben.

- Egy polgármester számára nincs nagyobb 

öröm, mint amikor azt látja, hogy egy rendezvé-
nyen ilyen sokan vannak, mint itt, a Duna-parti 
megnyitón – fogalmazott köszöntőjében Ferencz 
Gyöngyi, Szob polgármestere, aki hozzátette: mi 
is nagyon készültünk a Börzsöny Ringre, mely-
hez kapcsolódva egészségnapot szerveztünk, lát-
ványos versenyekkel ma ünnepeljük sportegye-
sületünk 100. évfordulóját. Köszönetet mondott 
a rendezvény fővédnökének, Rétvári Bencének, 
akinek – mint fogalmazott – elévülhetetlen ér-
demei vannak abban, hogy létrejött a Börzsöny 
Ring.

- Várjuk vissza önöket – fordult a kerékpárosok 
felé -, hiszen tésztaparti lesz a családi programok 
mellett, este pedig egy fergeteges Pedrofon buli-
val zárjuk a napot. Mára jó kerékpározást kívá-
nok, de az esztendő minden napján sok szeretet-
tel várjuk önöket Szobon – hangzottak Ferencz 
Gyöngyi vendégváró szavai.

- Mi is házigazdái vagyunk a mai verseny-
nek, hiszen a 90 kilométeres távból 25 kilomé-

teres szakasz a mi erdőinkben halad – mondta 
Haraszti Gyula, az Ipoly Erdő Zrt. vezérigazga-
tó-helyettese, aki hozzátette: egy kicsit elfogul-
tan azt gondoljuk, hogy ez nem a legkönnyebb 
szakasz, de a legszebb. Majd arról beszélt, hogy 
kiemelt turisztikai célpont a Börzsöny és térsé-
ge, köszönhetően Budapest és az agglomeráció 
közelségének és a javuló közlekedési feltételek-
nek. – Évente egymillió látogató keresi fel a Bör-
zsönyt, de a pandémia idején ezt jelentősen túl-
szárnyaltuk. Az Ipoly Erdő Zrt. a természetközeli 
turizmus támogatásában érdekelt, amely három 
pilléren nyugszik: a gyalogos, a kerékpáros és  
a lovasturizmus – mondta Haraszti Gyula, aki 
arra kéri a látogatókat, hogy a turizmus kulturált 
viselkedési formáit szem előtt tartva fedezzék fel 
a Börzsönyt.

Révész Máriusz, az aktív Magyarországért kor-
mánybiztosa is köszöntötte a kerékpáros teljesít-
ménytúra résztvevőit, majd ő maga is nyeregbe 
szállt, hogy a rajtpisztoly eldördülése után 749 el-
szánt sporttársával végig tekerjen a 90 kilométe-
res távon.  

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Folytatás a címlapról

A Váci Reménység Egye-
sület újdonsült büsz-
kesége a férfi súlylökők 
F20-as kategóriájában 

állt a dobókörbe, hogy felvegye a 
versenyt a világ legjobbjaival. 

István (képünkön b1) óriási el-
szántsággal készült élete első öt-
karikás játékára, melyen csodála-
tos küzdeni akarással versenyezve 
idei legjobb, 13,59 méteres ered-
ményével alig lemaradva a dobo-
góról, az előkelő 5. helyen végzett.

A szálfatermetű sportember si-
keréért a százéves sportegyesü-
let népes tábora mellett a sport-
ág honi kedvelői egy emberként 
szurkoltak, akik szívük szerint 
felhelyezték a bajnokok dicsősé-
gét hirdető babérkoszorút Szöllő-
si István fejére.   

A meglepetésünnepség -, me-
lyen sporttársai, edzői, családtag-
jai, egykori tanárai jelenlétében – 
Fábián Fédra szívet melengető kö-
szöntő szavaival vette kezdetét, 
aki szinte minden mondatában 
kifejezésre juttatta, hogy meny-
nyire büszkék Szöllősi Istvánra, a 
sportemberre, a barátra. 

A meghatóan kedves ünnepsé-
gen köszönetet mondtak mind-
azoknak, akik hozzájárultak Szöl-
lősi István sportolói pályafutá-
sának egyengetéséhez, a kiváló 
edzőknek – élükön a közelmúlt-

ban elhunyt Szikora Gyulának, a 
két Magyarinak, Józsefnek és fiá-
nak, Zoltánnak -, egykori iskolája 
tanárainak, jelenlegi vezetőjének, 
Ványi Lászlónénak. 

Verssel és népdalcsokorral kö-
szöntötték az ünnepeltet, levél-
ben gratulált dr. Beer Miklós nyu-
galmazott váci megyéspüspök és 
utódja, Marton Zsolt, a tehetségét 
felfedező tanára, Benkő Zsuzsan-
na is írásban fejezte ki örömét,  
a város országgyűlési képviselője, 
dr. Rétvári Bence videoüzenetben 
méltatta Szöllősi István sport-
emberi nagyságát. Köszöntőt 
mondott Kovács Őrs Levente,  
a Váci Reménység Egyesület  elnö-
ke is. Érzelemmel átszőtt szavak-
kal beszélt a „nagy bajnok” sike-
réről Oroszi Zsuzsanna, az MPB 
atlétikai szövetségi kapitánya, aki 
Tokióban is ott volt István mel-
lett, Magyari József anekdoták-

kal fűszerezett színes köszöntője 
hűen mutatta be az egyesületben 
sportolók és a Váci Reménységért 
tevékenykedők összetartozásának 
példaértékű nagyságát és egymás 
iránti szeretetüket. 

-Meg vagyok hatódva, csodá-
latos érzés, hogy ilyen szeretet-
tel köszöntöttek. Boldog vagyok! 
– mondta elérzékenyülve az ün-
nepelt.

- Ez a szeretet és a tokiói 5. he-
lyezés arra ösztönöz, hogy min-
dent megtegyek a párizsi olimpi-
ai győzelemért! – jelentette ki la-
punknak Szöllősi István, aki kö-
szönetet mondott edzőinek, csa-
ládjának, szüleinek, a testvérének, 
az egyesületnek, hogy a minden-
napokban kitartottak mellette és 
mindenben segítették céljai meg-
valósításában.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

István, a mi bajnokunk!
Ragyogó arcú, csillogó tekintetű emberek a meglepetés varázslatos izgalmával 
gyülekeztek szeptember 13-án a váci Vanyek Béla Sportcentrumban, ahol a to-
kiói Paralimpián súlylökésben 5. helyen végzett kiváló sportember, Szőllősi Ist-
ván ünneplésére készültek. 

A verseny fővédnöke a szervezőkkel és a támogatókkal


