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Folytatás a 4. oldalon

Írásunk a 8. oldalon

Városi kitüntetések az ünnepen 
Folytatás a 3. oldalon Folytatás a 3. oldalonRétvári Bence: a 27 milliárdos fejlesztés az évtized legnagyobb beruházása Vácon

Idén Solymosi László (b3) tanár vehette át a díszpolgári címet

Dunakeszi Város Önkormányzata 
képviselő-testülete által szerve-
zett október 23-i ünnepség a Ke-
gyeleti Parkban tartott megem-
lékezés után a VOKE József Atti-
la Művelődési Központ színházter-
mében folytatódott, ahol a városi 
kitüntetéseket adták át.  

Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,

Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.

Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
- Dobjuk el a tettető álcát:

Ma gyásznap van, ma sírhatunk!

Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón...

Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!...

Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk -

- Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!...

Ady Endre: 
Halottak napján

Megújult a börzsönyligeti 
Kismagos erdei iskola szálláshelye

A Himnusz elhangzását kö-
vetően Szeredi Helga,  
a Dunakeszi Programiro-
da munkatársa köszön-

tötte az ünneplőket. Elmondta, hogy  
a koronavírus-járvány miatt rendha-
gyó módon március utolsó csütörtö-
ke helyett az eseményt az október 23-i 
nemzeti ünnephez kötötték.

Rétvári Bence, a tér-
ség KDNP-s ország-
gyűlési képviselő-
je a nemzetgazda-

sági szempontból kiemelt je-
lentőségű beruházás kapcsán 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a 27 milliárd forintos fejlesztés 
az évtized legnagyobb beru-
házása a városban, amely egy-
ben világszintű technológia ér-
kezését is jelenti, a raktárbázis 
pedig - nagy léptékű kapacitá-
sával - a kereskedelem és a ter-
melés szempontjából is jelen-
tős lépés.

Hozzátette: a beruházás 
nemcsak munkahelyeket te-
remt, hanem helyi iparűzési 
adóbevételt is hoz a következő 
évtizedekben.

Az Árpád Fejede-
lem Általános Is-
kolában tartott ese-
ményen a minisz-

ter kiemelte, Magyarország a 
kezdetektől részt vesz az euró-
pai uniós társfinanszírozású 
iskolatejprogramokban.

 Jelezte, a 2021-2022-es tan-
évben az iskolagyümölcs-prog-
ramban megközelítőleg 2300 ál-
talános iskola és általános iskolai 
programokkal rendelkező gim-
názium több mint 535 ezer ta-
nulója, az iskolatejprogramban 
pedig csaknem 2700 oktatási in-
tézmény több mint 446 ezer ta-
nulója vesz részt.

A programokban felhasznált 
élelmiszerek mennyisége már a 

hazai élelmiszeripar szempontjá-
ból is érzékelő “stabilizáló erőt” 
jelent – jegyezte meg Nagy István.

A gyerekeknek ezen a csator-
nán 19 beszállítótól összesen 13 
millió liter tejet osztanak ki, to-
vábbá 34 szállítótól csaknem 50 
millió adag gyümölcsöt, illetve 
zöldséget.

“Magyarország erős” a jó mi-
nőségű, egészséges élelmiszerek 
előállításában, ezért a kormány 
kiemelt célja ezek fogyasztásá-
nak ösztönzése – hangoztatta 
a miniszter, hozzáfűzve: fontos 
a gyermekek hozzászoktatása a 
gyümölcsök és zöldségek napi 
fogyasztásához és a rendszeres 
tejiváshoz.

27 milliárd forintos beruházással raktárbázist 
épít Vácon a kínai CECZ cégcsoport

Nagy István: 7,46 milliárd jut  
a tanévben iskolatej-, iskolagyümölcs- 

és iskolazöldség-programra

- A kínai CECZ cégcsoport 27 milliárd forintos raktárberuházást indít Vácon, az E-kereskedelmi Ipari és Logisztikai Park mint-
egy 56 ezer négyzetméternyi területen valósul meg, a fejlesztést csütörtökön mutatták be a helyszínen – írja az MTI.

– Összesen 7,46 milliárd forintot fordít a kormány iskolatej-, 
iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programra a 2021-2022-es 
tanévben – közölte Vácon, sajtótájékoztatón az agrárminisz-
ter. Nagy István elmondta, a pénz nagy része, 6,7 milliárd fo-
rint nemzeti forrásból származik, 1,76 milliárd forint pedig 
uniós forrásból.

Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda tá-
mogatásának köszönhetően elkészült a Magosfa Alapítvány 
teljes rekonstrukción átesett erdei iskolája Kismaros-Bör-
zsönyligeten. Az Alapítvány a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-
fejlesztési Programban 60 millió forint támogatáshoz jutott, 
amelyből igen komoly felújítást tudtak megvalósítani. A há-
rom faházat egészen az alapoktól kezdve építették újjá, ami-
nek keretében az épületek javarészt fenyőfa berendezést és 
burkolatot kaptak, ráadásul a kőzetgyapot-szigetelésnek és 
az elektromos fűtésnek köszönhetően a jövőben már a hideg 
időszakban fogadhatja vendégeit a szálláshely.
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Rétvári Bence élesen bírálta 
az '56-os és a 2006-os vérontás felelőseit

Nagy István agrárminiszter ízletes hazai gyümölccsel 
kínálta meg a tanulókat

A szobi Szent László Gimnázium diákjai méltóképpen emlékeztek meg '56 hőseiről

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

A politikus felidézte az 
ünneplőknek, hogy 
1956-ban már nyolc 
éve éltek a kommu-

nista diktatúrában fiatalok és 
idősek egyaránt, amikor kitört 
a forradalom. A diktatúra kö-
zel egy évtizede alatt elszenve-
dett jogsértések és megtorlások 
súlyossága miatt a szabadságu-
kért küzdő magyarok az életü-
ket is hajlandóak voltak kockáz-
tatni. „Korábban voltak vala-
kik, volt valamilyük, most már 
egyenlőek lettek a nincstelenség-
ben, egyenlőek lettek a hajlékta-

lanságban és a kiszolgáltatott-
ságban. Ezért voltak nagyon so-
kan, akik akkor, 65 esztendővel 
ezelőtt fegyvert fogtak. S azért, 
mert, ahogy Mindszenty József is 
fogalmazott: ’szabadon akartak 
dönteni arról, hogy miképpen él-
jenek’ – emelte ki az államtitkár.

Rétvári Bence az ötvenes évek 
belpolitikai viszonyaira utalva 
kifejtette, hogy mindenhol jelen 
volt a kommunista diktatúra. 
„A nemzeti szimbólumokat le-
cserélték és helyette vörös zászló 
lett, a piros-fehér-zöldbe betet-
ték a vörös csillagot, sarló-kala-
pácsot, mindenhol a nemzetközi 
ideológia színei és a nemzetkö-
zi ideológiának a jelképei, szim-
bólumai jelentek meg, kiszorítva 
a magyar nemzeti szimbólumo-
kat, a kettős keresztet, vagy az 
Árpád-házi királyok jelképét” – 
idézte a korszak mindennapjait 
átható politikai döntések követ-
kezményeit.

Nemzetközi kitekintésben 
tényszerűen ismertette és éle-
sen bírálta a nyugati hatalma-
kat, hogy egyetlen rossz szavak 
sem volt amiatt, hogy az ’55-
ben Ausztriából kivonuló szov-
jet csapatok ugyanakkor Ma-
gyarországról nem vonultak ki. 
„Semmilyen nemzetközi jog-
alapja nem volt a Szovjetunió-
nak arra, hogy Magyarországot 
megszállva tartsa” – mondta. 
Hozzátette: a nyugati államok, 
a szabad világ választott vezetői 
elviselték, hogy Sztálin Közép-
Európában mintegy százmil-

lió embert egy általuk is ismer-
ten diktatórikus rendszer részé-
vé tegyen, megszállja az orszá-
gokat. 

Az ünnepi szónok felolvas-
ta Örkény István nyilatkozatát, 
amely 65 évvel ezelőtt nem han-
gozhatott el a Szabad Kossuth 
Rádióban, de megmaradt az 
utókornak: „A rádió hosszú éve-
kig a hazugság szerszáma volt. 
Hazudott éjjel, hazudott nappal, 
hazudott minden hullámhosz-
szon.” Majd a 15 éve elhangzott 
kinyilatkozást is idézte: “Ha-
zudtunk reggel, éjjel meg este.” 
„Teljesen világos volt, hogy amit 
mondunk, az nem igaz.”

A két idézettel összefüggésben 
arról beszélt, hogy a magyar em-
berek nem tudják elfogadni azt, 
ha azok hazudnak nekik, akik-
nek őket kellene szolgálniuk, 
melynek következtében egyre 
rosszabbul élnek, súlyos anyagi 
és gazdasági helyzetbe kerülnek.

„Ezért mennek ki ilyenkor az 
emberek az utcára és követelnek 
igazságot, amit a hatalom nem 
szokott elviselni, pedig nyilván-
valóvá vált a hazugsága. Ilyen-
kor jön az utcai erőszak a béké-
sen tiltakozó emberek ellen. Ez 
történt 15 évvel ezelőtt is.”

Ismét egy 65 évvel ezelőtti 
idézettel mutatott rá a diktatú-
rára: „Október 25-én ezt mondta 
Kádár János: ’Pártunk vezetősé-
ge teljes egységben állást foglalt 
amellett, hogy az államhatalom 
ellen irányuló fegyveres táma-
dást minden lehetséges eszköz-
zel vissza kell verni.’

Majd Gyurcsány Ferenc 2006-
ban tett kijelentését idézte: „Ura-
im, önöknek az a dolguk, hogy 
védjék meg a közlekedési köz-
biztonságot, ehhez használja-
nak fel minden eszközt, ami tör-
vényesen a rendelkezésükre áll.”

Rétvári Bence szerint kísér-
teties a történet, hogy egymás-
tól 50 év távolságra is mennyire 
hasonló mondatok hangozhat-
tak el. Az országgyűlési képvi-
selő fontosnak tartja, hogy min-
den diáknak beszélni kell az ’56-
ban történtekről, mert ők a jövő 
szabadságharcosai.

“Nagyon bízunk abban, hogy 
nem kell tankok ellen küzde-
nünk, nem kell fegyvert fogni, 
senki sem szeretné ezt, mert a 
békénél fontosabb érték nincs” 
– zárta ünnepi beszédét Rétvá-
ri Bence, aki azt is hozzátette: 
„De bízunk benne, hogy min-
den nemzedékben lesznek sza-
badságharcosok Magyarorszá-
gon, akik nem félnek szembe 
szállni akár a hatalommal, akár 
külső vagy belső elnyomó erővel 
és küzdeni a szabadságért.”

Az ünnepi beszédet követően 
a szobi Szent László Gimnázium 
diákjai korabeli filmrészletek-
kel és a napvilágot látott beszé-
dek, nyilatkozatok mély átéléssel 
tolmácsolt felolvasásával méltó-
képpen emlékeztek meg ’56 hős 
forradalmárairól, a nemzet sza-
badságáért és függetlenségéért 
életüket is feláldozó hazafiakról.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Rétvári: örök tanulság, 
hogy nekünk kell kiállnunk 

nemzeti érdekünkért
„A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen él-
jen. Szabadon akart határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értékesítése felől.” 
Mindszenty József fenti, 1956. november 3-i rádióbeszédében elhangzott idézettel kezdte ün-
nepi beszédét Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlé-
si képviselője október 21-én délután, az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évforduló-
ja emlékére, a szobi József Attila Művelődési Házban rendezett városi ünnepségen.

A 14 ezer négyzetméter alapterüle-
tű okosraktár felépítése és működtetése több 
szempontból is előremutató projekt - emelte ki 
Schanda Tamás, az Innovációs és Technológi-
ai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai 
államtitkára. Az intelligens raktárban összesen 
700 robot és 150 méternyi szállítószalag segíti 
majd az óránként akár 45-55 ezer tétel kezelését.

Várhatóan 110 új álláshely jön létre, amelynek 
40-50 százalékára tartósan munkanélküli, 10-
15 százalékára megváltozott munkaképességű 
embereket, 15-20 százalékára magasan képzett 
munkaerőt várnak.

Az államtitkár kiemelte, hogy a beruházók 
már a csarnok tervezése során be kívánják von-
ni a folyamatba a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemet és az Óbudai Egye-
temet, az elkészült okosraktár vegyes felhasz-
nálású K+F laborját pedig mindkét egyetem 
használhatja majd. A beruházó emellett saját 
ösztöndíj alapítását is tervezi, a magyar hallga-
tók a Kínai Népköztársaságban mélyíthetik el 
raktárlogisztikai tudásukat. A beruházás ener-
getikai szempontból is korszerű lesz - folytatta -,  

energiaigényeiket napelemekkel és földhővel 
oldják meg.

Az okosraktár mellett két másik komplexum 
is épül a területen: egy 15 ezer négyzetméter 
alapterületű raktár akkumulátor és akkumu-
látor-alapanyagok számára, illetve egy 5,5 ezer 
négyzetméter alapterületű, vizsgálókesztyű-
alapanyag és egyéb egészségügyi termékek táro-
lására szolgáló - állandó hőmérsékletű - raktár.

A koronavírus-járvány rávilágított arra, hogy 
egy országnak fel kell tudnia halmozni az egész-
ségügyi eszközöket, védőfelszereléseket - mond-
ta Schanda Tamás.

A beruházás várhatóan másfél év múlva feje-
ződik be - közölte Szabó Zoltán, a CECZ cso-
porthoz tartozó Ghibli Raktárlogisztikai Kft. 
vezetője -, a fejlesztés segíteni fogja a magyaror-
szági e-kereskedelmi központ létrehozását, vala-
mint hogy Magyarország lehessen Közép-Euró-
pa e-kereskedelmi központja.

A CECZ az első kínai nemzeti szintű keres-
kedelmi logisztikai típusú tengerentúli együtt-
működési zóna és az első kínai nemzetközi mar-
ketingszolgáltatási platform - olvasható a háttér-
anyagban.

MTI fotó: Bruzák Noémi

27 milliárd forintos beruházással 
raktárbázist épít Vácon  

a kínai CECZ cégcsoport

Nagy István: 7,46 milliárd jut a tanévben iskolatej-, 
iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programra

 Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
nak parlamenti államtitkára, 
a térség KDNP-s országgyű-
lési képviselője arról beszélt, 
hogy a kormány az elmúlt idő-
szakban igyekezett mindhá-
rom programot megerősíteni, 
például azzal, hogy az iskolatej 
esetében a költségkeretet 600 
millió forintról 6 milliárd fo-
rintra emelte 10 év alatt.

    Ezek a programok már az 
iskolában segítik a gyerekek 
egészséges életre nevelését – 
fűzte hozzá az államtitkár.

Forrás: MTI
Fotó: KesziPress

Dunakeszi országosan is 
elismert, soraiban fes-
tőket, szobrászokat, 

grafikusokat, fotóművészeket 
tudó DunArt Képzőművésze-
ti Egyesület egy évtizedes al-
kotó tevékenységét Maczkay 
Zsaklin művészeti szakíró 
méltatta. Köszöntőt mondott 
Csoma Attila, a tárlatnak ott-
hont adó kulturális intézmény 
vezetője és maga, az egyesület 
elnöke, Peti Sándor fotómű-
vész, az MMA köztestület tag-
ja, közreműködött Huzella Pé-
ter, Kossuth-díjas zeneszerző, 
előadóművész.

A kiállítás november 26-ig 
tekinthető meg a művelődési 
központ nyitva tartásának ide-
jében.

 Fotó: Katona M. István

A DunArt „Harmóniája”
A DunArt „Harmóniája” címmel nyílt meg pénteken – lapunk megjelenésével egy időben - a 10 
éves képzőművészeti egyesület ünnepi kiállítása a dunakeszi József Attila Művelődési Köz-
pontban.

A DunArt művészeinek 
egy korábbi kiállítása 
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A kitüntetettek a város vezetőivel és az országgyűlési képviselővel 

Az '56-os hősök emlékét őrző Gólya 

Dr. Tuzson Bence államtitkár 
mondott ünnepi beszédet

Az önkormányzat nevében 
Dióssi Csaba polgármester, 

Sipos Dávid 
és Nyíri Márton 

alpolgármesterek 
és dr. Molnár György jegyző 

helyezte el 
a koszorút 

a Gólya szobornál

Folytatás a címlapról

Elsőként Szűcs Laura, a Far-
kas Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskola magánének-tan-
szakos növendéke a Madár-
ka, madárka és a Zölderdőben 
jártam kezdetű magyar nép-
dalokat adta elő Korényi Judit 
zongorakíséretével. Felkészí-
tette Dér Krisztina.

Minden város életében sok 
egyéb mellett fontos tudni, 
hogy milyen emberek dolgoz-
nak azon, hogy jó legyen élni 
a településen – fogalmazott 
köszöntőjében Dióssi Csaba. 
Majd így folytatta: – Minden 
évben a képviselő-testület el-
dönti, hogy kik kapjanak elis-
merést. Mindazok, akik meg-
kapják a kitüntetést, azzal a 
büszke tudattal vehetik át és 
vihetik haza, hogy érdemes 
volt dolgozni a városért. Sok 
fáradozás, kemény munka van 
az elismerések mögött és na-
gyon fontos, hogy a kitünte-
tetteket szeretnénk példaként 
állítani a többiek elé. Köszö-
nöm a munkájukat, gratulá-
lok az elismerésekhez. Végül 
köszönetet mondott Tuzson 
Bence államtitkárnak – aki-

vel sokat dolgoznak együtt a 
város érdekében –, hogy meg-
tisztelte jelenlétével az ünnep-
séget.

– Mi a titka annak, hogy a 
város a térség legélhetőbb te-
lepülése – kezdte ünnepi be-
szédét az államtitkár. – A ti-
tok a fejlődés. Új építmé-
nyek jönnek létre, megszé-
pülnek az iskolák, megújul-
nak az óvodák, megszépül a 
művelődési ház. A titok a kö-
zösségé, egy erős közösségé. 
Ennek a városnak a közössé-
ge erős, egységes közösséggé 
vált. És ezért képes fejlődni a 
város. De fontos, hogy vannak 
emberek, akiknek a munká-
ja erősíti azt, hogy az itt lakók 
valódi közösségé váljanak.  
Sokan, sokat dolgoznak ezért. 
De mindig vannak kiemelke-
dő emberek. Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata látja ezt 
és értékeli a munkát. Elisme-
rik azt a munkát, amit a város-
ért, a közösségért tesznek. Pél-
dát mutatnak. A jövő a tehet-
séges fiataloké, a tehetséget, a 
képességet a jövőért, a város-
ért kell majd kamatoztatni. A 
kitüntetettek munkája járul 
hozzá ahhoz, hogy Dunakeszi 

az ország leggyorsabban fejlő-
dő városa, mondta végezetül 
az államtitkár.

Ezt követően az országgyű-
lési képviselő, a város vezetői 
és a képviselő-testület tagjai 
átadták a kitüntetéseket:

Király János „Közbiztonsá-
gi Díj”

Richvalski Viktor „Dunake-
szi Város Sport Díja”’

Hirschberg Attila „Dunake-
szi Városi Közművelődési Díj” 

Péter Ágnes „Dunakeszi Vá-
rosi Pedagógiai Díj”

Dr. Tirtl Anna „Dunake-
szi Város Egészségügyéért Dr. 
Bayer Emil Díj”

Szakorvosi Rendelőintézet 
„Dunakeszi Városért plakett”

Zupka Sándor „Dunakeszi 
Városért” kitüntető cím

Solymosi László „Dunake-
szi Város Díszpolgára” kitün-
tető cím

Az elismerések átadását kö-
vetően, az ünnepség méltó le-
zárásaként Liszt Ferenc XI. 
magyar rapszódiáját Kováts-
Szőcs Benedek, a művészeti 
iskola növendéke adta elő (Fk: 
Dr. Domoszlai Erzsébet).    

Katona M. István
Fotó: Kovács Zsolt

Mesélés rejtelmei, 
meseha l lgatás, 
tapasztalatcsere, 
kérdések és vá-

laszok szakemberektől az Ott-
hon Segítő Alapítvány önkén-
teseinek szervezésében, akik 
öt héten át várják az érdeklő-
dőket a dunakeszi  József At-
tila Művelődési Központban 
sorra kerülő rendezvényekre.

Meghívott szakemberek: 
meseterapeuták, coach, szülő-
csecsemő és kisgyermek kon-
zulens

A részvétel ingyenes, de re-
gisztrációhoz kötött.

Dunakeszi koordinátor: 
Vadászi Tiborné Krisztina 
(krisztina8vadaszi@gmail.
com, 06 20 389 61 36), aki la-
punknak elmondta, hogy a 
programba akár a második 
előadás után is lehet csatla-
kozni.

További részletek a csatolt 
plakáton.

A jelen lévőket, köztük Tuzson Ben-
ce államtitkárt, a térség országgyűlé-
si képviselőjét, Dióssi Csaba polgár-
mestert, dr. Molnár György jegyzőt, 

Sipos Dávid és Nyíri Márton alpolgármestere-
ket Szeredi Helga, a Dunakeszi Programiroda 
munkatársa köszöntötte.

A Himnusz eléneklését követően a Bárdos La-
jos Általánosa Iskola 4. c osztályos tanulóinak az 
ünnephez méltó dalszövegrészletekből összeál-
lított műsorát hallgathatták meg az ünneplők. A 
diákok, Hajdú Levente, Molnár Miklós György, 
Király Dóra, Józan-Sólyom Tamás, Dober-
Német Gergő, Monoki Emma Róza, Bliha Vik-
tor Bereményi Géza Cseh Tamásnak írt Corvin-
köziek című, az East együttes ’56 ősze volt kez-
detű és Majoros Péter Magyar vagyok kezdetű 
dalainak részleteit adták elő prózában. Felkészí-
tő tanáruk Jancsikné Struve Katalin volt.

– Mi magyarok, valahogy úgy vagyunk ösz-
szerakva, hogy olyan anyagból gyúrtak min-
ket, hogy nem tűrjük az elnyomást, a rabságot  –  
kezdte ünnepi beszédét Tuzson Bence. Történel-
mi visszatekintésében kiemelte, hogy ezt a leg-
keményebb diktatúra elleni 1956-os forradalom 
igazolja. Bátorság volt, mert a félelmet kellett le-
győzni. – Szomorú tény, hogy ezt a forradalmat 
kétszer verték le. Egyszer 1956-ban, de leverték 
tizenöt évvel ezelőtt is. Majd így folytatta: Ne-
künk, magyaroknak hősökre is szükségünk van, 
mert a hősökön keresztül emlékezünk a múltra, 
arra, hogy mi a Kárpát-medencében magyarok 
vagyunk, és ez a magyarság összetart minket.

Nekünk itt Dunakeszin vannak hőseink. Ér-
demes megemlékezni arról a Gérecz Attiláról, 

akinek a nevét már egy uszoda is őrzi Dunake-
szin, aki megélte a diktatúra börtönét, aki köl-
tőként is bizonyított, öttusa-válogatott volt, és 
aki képes volt a diktatúra börtönéből is meg-
szökni, és aki novemberben, a forradalom nap-
jaiban életét áldozta a magyar szabadságért. De 
érdemes megemlékeznünk Cserepkai Istvánról 
is, aki a megye egyetlen komoly összecsapásá-
ban vesztette életét. És meg kell emlékezni arról 
a két sorkatonáról, akiket emiatt az esemény mi-
att halálra ítéltek és kivégeztek. És emlékezzünk 
meg arról a Pálinkás Istvánról is, aki mindösz-
sze tizenöt esztendős volt, amikor a forradalom-
ban megsebesülve kórházba került és a kórház 
pincéjében, mint sebesültet lőtték agyon a szov-
jet katonák. Megvannak a mi hőseink, de nem 
csak azok, akiknek a nevét mindannyian tud-
juk. Minden családban megvannak az emlé-
kek. Ugyanis ezeknek a családoknak a történe-
téből összeáll egy nemzet történelme. Ezért fon-
tos, hogy a saját történelmünket, a családunk 
történetét mindig meséljük el a gyerekeinknek. 
A gyerekink azok, akik tovább éltetik a magyar 
szabadságot. De a szabadság nem olyan, amit 
egyszer kivívunk, és megmarad. A szabadságért 
minden nap, minden órában meg kell dolgozni. 
A szabadságot meg kell őriznünk, ez a mi fel-

adatunk, a küldetésünk a következő egy, öt, tíz 
és száz évben is – zárta beszédét az államtitkár.

A beszédet követően elsőként Tuzson Bence, 
majd az önkormányzat képviseletében Dióssi 
Csaba, dr. Molnár György, Sipos Dávid és Nyíri 
Márton helyezték el a kegyelet koszorúit. Ezt kö-
vetően a pártok, nemzetiségi önkormányzatok, 
intézmények, civil szervezetek és magánszemé-
lyek koszorúztak.

Az ünnepség a Szózat eléneklésével fejeződött 
be. Közreműködtek a Dunakeszi Koncertfúvósok 
Szilágyi Szabolcs Balázs karnagy vezetésével.

Magánemberek elhelyezték a megemlékezés 
virágait az 56-os mártírok településünkön lévő 
emléktábláinál. 

Katona M. István
Fotó: Kovács Zsolt

Városi kitüntetések 
az ünnepen 

Játékos, családi délelőttök 
a legkisebbekért Dunakeszin

Az ’56-os forradalom és 
szabadságharc hőseire 

emlékeztek Dunakeszin
Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 65. évfordu-
lója, nemzeti ünnepünk al-
kalmából Dunakeszi Város 
Önkormányzata ünnepséget 
rendezett a Kegyeleti Park-
ban, a Gólya szobornál.
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Tuzson Bencével együtt futott a háromszoros olimpiai bajnok 
Kammerer Zoltán és Horváth Szilárd, 
a Búzaszem iskola egyik alapítója is

Csepregi Éva

A színvonalas program házigazdája 
Pethő Krisztián önkormányzati képviselő volt

Látva és hallgatva a sztárokkal együtt 
táncoló és éneklő közönséget, bizton ál-
líthatjuk, hogy telitalálat volt a Hacacá-
ré megszervezése.

De mielőtt a két zenekar színpadra lépett vol-
na, a fővárosból érkezett fiatal artisták ejtették 
„ámulatba” látványos produkcióikkal a szüleik-
kel érkező gyerekeket… Aztán Völgyesi Gabiék 
koncertjére teljesen megtelt a hatalmas tér a vé-
dettségi igazolvánnyal érkezett koncertezőkkel, 

de jócskán voltak, akik a kordonként emelt drót-
kerítésen kívülről élvezték az Unique nagyszerű 
koncertjét. Az egyórás műsor végén, zúgott is a 
vissza, vissza… és az Unique meghajolva a kö-
zönség kérése előtt, még egy ráadásszámmal bú-
csúzott az őket ünneplőktől.

Már a Neoton Família fellépése előtt ütemes 
tapssal köszöntötte a népszerű együttest a kö-
zönség, melynek tagjai ezúttal sem okoztak csa-
lódást népes rajongótáboruknak.

Nagyszerű volt a koncert, a dunakesziek re-
mekül szórakoztak, igazán találó volt az est há-
zigazdájának, Pethő Krisztián önkormányzati 
képviselőnek a köszöntője, aki úgy fogalmazott, 
hogy a Hacacáré megálmodói és az önkormány-
zat célja is az összetartozás közös megünneplése 
volt a hosszú elzártság után. Ezt szolgálta a nyá-
ri Jam Jazz fesztivál, a Dunakeszi Feszt és a bú-
csú is.

Az október 15-i, péntek esti Hacacáré fergete-
ges könnyűzenei programja tovább erősítette az 
összetartozásunk felemelő érzését.

(Vetési)
Fotó: KesziPress és dunakeszipost.hu

Remek hangulatban indult a szüre-
ti mulatság. Zupka Sándor elnök ked-
ves hangvételű köszöntője és az álta-
la elszavalt vers is nagy sikert aratott a 

klubtagok körében, akiknek tolmácsolta Dióssi 
Csaba polgármester üdvözletét is, aki halaszt-
hatatlan hivatali elfoglaltsága miatt ezúttal nem 
tudott személyesen megjelenni az ország legna-
gyobb létszámú nyugdíjas klubjának rendezvé-
nyén.

A klubtagok egymást támogató együttműkö-
désének és példaértékű emberi kapcsolatának 
ékes bizonyítéka, hogy Zupka Sándor klubel-
nök – mint fogalmazott – saját vagyonából vá-
sárolt ajándékkal köszönte meg a vezetőség tag-
jainak, ezúttal Radvánszki Editnek és Terbe Jó-
zsefnének a közösség érdekében kifejtett színvo-
nalas tevékenységét.

Köszöntötte a szüreti mulatságon megjelent 
„bálozókat” Csoma Attila, a József Attila Mű-
velődési Központ igazgatója is, aki örömét fejez-
te ki, hogy a hosszú, kényszerű szünet után újra 
együtt lehetnek a klubtagok. A nagy múltú kul-
turális intézmény direktora „gyorsan átválto-
zott” helytörténésszé, aki – mint Dunakeszi éle-
tének egyik legjobb ismerője – színes története-
ken keresztül mutatta be, hogy egykoron milyen 
volt egy-egy szüreti mulatság a „faluban”, mely-
ben külön ünnepeltek a gyártelepiek, a „nagyfa-
luban” élők és az iparosok is. Az alagiak a Pavi-
lonban, a dunakesziek a Petőfi kultúrházban, a 
mai Fő úti bíróság épületében, az iparosok a Sza-
lai kocsmában, a műhelytelepiek pedig itt, a Ma-
gyarság épületében szórakoztak.

Éles határvonalak választották el egymástól a 
mulatságokon résztvevő közösségeket, a férfiak 
féltett kincsként vigyáztak az ifjú hölgyekre. „A 
nagy öregek elmondása szerint, ha egy férfi ‘át-
lépte’ a határvonalat, ha egy másik közösségben 
szeretett volna udvarolni egy lánynak, akkor bi-
zony retorzióra számíthatott” – elevenítette fel 
a régi időket. Magyaros öltözékben vonultak a 

fiúk és a lányok a szüreti karavánban, lovas ko-
csikkal körbejárták a falut és az esti mulatság-
ba toborozták a lakosságot, akiknek hajnalig ját-
szottak a zenészek – idézte fel Csoma Attila, aki 
mindenkinek nagyon kellemes báli szórakozást 
kívánt.

De még a táncos mulatság előtt Zupka Sán-
dor elnök, valamint a bírót megszemélyesítő 
Törgyekes Gergely és a bíróné, Garay Ágnes ve-
zetésével a szüreti mulatság résztvevői énekel-
ve körbesétáltak Gyártelep ékszerdobozként el-
ismert házait összefonó sétányon, hogy visz-
szatérve a művelődési központ főbejárata előtt 
Radvánszki Edit vezetésével táncra perdüljenek.

A bejáratnál ízletes musttal és finom süte-
ménnyel fogadták a szüreti mulatság résztve-
vőit, akik – folytatásként – a színházteremben a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola ifjú tán-
cosainak színvonalas műsorát élvezhették, majd 
következett a klubtagok sziporkázóan színes 
program-összeállítása, amelyben volt humoros 
epizód, ének, vers, és a végén a késő estébe nyú-
ló elmaradhatatlan tánc.

Vetési Imre
Fotó: Pass Dezső

Az összefogás ere-
jét is felmutatja az, 
ahogy a gödi terep-
futás szervezői és 

résztvevői önzetlenül támo-
gatják a helyi Búzaszem isko-
la új tornatermének felépíté-
sét – fogalmazott lapunknak 
adott nyilatkozatában térsé-
günk országgyűlési képviselő-
je. Tuzson Bence az Iván Ko-
vács László emléktúra után ar-

ról beszélt, hogy a Gödi Lokál-
patrióták ezzel az akcióval – 
amellett, hogy tisztelegnek az 
ötvenhatos magyar forradalom 
és szabadságharc helyi mártír-
jának emléke előtt –, szeretnék 
megismertetni az érdeklődő-
ket a város környéki túraösvé-
nyek szépségével is. Öröm volt 
részt venni ezen az eseményen 
– mondta –, mert a jótékony-
kodással egybekötve szemléle-

tes példáját adták a szervezők 
annak, hogyan épül fel és ho-
gyan működik egy erős, ösz-
szetartó közösség, amelynek 
munkájukról és önzetlenségé-
ről csak köszönettel és hálával 
szólhatunk.

Azért is fontosak az ilyen 
rendezvények, mert a termé-
szethez való kötődést, környe-
zetünk megóvásának fontos-
ságát is hangsúlyozzák – vá-
laszolta kérdésünkre a képvi-
selő. „A természet szeretete és 
védelme nálunk a Tuzson csa-
ládban száz éves hagyomány-
ra tekint vissza. Mi ebbe nőt-
tünk bele, születésünktől fog-
va az életünk része. A gyerme-
keimet is a zöld környezetünk 
megóvására nevelem, mert 
csak így lesz nekik is a min-
dennapok része a természet vé-
delme. A dédapám, Tuzson Já-
nos botanikus egész életét an-
nak szentelte, hogy közelebb 
hozza az emberekhez a termé-

Ez ám a Hacacáré 
Remek volt a hangulat 

az Unique és a Neoton koncertjén

Hagyományőrző szüreti mulatság

Az ötvenhatos forradalom helyi mártírjának 
emléke előtt tisztelegtek a természetjárók

Tuzson Bence: Jelentős összeget juttat vissza az állam a családok kasszájába, és a kismamák jövedelme is növekedni fog

Két héttel a Szent Mihály-napi búcsú után ismét vonzó kulturális programok helyszíne volt Du-
nakeszi főtere. Az országos Hacacáré programsorozat egyik „állomása” Dunakeszi volt, ahol 
az állam által támogatott könnyűzenei műsor két sztárfellépője az Unique és a Neoton Família 
volt, akik fergeteges koncertjükkel hozzájárultak az összetartozás erősítéséhez.

Egy szép hagyományt keltett életre immár ötödik alkalommal a Dunakeszi Nyugdíjas Kirándu-
ló Klub, amely egykoron a helyi közösségek életében kitüntetett helyet foglalt el. A közked-
velt programon résztvevő közel 150 fős – túlzás nélkül mondhatjuk – baráti társaság tagja-
it a szüreti mulatság megrendezése az emlékezetében és a lelkében újra megérintette az if-
júkori szép és tartalmas mulatságok hangulatának varázsa. Az emlékek felidézését segítette 
a klub örökifjú táncos léptű hölgykoszorújának vastapssal köszöntött nyitótánca, a Palotás.   

Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak – mondta lapunknak Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselő-
je, aki nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából helyezett el koszorút Gödön, Iván Kovács László mellszobránál, a Petőfi  
téren. Az ötvenhatos magyar forradalom és szabadságharc helyi mártírjára emlékezve szervezte meg a Gödi Lokálpatrióták 
Egyesülete az idén először, a hagyományteremtő szándékkal megtartott emléktúrát és terepfutást, amelyen a képviselő is 
részt vett. Mint mondta, nagyon nemes gesztusnak tartja, hogy az eseményen befizetett nevezési díjat a szervezők teljes egé-
szében a gödi Búzaszem iskola új tornatermének támogatására ajánlották fel.

szetet. Ezzel a céllal alapítot-
ta meg 1928-ban a Tuzson Já-
nos Arborétumot, ahová gyak-
ran elmegyünk a gyerekekkel, 
minden alkalommal hatalmas 
élmény az egész családnak. Én 
a valós cselekvésben hiszek, 
ezért is kiemelten fontos szá-
momra, hogy itt, a Dunaka-
nyarban megóvjuk települése-
ink tisztaságát, energetikai fel-
újításokkal csökkentjük a kör-
nyezet terheit, felszámoljuk az 
illegális hulladéklerakókat, és 
elektromos töltőállomások ki-
építésével támogatjuk az elekt-
romos autók közlekedését. Mi 
zöld úton járunk!” – fogalma-
zott Tuzson Bence.

A képviselő beszélt arról is, 
hogy a jövő év elején a gyerme-
ket nevelő családokban mind-
két szülő az átlagjövedelem 
szintjéig visszakapja az idén 
befizetett személyi jövedelem-
adóját. Mint mondta, az orszá-
gos kormányzati intézkedések 

csak akkor hozhatnak valós, 
kézzel fogható eredményt, ha 
itt helyben, a mi térségünkben 
is találkoznak a lakosság igé-
nyeivel. Különösen fontos hát, 
hogy az szja-visszatérítés min-
den érintett helyi családnak je-
lentős megerősítést jelent majd, 
mert akár az egymillió fo-
rint közelében is járhat az ösz-
szeg, amit az állam visszajuttat 
a családi kasszába. A koronaví-
rus-járvány okozta válság után 
Európában az elsők közözött 
indítottuk be a gazdaságun-
kat. Ennek köszönhető, hogy a 
magyar adóvisszatérítés az Eu-
rópai Unióban a legszélesebb 
körű, a családoknak járó adó-
ügyi intézkedés – nyilatkozta 
lapunknak a képviselő, aki fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy 
a minimálbér emelésével pár-
huzamosan a kismamák jöve-
delme is nőni fog, ugyanis au-
tomatikusan emelkedik a gyer-
mekgondozási díj, a hallgatói 

gyed és a gyermekek otthon-
gondozási díja, vagyis a gyod 
összege is. Mindezek hozzájá-
rulnak majd ahhoz, hogy tér-
ségünkben minden család 
megerősödve és biztonságban 
tervezhesse jövőjét.

Egységesen nyolcvanezer fo-
rint lesz a nyugdíjprémium, 
amit novemberben fizetünk ki 
– folytatta a képviselő –, azt hi-
szem, ez egy olyan jó hír, amit 
minden jogosult örömmel fo-
gad. Mint mondta, sokan lesz-
nek majd olyanok is, akik ezen 
felül az inflációs korrekcióval 
együtt akár százezer forintnyi 
kiegészítést is kaphatnak. A 
jövő év elején pedig folytatódik 
a tizenharmadik havi nyug-
díj visszaépítése, ami szintén 
azt mutatja, hogy számunk-
ra kiemelten fontos a családok 
támogatása – nyilatkozta la-
punknak Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

A szüreti mulatság résztvevői énekelve 
vonultak körbe a Körönd kis utcáin
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A tető felújítása jelentős fejlődés 
az iskola életében

Kövesse lapunkat 
a Facebookon is!

     

A klímaügyekben tá-
jékozott olvasók 
emlékezhetnek ha-
sonló tartalmú fi-

gyelmeztetésekre már évekkel 
ez előttről is. Az IPCC 2018 
októberében kiadott speciális 
jelentésében például a követ-
kező található: „Olyan mérté-
kű változtatásokat kell végre-
hajtanunk az energiarendsze-
rekben, a földhasználat mód-
jában, városi és egyéb infra-
struktúrákban, valamint az 
ipari rendszerekben, amelye-

ket még sohasem hajtottunk 
végre az emberiség eddigi tör-
ténelmében.”

Hiába sorolnám fel azonban 
a számtalan figyelmeztetést, a 
fontos tényező mégiscsak az, 
mindezidáig jelentős fenntart-
hatósági fordulatra nem került 
sor. De vajon miért nem vesz-
szük komolyan ezeket a figyel-
meztetéseket? A Klímakró-
nikák eddigi fejezeteiben azt 
igyekeztem bemutatni, hogy a 
minket körülvevő változások 
gyorsulnak és hirtelen, nem-li-

neáris módon vezethetnek ka-
tasztrófához.

A Világgazdasági Fórum 
megbízásából minden évben 
készül egy elemzés a globális 
kockázatokról, immár tizenha-
todik éve. Ezekben az elemzé-
sekben immár 2017 óta az ext-
rém időjárási események vár-
ható következményei szerepel-
nek az első helyen és a második 
helyen követi annak a kocká-
zata, hogy az emberiség nem 
lesz képes közös összefogással 
választ találni a klímaváltozás 

problémájára. A 2018-as jelen-
tésben ez is olvasható: „Az em-
beri agy nem jól kezeli a ka-
tasztrofális kockázatokat. Az 
emberi gondolkodás a lineáris 
összefüggéseket kezeli jól, de a 
legnagyobb kihívásaink nem-
lineáris természetűek, egy ha-
tárponton túl a változások 
hirtelen módon és rendkívül 
gyorsan, gyakran exponenciá-
lis ütemben zajlanak.”

Talán éppen az emberi gon-
dolkodásban fellelhető általá-
nos torzítások azok, amelyek 
késleltetik és megakadályoz-
zák az érdemi reakciót. Mivel 
a múltbeli történésekhez kap-
csolódó tapasztalataink alap-
ján vonjuk le következtetése-
inket a jövőről, ezért a legtöbb 
ember még nem érzi a veszélyt, 
egyelőre nem köti a már ma is 
tapasztalható történéseket a 
klímaváltozáshoz.

Pedig már egy 2018-ban 
megjelent tanulmányban is 
467 különböző hatást tud-
tak a klímaváltozáshoz köt-
ni, egészségügyi, biztonsági, 
élelemiszer és ivóvíz előállítá-
si, valamint gazdasági hatáso-
kat.  Mindezt a már akkor is 
múltbeli események elemzésé-
vel, konkrét mutatószámokkal, 
trendekkel, következmények-
kel támasztották alá és nem a 

COP26 előtt, reménykedve, és mégis reménytelenül...
Klímahatások és egzisztenciális kockázatok

Ez a cikksorozat António Guterres-nek, az ENSZ-főtitkárának kijelentésével indult, amely szerint az IPCC legutóbbi, 2021 au-
gusztusában publikált jelentése „Vörös Kód az emberiségnek” és csak egy globális összefogás adhat esélyt annak, hogy el tud-
juk kerülni a közelgő klímakatasztrófát, késlekedésre nincs idő.  

Dunakanyar Klímakrónika V.

50 millió állami támogatásból modernre cserélték a negyvenéves kosdi iskola tetőszerkezetét 

- A letkési és a váchartyáni tornaterem 
felújítása után ezúttal a kosdi iskola éle-
tében nagy jelentőségű intézményi felújí-
tás avatóján nem kevesebbről szólhatunk, 
hogy a faluban minden feltétel adott ah-
hoz, hogy helyben járjanak óvodába és is-
kolába a gyerekek. Mindez azt bizonyítja, 
hogy ma Magyarországon falun élni nem 
hátrány, hanem kifejezetten előny is lehet, 
hiszen a Magyar Falu Programban számos 
intézmény újulhatott meg – emelte ki a tan-
kerület vezetője, aki szerint a kosdi iskola 
kívülről folyamatosan megújul, megszépül, 
amely belül mindig is igényes volt az intéz-
ményvezetőjének és a tantestület tagjainak 
köszönhetően.  

Verebélyi Gábor Ákos bejelentette: a kor-
mány támogatásának köszönhetően a tan-
kerület számos intézményében kicserél-
ték a nyílászárókat, szigetelték az épülete-
ket, elvégezték a zavartalan működést segí-
tő karbantartási munkákat az elmúlt idő-
szakban. 

Dr. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti 
államtitkára, a térség KDNP-s országgyű-
lési képviselője beszédében azt hangsúlyoz-
ta, hogy Kosdon minden intézmény meg-
van - korszerű egészségház, védőnőszolgá-
lat, orvosi rendelő, iskola -, amely biztosítja 
a kulturált élet feltételeit. 

- A Magyar Falu Programnak köszön-
hetően tovább fejlődött a település, ahol 
ugyanolyan jó élni, mint egy városban. De 
ez a megállapítás igaz Letkésre, Váchar-

tyánra, Vácdukára vagy Sződligetre is, ahol 
például a jövő hónapban adjuk át az állami 
forrásból kibővített iskolát. Az összefogás 
és az emberi leleményesség szép példája, 
hogy 50 millió forint állami támogatásból 
megújult az iskola teteje, megszépült a kül-
seje – hangzottak az országgyűlési képvise-
lő elismerő mondatai, aki hozzátette, hogy 
az elmúlt időszakban Kosdon 800 millió 
forintnyi fejlesztés valósult meg. 

- De nemcsak Kosdon van fejlődés, hi-
szen az elmúlt időszakban 32 új tanterem 
és 23 új tanuszoda épült, ami jelentős fej-

lesztés. Nem hagyjuk, hogy még egyszer 
veszélybe kerüljenek a kistelepülések Ma-
gyarországon, mint a rendszerváltás előtt, 
de sajnos később is bőségesen volt rá példa 
– mondta Rétvári Bence.  

Kurdi Ferenc polgármester elmondta, 
hogy az iskola 1982 óta működik, amely ál-
lami támogatásból és a helyi közösség ösz-
szefogásával épült fel. Mint fogalmazott, az 
összefogás napjainkban is jellemző, hiszen 
az épület az önkormányzat tulajdonában 
van, míg az iskolát a Váci Tankerületi Köz-
pont működteti. 

- Meggyőződésem, hogy az önkormány-
zat és a tankerület is igényesen látja el a rá-
háruló feladatokat – jelentette ki Kurdi Fe-
renc.

A polgármester felidézte, hogy 2017-
ben, amikor az iskola külső szigetelésének, 
az energetikai felújításnak az átadója volt, 
már akkor fontos célként tűzték ki az intéz-
mény tetőfelújítását, amely a kosdiak örö-
mére mára valóság lett. 

- Most nagyon jó ránézni az épületre, 
megújult, megszépült. A felújításnak kö-
szönhetően megszűntek a beázások, az az-
besztcement palatetőt modern, környezet-
barát tetőre cseréltük. Bízom benne, hogy 
örömmel járnak ide az iskolába a gyerekek, 
amely reményeink szerint több generációt 
is kiszolgál a jövőben – hangzottak a tele-
pülésvezető optimista szavai. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Fejlődő falvak és megújuló iskolák
A Magyar Falu Program keretében az elmúlt egy hónap alatt immár három iskola újult meg – jelentette be Verebélyi Gábor 
Ákos, a Váci Tankerületi Központ igazgatója a kosdi Arany János Általános Iskolában, melynek teljesen megújult a tetőszerke-
zete, a régi azbesztcement palát modern borítású tetőre cserélték az 50 millió forintos állami támogatásnak köszönhetően. 

távoli jövőre vonatkozó előre-
jelzések alapján. 

A jövőről annyit ma már biz-
tosan állíthatunk, hogy ezek a 
negatív klímahatások időben 
gyorsuló módon növekedni 
fognak, számosságukban és az 
okozott hatásaik nagyságrend-
jében is.  Ha végre globálisan 
hozzákezdünk azokhoz az át-
fogó változtatásokhoz, ame-
lyekre szükség van, csak akkor 
teremthetünk esélyt arra, hogy 
ezt a folyamatot lassítsuk és ta-
lán elkerüljük a fenyegető ka-
tasztrófát.

Mi kell egy ilyen globális vál-
tozáshoz? Mindenekelőtt glo-
bális szándék és globális vég-
rehajtás. Napjaink gazdasági 
és politikai történései nem iga-
zán kedveznek egy ilyen típu-
sú globális megállapodásnak. 
Pedig a klímaváltozás kapcsán 
ennek megvan a fóruma, az 
úgynevezett COP konferenci-
ák sorozata. Ezek a konferen-
ciák az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye keretében 
kerülnek megrendezésre évről 
évre, az idén immár 26-ik al-
kalommal.

A keretegyezményt eddig 
aláíró 197 ország elismerte az 
üvegházgázok káros hatását 
és kötelezettséget vállalt ezek 
kibocsátásának csökkentésé-
re. Az 1997-ben aláírt Kio-
tói jegyzőkönyvben például 
arra, hogy az 1990-es bázis-
évhez képest 5,2 %-al csök-
kentik a globális szén-dioxid 
kibocsátást 2012-ig, majd az-
után tovább. A 2015-ös Pári-
zsi Éghajlatvédelmi Megálla-
podásban pedig célul tűzték 
ki az aláíró felek, hogy a glo-
bális felmelegedés szintjét jó-
val 2 Celsius fok alatt próbál-
ják tartani.

Hiába azonban a számtalan 
figyelmeztetés, a be nem tar-
tott és nem is kötelező megál-
lapodások, a fosszilis energia-
hordozók használata évről évre 
növekszik, a globális szén-di-
oxid kibocsátás pedig a Kiotói 
egyezmény aláírása óta meg-
duplázódott. A klímaváltozás 
és civilizációnk folyamatos nö-
vekedése tönkreteszi a minket 
körülvevő természetet, amely-
nek egyre csökkennek az em-
beri lét fenntartásához nélkü-
lözhetetlen funkciói, például a 
megfelelő éghajlati körülmé-
nyek biztosítása.

A változás elkerülhetetlen. 
Ez vagy szervezetten, közös 
akarat és végrehajtás mentén 
valósul meg, vagy a természe-
ti folyamatok által kikényszerí-
tett és kiszámíthatatlan módon 
megy majd végbe. Az előbbi 
megvalósítására talán tényleg 
az utolsó esély a most vasárnap 
kezdődő COP26 konferencia. 
Reménykedve várom, hogy ez-
úttal születik majd valamilyen 
érdemi eredmény. Az eddigi 
tapasztalatok miatt azonban a 
reménytelenség érzése erősebb 
bennem.

Minden szempontból egy 
fontos mérföldkőhöz érkez-
tünk. Azt javaslom mindenki-
nek, hogy kövesse a konferen-
ciáról szóló híradásokat és je-
lentőségének megfelelően érté-
kelje az ottani és az azt köve-
tő történéseket. A tanácskozás 
eredményessége vagy ered-
ménytelensége fontos követ-
kezményekkel fog járni mind-
annyiunk életére.

Szalóczy Zsolt
(A szerző fizikus,  

a klímaváltozáshoz történő 
alkalmazkodás lehetőségeit kutató 

Cassandra Program vezetője.)
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

– Ezt a huszonöt hangver-
senyből álló sorozatot a Du-
nakanyar Szimfonikus Zene-
karral valósítottuk meg, és 
még nincs vége. A sorozat a 
„Zenélő Dunakanyar” címet” 
viseli. Ezen kívül más kon-
certekre is sor került kikötő-
koncertek keretében a Váci 
Civitas Zenekarral közösen. 
A már említett sorozat nagy 
projektjét az idén nyáron és 

még most, ősszel is szervez-
zük. A sorozatot a Duna déli 
oldalán rendeztük Eszter-
gomtól Szentendréig. 

A helyszínek kiválasztásá-
nál a fő szempontom az volt, 
hogy elsősorban turisztika-
ilag kiemelt helyszínekre vi-
gyük el a kulturális értékeket. 
Így tudtunk eljutni érdekes 
helyekre. Visegrádon például 
nyár óta működik a MAHART 

Zrt.-nek egy rendezvényhajó-
ja, az úgynevezett Event hajó, 
melyen fel tudtunk lépni júli-
us végén több alkalommal is. 
Voltunk Dömösön a prépost-
sági romoknál, ahol a romok 
tetején játszottunk egy tíz-
fős fúvósegyüttessel, és több-
ször volt egyházi kamarakon-
certünk a prépostsági altemp-
lomban. Legalább négy-öt al-
kalommal szerepeltünk Le-
ányfalun a hajókikötő melletti 
focipályán, ahol egy nagy ét-
terem is üzemel. Szentendrén 
háromszor is lehettünk, ezek 
között voltak saját szervezé-
sű utcazenekoncertek, de fel-
léptünk fesztiválokon, köz-
tük az úgynevezett Szent-
endre éjjel-nappal nyitva 
fesztivál keretében. Az esti 
utcazeneprogramok mellett 
rendeztünk délelőtt matiné-
gyermekkoncerteket is hang-
szerbemutatókkal. Szentend-
rén először egy térzenekoncer-
ten játszottunk, s ezután hívtak 
a fesztiválra. Emellett tudtunk 
játszani a Duna másik oldalán, 
Kismaroson, Márianosztrán 
a pálos kolostorban egyházi 
hangversennyel. A koncertso-
rozat keretében felléptünk Gö-
dön is egy utcazene-fesztiválon 
a Nádirigó utcában. 

Az említett helyszíneken 
összességében huszonkét al-
kalommal léptünk közönség 
elé a zenekarral és különbö-
ző formációkkal. Még két-há-
rom fellépésre ezután kerül 
sor. Játszunk majd az adventi 
vasárnapon Vácon, a Regőczi 
kápolnában.

A sorozat zenekari program-
járól szeretném elmondani, 
hogy öt-hatféle formációban 
muzsikáltunk. A legnagyobb 
létszámú egy vonószeneka-
ri formáció volt szólistával 
Kismaroson, Márianosztrán, 
ahol egyházi műveket szólal-
tattunk meg. Itt többek között 
Händel áriák, valamint Mo-
zart Divertimentója hangzott 
el, ezek klasszikus, zárt térbe 
szerkesztett, egyházi műsorok 
voltak. Volt egy tízfős „Nagy 
parti”nevű rézfúvós együtte-
sünk, ők szabadtéren zenéltek, 
például a dömösi prépostsági 
romoknál, egészen pontosan a 
romok tetején. Ugyancsak ők 
játszottak a visegrádi királyi 
palota reneszánsz díszudvará-
ban. Az ő műsoruk jellemző-

en könnyed zene, filmzenéket, 
populáris dallamokat, slágere-
ket játszottak és egy-két klasz-
szikust átiratban. Szintén volt 
egy ötfős rezes csapat, a Réz-
fúvós kvintett is több alka-
lommal játszott, az ő műso-
ruk is világi darabokból állt. 
Ők voltak Szentendrén a gye-
rekprogram zenészei is hang-
szerbemutatóval, emellett me-
sezenéket, népdalfeldolgozá-
sokat adtak elő. Volt egy érde-
kességünk, a fuvola-hárfaduó, 
ők Dömösön a prépostsági ro-
mok altemplomában léptek 
fel, rendkívül hangulatos kör-
nyezetben. 

Közeledik a tél, szabadtéri 
koncerteket már nem tudunk 
tartani, főleg a vonós hang-
szerek érzékenyek a hidegre. 

Sajnos zenei szempontból zö-
mében a templomok sem al-
kalmasak az alacsony hőmér-
séklet miatt. Azonban a váci 
Regőczi kápolna és a baptista 
imaház fűthető, ide lehet kon-
certeket szervezni. A duna-
kanyari sorozat a végére ér, a 
hosszú távú tervünk pedig jö-
vőre újabb helyszíneket be-
vonni az előadásainkra. Esz-
tergomban idén például csak 
kikötőkoncertjeink voltak a 
szimfonikusokkal, de jövőre 
itt is szeretnénk zárt helyszí-
neken, esetleg a bazilikában 
fellépni. Ez a projekt már a vé-
géhez közeledik, lesz még egy-
két fellépésünk a már említett 
Regőczi kápolnában. Folytatás 
jövőre…

 (X)

Zenélő Dunakanyar
„Legyen a zene mindenkié!” Kodály Zoltán máig érvényes gondolatának szellemében ren-
dezett koncerteket nyáron és az ősz folyamán Sándor Bence karmester a Dunakanyar Szim-
fonikusokkal és az együttes muzsikusaiból alakult kisebb formációkkal a Duna jobb part-
ján lévő településeken Esztergomtól Szentendréig. A nívós és sikeres sorozatról Sándor 
Bence beszélt.

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

APRÓHIRDETÉS

• Tetőfedő, bádogos és ácsmunkát válla-
lunk A-tól Z-ig 06-30/760-5814

• Simson, Csepel, Pannonia, Babetta, 
stb. (régi) motorkerékpárokat vásárolnék! 
Régóta pajtában porosodó, üzemképte-
len állapotban is! Telefon: 0670/2526258

• Mindennemű régiséget vásárolok: ba-
kelit lemez, festmény, porcelán,bronz 
szobrok és tárgyak, régi játékok, bizsu 
dolgok, porcelánok, papírrégiséget és 
egyéb feleslegessé vált dolgokat is! Tel-
jes kiürítést is vállalok! A kiszállás min-
den esetben díjtalan! Pintér Nikoletta: 
tel.: 06-1466-8321, 06-30-973-4949



8 Dunakanyar Régió XXIII. évfolyam 22. szám

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

Az erdő sűrűjében modern szálláshelyek várják a turistákat

A dunakeszi Porkoláb Tamás a B szektorban győzött

Az összetett verseny győztese, Ifj. Sipos Gábor Tóth György és a korábbi kétszeres világbajnok, ifj. Sipos Gábor

Dr. Rétvári Bencének Kelemen Zoltán mutatta be turistaházakat

Folytatás a címlapról

– Nagyon jónak mondható a versenyen induló horgászok létszá-
ma, mivel a dunai horgászás komoly szakmai felkészültséget és 
felszerelést igényel, ismerni kell a folyó sodrásvonalát, hol seké-
lyebb vagy mélyebb a víz – ismertette Tóth György.

A legfiatalabb horgász egy 12 éves dunakeszi fiú volt, aki 3 éves 
kora óta hódol ennek a szép sportnak, amit édesapja révén szere-
tett meg. Ő ugyancsak az indulók között volt.

A horgászok, akikkel sikerült beszélni, elmondták, hogy na-
gyon kedvelik a dunai horgászást, ám ezúttal kevesebb hal akadt 
horogra, pedig gyönyörű volt az időjárás.

Tóth György szerint sem könnyű a dunakeszi partszakaszon 
horgászni, a legideálisabb helyszín a rév fölötti terület, ahol azon-
ban jó időben sok a sétáló, rengeteg drótkötél van a vízben, a ki-
helyezett bója is kihat az eredményességre. A sétány alatt kijelölt 
helyen köthetnek ki a hajók, jó lenne, ha mindenki betartaná az 
előírásokat – világított rá a gyakorlatra. Majd arról beszélt, hogy 
például a szabad strandnál jelenleg igen sekély a víz, de ennek el-
lenére volt, aki 1,5 kilogrammos halat is fogott.

– A horgászat vonzereje és szépsége az, hogy az ember kint van 
a természetben, ami számomra a legfontosabb – mondta Porko-
láb Tamás. 

Tamás Dunakeszin él, ám gyermekkori éveit egy alföldi faluban 
élte, ahol a “kis folyóban” pecázó felnőttek megkedveltették vele 
ezt a szép sportot. Mert ő is annak tartja: – Igazi kihívás a horgász 
számára, hogy a vízben élő, és a szemünk elől elrejtőzködő ha-

lat valahogyan “becserkésszük” mindenféle trükkökkel és csalik-
kal innen a partról. Ez igazán izgalmas “párviadal”.  Milyen trük-
kök vannak? Meghatározó a horog mérete, az élő csalik minősége, 
az etetőanyagok összetétele, de az etetőkosarak mérete is hatással 
van a sikerre. Számomra örömöt jelent és természetes, hogy kint 
vagyok a szabadban. Leginkább a Dunán szeretek horgászni. Fő-
leg márnázni szeretek, bár nagyon erősen védekezik, igazi sport-
hal, de van itt jászkeszeg, dévér- és karikakeszeg is. Minden évben 
száznál is több márnát fogok Dunakeszinél, amit évek óta sikerül 
teljesítenem. A márna nagyon kedveli a sajtot és a csontit, a legna-
gyobb 4,5 kilogrammos volt, amit itt fogtam. A legnagyobb du-
nakeszi fogásom egy 15 kilogrammos amur volt, de sokszor akadt 
a horgomra 5-6 kilogrammos ponty is – újságolta büszkén Porko-
láb Tamás, akit barátnője rendszeresen elkíséri horgászni, mert ő 
is imádja a természetet, a jó levegőt, és a pecázás izgalmát.  

Tamástól elköszönve visszatértem Tóth Györgyhöz, Dunake-

szi egyik ismert vállalkozójához, a verseny egyik bírájához, aki-
től megtudtam, hogy a szabad strandnál a jászkeszeg mellett vé-
dett leánykoncért is fogtak, amit a mérlegelés után rögtön vissza 
is engedtek a Dunába. De több versenyző horgára “akadt” paduc 
is – tette Tóth György.  

A sportvezető elmondta: az első országos dunai versennyel a 
sport, a természet szépsége mellett Dunakeszi remek adottságait, 
vonzerejét is szerették volna megmutatni.

Ez pedig remekül sikerült.
A rangos országos verseny ünnepélyes eredményhirdetésén je-

len volt Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere is, aki gratulált a 
horgászoknak, örömét fejezte ki, hogy a jól sikerült verseny és a 
város jó hírét országszerte öregbítik a sportemberek.   

(Vetési)
Fotó: KesziPress és Tóth György

***

A HELYEZETTEK NÉVSORA: 

A szektor: 1. Palócz Pál, 2. id. Sipos Gábor, 3. Hajós Tamás,  
B szektor: 1. Porkoláb Tamás, 2. Pécz Maxim, 3. Szilveszter Mircea,     
C szektor: 1. ifj. Sipos Gábor. 2.  Jerabek Antal. 3.  Boda Máté.  
Összetett győztes: ifj. Sipos Gábor.

Kismaroson, a Gál-
hegy oldalában, gyö-
nyörű természe-
ti környezetben fek-

szik a Kismagos. A lekerített 
erdei hegyoldalon, öles tölgy-
fák között „megbúvó” szállás-
helyet a természet állat- és nö-
vényvilága veszi körbe, ahol 
tíz szobában 40 vendég kultu-
rált elhelyezését teszi lehetővé 

az „újjávarázsolt” erdei oktató-
központ.

Mint az az október 19-i ün-
nepélyes avatón elhangzott, 
a Kismagos korábban a Láng 
Gépgyár gyermeküdülője-
ként szolgált, amíg 2009-ben 
meg nem vásárolta az ökotu-
rizmussal és gyerekek táboroz-
tatásával is foglalkozó, csak-
nem húsz esztendeje működő 
Magosfa Alapítvány. Azonban 
a házak állapota 2019-re any-

nyira leromlott, hogy felújítá-
suk halaszthatatlanná vált.

A Téry Ödön Nemzeti Tu-
ristaház-fejlesztési Program 60 
millió forintos támogatásának 
köszönhetően teljesen újjáé-
pítették a faházakat, 30 centis 
hőszigetelést kaptak, új, kor-
szerű nyílászárókat építettek 
be, felújították a fogadóépü-
let tetőszerkezetét és nyílászá-
róit, valamint a köztérvilágítás 
és a terület kerítései is korsze-

rűsödtek. Az építkezésnél ki-
emelt szempont volt a környe-
zettudatosság, így például ahol 
csak lehetett, elkerülték a be-
ton és a sóder beépítését.

Az ünnepélyes átadáson Ré-
vész Máriusz, az aktív Magyar-
országért felelős kormánybiz-
tos, országgyűlési képviselő el-
mondta: a kormánynak fontos 
célkitűzése, hogy Magyaror-
szág az évtized végére a legél-
hetőbb országok közé tartoz-
zon Európában. Ennek eléré-
sét szolgálja a turista- és tábor-
helyek felújítása, korszerűsítése 
is, hogy – különösen a gye-
rekek – napjaink igényeinek 
megfelelő helyen és környezet-
ben tölthessék szabadidejüket.

„Ma már az a cél, hogy Ma-
gyarországon is olyan turista-
házak legyenek, mint amilye-
nek Ausztriában vagy Szlová-
kiában láthatók” – jelentette ki 
Révész Máriusz, aki örömét fe-
jezte ki, hogy támogathatták a 
Magosfa Alapítványt, amely az 
elnyert 60 millió forintos tá-
mogatásból legalább másfél-
szer nagyobb értéket hozott 
létre az észszerű szakmai elő-
készítő és tervező munkának, 
valamint a jól szervezett kivi-
telezésnek köszönhetően.

Negyvenegy horgász kémlelte a Dunát

Megújult a börzsönyligeti 
Kismagos erdei iskola szálláshelye

Első alkalommal rendeztek országos dunai horgászversenyt 
Dunakeszin, melyet Magyarország legnagyobb, 12 ezer tag-
létszámú egyesülete, a Kék Dunai Horgászegyesület szerve-
zett. Mint azt Tóth Györgytől, az egyesület elnökségi tagjától 
megtudtuk, 41 horgász nevezett be a folyóvízi Feeder-kupára. 
Dunakesziről tizenöten vettek részt, de volt, aki Nyíregyházá-
ról, Kecskemétről, Tatabányáról vagy Budáról érkezett.

Országos dunai horgászverseny Dunakeszin

Dr. Rétvári Bence, az Emmi 
parlamenti államtitkára, a térség 
KDNP-s országgyűlési képvise-
lője örömmel jelentette be, hogy 
az utóbbi két évben nagyon so-
kan fedezték fel a Dunakanyar 
szépségét, ahová a korábbi évek-
hez képest százezernél is több 
turista látogatott el.

Ezt a kedvező trendet igye-
keznek a fejlesztésekkel, be-
ruházásokkal, környezetba-
rát szolgáltatások színvonalá-
nak emelésével tovább erősíte-
ni. – Ezt segíti elő a Kismagos 
szálláshely felújítása is, mely-
nek köszönhetően még több tu-
rista, erdei iskola, oktató- és ki-
ránduló csoport, baráti társaság 
indulhat el innen, Kismarosról, 
hogy felfedezze a Börzsöny cso-
dálatos környezetét, állat- és 
növényvilágát – fogalmazott az 
országgyűlési képviselő.

Rétvári Bence szerint az igé-
nyesen felújított oktató- és 
szabadidőközpont működé-

se a természetközelisége mel-
lett remekül szolgálhatja az 
ökoiskola programok megva-
lósítását is, melybe egyébiránt 
országosan több mint ezer 
közművelődési intézmény és 
iskola kapcsolódott be.

– A fenntarthatósági téma-
hétben 1600 iskola vett részt, 
az Erzsébet- és a Csodaszar-
vas táborok egyik legkedvel-
tebb tematikája a természetnek 
a megszerettetése, a természet-
nek az ismerete és a környezet-
nek a védelme volt – ismertette 
az Emmi parlamenti államtit-
kára, aki köszönetet mondott 
az aktív Magyarországért kor-
mánybiztosának a Kismagos 
szálláshely felújításához nyúj-
tott támogatásért, melynek 
köszönhetően még vonzóbbá 
vált a Börzsöny, amely a kivá-
ló közlekedés révén könnyen 
megközelíthető Budapestről is.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress


