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Tuzson Bence országgyűlési képviselő

Tuzson Bence: Páratlan ez az összefogás, példaértékű, ahogyan a körzetünk segít a bajbajutottakon

Minden korábbinál aktuálisabb

Minden egyes nap azért dolgozunk, hogy az itt élő kicsik és na-
gyok békés mindennapjait szebbé és jobbá tegyük, minden fej-
lesztésünk a körzetünkben élők kényelmét, a családok biztonsá-
gát szolgálja, és számomra ez a legfontosabb – fogalmazott a la-
punknak adott interjúban Tuzson Bence, térségünk országgyűlési 
képviselője, akivel Dunakeszin, az adománygyűjtő ponton találkoz-
tunk, amikor a szomszédos országból érkező menekültek számára 
készítették össze a segélycsomagokat. Mint mondta, mindent meg 
kell tennünk annak érdekében, hogy megőrizzük Magyarország bé-
kéjét és energiaellátásának biztonságát. A képviselő hangsúlyoz-
ta, hogy nem engedik meg, hogy a háború árát a magyar emberek-
kel fizettessék meg. A választókerületünkben szervezett adomány-
gyűjtésről szólva hozzátette azt is, hogy aki ezekben a napokban 
Ukrajnából érkezik hazánkba, biztos lehet abban, hogy Magyaror-
szágon barátok fogadják.

Az április 3-ai országgyűlési képviselő választáson a Pest megyei 
4. számú, Vác központú és a Pest megyei 5. számú, Dunakeszi köz-
pontú választókerületben egyaránt 7-7 országgyűlési képviselő- 
jelölt indulását vették nyilvántartásba a választási bizottságok.

Valahol Európában… 

Boldog születésnapot, 
Dunakeszi!

Folytatás a 4. oldalon Folytatás az 5. oldalon

Két választókerület,  
14 országgyűlési képviselő-jelölt 

Dunakeszi április 1-jén ün-
nepli várossá válásának 45. 
évfordulóját. A jeles szüle-
tésnapot tartalmas és látvá-
nyos programokkal köszön-
ti a város, melyek között az 
egyik különleges kulturá-
lis élménnyel, a Bárdos La-
jos Általános Iskola művésze-
ti csoportja ajándékozza meg  
a dunakeszieket a Valahol Eu-
rópában című musical szín-
padra állításával. Dés Lász-
ló szívbemarkoló musicaljé-
nek üzenete az élet könyör-
telen dramaturgiája révén 
napjainkban minden koráb-
binál aktuálisabb. A dunake-
szi produkció rendezőjével, 
művészeti vezetőjével, a Bár-
dos iskola magyartanárával, 
Hoványné Martikán Erikával 
beszélgettem.

Békében, nyugalomban és biztonságban 
akarunk továbbra is élni 

A választási bizottságok sor-
solással döntöttek arról, 

hogy az országgyűlési képvise-
lő-jelöltek milyen sorrendben 
szerepelnek a szavazólapon.

Pest megyei 4. számú 
választókerület:

Dr. Páli Jenő Mi Hazánk  
Inotay Gergely DK-Jobbik-
L M P - M S Z P - M o m e n t u m -
Párbeszéd
Pintér László Normális Párt
Simon József Ferenc Munkás-
párt - ISZOMM 

Mantzourakis Sarantis MEMO
Rétvári Bence Fidesz-KDNP
Korga Gergely MKKP

Pest megyei 5. számú 
választókerület:

Lőrincz László VD
Kovács Mátyás Mi Hazánk
Szuchányi Gábor Normális Párt
Bürger Zoltán MKKP
Tuzson Bence Fidesz-KDNP
Dorosz Dávid DK-Jobbik-
M o m e m t u m - M S Z P- L M P -
Párbeszéd
Kovács Roxána MEMO

– Hetek óta zajlik az adománygyűjtés választókerületünk minden tele-
pülésén. Mennyire elégedett az eredményekkel?

– Az ukrajnai háború kitörése után azonnal megkezdtük az adomány-
gyűjtés szervezését, és a térség országgyűlési képviselőjeként büszke va-
gyok arra, hogy Csomád, Csömör, Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, Göd és Ve-
resegyház lakossága, az itt élők egy emberként mozdultak meg, hogy se-
gítséget nyújtsanak. Ennek köszönhető az is, hogy már több segélyszál-
lítmányt útra indítottunk a településeinkről. Ezúton is szeretném megkö-
szönni mindenkinek, aki bekapcsolódott az akcióba! Különösen fontos ez, 
mert most zajlik Magyarország történelmének egyik legnagyobb humani-
tárius akciója. Itt a környéken is számos ponton gyűjtünk adományokat: 
településvezetőkkel, helyi vállalkozókkal egyeztetettem, körzetünk min-
den településén szervezett keretek között gyűlnek az adományok 

– Segítünk a háború elől menekülőkön, de a szomszédos országban 
zajló események gazdasági hatásait mennyire fogjuk megérezni? 

– Mindent megteszünk a magyar emberek biztonságáért, és kiemelt je-
lentősége van annak is, hogy a tavaly repülőstarttal újraindult gazdaságunk 
remek eredményeit meg tudjuk őrizni. Magyarországnak ki kell maradnia 
a szomszédságunkban folyó háborúból, éppen ezért nem küldünk magyar 
katonákat Ukrajnába, a háborús övezetbe. Sem katonákat, sem fegyvereket 
nem küldünk a szomszédos országba, aki ilyet követel, az emberéleteket,  
a békénket teszi kockára. Meggyőződésem, hogy aki ezekben az időkben is 
külföldi érdekeket szolgál, az pontosan tisztában van azzal, hogy a magyar 
emberek biztonságát veszélyezteti. Azt sem engedjük meg, hogy a háború 
árát a magyar emberekkel fizettessék meg. Ez számunkra elfogadhatatlan.

– Mégis vannak olyan hangok, amelyek azt követelik például, hogy 
zárjuk el az orosz gázcsapokat. Ön szerint a jelenlegi helyzetben elfogad-
ható lenne egy ilyen lépés?

– Nem, semmiképp. Ez egy különösen veszélyes és felelőtlen javaslat, 
amely veszélybe sodorná a rezsicsökkentést és jelentősen növelné a csa-
ládok terheit. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megőrizzük 
Magyarország békéjét és energiaellátásának biztonságát, ugyanakkor pe-
dig megvédjük a rezsicsökkentést is!

– A jelenlegi helyzetben is meg tudja őrizni térségünk azt a kiemelt tel-
jesítményét, miszerint már évek óta mi vagyunk Magyarország legdina-
mikusabban fejlődő régiója?

– Mi kitartunk a megfontolt döntések mellett, és nem hagyjuk magun-
kat belekényszeríteni felelőtlen lépésekbe. Nemcsak országos szinten, de 
itt helyben is meg kell őriznünk a stratégiai nyugalmunkat. Továbbra is az  
a cél, hogy a mi körzetünk legyen hazánk legdinamikusabban fejlődő régi-
ója. A napokban tettük le a Dunakeszi Diáknegyed alapkövét Dióssi Csa-
ba polgármesterrel. Magyarország legnagyobb középiskolai beruházásá-
nak köszönhetően sok helyi és környékbeli diáknak is színvonalas és kor-
szerű oktatást biztosít majd ez az intézmény. Fóton megújult a Waldorf is-
kola, és jól halad az óvoda építése is, amelynek már állnak a falai, a munká-
latok folytatására pedig épp most nyert száztízmillió forintos támogatást 
az intézmény. Az a célunk, hogy az ide járó több száz gyermek egy mo-
dern iskola falai között tanulhasson. De említhetném Fóton a hamarosan 
elkészülő sportnegyedet is, a sportcsarnokot, és az annak közvetlen kör-
nyezetéhez kapcsolódó fejlesztéseket. Csomádon azt tartjuk nagyon fon-
tosnak, hogy tovább haladjon az utak felújítása. Visszatérve az oktatáshoz, 
külön büszkeséggel tölt el, hogy hamarosan újra egyetemi várossá tesszük 
Gödöt, ahol a most, március 28-án újra megnyíló Huzella Kertben három 
egyetem és egy kutatóközpont együttműködésének köszönhetően újrain-
dul a felsősokú oktatás. Ugyancsak Gödön új, huszonnégy tantermes álta-
lános iskolát építünk, a közeli Csömörön pedig tizenhat tantermes lesz az 
új intézmény. Építkezés folyik jelenleg is a gödi Búzaszem Katolikus Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol jól haladnak a torna-
csarnok, illetve a település új közösségi terének munkálatai, a helyszínen 
már a munkagépek dolgoznak. Veresegyházon tovább folytatjuk a Kálvin 
Téri Református Általános Iskola bővítését, Erdőkertesen pedig hamaro-
san kezdődik a bölcsődeépítés. Minden egyes nap azért dolgozunk, hogy 
körzetünkben, a „béke szigetén” kicsik és nagyok nyugodt mindennapja-
it szebbé és jobbá tegyük.

 Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

- Az elmúlt négy évben 1,2 milliárd forintból 16 orvosi rendelőt 
és egészségházat sikerült megújítani Pest megye 4. számú vá-
lasztókerületében - mondta az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának (Emmi) parlamenti államtitkára március 23-án, Nagy-
maroson, ahol ünnepélyesen felavatták a 99 millió forint állami 
támogatásból felújított, 45 éve épített egészségházat.

Rétvári: 16 orvosi rendelőt 
és egészségházat sikerült 

megújítani a választókerületben

Rétvári Bence, Heinczinger Balázs, Gaal Gergely

Folytatás az 3. oldalon

Futakeszi, Bagossy kon-
cert, Valahol Európá-
ban színházi előadás, 
születésnapi torta és 
még sok érdekes csa-
ládi program kicsiknek 
és nagyoknak a várossá 
válás 45 éves évfordulója 
alkalmából Dunakeszin. Április 

1-jén ünnepli várossá vá-
lásának 45 éves évfor-
dulóját Dunakeszi. Ez 
alkalomból két napon 
át számos program-
mal készülnek a szer-

vezők a családoknak,  
a város polgárainak.
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Az egészségügyi dolgozók és a politikusok örömmel avatták fel a felújított egészségházat

Rétvári Bencét az üzem vezetői tájékoztatták a jelentős műszaki fejlesztésről 

Naponta 150 ezer liter tej kerül a színes dobozokba

Nagymaros: a felújított egészségház

A modern, a legigénye-
sebb közegészség-
ügyi feltételeket kielé-

gítő üzemben Sallai Attila ve-
zérigazgató és vezető munka-
társai mutatták be a korszerű 
gyártósort dr. Rétvári Ben-
cének, a térség országgyűlé-
si képviselőjének, aki a szalag-
ról legördülő termékek láttán 
az önellátás jelentőségét hang-
súlyozta.

– A koronavírus-járvány 
okozta válság is megmutatta, 
mennyire fontos, hogy minden 
ország minél inkább tudjon az 
önellátásra támaszkodni. Erre 
még inkább rávilágít az orosz-
ukrán katonai konfliktus. Na-
gyon fontos, hogy minden or-
szágnak meglegyen a kapacitá-
sa ahhoz, hogy a legalapvetőbb 
termékekből el tudja látni ma-
gát. Ezek között elsőbbséget él-
veznek az élelmiszerek. Ilye-
nek például a tejtermékek is – 
mutatott rá az igényes csoma-
golásban sorakozó termékekre.

– Ezért tartjuk fontosnak, 
hogy a magyar tulajdonban 
lévő, magyar alapanyagot fel-
dolgozó élelmiszergyárak mi-
nél korszerűbb technológiá-
val, minél hatékonyabban, mi-
nél piacképesebben és verseny-
képesebben tudjanak működ-
ni. Ezért támogatta a magyar 
állam 142,5 millió forinttal 
a Naszálytej Zrt. termelésfej-
lesztő beruházását – mondta.

A gépsor mellett tartott 
szakmai tájékoztatót hallgatva 
jó érzéssel jegyezte meg az or-
szággyűlési képviselő, hogy a 
Naszálytej Zrt. és elődei hosz-
szú évtizedek óta Vác és a kör-
nyék egyik nagy tejfelvásárlója 
és munkáltatója is.

Sallai Attila vezérigazga-
tó elmondta, hogy naponta 
mintegy 150 ezer liter tejet ál-
lítanak elő a váci termelőüze-
mükben.

Ehhez fűzte hozzá dr. Rétvá-
ri Bence, hogy a tejüzem gene-
rációk óta a váci és a környé-
ken élő családok százainak 
adott megélhetést.

A gyártósor egy pontjánál 
arról beszélt: jó érzés azt tud-
ni, hogy Naszálytej Zrt. ter-
mékeit országszerte a családok 
millió fogyasztják.

– Akkor lehet Magyaror-
szágnak jövője, ha az ilyen ma-
gyar cégek hosszú távon ered-
ményesen tudnak működni, 
folyamatosan tudják bővíteni 
termékkínálatukat, akár a kül-
földi piacon is meg tudnak je-
lenni.  De az egész ország biz-
tonsága szempontjából is na-
gyon fontos, hogy ezek a cé-
gek saját lábukon tudjanak áll-
ni. Legutóbb másfél éve jártam 
itt és jó érzéssel állapítom meg, 
hogy nemcsak a gépek újultak 
meg, hanem a termékcsalád is 
bővült és nagyon látványos a 
termékek csomagolása, eszté-
tikus, igényes kivitelben „kí-
nálják” magukat – monda el-
ismeréssel dr. Rétvári Bence, 
aki gratulált a Naszálytej Zrt. 

vezetőinek és dolgozóinak az 
elért eredményekhez.

– Magyar tejalapanyagot 
dolgozunk fel saját magyar 
termelőktől, a fele tejünk már 
saját tulajdonosi körből szár-
mazik – ismertette Sallai At-
tila.

A vezérigazgató elmondta, 
hogy a COVID-járvány két-

éves időszakában is folyama-
tosan dolgoztak, hogy bizto-
sítsák a lakosság számára az 
alapvető élelmiszereket.

– A jelenlegi kritikus, nehéz 
időszakban is folyamatosan, 
nagyobb fennakadások nélkül 
dolgozunk. Ebben segítség az 
eddiginél is korszerűbb tech-
nológia, amit a pályázati tá-
mogatásnak is köszönhetünk.  
A jobb műszaki technológia a 
még hatékonyabb termeléssel 
és piacképesebb termékkel pá-
rosul, mellyel a lakosság egész-
séges táplálkozásához is hoz-
zájárulunk – mondta Sallai 
Attila, a Naszálytej Zrt. vezér-
igazgatója.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Több százmilliós fejlesztés 
a Naszálytej Zrt. üzemében

A Naszálytej Zrt. Magyarország egyik meghatározó tejipari vállalataként küldetésének te-
kinti, hogy gazdag termékkínálatán keresztül segítse az egészséges életmódra törekvő,  
a tejet és a tejtermékeket naponta fogyasztók széles körét. E cél érdekében folyamatosan 
fejleszti az üzemben a feldolgozó technológiát, bővíti kapacitását. A közelmúltban adták át 
a váci üzemben azt a több százmilliós fejlesztést, melyhez a magyar állam 142,5 millió fo-
rint vissza nem térítendő támogatással járult hozzá – tudtuk meg a március 16-án tartott 
üzemlátogatáson.

Rétvári Bence, a térség 
KDNP-s országgyűlé-
si képviselője a felújított 

egészségház ünnepélyes avatá-
sán arról beszélt, hogy az el-
múlt négy évben a választó-
kerületet érintően 7 milliárd 
forint értékű támogatásról, 
egészségügyi fejlesztésről dön-
tött a kormány.

Ebből 1,2 milliárd forint 16 
orvosi rendelőnek és egészség-
háznak a felújítását szolgálta - 
fűzte hozzá.

A politikus kitért arra is, 
hogy a háziorvosi praxisok 
havi finanszírozása 2010-ben 
867 ezer forint volt, az ösz-
szeg ez évtől 2,9 millió forint-
ra emelkedett.

"Amíg 4-5 évvel ezelőtt a Du-
nakanyar rendelőinek, egész-
ségházainak nagy része felújí-
tásra szorult, addig mára el-
mondható, hogy a többségük 
felújított" - hangsúlyozta az 
Emmi államtitkára.

Elmondta, hogy a nagyma-
rosi egészségház 99 millió fo-
rintból újult meg, új bútorzatot 
is kapott az épület. Az intéz-
mény felújítása 3-4 évnyi mun-
kát ölelt fel és több pályázati 
és kormányzati forrásból sike-
rült megvalósítani - tette hoz-
zá Rétvári Bence. 

Heinczinger Balázs (függet-
len) polgármester azt emelte 
ki, hogy az épület az elmúlt 45 
évben nem részesült a jelenle-
ginél nagyobb felújításban, és 
annak idején civil kezdemé-

nyezésből valósult meg. Elis-
meréssel szólt az előző képvi-
selő-testület tagjairól és a pol-
gármesterről, akik fontosnak 
tartották az egészségház felújí-
tását és a szükséges források-
ra eredményesen pályáztak. – 
A mi feladatunk pedig az volt, 
hogy 99 millió forint állami tá-
mogatásból megvalósítsuk az 
intézmény felújítását – jelentet-
te be a polgármester.

Heinczinger Balázs ismer-
tette: a felújítás során kicse-
rélték a tető héjazatát, elvégez-
ték a teljes körű energetikai 
felújítást, megújultak a védő-
női – és a háziorvosi szobák, 
a gyerekgyógyászati, fogásza-
ti helyiségek és a laboratóri-
um is. Az állami támogatá-
soknak – Magyar Falu Prog-
ram és a Belügyminisztérium 
– köszönhetően le tudták cse-

rélni a helyiségekben haszná-
latos bútorokat is. 

Gaal Gergely, a Miniszterel-
nökség helyi szintű és hazai for-
rásból megvalósuló településfej-
lesztési programok összehango-
lásáért és népszerűsítéséért fele-
lős miniszteri biztos ünnepi kö-
szöntőjében arról beszélt, hogy 
a 2019-ben bevezetett Magyar 
Falu Program jelentős fejlődést 
hozott az ötezer főnél kisebb 

települések életében, melyek –  
a kezdetekkor 150 milliárd fo-
rintra - idén pedig már 300 mil-
liárd forintra pályázhatnak. Az 
ünnepélyes avatón bejelentet-
ték, hogy a felújított egészség-
ház áprilisban nyílik meg, me-
lyet dr. Csáki Tibor plébános 
szentelt fel.

  MTI/Dunakanyar Régió
Fotó: MTI/Szigetváry 

Zsolt és KesziPress

Rétvári: 16 orvosi rendelőt 
és egészségházat sikerült 

megújítani a választókerületben
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A Futakeszin minden évben több ezren indulnak

A Bagossy Brothers Company

Folytatás a címlapról

Április 1-jén, pénteken 19 órakor 
tartja a Valahol Európában című 
kétfelvonásos musical premier elő-
adását a Bárdos Lajos Általános Is-

kola színjátszó csoportja a VOKE József At-
tila Művelődési Központban. A premier elő-
adáson kívül április 4-én és 5-én tekinthetik 
meg az érdeklődők a tehetséges fiatalok által 
Dunakeszin színpadra vitt darabot. Az iskola 
színjátszó csoportja, énekkarosai és lelkes pe-
dagógusai már hónapok óta készülnek, hogy 
a hosszas bezártság után végre valamit közö-
sen, együtt alkothassanak, és megmutathas-
sák másoknak is.

A II. világháború végén játszódó mű hősei  
a fedél nélkül maradt gyerekek, akik két ban-

dába verődve próbálják túlélni a háború bor-
zalmait. Menekülnek az ellenük hergelt falusiak 
és az igazságszolgáltatás elől, szeretetre, megér-
tésre vágynak, miközben félnek, gyűlölnek, és 
nem bíznak senkiben. Egy idő után rájönnek, 
hogy összefogva nagyobb eséllyel vészelhetik át 
a nehéz időket. Együtt mennek tovább az úton, 
és közben szép lassan közösséggé válnak. Aztán 
egy remeteként élő karmester, Simon Péter fo-
gadja be őket, az ő segítségével próbálják meg 
túlélni a háborút. Valahol egy romos kastély-
ban, valahol Európában…

A jegyekért személyesen a rendezőt, 
Hoványné Martikán Erikát érdemes keresni  
a hovanyne.martikan.erika@dunakeszi-bardos.
hu e-mail címen.

Április 2-án két helyszínen is nagyszabású 
rendezvénnyel készülnek a látogatóknak. A ta-
vaszi Futakeszi 10 órakor rajtol el a repülőtéren, 
ahol már 8 órától várják mindazokat, akik be-
neveztek a versenyre. Idén is lesz ovis lufis futás, 
2,5, 5 és 10 kilométeres táv. A Dunakeszi Kártya 
tavaly óta komoly szerepet kap több városi ren-

dezvényen, így a Futakeszin is. Mindazoknak, 
akik rendelkeznek Dunakeszi Kártyával, vala-
mint 14 éves kor alatt díjtalan a nevezés. Duna-
keszi Kártya nélkül a 2,5 kilométeres távra 1000 
forint, az 5 kilométeresre 3000,-, míg a 10 kilo-
méteresre 4000,- forintért nevezhetnek a jelent-
kezők a www.futakeszi.hu honlapon. A dobogó-
ra minden táv első három legjobbja felállhat, és 
az érmek mellett ajándékcsomagot is kapnak. A 
lufis ovis futás pedig minden ilyen korú gyer-
mek és szüleik, nagyszüleik számára is nagy él-
ményt nyújthat ismét. A részvételhez előneve-
zés szükséges a www.futakeszi.hu honlapon.

Ezen a napon a Katonadomb is újra megnyitja 
kapuit, hogy kicsik és nagyok együtt ünnepeljék 
Dunakeszit, amely idén már 45 éve viseli városi 
rangját. A családi nap délelőtt 10 órától változa-
tos programokkal hívogat minden érdeklődőt. 
A BELÉPÉS DÍJTALAN. Ládavasút, kosárhinta, 
az Árpád Népe hagyományőrzők jurta sátra, va-
lamint a Kalandozó Komédium és Virgonckodó 
Játszópark interaktív játékai várják a kikapcso-
lódni vágyó gyerekeket, családokat.

Erre a napra épül fel a Katonadombon a Szent 
Korona installáció is, amely a rendezvény után  
a IV. Béla király főtéren látható és látogatható má-
jus 6-ig. A rendezvényre kitelepül a Dunakeszi 
Diófa Nagycsaládosok Egyesülete is, akik a ko-
rona kiállításhoz kapcsolódva papírkorona készí-
téssel, koronás színezőkkel készülnek a gyerekek-
nek. Meghívásukra a városi születésnapra érkezik 
Pásztohy Panka, a Pitypang és Lili mesekönyvek 
írónője is, hogy dedikálással egybekötött meseol-
vasáson, író-olvasó találkozón vehessenek részt  
a látogatók. Érdemes elhozni az írónő otthon fel-
lelhető köteteit, hogy kézjegyével személyesebbé, 
értékesebbé tegye kis rajongói számára. A felolva-
sás apropóján könyvjelző készítésben is kipróbál-
hatják magukat a gyerekek.

A nagycsaládosok még a születésnapi hétvé-
ge előtt izgalmas szelfi pályázatot, játékot is hir-
detnek az olvasás és könyvek népszerűsítésé-
re, amelynek résztvevői között dedikált köny-
veket is kisorsolnak április 2-án, a Katonadom-
bon. Ehhez könyveket rejtenek el városszerte az 
egyesület munkatársai, a játék részleteit pedig 
elrejtik a kötetekben.

A Szent Korona installáció mellett az arany-
vonat kiállítási anyagát is a Katonadombra te-
lepítik a szervezők, hiszen annak elkészítése, 
majd kigurulása a járműjavítóból csak oly’ je-
lentős történelmi pillanat, mint a várossá avatás 
napja. A strázsáló koronaőr pedig minden kér-
désre válaszol majd.  

A kiállításoknál maradva, de a családok-
hoz visszatérve… A februárban meghirdetett 
Víz Világnapja rajzpályázatra beérkezett al-
kotásokból is rendeznek egy tárlatot a szerve-
zők a DMRV Zrt. sátránál. A közműszolgálta-
tó a víz fontosságának népszerűsítésére érkezik 
a rendezvényre, ahol színes vizekkel, vizes ala-
pú koktélokkal oltják majd a látogatók szomját.

A március közepén megrendezett Dunake-
szi Viadalon már többen láthatták a Dunake-
szi Diáknegyed makettjét, amely azóta ván-
dorútra indult a helyi általános iskolákba, de 
a következő nyilvános állomása a városi szü-
letésnap lesz. Az érdeklődők megtekinthetik, 
és bővebb információt is kaphatnak a komple-
xumról, de még fényképezkedésre is lehetősé-
get biztosítanak.

Kilenc hete zajlik már a Révész István Hely-
történeti Gyűjtemény online kvízjátéka, amely 
hétről hétre 5 új kérdéssel jelentkezik a www.
dunakeszi.hu honlapon és a városi Facebook ol-
dalakon, Facebook csoportokban. A 45 kérdés  
a 45 éves Dunakesziről című felhívás legjobb 15 
szereplője élő kvíz formájában a születésnapon 
méri össze tudását. Ez a hét még mindig lehe-
tőség mindazoknak, akik eddig nem játszottak, 
vagy csak néhány hét kérdéseit válaszolták meg.

Színpadi műsorokban sem lesz hiány: előadást 
tart a Maszk Bábszínház, fellép a Matiné Zene-
kar, a nap sztárvendége pedig a folk-rock stílust 
képviselő Bagossy Brothers Company lesz. És 
természetesen a torta sem marad el, hiszen nem 
születésnap egy születésnap torta nélkül…

PROGRAMOK:
13.00 Víz Világnapja rajzpályázat 
 eredményhirdetés
13.00 Író-olvasó találkozó Pásztohy Pankával 
 a nagycsaládosok sátrában
14.00 Matiné Zenekar
14.30 Helytörténeti kvízjáték döntő
15.30 Maszk Bábszínház
16.30 Születésnapi torta
18.30 Bagossy Brothers Company koncert

FOLYAMATOS PROGRAMOK 10 ÓRÁTÓL
• Ládavasút
• Kalandozó Komédium
• Virgonckodó Játszópark
• Népi körhinta
• Hagyományőrző jurta sátor
•#Dunakeszi45 – Insta pont
• Fotópont a makettnél és tájékoztatás 
   a képviselők közreműködésével
• Magyar Szent Korona installáció
• Aranyvonat kiállítás

Szeredi Helga-Havasi Melinda

Boldog születésnapot, Dunakeszi!

Jelentkezz be online 
a rendezvényről:
A rendezvény központ-
jában Insta fotóponttal 
várjuk az érdeklődőket, akik az erre az al-
kalomra készített Insta fotókerettel egyedi 
hangulatképeket készíthetnek. Oszd meg  
a Facebookon és/vagy az Instragramon 
#dunakeszi45 és #szeretemdunakeszit meg-
jelöléssel, így együtt tölthetjük fel a város 
virtuális fotóalbumát.
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Folytatás a címlapról

- Közismert, hogy az alapmű 
egy árva gyermekekből álló 
csapat, és egy rendkívüli fel-
nőtt, egy nemes lelkű művész 
varázslatos története hűség-
ről, bátorságról, barátságról és 
emberségről az embertelenség-
ben a háború sújtotta Magyar-
országon. Gondolta volna,  

amikor elhatározta, ezzel  
a szívbemarkoló színházi elő-
adással köszöntik a születés-
napját ünneplő várost, hogy 
minden korábbinál aktuáli-
sabb lesz a témaválasztása?  

- Amikor tanév elején el-
kezdtem a forgatókönyvet 
írni, egyáltalán nem gondol-
tam arra, hogy ilyen szomo-
rú aktualitása lesz a darabnak.  

A gyönyörű dalok és maga  
a történet fogott meg. Az ösz-
szetartás, a közösséggé válás 
témája különösen érdekelt, és 
hogy ezt háborús időszakban 
hogyan lehet megvalósítani.

- Milyen szakmai és pedagó-
gia kihívást jelent az Ön szá-
mára, hogy egy ilyen nagy si-
kerű musicalt akkor állított 

Minden korábbinál aktuálisabb
Valahol Európában… színpadra, amikor a szom-

szédunkban dúl a háború,  
a menekültek tízezrei keres-
nek biztonságot Magyaror-
szágon és valahol Európában?

- A közelünkben zajló hábo-
rú, a menekültek látványa to-
vább erősítette a szereplők kötő-
dését az előadáshoz. Kezdettől 
fogva nagyon komolyan vették  
a próbafolyamatot, hamar bele-
helyezkedtek a háborús számki-
vetett gyerekek sorsába, de feb-
ruár 24-e óta nem kell felhív-
nom a figyelmet az őszinte át-
élés fontosságára, gyakran csil-
log könnycsepp a szemekben. 

- Mennyiben tér el a duna-
keszi előadás az eredeti, so-
kak által alapműnek tartott 
musicaltől?

- A történet lényegét és mon-
danivalóját megtartva egy sa-
ját, egyéni látásmódnak meg-
felelő változatot mutatunk be, 
aminek a legfontosabb oka, 
hogy a korábbi évekhez ha-
sonlóan én mindig a művésze-
ti csoportom életkorához, ösz-
szetételéhez és játéktudásához 
igazítom a szerepeket. Arra 
törekszem, hogy létre tud-
juk hozni a saját verziónkat 
sok egyéni ötlettel, különleges 
megoldásokkal. Az énekeknél 
viszont ragaszkodtunk az álta-
lunk nagyra becsült Dés Lász-
ló által szerzett dalokhoz.

- Hogyan változtatta meg 
az alapmű színpadra vite-

lét környezetünk, másképpen 
kellett közelíteni a „diákszí-
nészek” lelkéhez, szerepfor-
málásukhoz?

- Nemcsak a felnőtteket, ha-
nem a gyerekeket is nagyon 
érzékenyen érinti a háborús 
téma. Aggódnak, szoronga-
nak, bizonytalan a jövőképük. 
Nem olyan harcosak és elkese-
redettek, mint a darab gyerek-
szereplői, de tökéletesen átér-
zik a háborús időszak nehéz-
ségeit, a küzdelmek drámai-
ságát. A szövegkönyvben tu-
datosan az egyéni sorsokra 
is nagy hangsúlyt fektettem, 
ezek hiteles tolmácsolása fon-
tos célom volt.

- Hogyan sikerült megta-
lálni a sikerhez vezető együtt-
működés útját a felnőttek és  
a diákok között?

- Az első perctől remek az 
összhang a gyerekek és a fel-
nőtt szereplők között. Termé-
szetesen nem volt könnyű arra 
biztatni a kollégáimat, hogy  
a rablásból, fosztogatásból élő 
gyerekekhez kellő felháboro-
dással és indulattal viszonyul-
janak, de a második próbá-
tól már mindenkinek sikerült 
a keményebb és határozottabb 
fellépés. A gyerekszereplők is 
megszeppenve várták az első 
találkozást tanáraikkal, de 
igyekeztek maximálisan helyt-
állni. Az utolsó jelenetben való 
összecsapásuk az egyik legha-
tásosabb része az előadásnak. 

- Az alkotóközösség, a szín-
házi előadásban közreműkö-
dők számára milyen kulturá-
lis élményt ad, milyen emberi 
értéket közvetít a Valahol Eu-
rópában? 

- A szeretetről, a barátságról, 
az emberségről, a félelem le-
győzéséről, az egymásra figye-
lés és az összetartás fontossá-
gáról szeretnénk üzenni a da-
rabbal. Simon Péter karmes-
tertől megtudják az otthonta-
lan csavargó gyerekek, hogy 
milyen fontos szerepe van  
a zenének az életünkben. Bí-
zom benne, hogy akik ápri-
lis 1-jén este hét órakor kezdő-
dő előadásunkat megtekintik  
a József Attila Művelődé-
si Központban, azokat is meg 
tudjuk ajándékozni a szeretet, 
a barátság, az emberség szív-
bemarkoló élményével.

Vetési Imre

Az ezeréves magyar államiságot szimbolizá-
ló Szent Korona 5 méter magas, 4,8 méter 
átmérőjű, művészi igényességgel megalko-

tott installációját tekinthetik meg az érdeklődők. 
A művészi igényességgel megformált építmény kí-
vül-belül bejárható, felül nyitott.

A palástrészt 7 paraván alkotja, ezek belső felü-
letén a korona leírása, az ábrázolt szentek rövid is-
mertetése szerepel. Külső felületükön a megkoro-
názott királyok névsora, portréi és a

Korona története láthatók. Itt kaptak helyet a 
támogatók és hungarikumok listája is. A paravá-
non magyar nyelvű információ található. A para-
vánra helyezett korona rész átlátszó, eredeti fotók 
méretarányos nyomtatásával készült. Az átvilágító 
fény nagyszerű hatást idéz elő. Látványos, igényes,  
a Szent Koronához méltó építmény.

A Szent Korona megtekintése nagyszerű lehető-
séget kínál, hogy elmélyedjünk ezeréves történel-
münkben, remek lehetőség lélekemelő találkozá-
sokra, akár nagyobb csoportok részére is.

Alkalmanként amatőr, fiatal zenészek és taná-
raik kínálnak tartalmas, a kiállításhoz illő műso-
rokat. Időszakonként történeti vezetést is élvez-
hetnek az érdeklődők a koronához kapcsolódó ér-
dekes történetekről, hiedelmekről. 

Az installáció a Rotary Club Székelyudvarhely 
tulajdona, melyet a dunakeszi klub rendelkezésé-
re bocsátott. Az építményt Elekes Gyula székely-
udvarhelyi képzőművész tervezte, aki Dunake-
szi erdélyi testvérvárosa, Székelykeresztúr köze-
lében, Székelyudvarhelyen született 1960-ban. Je-
lenleg is ott él. Andragógus és művelődésszerve-
ző. „Képzőművészeti tanulmányokat 1979-ben 
végeztem a marosvásárhelyi Művészeti Líceum 
grafika szakán” – olvasható a nemzetközi hírű 
művész életrajzában. Tűzzománc tanulmányait 
német és spanyol magániskolákban, alkotó-mű-
helyekben végezte.

Alkotásaival egyéni kiállítóként az elmúlt há-
rom évtizedben bemutatkozott Budapest mellett 
az anyaország számos városában – mint példá-
ul Székelyudvarhely testvérvárosában, Vácon is -, 
több alkalommal is megcsodálhatták műveit Spa-
nyolországban, de láthatta gyönyörű tűzzománca-
it Bukarest és Moszkva közönsége is. 

Elekes Gyula rendkívül színes és gazdag alkotói 
tevékenységét számos díjjal ismerték el, így többek 
között átvehette a Pro Urbe Tihany és a Príma-díj 
Székelyudvarhely elismerést is. 

Találkozás a Szent Koronával, kicsit másképp. 
Egyszeri és megismételhetetlen.

2022 áprilisában, Dunakeszin, a IV. Béla király 
főtéren, de már április 2-án, a város születésna-
pi rendezvényén a Katonadombon megtekinthető 
lesz az installáció, ahol egy koronaőr is ott lesz, aki 
az érdeklődőket tájékoztatja a Szent Koronáról és 
a koronaőrségről.

 V. I.

Dunakeszi találkozás 
a Szent Koronával

2022. április 5. és május 6. között lesz lát-
ható Dunakeszin, a IV. Béla király főtéren, 
az évszázados városháza patinás épülete és  
a Szent Mihály-templom szomszédságában a 
Szent Korona több méter magas installációja. Ceglédi Gabriella művelő-

désszervező megnyitója 
után Csoma Attila, a mű-

velődési központ igazgatója kö-
szöntötte a jelen lévőket. Két év 
félelmekkel teli, szorongatott idő 
után végre ismét sor kerülhet ki-
állítás megrendezésére, mondta 
az igazgató. Majd arról beszélt, 
hogy a DunArt Képzőművészeti 
Egyesület az első, melynek kiál-
lításával ismét a közönség elé áll-
hatnak az alkotók. Reményét fe-
jezte ki, hogy a művelődési köz-
pont szakkörei, csoportjai is újra 
működnek majd tovább.

A DunArt megnevezésből 
többféle jelentés is kibontható, 
én most leginkább arra az értel-
mezésre helyezném a hangsúlyt, 
hogy minden folyó, így a Duna 
sem lehatárol, elzár embereket 
egymástól, hanem éppen ellen-
kezőleg: összeköti a két oldalán 
élőket. Így köti össze a DunArt 
Képzőművészeti Egyesület is az 
égisze alatt tevékenykedő, sokfé-
le művészeti ágban, stílusban al-
kotó, különböző habitusú és vi-
lágnézetű tagjait, és ugyanígy 
köti össze a művészetet az ér-
deklődő dunakeszi közönséggel 
– mondta tárlatnyitójában Lő-
rincz Róbert, a Dunakeszi Köl-
csey Ferenc Könyvtár szakmai 
igazgatója.

A továbbiakban felidézte az 
egyesület megalakulásának, va-
lamint az eltelt tizenkét évnek a 
történetét, majd így folytatta: – 

Az egyesület Dunakeszi kultu-
rális életének meghatározó sze-
replőjévé vált… Kiváló kapcsola-
tot ápol a város kulturális intéz-
ményeivel, tagjai egyéni kiállítá-
sokkal is bővítik a a Dunakeszin 
rendezett művészeti programo-
kat. A városi könyvtár vezetője-
ként nagy örömmel tölt el, hogy 
az elmúlt években két DunArt-
os művész is megtisztelte tárlatá-
val az itteninél jóval szerényebb 
lehetőségeket biztosító könyv-
tári kiállítóterünket. Jelen tárla-
tot a művészeti ágak sokszínű-
sége, a technikák használatának 
különbözősége, illetve különbö-
ző technikák egymással való öt-
vözése teszi egyedivé. A kiállító 
művészek mindegyike szuverén 
alkotó, aki saját úton jár. Maga az 
egyesület és az általa szervezett 
tárlat az egymással párhuzamo-
san futó pályájuk közös fóruma.

Hogy Pallag Zoltán költő gon-
dolataival éljek, az itt kiállító 
művészek mindegyike tarthat 
egy kétrészes kurzust: „Beveze-
tés a külvilág helyes szemlélésé-
be” címmel. Az első rész témá-
ja: Nyisd ki a szemed. A máso-
diké: Láss. A művészek azért ké-

pesek rá, mert alkotásaikból su-
gárzik a művészi alázat. Ez teszi 
lehetővé számukra, hogy ne csak 
nézzenek, hanem mindent lássa-
nak. Tanuljunk tőlük. A kiállí-
tás megtekintésekor lássuk meg 
és fogadjuk be azt a szellemi ki-
sugárzást, alkotó energiát, amely 
az itt bemutatott művekből árad.      

A Pest megyei Önkormányzat 
Civil pályázati alap keretén belül 
kapott támogatásból is rendeztük 
ezt a kiállítást – mondta Peti Sán-
dor, az egyesület vezetője. Majd 
arról beszélt, hogy ezzel a kiállí-
tással ismét elindul Dunakeszin  
a képzőművészeti élet. A képek-
ben áttételesen felfedezhető az új-
jáéledés akarata, fogalmazott.

A tárlatnyitót Madarász József, 
a Farkas Ferenc Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanárának hangula-
tos gitárjátéka, valamint Mészá-
ros Tibor zenetanár, hangpász-
tor különleges hangdob játéka 
színesítette.

A kiállítás március 30-ig,  
a művelődési központ nyitvatar-
tási ideje alatt tekinthető meg.

Katona M. István
Fotó: A szerző felvétele

Tavaszi nyitányA fenti címmel nyílt meg 
a DunArt Képzőművészeti 
Egyesület DunArt Galéria mű-
vészeinek kiállítása március 
11-én a dunakeszi VOKE Jó-
zsef Attila Művelődési Köz-
pont Magyarság Galériájá-
ban. A tárlaton 13 alkotó mű-
veit tekinthetik meg az ér-
deklődők.

Hoványné Martikán Erika
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Makkos László polgármester mutatta be 
Rétvári Bencének a pályázati forrásból vásárolt munkagépeket 

Az akcióban közreműködők remélik, 
hogy munkájuk nem volt hiábavaló

Mint már ismeretes egy több évtizede húzódó illegális szemétlerakóhely megszüntetése volt 
a célja a Zöld Dunakanyar Alapítványnak, melynek már eddig is több sikeres természetvédel-
mi projektje volt.

Tisztítsuk meg Vácot! 

Az Alapítvány a Zöld 
Dunakanyar Prog-
ram keretében, már 
támogatta a kör-

nyékbeli óvodákat madár-
odúk kihelyezésével, valamint 
magaságyásokat és komposz-
tálókat is adtak a közösségek-
be, hogy ezzel is elősegítsék a 
környezetvédelem és természet 
védelmének kialakulását a fia-
talokban.

Jelenleg egy komposztáló 
program van folyamatban, így 
hívják fel a figyelmet az ottho-
ni hulladékok további felhasz-
nálására. 

Szabó Csaba, az alapítvány 
kurátora elmondta: „Az ala-
pítvány fő programja a Zöld 
Dunakanyar Program, mely-
nek célja, hogy a Dunakanyar-
ban található településekkel 
együttműködve természet- és 
környezetvédő intézkedéseket 
hajtsunk végre. A gyermekek 
és fiatalok környezeti szem-
léletformálása, természetsze-
retetre, környezetvédelemre, 
valamint kulturális öröksé-
günk védelmére történő neve-
lése. Fontosnak tartjuk, hogy 
ne csak beszéljünk, hanem te-
gyünk is a környezetük vé-
delméért. Ne csak beszéljünk 
a környezetünk védelméről,  

a természetvédelemről, ha-
nem tegyük a hétköznapok 
részévé. A természetvédelem, 
a jövőnk és a jelenünk szem-
pontjából nem mindegy, hogy 
mit csinálunk és hogyan.„

Már több kisebb szemétsze-
dési akció is lezajlott a prog-
ram keretében, de az ITM ál-
tal kiírt „Tisztítsuk meg az Or-
szágot!” egyedi kérelem című 
pályázat segítségével egy több 
ezer köbméteres illegális hulla-
déklerakót sikerült felszámol-
niuk, mely Vác határában egy 
önkormányzati területen he-
lyezkedett el. 

Ez az ismeretlen tettesek ál-
tal több év alatt felhalmo-
zott hulladék már a hatóságok 
számára sem volt ismeretlen, 
megszüntetésére fel is szólítot-
ták az Önkormányzatot, sőt 
már büntetés kiszabását is ki-
látásba helyezték, amennyiben  
a szemét elszállítása nem törté-
nik meg. 

Az év elején az alapítvány 
megkezdte a projekt lebonyo-
lítását. 

Felhívjuk a figyelmet egy na-
gyon hasznos alkalmazásra. 

„A HulladékRadar alkal-
mazás használatával bejelent-
hetők a környezetet elcsúfító, 
szennyező, illegálisan elhelye-

zett hulladéklerakatok - akár 
településen belül, akár külte-
rületen. A Kormányzati Infor-
matikai Fejlesztési Ügynök-
ség (KIFÜ) által üzemeltetett 
rendszer alkalmas arra, hogy 
fotókkal és egyéb, a hulladék 
fajtájára és mennyiségére, va-
lamint megközelíthetőségére 
vonatkozó információk meg-
adásával a területileg illetékes 
hatóság tudomást szerezzen az 
illegális hulladéklerakásokról, 
ezáltal intézkedni tudjon an-
nak felszámolásáról a környe-
zet megtisztítása érdekében.

Ha Ön is úgy gondolja, 
hogy a régi hűtőnek és a fel-
újítás utáni sittnek nem a vá-
ros szélén, vagy az erdőben 
van a helye, akkor telepít-
se a HulladékRadar appliká-
ciót, hogy a segítségével közö-
sen tisztítsuk meg Magyaror-
szágot!”

Forrás: 
https://hulladekradar.hu/

A Zöld Dunakanyar Alapít-
ványnál nem csak beszélnek a 
természetvédelemről, hanem 
cselekednek is, ezért is kez-
dődhetett meg ennek a pro-
jektnek a kivitelezése is.  

(X)

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

A Magyar Falu Program évek óta több településnek segít régóta dédelgetett terveket megva-
lósítani a kommunális eszköz pályázat révén, melynek keretében a közterületek karbantartá-
sához, a falvak üzemeltetéséhez szükséges eszközöket, munkagépeket vásárolhattak a nyer-
tes önkormányzatok – ismertette Vácdukán dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő, aki 
Makkos László polgármesterrel együtt bemutatták a 15 millió forint pályázati forrásból vásá-
rolt műszaki eszközöket.

A Magyar Falu Program 
élhetővé és vonzóvá formálja 

a kistelepüléseket

-Vácduka a 15 millió forintból 
többek motoros fűrészt, ma-
gassági ágvágót, fűkaszát, sö-
vényvágót, magassági sövény-
vágót, lombfúvót, fűnyíró 
traktort, nagynyomású mosót, 
egy kisebb aprítógépet vásárolt 
– sorolta a falu országgyűlési 
képviselője, aki hozzátette: ha-
marosan megérkezik egy pro-
fesszionális aprítógép és egy 
áramfejlesztő aggregátor is. 

- Sok új és korszerű, kör-
nyezetbarát gép érkezett, me-
lyek használata elősegíti, hogy 
rendezettek, ápoltak legyenek 
a körterületek, utcák, parkok 
és az ingatlanok környezete – 
hangsúlyozta.

Dr. Rétvári Bence elmond-
ta, hogy 8-10 évvel ezelőtt még 
jóval  több közmunkás volt, 
akik segítettek ezekben a mun-
kákban. Napjainkra a magyar 
gazdaság teljesítőképességé-
nek, munkaerő igényének kö-
szönhetően az egykori köz-
munkások többsége el tudott 
helyezkedni a munkaerőpia-
con. Ugyanakkor a települése-
ken továbbra is meg kell oldani  
a közterületek gondozását, ami-
ben nagy segítséget jelentenek 
a Magyar falu Program kereté-
ben elnyert támogatásokból vá-
sárolt professzionális gépek. 

- Vácdukához hasonlóan  
a környező települések nagy ré-
sze már beszerzett ilyen és ha-
sonló gépeket magának. Gra-
tulálok a polgármester úrnak 
a sikeres pályázathoz! – hang-
zott az elismerés.

Az országgyűlési képvise-
lő emlékeztetett, hogy 2010-es 
évek előtti időszakra, amikor 
a kistelepüléseket csak elsor-
vasztották, pályázatok nem na-
gyon voltak. 

- A települések nem tudtak 
kijönni a havi bevételeikből, 
fejlesztésekről nem is beszél-
hettünk, csak azt láttuk, hol, 
mit zárnak be. Ehhez képest 
például itt Vácdukán az utób-
bi években két nyolc férőhe-
lyes mini bölcsőde épült, meg-
valósult az egészségház fejlesz-
tése, megújult és bővült a pol-

gármesteri hivatal. Megoldot-
tuk a sportpálya világítását is, 
de mindezek mellett még hosz-
szasan lehetne sorolni, hogy 
mennyi minden valósult meg 
- javarészt - a Magyar Falu 
Program pályázatának is kö-
szönhetően. Minden erőnkkel 
azon dolgozunk, hogy a ma-
gyar falvak tudjanak erősöd-
ni, kisebb és nagyobb lépték-
ben egyaránt, akár ilyen köz-

terület karbantartó berendezé-
seknek beszerzésével is – fogal-
mazott dr. Rétvári Bence. 

Makkos László polgármester 
azt emelte ki, hogy az új eszkö-
zök, gépek nagy segítséget je-
lentenek a falu közterületei-
nek gondozásában, karbantar-
tásában. 

– Az itt látható gépek mel-
lett vásároltunk egy nagy, pro-

fesszionális ágaprító gépet is, 
mellyel a családi házak környe-
zetében keletkezett ágakat ap-
rítjuk fel. Az új gépekkel sokfé-
le szolgáltatást nyújtunk a köz-
ségben – vázolta fel Makkos 
László, aki hangsúlyozta: a gé-
pek beszerzésénél meghatáro-
zóak voltak a környezetvédel-
mi szempontok, a hatékonyság 
és a takarékosság. – Ezért a ki-
sebb gépek akkumulátoros vál-
tozatát szereztük be, de a na-
gyobb erő kifejtését igénylők-
nél a hagyományos típust vásá-
roltuk meg. 

Makkos László korábbi nyi-
latkozataihoz hasonlóan ezút-
tal is nagy elismeréssel beszélt 
a Magyar Falu Program beve-
zetéséről, amely – mint fogal-
mazott – nagyon nagy hiányt 
pótló programja az egész kiste-
lepülési rendszernek. – A prog-
ram keretében kiírt pályázatok 
révén nagyon sok eszköz, il-
letve kisebb fajta beruházások 
segítésére tudnak támogatást 
nyújtani a kistelepüléseknek, 
ami lehet, hogy összegben nem 
nagy, viszont az odafigyelés-
ben, közösségszervezésben na-
gyon sokat számít. S egy kiste-
lepülésnek ezek is nagyon fon-
tosak, természetesen a nagy-

beruházások mellett – mond-
ta Vácduka polgármestere, aki 
megköszönte dr. Rétvári Bence 
folyamatos segítségét és aktív 
jelenlétét a falu közösségi éle-
tében.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A rendezvényt Tuzson Bence országgyűlési képviselő nyitotta meg

Dr. Bednarik Anasztázia, Csóvári-Katona Flóra, Maczó Ákos Balázs

APRÓHIRDETÉS
• Fiatal pár eladó nyaralót, telket keres! 
06309082647

Elkészült Sződligeten a Duna-parti Parkszínpad bejáratánál az a hatalmas méretű falra fes-
tett mű, melynek alkotója a TakerOne néven ismert művész, akit a graffitisek világában a leg-
jobbak között emlegetnek.

A Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, AMI két diákja,  
dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész-igazgató két növendéke is kiemelkedő sikert ért el  
a – César Franck emlékének is adózó – XIV. Országos Orgonaversenyen.

A világ egyik legjobb graffiti-
művésze Sződligeten alkotott

Első és második díjat kapott 
a váci konzi két növendéke 

a XIV. Országos Orgonaversenyen  

MUNKAERŐ FELVÉTEL
A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 

(Dunakeszi, Bazsant Vince u. 10.) 
felvételt hirdet 

TAKARÍTÓI és KARBANTARTÓI állásra
Jelentkezni személyesen a gimnázium titkárságán, 
vagy az alábbi telefonszámon lehet: 06 70 428 4997

A nagytermi hagyo-
mányőrző programo-
kat Lévai Sándorné,  

a Fóti Hagyományokért Ala-
pítvány elnöke köszöntő sza-
vai indították el, melyhez a 
kezdő hangulatot a Fóti Asz-
szonykórus és a Piroska és ba-
rátai nevet viselő népi vonós 

zenekar biztosította egy remek 
szatmári népdalcsokorral. 

Majd dr. Tuzson Bence  
a hagyományok életben tar-
tásának fontosságáról osz-
totta meg gondolatait. Ezt 
követően a Fóti Asszony-
kórus szólóénekese, Csihar  
Fanny előadásában halhattuk  
a Quimby és a Csik zenekar 
jól ismert dallamára költött 
Tartsd magad nemzetem kez-
detű felemelő éneket, melybe 
a nézőtéren kiosztott szöve-
get olvasva a társaság aprán-
ként bekapcsolódott, s a ref-

rént már az egész közönség 
együtt énekelte. 

A délután hátralevő részé-
ben számos fellépést tapsol-
hatott meg a népes közönség. 
Láthattuk Kiss Vidor Frics-
ka táncegyüttesét, az Appo-
nyi Franciska Óvoda óvodása-
inak nagyon elbűvölő Fóti la-
kodalmas előadását. Hallhat-
tuk a református gyülekezet 
Gárdonyi Zoltán énekkarát,  
a fóti baptista fúvószenekart, 
a Boglárka Óvoda és Bölcsőde 
énekkarát és a Kőszobor Tár-
sulást. Közben az udvaron zaj-
lott a solymászat, íjászat, népi 
mesterségek bemutatója, ahol 
ki-ki próbára tehette tehet-
ségét. Mindezek mellett bár-
ki fogyaszthatott a helyi ha-
gyományos finomságokból,  
a világhíres somlói galuskából,  
a habos dudából, kürtös ka-
lácsból, a fóti örömrétesből, 
töltött paprikából, s aki tehet-
te, fröccs kíséretében.

Estefelé, a főtéren lévő hatal-
mas rendezvénysátor megtelt 
az emberekkel. Mindenki vár-
ta az Ismerős Arcok zenekart 
és frontemberét, a Fóton élő 
Nyerges Attilát. Ez alkalom-
mal is hatalmas koncertet ad-
tak. Óriási hangulat volt a sá-
torban. Természetesen a mű-
sor a „Nélküled” legendás dal-
lal zárult, melynek strófáját az 
egész közönség együtt énekel-
te: … mi egy vérből vagyunk! 

Elmondhatjuk, hogy erről  
a délutánról és estéről a jelen 
lévők sok élménnyel térhettek 
haza.

Windhager Károly
Fotó: Ligeti Edina

A köznyelvben „csak” 
nagyfalként ismert 
felület dekorálásá-

ra Sződliget Nagyközség Ön-
kormányzata írt ki pályáza-
tot és a helyi lakosság szava-
zatai alapján esett a válasz-
tás a világszerte ismert street-
art művész alkotására, melyet 
egyébiránt nyolc pályamű kö-
zül választottak ki – ismertet-
te közösségi oldalán közzétett 
videóban a Juhász Béla pol-
gármester.

Az alkotóművész elmondta, 
hogy a monumentális felüle-
ten Sződliget három templo-
ma és két olyan madár látha-
tó, melyek a környéken gyak-
ran előfordulnak. A kép bal-
oldalán a szajkó, míg vele 
szemben a csuszka tekint 
ránk. A különleges alkotás 

hat nap alatt készült el – is-
mertette a művész, akinek al-
kotásai megtalálhatók New 
Yorkban, Los Angelesben, 
Londonban, Spanyolország-
ban és Új-Zélandon is. . 

A polgármester biztos ben-
ne, hogy a Duna-parti kerék-
párút közelében megvalósí-
tott alkotás olyan különleges 

turisztikai attrakciója Sződli-
getnek, melyre a távolabbi te-
lepüléseken élők is kíváncsiak 
lesznek, akik felkerekednek 
és ellátogatnak a szép termé-
szeti adottságokkal rendelke-
ző településre.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A március 18-án rendezett versenyen  
a második korcsoportban Maczó Ákos 
Balázs érdemelte ki az első díjat, míg az 

első korcsoportban második díjas lett Csóvári-
Katona Flóra.

Ezen kívül Flóra különdíjat kapott a kötelező-
en előírt C. Franck mű előadásáért, Ákos pedig  
a (kotta)lapról olvasó feladat kiváló teljesítéséért.

– Nagyon büszke vagyok a növendékeimre. 
Egyúttal köszönöm mindenkinek, aki segítette 
a felkészülésünket. Különösen hálásak vagyunk 
József Marti és Mórocz Tamás atyáknak, illetve  

Csanádi Lászlónak a „terepgyakorlatokért”, 
amelyeket részben a bodajki kegytemplomban 
tarthattuk, a nagyszerűen felújított orgonán. 
Diósi Tamásnak és iskolánk tanárainak ugyan-
csak köszönettel tartozunk azért, hogy számta-
lanszor meghallgatták a fiatalokat és tanácsaik-
kal segítették a munkánkat. És természetesen  
a szülőkről sem feledkezhetünk el, akik a lelki 
támaszt jelentették a felkészülés során – nyilat-
kozta érdeklődésünkre dr. Bednarik Anasztázia.

Ribáry Zoltán

Fót gyöngyszemei
Ez a nap egy tartalmas kikap-
csolódás és szórakozás nap-
ja volt. Március 19-én ismét 
egy remek hagyományélte-
tő rendezvényen vehettek 
részt, akikben van vonzódás 
felhalmozott örökségünkkel 
történő találkozásra. A ren-
dezvény életre hívója a Fóti 
Hagyományokért Alapítvány. 
Felkérésére a Fóti Települési 
Értéktár Bizottság látványos 
kiállítást rendezett be Fót ki-
emelkedő értékeiből a mű-
velődési házban. A kiállítást  
dr. Tuzson Bence országgyű-
lési képviselő nyitotta meg, 
aki kiemelte Fót közel ezer 
éves gyökereit. A helyi ér-
tékek páratlan gazdagságát 
Molnár Krisztina helytörté-
nész tárta fel a megnyitóra 
érkezett vendégeknek. 
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közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem 

küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a 

szerző felel.  A hirdetések valódiságát a kiadó 

nem vizsgálja, tartalmáért  

felelősséget nem vállal!

     

A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

Birkózó Európa-bajnokság a generáció-váltás jegyében

62 – 90 – 110, ez a magyar bir-
kózók eddigi eredményessé-
gi mutatója az Európa-baj-
nokságok tekintetében. A há-
rom szám a már megszerzett 
arany, ezüst és bronzérmek-
re utal, amely reményeink sze-
rint tovább nőhet. Huszon-
egy éve a regnáló szabadfogá-
sú szövetségi kapitány, Bán-
kuti Zsolt (szabadfogás, 58 kg) 
tiszteletére játszották el a ma-
gyar himnuszt a Körcsarnok-
ban. A sportág jelenleg a ge-
neráció-váltás idejét éli és ez 
nem meglepő a két olimpia 

közötti időszakban. A feladat 
annyival nehezített, hogy egy-
gyel „közelebb jött” Párizs, 
vagyis egy évvel rövidebb idő 

áll rendelkezésre, hisz jövőre 
már kezdetét veszi az olimpi-
ai kvalifikációs időszak. 

A tokiói hős Lőrincz-fi-
vérek, az olimpiai, világ- és 
négyszeres Európa-bajnok 
Tamás, valamint az olimpi-
ai ezüstös, Eb-győztes Viktor, 
ugyan hivatalosan még nem 
jelentette be, ám minden va-
lószínűséggel befejezte aktív 
sportolói pályafutását és in-
kább már a civil életben törté-
nő boldogulásra fókuszál. Ha-
sonlóan gondolkozik olimpi-
kon társuk, a világ- és Euró-
pa-bajnok Korpási Bálint, aki 
már el is kezdte sportmene-
dzseri munkáját Dorogon. 

De a háttérben már ott van-
nak az új reménységek, azok, 
akik a különböző korosztá-

lyos világversenyeken már na-
gyon komoly eredményekkel 
bizonyították tudásukat és fel-
készültségüket. Hogy csak a 
két Lévait, Tamást és Zoltánt, 
Szilvássy Eriket vagy Takács 
Istvánt említsük. A hölgyek-
nél a világbajnok Sastin Ma-
rianna és a háromszoros vb-
Eb bronzérmes Barka Eme-
se is befejezte, őket nem lesz 
könnyű pótolni. A szabadfo-
gásúak „visszamentek a kály-
hához”, vagyis teljesen új 
alapokra kívánják helyezni  
a szakág – ne legyünk szé-
gyenlősek, meglehetősen sa-
nyarú - helyzetét, immár egy 
amerikai szakember bevoná-
sával. Náluk egyelőre marad  
a honosítás és a törekvés, hogy 
a rendelkezésre álló magya-
rokból a lehető legjobb ered-
ményeket hozzák ki. 

A honi szövetség bízik ab-
ban, hogy hasonlóan a hazai 
rendezésű világbajnokságok-
hoz ez a kontinensviadal is 
nagy lökést ad majd az után-
pótlás bővítésének. A 2018-as 
vb-t követően például majd’ 

négyszázzal sikerült növelni  
a sportágba jelentkező gyer-
mekek számát. 

A viadal rangját emeli, hogy 
az aranyéremért hat, az ezüs-
tért három, a bronzért kettő, 
az ötödik helyért félmillió fo-
rint a jutalom.

Bánkuti Zsolt nyilatkozata 
szerint hisz a budapesti arany-
éremben, és ha a legutóbbi bu-
dapesti győztes optimista, ne-
künk nem is marad más dol-
gunk, mint szurkolni a magya-
roknak, akár a helyszínen is.

Felnőtt Birkózó Európa-
bajnokság, 2022. március 28 
– április 3., Budapest, BOK 
Csarnok. A szabadfogású-
ak hétfőn, kedden és szerdán,  
a nők szerdán, csütörtökön és 
pénteken, míg a kötöttfogású-
ak pénteken, szombaton és va-
sárnap lépnek szőnyegre. Az 
előcsatározásokra 11:30-tól, 
az elődöntőkre 16:45-től, míg 
a döntőkre 18:00-tól kerül sor. 
A belépés mindenki számára 
ingyenes.

Jaberits Zsolt

„Hősök voltak - hősök lesznek”2001 után ismét felnőtt bir-
kózó Európa-bajnokságot 
rendezhet Budapest március 
28. és április 3. között, aho-
vá a szervezők nagy szere-
tettel és ingyenes belépés-
sel várják a dunakanyari ré-
gió, minőségi sportot kedve-
lő nézőit és iskoláit egyaránt.  
A helyszín a BOK (volt SYMA) 
Csarnok.

Szombaton a három muské-
tásról elnevezett Gerevich-
Kovács-Kárpáti kard Világ-
kupa-versenyt nyerte el-
lenállhatatlan vívással Szil-
ágyi Áron. Másnap a Zarándi 
Csaba nevét viselő csapat-
versenyen megmutatta, ho-
gyan tud küzdeni a társaiért. 
A Szilágyi Áron, Decsi Ta-
más, Iliász Nikolász, Szatmá-
ri András kvartett is arany-
érmet vehetett át a BOK-
csarnokban.

Szilágyi Áron a versenyek 
után: “Pályafutásom so-
rán először fordult elő, 

hogy egy hétvégén, egyéniben 
és csapatban is Világkupa-
aranyérmet nyerjek, ráadá-
sul hazai páston. Nagyon örü-
lök, és büszke vagyok a csapa-
tunkra.”

És így Decsi András vezető-
edző: “Mit lehet mondani egy 
ilyen hétvége után? Fantasz-
tikus volt Áron egyéni verse-
nye, és ugyanez mondható el 
a csapatról is. Nagyszerű ér-
zés, hogy mindig, mindenki 
azt tette hozzá az eredmény-
hez, ami éppen kellett.”

Itt a kiváló példa a dunake-
szi és a váci ifjú vívók számá-
ra: a kitartás és a szorgalom 
még egy háromszoros olimpi-
ai bajnoknak is okozhat kelle-
mes meglepetést.

(Jaberits)

Szilágyi Áron 
első duplázása 
a világkupában


