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A nagy sikerű programot Rétvári Bence országgyűlési képviselő, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Erős Gábor országgyűlési képviselő nyitotta meg

Nagy Feró és a Beatrice

Büszke vagyok arra, hogy a részese lehetek térségünk fejlődésének 
– nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

Írásunk a 2. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Június 10. és 12. között, tíz településen száznál is több ingyenes 
programmal várják a szervezők a látogatókat a III. IpolyFeszten. 

Tuzson Bence és Dióssi Csaba

Nagy segítség az egész régió számára

Kalandfilm készül a világhírű váci múmiákról
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Száznál is több program 
az IpolyFeszten

 Írásunk a 3. oldalon

Hajós felvonulással nyitották meg 
a turisztikai szezont a Dunakanyarban

A váci Fehérek templomá-
nak 300 éve elfeledett kriptá-
jából több mint 262 részben 
vagy egészben mumifikáló-
dott test került elő. A magyar 
város egy csapásra múmia 
nagyhatalom lett, olyany-
nyira, hogy Ötzi és Tutanha-
mon kutatója, Albert Zink is 
áhítattal vizsgálja a magyar 
leletegyüttest. Az elképesztő 
felfedezésről és a 18. száza-
di váci polgárok történetéről 
Kiss-Stefán Mónika rendező 
kalandfilmet készít, amely-
nek a forgatása június végén 
kezdődik a városban. 

Beruházásaink térségünk egész területén a tervezett ütemben 
haladnak – fogalmazott a lapunknak adott interjúban Tuzson 
Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyű-
lési képviselője. Mint mondta, Dunakeszin nemcsak a Diákne-
gyed építése halad a terveknek megfelelően, de a most elnyert 
újabb központi támogatásnak köszönhetően a római katolikus 
egyházközség plébániaépületének felújítási munkálatai is foly-
tatódhatnak. Csomádon megkezdődhet a Fő utca építésének 
második üteme, Gödön pedig folytatódik a Búzaszem iskola 
tornatermének építése – tette hozzá a képviselő, aki a napok-
ban Fóton is egyeztetett Vass György polgármesterrel a város-
ban tervezett beruházásokról.

Rétvári Bence, az ese-
mény fővédnöke, a 
fesztiválnak otthont 
adó települések or-

szággyűlési képviselője el-
mondta, hogy az első alkalom-
mal 2019-ben megrendezett 
összművészeti fesztivál idén is 
a környékbeli települések, helyi 
közösségek, civilek, művészek 
összefogásával valósul meg.

A fesztivál igazgatója, Sán-
dor Bence bejelentette, hogy a 
III. IpolyFeszt megnyitója jú-

nius 10-én, pénteken 19 óra-
kor lesz Kemencén, a katolikus 
templomban, ahol a Vox Hu-
mana Énekkar és a Vác Civitas 
Szimfonikus Zenekar ad kon-
certet Sándor Bence vezény-
letével. A fesztiválon fellép 
Bogányi Gergely, Kossuth-dí-
jas zongoraművész és koncer-
tet ad a Csík Zenekar is.

A könnyűzenei programban 
szerepel mások mellett Nagy 
Feró és a Beatrice, valamint az 
Ocho Macho együttes is.

Írásunk a 7. oldalon
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Június végén kezdődik a filmforgatás, 
jelentette be Rétvári Bence és Kiss-Stefán Mónika rendező

Folytatás a címlapról

A helyszíni forgatási idő-
szak közeledte alkalmá-
ból tartott sajtótájékoz-

tatón Rétvári Bence, a választó-
kerület országgyűlési képvise-
lője úgy fogalmazott, hogy Vác 
eddigi legnagyobb léptékű film-
forgatására készülhet a város, 
a végeredmény pedig egy, a te-
lepülés hírnevének öregbítése 
szempontjából is kiemelkedő je-
lentőségű kalandfilm lesz.

– A múmiák leletegyüttese 
egy világszenzáció. Ám kisebb 
az értéke akkor, ha csak egy szű-
kebb kör tud róla, minél töb-
bekhez el kellene juttatni a hí-
rét. Vác hírnevének öregbítésére, 
a város iránti érdeklődés felkel-
tésére is kiváló lehetőség, ha egy 
ilyen valós elemekre épülő, de 
nyilván fikciós elemeket is tar-
talmazó kalandfilmben mutat-
juk be, hogyan lehet összekötni 

egymástól távoli évszázadokat – 
fogalmazott Rétvári Bence.

Kiss-Stefán Mónika, a film 
producere, rendezője kiemel-
te: még nem készült ilyen al-
kotás erről a fantasztikus 
leletegyüttesről, de végre eljött 
ennek is az ideje.

– Nem véletlen, hogy valós 
elemekre írtuk a történetet, és 
bár a film nagy része fikció lesz, 
nagyon sok olyan szakemberrel 
dolgozunk együtt, akik a kezde-
tektől fogva kutatják a múmiák 
titkait. Nem szeretnénk tévedé-
sekbe esni bármilyen tekintet-

ben. Néprajzosok felügyelik a 
ruházatot, antropológusok fog-
ják nézni azt, hogy a mi hama-
rosan bemutatandó főszerep-
lő színészeink miként vizsgál-
ják majd a múmiákat, hogyan 
helyezik egyik helyről a másik-
ra, hogy is történt a kiemelésük 
a koporsókból. Tehát a júliusi 
forgatási hónapban is végig lesz 
egy tudományos kontroll. Én 
magam már közel tíz éve kuta-
tom ezt a leletegyüttest, és hogy 
itt vagyunk most már pár hét-
tel a forgatás előtt, borzasztóan 
izgatott vagyok az egész stáb-
bal együtt – mondta a produ-
cer-rendező.

A stáb sokáig terepszemlézett 
a városban az elmúlt hónapok-
ban, s a rendező annyit már el-
árult, hogy különböző utcák-te-
rek mellett forgatási helyszín lesz 
a püspöki palota, a székesegyház 

kriptája, az egyházi múzeum 
pincéje, a Fehérek temploma, 
az egykori siketnéma intézet, az 
egyházmegyei könyvtár is.

A film sztorijának alapja, 
hogy a főszereplők megtalálják a 
leletegyüttest, a fikciós rész a ku-
tatókról szól, kalandokról, csel-
szövésről, szerelemről, a történet 
egyrészt a 18. században játszó-
dik, másrészt a mostani új évez-
redben, szinte napjainkban, te-
hát egy időutazásban lesz részük 
a nézőknek.

A filmet központi, 300 millió 
forintos állami támogatásból a 
Magyar Nemzeti Filmalap segíti 
mozivászonra, képernyőre, illet-
ve az alap egy külön pályázat ke-
retében a forgatókönyv elkészí-
tését is támogatta korábban.

A Memento Mori előbb a 
mozikban kerül majd a közön-
ség elé.

***

SZEREPLŐ TOBORZÁS 
A KILÁTÓBAN

Az egész júliusban tartó film-
felvételre helyi statisztákat, sze-
replőket keresnek az alkotók, re-
ményeik szerint sokan úgy gon-
dolják: egy vácinak igazán nagy 
kaland lehet részt venni ebben a 
filmben.

A Vácon forgatandó jelenetek-
hez fontos háttérszereplők kivá-
lasztására május 29-én vasár-
nap 10 és 18 óra között toborzót, 
castingot tart a stáb a volt feren-
ces rendházban, a Piarista Kilá-
tó Központban (Géza király tér 
10.), információink szerint igen 
sokan regisztráltak előzetesen.  
A válogatáson való részvétel és a 
fotózás ingyenes. 

Ribáry Zoltán

– Nemrég járt a Dunakeszi Diáknegyed építke-
zésénél, ahol Dióssi Csaba polgármesterrel te-
kintette meg a munkálatokat. Hogyan össze-
gezné a tapasztalatait? 

– A Dunakeszi Diáknegyedben hamarosan tá-
gas, fényes közösségi terek, tetőablakok és sok-
sok zöldfelület biztosítja majd a diákok számá-
ra a különleges és szép környezetet, az építkezés-
hez kapcsolódva pedig háromszáznál is több fát 
ültetnek el az iskolák és a lakóövezet közé gyor-
san növő fafajtákból, és így alakítanak ki egy öt-
ven méter széles véderdősávot. Nagy örömmel te-
kintettem meg az építkezést Dióssi polgármester 
úrral, akivel egyébként is kiváló együttműködés-
ben dolgozunk, és emellett nagyon jó, baráti kap-
csolatot is ápolunk. Büszkén mondhatom, hogy 
az a munka, amit ő és a csapata Dunakeszin el-
végez, országosan is párját ritkítja, én pedig na-
gyon örülök annak, hogy a részese lehetek ezek-
nek a folyamatoknak. A városban egyébként ha-
marosan megkezdődhet egy korábban elindított 
munka folytatása is, ugyanis a napokban nyert el 
százmillió forintos támogatást a Dunakeszi Ró-
mai Katolikus Egyházközség a Szent István utca 
41. szám alatt lévő plébániaépület felújítási mun-
kálatainak második ütemére. Mindig is az volt a 
célom, és a továbbiakban is azt szolgálom majd, 
hogy az itt élő kicsik és nagyok mindennapi életét 
szebbé és jobbá tegyem.

– Ön szerint meddig maradhat térségünk az 
ország legdinamikusabban fejlődő régiója?

– Mindenden igyekezetemmel azon dolgo-
zom, hogy nagyon sokáig az maradjon, hiszen 
nem hiába mondom, hogy minden okunk meg-
van arra, hogy büszkék legyünk nemcsak térsé-
günkre és azon belül a településeinkre – Cso-
mádra, Csömörre, Dunakeszire, Erdőkertesre, 
Fótra, Gödre és Veresegyházra –, de egymásra 
is, az itt élő emberek sokaságára és sokszínűsé-
gére, az összetartó közösségünkre, amely meg-
becsüli a közösen elért eredményeinket. Ha Du-
nakeszit említjük, akkor gondoljunk csak Bíró 
György nagyszerű munkájára, hiszen neki kö-

szönhetjük, hogy ma már valóságos időutazáson 
vehetnek részt mindazok, akik felkeresik a Du-
nakeszi Technikai Kiállítást. Hatalmas munká-
val rendezte egységes anyaggá a több mint ötven 
éve gyűjtött relikviáit, aminek kiállítását a vá-
ros és a Hírközlési és Informatikai Tudományos 
Egyesület is támogatja. A régióban egyedülál-
ló kiállítás múzeumpedagógiai foglalkozásokat 
is kínál majd, a gyűjtemény tulajdonosa ugyan-
is rendhagyó fizika- és technikaórák megtartá-
sára készül. Fót nagy büszkesége Suhajda Szi-
lárd hegymászónk, aki májusban a Magyar 
Lhoce Expedíció 2022 tagjaként sikeresen felju-
tott Földünk negyedik legmagasabb pontjára, a 
8516 méter magas Lhoce csúcsára. Engedje meg, 
hogy ezúton is kifejezzem elismerésemet és gra-
tuláljak neki! A teljesítmény értékét csak növeli, 
hogy mint mindig, így most is mesterséges oxi-
gén használata és teherhordók segítsége nélkül 
mászott. Egyébként Fóton is folytatódnak a fej-
lesztések, nemrég egyeztettem Vass György pol-
gármester úrral, akivel az előttünk álló teendők-
ről, feladatokról és a terveinkről beszélgettünk.

– Jellemző ez térségünk egészére is?
– Hogyne, hiszen kiváló együttműködésben 

dolgozunk, Csomádon például a második ütemé-
vel folytatódhat a Fő utca építése, amelyik most 
a Tél utca és a Fő utca 27. közötti szakaszt érinti. 
Elmondhatjuk tehát, hogy beruházásaink térsé-
günk egész területén az előrejelzett ütemterv sze-
rint haladnak, s így például Gödön is szépen ha-
ladnak a Búzaszem iskola tornatermének építé-
si munkálatai, ugyanis az intézményt fenntartó 
Búzaszem Alapítvány nemrég nyert el száznegy-
venötmillió forintos támogatást az iskolabővíté-
si projekt második ütemének megvalósítására. 
Ugyanakkor pedig folyamatban vannak az M2-
M3 összekötő út tervezési munkálatai, ez a közle-
kedésfejlesztés pedig az egész térségünknek nagy 
segítséget jelent majd, hiszen mint már többször 
is hangsúlyoztam, továbbra is számíthatnak rám 
a körzetünkben élő autósok.

Szabó Palócz Attila
Fotó: KesziPress

Memento Mori: vasárnap szereplőket 
toboroznak a tömegjelenetekhez

Alig több mint egy hónap múlva, a tervek szerint június 27-én kezdődik és egész júliusban tart majd Vácott a Fehérek templo-
ma kriptájában 1994-ben felfedezett, 264 múmiát magába foglaló temetkezési leletegyüttes napvilágra kerülésének történe-
tén alapuló Memento Mori című kalandfilm forgatása.

Büszke vagyok arra, hogy a részese lehetek térségünk 
fejlődésének – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

Nagy segítség 
az egész régió számára

„Ahogy sokan már értesül-
hettek róla: a mai naptól füg-
getlenként folytatom politikai 

munkámat. Döntésem oka, 
hogy úgy érzem, így jobban 
el tudom látni polgármesteri 
feladataimat. Remélem, hogy 
akiket eddig az akadályozott 
meg, hogy a város érdeke-
it nézzék bizonyos ügyekkel 
kapcsolatban, hogy egy ellen-
zéki párt tagja vagyok, ezen-
túl nem fogják a gödi lakoso-
kat büntetni.

Elveim nem változtak, ugyan-
úgy szívügyem például a vá-
rosunk élhetőbbé, zöldebbé té-
tele, az emberi jogok védelme, 
ahogyan eddig. A Momentum-
mal ügyek mentén továbbra is 
együtt fogunk dolgozni - szö-
vetségesként tekintünk egy-
másra” – írja közösségi olda-
lán Balogh Csaba, Göd polgár-
mestere.

NINCS SZÜKSÉG 
ELŐZETES 

IDŐPONTFOGLALÁSRA
A várakozással és ügyintézés-
sel együtt átlagosan 30-60 perc 
alatt elintézhető az okmány-
csere. Nincs szükség előzetes 
időpontfoglalásra; akkor is ér-
demes felkeresni a kormány-
ablakot – akár hétköznap, 
akár hétvégén –, ha a foglalha-
tó időpontok már beteltek.

A JOGOSÍTVÁNY 
MEGHOSSZABBÍTÁSA 

ONLINE IS INTÉZHETŐ
Fontos tudni, hogy a jogo-
sítvány meghosszabbítása az 
Ügyfélkapun keresztül online, 
automatikusan is megoldha-
tó, ha a háziorvos kiállította az 
orvosi alkalmassági engedélyt. 
A lejárt forgalmi engedélyek 
miatt nem a kormányablako-
kat, hanem a műszaki vizsga-
állomásokat kell keresni.

Balogh Csaba szerint függetlenként jobban el tudja látni fel-
adatait, de ügyek mentén továbbra is együttműködik a párttal.

Rendkívüli, hétvégi nyitva tartással segítik a kormányablakok a június 30-án lejáró személy-
azonosító okmányok cseréjét. Május utolsó hétvégéjétől június végéig Budapest és Pest me-
gye valamennyi kormányablaka, vidéken pedig több mint 120 kijelölt kormányablak fogadja 
az ügyfeleket szombaton és vasárnap 8 és 14 óra között; pünkösdvasárnap kivételével. Kizá-
rólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél 
cseréjét lehet intézni.

Kilépett a Momentumból a gödi polgármester

Országos akció: hétvégén is intézhetőek 
a lejárt személyi okmányok
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Június 30-án valamennyi, 
a járványügyi veszélyhelyzet 
idején automatikusan meg-
hosszabbított személyazonosí-
tó okmány érvényessége lejár. 
A határidő közeledtével egyre 
többen keresik fel a kormány-
ablakokat, ezért bővítjük azok 
kapacitását. A hétvégi nyit-
va tartással június végéig 500 

ezerrel több ügyfelet tudunk 
kiszolgálni.

Kérjük, ne halassza az utolsó 
pillanatra okmányai megújítá-
sát, hiszen ezek a mindennapi 
élet számos területén – példá-
ul banki ügyintézéskor, aján-
lott levelek átvételekor – elen-
gedhetetlenül fontosak!

 (Miniszterelnökség)

A dunakeszi 
kormányablak épülete
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Rétvári Bence, 
a fesztivál fővédnöke

Nagy Feró

Rétvári Bence, az ese-
mény fővédnöke, a 
fesztiválnak otthont 
adó települések or-

szággyűlési képviselője el-
mondta, hogy az első alkalom-
mal 2019-ben megrendezett 
összművészeti fesztivál idén is 
a környékbeli települések, helyi 
közösségek, civilek, művészek 
összefogásával valósul meg.

A fesztivál fontos céljának ne-
vezte, hogy a nagyközönség fi-
gyelmét ráirányítsa a táj szép-
ségére, kulturális értékeire, az 
Ipoly két oldalán élők, a határon 
átnyúló, az összmagyarság ösz-
szetartozására.

Kiemelte: mivel a térség az 
ország egyik legritkábban la-
kott térsége, ezért a Börzsöny-
be látogatóknak a programo-
kon természetközeli élményben 
lehet része.

A fesztivál vendégeit a köny-
nyű- és komolyzenei koncer-
tek mellett hagyományőrző és 
sportprogramokkal, túraveze-
téssel várják. A látogatók meg-
ismerhetik a kistelepülések ér-
tékeit, bepillantást nyerhetnek 
mindennapi életükbe, „ráérez-

hetnek” a falusi környezet va-
rázslatos hangulatára, megízlel-
hetik a helyi gasztronómia kü-
lönlegességeit – sorolta.

Rétvári Bence a programok 
gazdagságára utalva elmond-
ta, hogy – többek között – sár-
kányhajózás, főzőverseny, iro-
dalmi előadások, családbarát 
programok, népszerű mesék, 
egyházi és világi zene szerepel a 
kínálat színes palettáján.   

A határ menti régió központi 
városa Szob, ahol országosan is-
mert együttesek lépnek fel. 

A Börzsöny és vidéke kultu-
rális értékeit bemutató feszti-
válhoz idén 10 település, Szob, 
Ipolydamásd, Kemence, Má-
rianosztra, Vámosmikola, Pe-
rőcsény, Kóspallag, Letkés és a 
történelmi Magyarország terü-
letéről Ipolyvisk is csatlakozott. 
„Szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit az összművészeti 
fesztiválra. Köszönjük a fellé-
pő művészeknek, hogy előadá-
saikkal örömöt szereznek az 
idősebb és a fiatalabb korosz-
tály tagjainak egyaránt. A Csík 
Zenekar muzsikájával szim-
bolikusan is összekapcsoljuk 
az Ipoly két partján élőket” – 
hangzottak az országgyűlési 
képviselő szavai.

A fesztivál igazgatója, Sándor 
Bence bejelentette, hogy a III. 
IpolyFeszt megnyitója június 
10-én, pénteken 19 órakor lesz 
Kemencén, a katolikus temp-
lomban, ahol a Vox Humana 
Énekkar és a Vác Civitas Szim-
fonikus Zenekar ad koncertet 
Sándor Bence vezényletével. A 
fesztiválon fellép Bogányi Ger-
gely, Kossuth-díjas zongoramű-
vész és koncertet ad a Csík Ze-
nekar is.

A könnyűzenei programban 

szerepel mások mellett Nagy 
Feró és a Beatrice, valamint az 
Ocho Macho együttes is.

A keddi sajtótájékoztatón 
Kirchknopf Gergő, az Ocho 
Macho együttes frontembe-
re elmondta, hogy az idén 19 
éves zenekar örömmel tér visz-
sza Szobra, ahol már játszot-
tak. „A hangulat óriási volt! Bí-
zom benne, hogy mi is hozzá-
járulunk az IpolyFeszt idei si-
keréhez. Felemelő érzés, hogy 
pénteken Nagy Feróék, vasár-
nap pedig a Csík Zenekar játé-
ka öleli körbe a mi szombat esti 
fellépésünket. Készülünk, extra 
lesz a koncert” – ígérte az Ocho 
Macho együttes frontembere, 
aki azt is elárulta, hogy a Barce-
lonában forgatott klipjük új da-
lát is bemutatják a fesztivál kö-
zönségének.

A Csík Zenekar először lép fel 
az IpolyFeszten – mondta Makó 
Péter, aki hozzátette: öröm-
mel fogadták el a felkérést, mert 
az Ipoly és a Börzsöny környé-
ke igen gazdag a népi kultúrá-
ban és a népzenében is. Az utol-
só magyar dudás emlékére – 
aki Tereskén élt – az Ipoly men-
ti gulyáslegény vagyok én című 

művet játszotta el. – Műsorunk-
ban a népzenét és a könnyűze-
nét egyaránt megszólaltatjuk 
majd – mondta a művész. 

Bogányi Gergely – aki egyéb-
iránt az előző két fesztiválon a 
megnyitó hangversenyt adta a 
kemencei katolikus templom-
ban – bejelentette, hogy idén 
két előadásuk lesz. – Az egyik 
koncertünket a Szobi Zeneis-
kola fennállásának 50. évfordu-
lója tiszteletére adjuk az egyko-
ri és jelenlegi tanárok és diákok 
közreműködésével – mondta az 
iskola igazgatója. – A mi mű-
vészetünk elsősorban a lélek-
hez szól. Mondhatom, hogy jú-
nius 12-én, vasárnap is a világ-
színvonalat hozzuk el Szobra – 
jelentette be Bogányi Gergely, 
Kossuth-díjas zongoraművész, 
aki a Zeneakadémia végzősei-
vel, Kiss Lúciával és Kóbor Évá-
val Csajkovszkij egyik kamara-
művét adják elő.  

Június 10-én Nagy Feró és a 
Beatrice ad koncertet Szobon, 
mellyel kapcsolatban a Kos-
suth-díjas énekes örömét fejez-
te ki, hogy a III. IpolyFesztre is 
meghívást kaptak a szervezők-
től. „Erre a koncertre külön is 
készülünk, nemcsak egy ’sima 
rockkoncert’ lesz, hanem ahogy 
én szoktam mondani: ’lakossá-
gi tánczene várható’. A cél, hogy 
ne letapossuk, hanem, hogy fel-
emeljük a közönséget. Jól érez-

zük magunkat. Természetesen 
eljátsszuk a magyarságtudatun-
kat kifejező legfontosabb da-
lainkat is” – jelentette ki Nagy 
Feró a sajtótájékoztatón.

Sándor Bence fesztiváligazga-
tó szerint az Ipoly mentén élők 
számára is nagyon fontos a fesz-
tivál, mert sok értékkel, kultu-
rális élménnyel és nívós progra-
mokkal ajándékozza meg őket, 
melyben egyébként helyben rit-
kán lehet részük. – Minden kor-
osztály számára gazdag kultu-
rális, turisztikai és sportprogra-
mokat kínálunk, akik felfedez-
hetik a csodálatos természeti 
környezetet és sok-sok értékkel 
rendelkező hangulatos falva-
kat. Külön is szeretném kiemel-
ni a kemencei katolikus templo-
mot, amely igazi szakrális szen-
tély, melyben csodálatos érzés 
megszólaltatni a Vox Humana 
Énekkart és a Vác Civitas Szim-
fonikus Zenekart – mondta el-
érzékenyülve Sándor Bence, a 
két művészeti együttes vezetője.   

A fesztivál idején a telepü-
lések között fesztiválbusz üze-
mel. A rendezvénysorozat teljes 
programja a fesztivál honlapján 
érhető el (www.ipolyfeszt.hu).

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Száznál is több program várja 
a látogatókat a III. IpolyFeszten

Június 10. és 12. között, tíz településen száznál is több ingyenes programmal várják a szerve-
zők a látogatókat a III. IpolyFeszten – hangzott el az esemény május 24-i sajtótájékoztatóján, 
Budapesten.

A fesztivál szervezői mellett a fellépő művészek és a vendéglátó 
települések polgármesterei közül többen is jelen voltak a sajtótájékoztatón 
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Szilágyi Szabolcs vonóskarnagy és a jubiláló zenekar

Farkas Imre ezredes és Tóth Csaba ezredes

Bíró György (b1), Dióssi Csaba, Tuzson Bence

A jelen lévőket, köztük 
Nyíri Márton alpol-
gármestert és Csoma 

Attilát, a művelődési központ 
igazgatóját, az est házigazdája, 
Márkus Erzsébet köszöntötte.

 A zenekar meghatározó 
együttese Dunakeszi kulturá-
lis életének, mondta köszöntő-
jében Nyíri Márton. Felidéz-
te az 1972-es megalapítást, 
amely két kivételes egyéniség 
nevéhez fűződik. Takács La-
jos, a zeneiskola akkori igaz-
gatója, mint fafúvós tanár és 
Tóth Ferenc rézfúvós tanár 
döntöttek úgy, hogy létrehoz-
nak a növendékekből egy fú-
vószenekart. Méltatta az el-
múlt évtizedek hazai és kül-
földi sikereit, köztük a dáni-
ai, németországi, izraeli, kínai 
vendégszerepléseket. Koncert-
jeikkel, térzenéikkel, egyéb ze-
nekari közreműködésükkel a 
város kulturális életében fon-
tos szerepet töltöttek és tölte-
nek be napjainkban is, mond-
ta az alpolgármester.

A koncert jelentősége az is, 
hogy karnagya, Szilágyi Sza-
bolcs Balázs a győri Széche-
nyi István Egyetem Művésze-
ti Karának immár végzős fú-
vóskarnagy hallgatója, és a ju-
bileumi előadás egyúttal az ő 
diplomahangversenye is. Tel-
jesítményét az egyetemről ér-
kezett zsűri kísérte figye-
lemmel, melynek elnöke dr. 
Hontvári Csaba trombitamű-
vész, az egyetem művészeti 
karának dékánja volt. Mellet-
te foglalt helyet dr. Cziglényi 
Ákos nagybőgőművész, 
dékánhelyettes, valamint Sza-
bó Ferenc, Hidas Frigyes-díjas 
és nívódíjas karmester, a mű-
vészeti kar művésztanára, a 
Magyar Fúvószenei és Mazso-
rett Szövetség elnöke.

A zenekar rendkívül igé-
nyes programmal készült. Mű-
soruk első részében elhang-
zott Alfred Reed, Julius Fucik, 
Kodály Zoltán, Hidas Frigyes, 
Eric Whitacre, Percy Aldridge 
Crainger egy-egy műve. A má-

sodik részben a musical ját-
szott szerepet Leonard Bern-
stein, Eric Osterling, James 
Barnes, Luiz Bonfa és John 
Kander műveinek megszólal-
tatásával.

A már említett Hidas Fri-
gyes Fagott versenyét a nagy-
zenekarból alakult kamara-
együttes kíséretében Beleznai 
Anna fagottművész szólaltat-
ta meg. Eric Osterling Dixie-
land Revue kompozíciójának 
szólóit pedig a  zenekar koráb-
bi tagjai, Nagy Károly trom-
bitán, Pék Andrea klariné-
ton, Zupán Péter tenorszaxo-
fonon, Erdei András harsonán 
és Gyenes Gábor tubán ját-
szották el.

    A koncert programját több 
megemlékezés gazdagította. 
Felidézte fél évszázad törté-
netét Nagy Károly, a zenekari 
egyesület elnöke. Meghatott-
ságtól sem mentesen emléke-
zett meg Tóth Ferencről, aki a 
megalakítástól 45 éven át ve-
zette a zenekart. „Megtanított 
bennünket az együtt zenélés 
szeretetére, alázatra, kitartás-
ra. Örökre velünk marad szí-
vünkben”- mondta az elnök, 
majd egy rövid videóban is fel-
idézték alapító karnagyukat. 
Ezt követően emléklapokat 
adott át azoknak, akik koráb-
ban és jelenleg is segítették il-
letve segítik az egyesület tevé-
kenységét.

Ugyancsak az elmúlt évti-
zedek történéseire emlékezett 
dr.Ruszinkóné Czermann Ce-
cília, aki 1992-től 21 éven át 
vezette a Dunakeszi Farkas Fe-
renc Művészeti Iskolát és je-
lenleg a Veresegyházi Lisznyay 
Szabó Gábor Alapfokú Művé-
szeti Iskola intézményvezető-
je. Többek között arról szólt, 
hogy sok zenész, aki egykor 
zeneiskolai növendékként kez-
dett muzsikálni az együttes-
ben, még most is, felnőttként 
is tagja a zenekarnak.

Az ismert szlogennel élve, 
kell egy csapat a sikerhez, 
mondta Szabó Ferenc, aki a 
Magyar Fúvószenei és Mazso-
rett Szövetség nevében gra-
tulált a jeles jubileumhoz. El-
ismeréssel szólt Szilágyi Sza-
bolcs Balázs művészi munká-
járól, amelyet a zenekar élén 
végez.

 A nagy sikerű koncert vé-
gén felhangzó vastaps nyomán 
következtek a ráadás számok. 
Még valami. A karnagy dip-
lomahangversenyét a szakmai 
bizottság jelesre értékelte, így a 
hamarosan átvehető egyetemi 
diplomában Szilágyi Szabolcs 
Balázs neve mellett ez lesz ol-
vasható: fúvóskarnagy. Gratu-
lálunk a szerkesztőség nevé-
ben.

Katona M. István
A szerző felvételei

Az elköszönő rendőrka-
pitány beszédében is-
mertette azt a folya-

matos fejlődést és eredmé-
nyességet, amely 2012 óta jel-
lemzi a Dunakeszi Városi 
Rendőrkapitányság kötelében 
szolgálatot teljesítők helytállá-
sát, szakmai tevékenységét. – 
Mindannyian itt élünk és tud-
juk, hogy honnan hová jutot-
tunk – emelte ki Tóth Csaba.

A városi rendőrkapitány az 
elért eredmények közül pél-
daként említette, hogy tíz év 
alatt számos választás volt – 
Európai Uniós, országgyűlési 
képviselő és önkormányzati – 
de közbiztonsági szempontból 
egyiken sem merült fel prob-
léma. – Ez is a csapatmunka, 
a rendőri állomány hatékony 
együttműködésének az ered-
ménye – tette hozzá Tóth Csa-
ba ezredes, aki szerint a siker, 
az eredményesség egyik „tit-
ka”, hogy a Dunakeszi Vá-
rosi Rendőrkapitányság állo-
mányának többsége az elmúlt 
években összeszokott, mini-
mális volt a személyi változás.   

- Szakmai meggyőződésem, 
hogy egy jól összeszokott gár-
dát adok át az utódomnak, 
senkit nem viszek magammal, 
mindenki itt teljesít szolgá-
latot a jövőben is. Egyébként, 
amikor 2012-ben Dunakeszire 
érkeztem én sem hoztam ma-
gammal kollégákat – ismer-
tette.

A leköszönő városi rendőr-
kapitány úgy ítéli meg, hogy 
eredményes tíz esztendőt tud-
hatnak maguk mögött. 

- Tevékenységünkről, min-
dennapi munkánkról folya-
matosan tájékoztattuk a la-
kosságot, a dunakeszi önkor-
mányzattal együttműködve 
bevezettük a heti sajtótájékoz-
tatókat, az online platformo-
kon beszámolunk a terüle-
tünkön történt eseményekről, 
cselekményekről – hangsú-
lyozta Tóth Csaba rendőr ez-
redes, aki bemutatta Farkas 
Imre ezredest, aki június 1-től 
kezdődően megbízott vezető-
ként irányítja a rendőrkapi-
tányság tevékenységét, akit a 
megyei rendőrfőkapitány vár-

hatóan a jövő héten iktat be 
hivatalába.

Farkas Imre ezredes bemu-
tatkozásként elmondta, hogy 
1994-ben lépett be a rendőr-
ség kötelékébe, 2020-ig a Gö-
döllői Rendőrkapitányságon 
dolgozott különböző beosztá-
sokban. 

- Mint azt Tóth Csaba ka-
pitány úr is elmondta, jú-
nius 1-jétől főkapitány úr 
döntése alapján megbízott 
rendőrkapitányságvezetőként 
fogom a kapitányságot vezet-
ni. Egy alapjaiban jól műkö-
dő kapitányságot veszek át és 
bízom benne, hogy a meglévő 
jó munkakapcsolat sikerül to-
vább ápolnom a települések-
kel, az önkormányzatokkal, a 
sajtó munkatársaival. Abban 
is bízom, hogy a kollégákkal 
együtt hasonló jó eredménye-
ket fogunk elérni, mint amit 
az elmúlt évtizedben elért a 
városi rendőrkapitányság – 
mondta Farkas Imre ezredes.

 
Vetési Imre:

Fotó: KesziPress

Az egykori okmányiro-
dának helyet adó – a 
Bajcsy-Zsilinky út és 

a Szent István utca találkozá-
sánál lévő felújított – épület-
ben kialakított városi múze-
um első tárlatát Tuzson Ben-
ce, kormányzati államtitkár, a 
város országgyűlési képvise-
lője, Dióssi Csaba polgármes-
ter és a több évtizedes különle-
ges relikviák tulajdonosa, Bíró 
György nyitotta meg.

Dióssi Csaba polgármes-
ter köszönetet mondott Bíró 
Györgynek, aki számos önkor-
mányzat érdektelensége után 

megkereste Dunakeszit és fel-
ajánlotta az értékes eszközö-
ket, egykori hanghordozókat, 
mai szemmel nézve igazán kü-
lönlegesnek és egyedinek ne-
vezhető telefonokat, számí-
tógépeket, filmvetítőket ma-
gába foglaló kiállítás gazdag 
anyagát, hogy a város polgá-
rai megismerhessék. A város-
vezető elismeréssel beszélt dr. 
Kerekes Dóra történész, a vá-
rosi Révész István Helytörté-
neti Gyűjtemény vezetőjének a 
tárlat létrejöttéhez nyújtott ki-
emelkedő szakmai tevékenysé-
géről. Köszönetet mondott Tu-
rányi Balázsnak, a Dunakeszi 
Közüzemi Nonprofit kft. va-
gyongazdálkodási vezetőjének 
az egykori okmányiroda szín-
vonalas felújításáért, átalakítá-

sáért. Itt jegyezte meg a polgár-
mester: a múzeum megalapítá-
sát elősegítette, hogy a nagy 
volumenű állami fejlesztésnek 
köszönhetően az okmányiro-
da és a járási hivatal új épület-
ben folytathatja tevékenységét, 
melyért Tuzson Bencét illeti az 
elismerés.      

Tuzson Bence olyan időuta-
zásnak nevezte a tárgyak, az 
eszközök megismerését, me-
lyek láttán elénk tárul – mint 
fogalmazott –, hogy szüleink, 
nagyszüleink életében milyen 
eszközök segítették minden-
napi életüket. A kiállítás anya-
gát rendkívül értékesnek tart-
ja, melyet minden érdeklő-
dőnek jó szívvel ajánl meg-
tekintésre, melynek létrejöt-
téért köszönetet mondott a 

műgyűjtőnek és a városi ön-
kormányzatnak. – Köszönöm 
Bíró Györgynek, hogy hatal-
mas munkával, a több mint 50 
éve gyűjtött relikviáit megte-
kintheti a lakosság, aminek ki-
állítását a város és a Hírköz-
lési és Informatikai Tudomá-
nyos Egyesület is támogatja – 
mondta az országgyűlési kép-
viselő.

Bíró György lapunk érdeklő-
désére elmondta, hogy a kiállí-
tás az első időszakban csütörtö-
könként 10:00 és 17:00 óra kö-
zött előzetes bejelentkezés nél-
kül tekinthető meg. Az ettől 
eltérő időszakra a 06-20-9427-
226-os telefonszámon lehet idő-
pontot kérni tárlatvezetésre.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Jubileumi fúvóskoncert

Időutazásra hív a Dunakeszin megnyílt technikai kiállítás

Nem mindennapi évforduló jegyében rendezett május 21-én koncertet a Dunakeszi Fúvósze-
nekari Egyesület. A zenekar ötvenéves fennállását erre az alkalomra összeállított műsorral 
ünnepelték a VOKE József Attila Művelődési Központban.

Csütörtök délután a városi sajtóképviselői előtt jelentette be Tóth Csaba rendőr ezredes, rend-
őrségi tanácsos, a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság vezetője, hogy 2022. június 1-jével 
nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonul. A rendőrkapitányságot 2012 óta irányító rend-
őrtiszt a sajtó nyilvánossága előtt mondott köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt évtized-
ben támogatták az ő munkáját és a rendőri állomány tevékenységét. Bemutatta Farkas Imre 
ezredest, a kapitányság megbízott vezetőjét.

Május 16-án délelőtt ünnepélyesen nyitották meg a Dunakeszi Technikai Kiállítás néven lét-
rehozott városi múzeumot, amelyben elsőként Bíró György magángyűjtő 55 éve óriási lelke-
sedéssel és szakértelemmel gyűjtött relikviáit tekinthetik meg a különleges eszközökre kí-
váncsi érdeklődők.

Tóth Csaba rendőr ezredes június 1-jével 
nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonul

„Őrségváltás” a dunakeszi 
rendőrkapitányság élén
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A polgármester mellett egyházi méltóságok vettek részt az ünnepségen

Pollermann Judit és Dióssi Csaba adta át a díjakat

– A múlt pozitív dolgaira épí-
tünk, a negatív dolgokból pe-
dig tanulunk, okulunk – kezdte 
köszöntőjét Pandur Anikó óvo-
davezető. Kiemelte a jelen lévő 
Szabó József atyát, aki az óvoda 
megálmodója és alapítója volt, 
és az intézmény történetét egy 
könyvben megírta. Szólt arról, 
hogy egy nagyszerű közösség 
fogott össze annak idején, hogy 
ez az óvoda létre jöjjön. Egy kö-
zösség akkor jó, ha erős hite is 
van egy cél érdekében. Így volt 
ez az alapításkor és ez a közös-
ség most is jelen van az óvoda 
életében.

Elismerését fejezte ki a szak-
mai munkáért és közösség-
építésért bevezetőjében Dióssi 
Csaba polgármester. – Az óvo-
da nagyon fontos intézmé-
nye a város életének – szögez-
te le a városvezető, majd visz-
szatekintett az intézmény meg-
alapításának időszakára. – Az 
óvoda már a polgári kormány 
megalakulását követően kezd-
te el munkáját, ám a szándék 
jóval korábbi keletű. 2010 előtt 
erkölcsi és gazdasági válságot 
élt meg az ország. De a Duna-
keszin lévő keresztény közös-
ség azt gondolta, hogy részt kell 
venni a város életében, enyhí-
teni a nagy óvodai hiányt. Ak-
kor nem lehetett számítani álla-
mi támogatásra, az egyházak is 
komoly gondokkal küzdöttek. 
Köszönetet mondott Szabó Jó-
zsef atyának, aki ennek a közös-
ségnek az élére állt. A közösség 
és József atya imái és törekvései 
meghallgatásra találtak. Nehéz-
ségek árán, de megépült az óvo-
da és hat csoporttal, 150 körüli 
létszámmal elindulhatott az er-

kölcsi és vallási nevelés.
Azóta még három óvoda 

épült a városban és újabb pályá-
zatot nyerve megépülhet a ne-
gyedik óvoda, mondta a pol-
gármester.

– Minden elismerésem azo-
ké, akik ebben a küzdelemben 
részt vettek és sikerült meg-
alkotni ezt a csodálatos épít-
ményt, melyben az itt dolgo-
zók nagyon fontos keresztény 
értékrendet közvetítenek a vá-
ros felé.

Marton Zsolt váci megyés-
püspök szeretetteljes üdvöz-
letét is átadta beszédében Sel-
meczi Zoltán, az Egyházme-
gyei Katolikus Iskolák főigaz-
gatója. – A szülők valószínűleg 

azért választották ezt az óvodát, 
mert a jövőre készítik fel gyer-
mekeiket. A Jóistenbe vetett hit 
a közösséget formálja, táplálja 
és ebben az óvodában minden 
korábbi és jelenlegi óvodaveze-
tő, óvodapedagógus a nevelés 
ügyét szolgálja. Az evangéliu-

mot már a kisgyermekek is is-
merjék meg és váljanak belsővé 
– fogalmazott a főigazgató.

A városi katolikus egyház 
képviseletében Pali atya, Ecseri 
Pál atya egyebek mellett méltat-
ta azt a szándékot, amely az in-
tézmény létrehozását eredmé-
nyezte.

Az ünnepségen többek kö-
zött jelen volt Szabó József ön-
kormányzati képviselő, egy-
házügyi tanácsnok, és Szabó-
né Ónodi Valéria, a DÓHSZK 
igazgatója.

Az ünnepségre jó ideje ké-
szültek a gyerekekkel. A Pity-
pang csoport műsorában meg-
jelenítette a szegények pártfo-
gójának, Szent Erzsébetnek a 
legendáját. A korábbi óvodá-
sokból alakult énekkar, a Szent 
Imre-templom kórusának tag-
jai műsorát követően a szülők 
és óvodapedagógusok zenei és 
énekegyüttese többek között a 
béke napjáról is énekelt.

A megemlékezés zárásaként a 
Szent Erzsébet-szobor előtt be-
mutatták az ünnepi tortát, s a 
minitűzijáték csillogó szikrái-
nak látványa közepette a gyer-
mekek elénekelték az ”oviin-

dulót”, melynek záró sorai így 
hangzottak: „Tíz évesek let-
tünk, énekkel dicsérünk, Iste-
nünk, sok évet ajándékozz né-
künk.”

Katona M. István
Fotó: A szerző és 

Filmkovacs.hu

Jubilált a Dunakeszi Szent 
Erzsébet Katolikus Óvoda

Tíz éve nyílt meg nagyszerű közösségi összefogás eredményeként a Dunakeszi Szent Erzsé-
bet Katolikus Óvoda. A jubileum alkalmából emlékezetes ünnepséget rendeztek az intézmény-
ben, amely közös imával, hálaadással vette kezdetét. 

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

Pollermann Judit, a Ma-
lév Repülőklub elnöke, 
a bajnokság versenyigaz-

gatója színvonalasnak értékelte 
a versenyt, melyet két kategó-
riában rendeztek meg az Opitz 
Repülőklubbal közösen.  

Mint megtudtuk, három pi-
lóta először indult versenyen, 
akiket különdíjjal jutalmaztak 
a rendezők.

– A győztes pilóták mellett 
különdíjjal ismertük el a leg-
nagyobb átlagsebességet el-
érő versenyzőket, akik egy-
kori klubtársunk, Cselőtei Jó-
zsef emlékére alapított díjat ve-
hették át. Ezt a rangos elisme-
rést Bauer János és Bánki Péter 
érdemelte ki a teljesítményé-
vel. A két kategória győzte-
se: Mayer Tamás (Malév Re-
pülőklub), aki 21 versenyzőt 
megelőzve végzett az első he-
lyen, míg a másik osztály nyer-
tese Bánki Péter (MÁV Repü-
lőklub), aki 12 versenyzőt le-
győzve nyerte meg a bajnok-
ságot – ismertette az eredmé-
nyeket Pollermann Judit, aki 
hozzátette: A polgármester úr-
hoz hasonlóan mi is azt szeret-

nénk, hogy a szép hagyományt 
folytatva, a Dunakeszi Vitorlá-
zórepülő Bajnokságot a követ-
kező években is megrendez-
hessük, amely egyébként több 
újdonsággal is szolgált a ver-
senyzők számára, amit elisme-
réssel fogadtak.

– Tavaly a koronavírus-jár-
vány elleni hatékony védekezés 
érdekében számos szempontot 
figyelembe véve tudtuk meg-
rendezni a versenyt. Idén már 
sokkal könnyebb helyzetben 
voltunk, ami megmutatkozott 
a versenyzők számában is, akik 
nagy elismeréssel nyugtázták, 
hogy online és élőben is tájé-
koztattuk őket. A klubhelyi-
ségünkben pedig kivetítőn is 
nyomon lehetett követni a ver-
senyzők pozícióját, hogy hol 

repülnek. Egy program segít-
ségével a dunakeszi lakosok a 
saját otthonaikban kísérhették 
figyelemmel a verseny alaku-
lását. Jó megtapasztalni, hogy 
újra fénykorát éli a repülőtér. 
Terveink szerint jövőre már 
nemzetközi versenyként ren-

dezzük meg a III. Dunakeszi 
Vitorlázórepülő Bajnokságot – 
vázolta fel a jövőt Pollermann 
Judit, a Malév Repülőklub el-
nöke, aki köszönetét fejezte ki 
a verseny fővédnökének, Dióssi 
Csaba polgármesternek, Du-
nakeszi Város Önkormányza-
tának és mindazoknak, akik 
hozzájárultak a verseny sikeres 
megrendezéséhez.

(Vetési)
Fotó: Kolos Ferenc 

és Malév Repülőklub

Újra fénykorát éli 
a dunakeszi repülőtér

Május 21-én zárult a II. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság, melynek bázisa, a fel- és leszál-
ló helyszíne az újra fénykorát élő városi repülőtér volt. Az idei versenyen 35 pilóta emelke-
dett a magasba, hogy a négy versenynapon a lehető legjobb eredményt elérve megszerez-
ze a győzelmet az országos bajnokságon. A rendezvény fővédnöke, Dióssi Csaba Dunakeszi 
polgármestere örömét fejezte ki a díjátadó ünnepségén, hogy a verseny elindításával hagyo-
mányt teremtettek, amely a versenyző pilóták mellett újra népszerű a lakosság körében is.
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Szegedi Sándor a Gödi Vállalkozók Egyesületének elnöke

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali kezdéssel, 
hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakörök betöltésére:

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
CSŐSZERELŐ, K ARBANTARTÓ 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább 1 

éves gyakorlat 
a szakmában

- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
- Láng- és ívhegesztési képesítés 

és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely

- számítógépes ismeretek
 

Jelentkezés személyesen 
Párzsi Attila karbantartási vezetőnél 

(mobil: 30 9706 491) 

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos 

és hosszú távú munkahely
 - Versenyképes javadalmazás

- Cafetéria
- Munkaruha

- Szolgálati telefon
 - Továbbképzés

- Barátságos, családias munkalégkör
 - Változatos munkavégzés

Az önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu 
e-mail címre várjuk 

a titkárságon.

KÖZTERÜLETI SEGÉDMUNK ÁS

Feladatok:
- közterületi szállítási, hulladékszedési 

munkavégzés
- részvétel 

a városüzemeltetés feladatainak ellátásában
Feltételek: - 8 általános 

Előnyt jelent: - Dunakeszi vagy 
vonzáskörzetében levő lakhely (Fót,Göd)

- jogosítvány

Jelentkezés Glasza Gábor városüzemeltetési 
vezetőnél (mobil: 30 628 3206) vagy e-mailben: 

kozuzem@dkkozuzemi.hu

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
K AZÁNGÉPÉSZ /K AZÁNKEZELŐ 

Feltétel: - kazángépész vagy kazánkezelő 
képesítés 

Előnyt jelent: - csőszerelő, villanyszerelő, lakatos 
képesítés

- Alapfokú számítógépes ismeretek
 - Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely 

FŐKÖNYVELŐ

Főbb feladatok:
• szállító számlák 

ellenőrzése, könyvelése,
• szállító, vevő folyószámla egyeztetés 

koordinálása
• főkönyvi könyvelési, egyeztetési feladatok,

• áfa bevallás koordinálása,
• bérszámfejtési feladatok támogatása

• kimutatások készítésének koordinálása,
• szabályzatok nyilvántartása, aktualizálása,

• ISO 9001:14001 integrált irányítási rendszer 
minőségbiztosítási megbízottal együttműködés

• év végi zárás, üzleti terv, beszámolók elkészítése

Elvárások:
regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség,

önálló munkavégzés,
több éves szakmai gyakorlat,

számítógépes ismeretek 
(MS Office)

3-5 év szakmai tapasztalat

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
tb ügyintézői végzettség
belső auditor végzettség,

vezetői tapasztalat
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:
hosszú távú munkalehetőség,

fiatalos, lendületes csapat,
egyéb juttatások- Cafeteria.

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzok 
formájában, fizetési igény megjelölésével 

e-mailben várjuk 
a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail címre 

M U N K A E R Ő  F E LV É T E L

Beszélgetés Szegedi Sándorral, az újjáalakult Gödi Vállalkozók Egyesületének elnökével

Tudásukat és szakmai 
tapasztalatukat ajánlják a városnak

- Gödön közel kétezer vállal-
kozó él, akik a városban és a 
közeli településeken fejtik ki 
tevékenységüket. A tagság ér-
dekképviselete mellett szerve-
zett formában, aktív szerepet 
kívánnak vállalni az ő érde-
kükben is a város közéletében 
is? – kérdeztem az egyesület 
elnökétől, akiről közismert, 
hogy korábban Göd alpolgár-
mestereként, majd egy cik-
luson át polgármesterként is 
szolgálta a várost.

- Köszönöm az érdeklődést, 
de mielőtt konkréten is vála-
szolnék a kérdésre, azzal kez-
deném, hogy egyesületünk a 
rendszerváltozáskor, 1989-ben, 
az elsők között alakult meg. 
Azonban, mint oly sok min-
denben, így az egyesületünk 
életében is jelen voltak a kü-
lönböző politikai áramlatok, 
nem voltunk egységesek, hát-
térbe szorult az alapcél, a vál-
lalkozók hatékony képviselete. 
A közelmúlt történései, az el-
múlt 2-3 év tapasztalatai alap-
ján azzal szembesültünk, hogy 
Gödön nem működik az ön-
kormányzatiság. Ez a tény arra 
ösztönzött bennünket, hogy a 
vállalkozók érdekében a koráb-
binál jóval hatékonyabb szak-
mai munkára kell összpontosí-
tanunk. A szakmai képviselet-
re koncentrálunk, de azt sem 
hallgathatom el, számunkra is 
nagyon fontos, hogy jól mű-
ködjön a település, adottságai 
révén az optimális fejlődési pá-
lyán haladjon. Göd jobb és ha-
tékonyabb működésének elő-
segítése érdekében újjászervez-
tük az egyesületünket, hiszen 
- a helyben és máshol műkö-
dőkkel együtt - közel kétezer 
vállalkozó él Gödön. A Vá-
con, Dunakeszin vagy Buda-
pesten működő gödi vállalko-
zókat is szeretnénk bevonni a 
közös munkába. Mi nem akar-
juk átvenni az önkormányzat 
feladatait, hanem tudásunkkal, 
sok évtizedes szakmai tapasz-
talatunkkal segíteni szeret-
nénk. Egyesületünk szigorúan 
a vállalkozók gazdasági érde-
keinek képviseletét tartja szem 
előtt, amely véleményünk sze-

rint hozzájárul a város fejlődé-
séhez is.

- A hétköznapok gyakorla-
tában ez hogyan mutatkozna 
meg?

- Tevékenységünk közép-
pontjában a vállalkozók szak-
mai érdekképviselete és a to-
vábbképzésük megszervezé-
se áll. Meggyőződésünk, hogy 
a város hosszú távú érdekét 
és céljait szolgálná a korrekt, 
szakmai alapon nyugvó, Göd 
érdekét előtérbe helyező rend-
szeres párbeszéd az önkor-
mányzattal. Fontosnak tartjuk 
a vállalkozók szakmai tovább-
képzése mellett munkájuk si-
kerét elősegítő szakmai kon-
zultációk szervezését, a külön-
böző anyagok felhasználásá-
nak ismeretét, az élet- és va-
gyonbiztonságukat szolgáló 
balesetvédelmi oktatásokat. 

- Minden szavából az ér-
ződik, hogy egyesületi elnök-
ként is ugyanolyan ambíci-
óval kíván dolgozni Gödért, 
mint egykoron városvezető-
ként, amihez kiváló partne-
rei vannak a vállalkozók kö-
zött. Több évtizedes szakmai 
gyakorlat és tudás birtokában 
hogyan tudják szolgálni a vá-
rost, miben tudnak és akar-
nak együttműködni az önkor-
mányzattal?

- Vállalkozóként és gödi pol-
gárként pontosan látjuk, hogy 
azok az önkormányzatok tud-
nak boldogulni, melyek nem 
csak valamilyen központi tá-
mogatásra építik a működé-
süket és a jövőjüket, hanem a 
helyi közösségek tudását, a te-
lepülés adottságait kreativi-
tásukkal kiegészítve saját be-
vételekre tesznek szert, amit 
– előre meghatározott szem-
pontok alapján – a város fej-
lődésére fordítanak. Ma már 
minden pályázat önrészt igé-
nyel, amit például az így szer-
zett bevételekből elő lehetne 
teremteni. De ez nemcsak az 
önkormányzat pályázati indu-
lását segítené, hanem a hely-
ben működő civilszervezetek 
pályázati esélyeit is. Az önkor-

mányzati munkában sem ör-
dögtől való dolog a vállalko-
zói szemlélet. Gödön, az első 
szabadon választott képviselő-
testületnek 9 vállalkozó volt a 
tagja. Jelenleg egy sincs, ami 
a véleményen szerint hatással 
van a képviselő-testület dön-
téseire is. 

- De ennek oka lehet az is, 
hogy a vállalkozók nem vál-
laltak aktív közéleti szerepet 
az elmúlt időszakban.  

- Ezt nem vitatom, de en-
nek is oka van. Mégpedig az, 
hogy ha a sokadik ötlet, javas-
lat, elképzelés sem talál meg-
hallgatásra, akkor egy idő után 
az ember „feladja”. Mi viszont 
az egyesületünkben az elmúlt 
időszakban – minden törvé-
nyes feltételnek megfelelve – a 
helyi kedvezményrendszer ki-
alakításán dolgozunk, aminek 
az a lényege, hogy a gödi pol-
gárokat arra ösztönözze, hogy 
helyben költsék el a pénzüket. 
A pénz egészséges körforgását, 
a helyi vállalkozók és a helyi 
lakosság kölcsönösen előnyös 
együttműködését szeretnénk 
elősegíteni. 

- Köztudott, hogy Göd az új 
otthont teremtők mellett nép-
szerű a turisták, a kirándulók 
körében is, hiszen szép a Du-
na-partja, a városban kanya-
rog az EuroVelo 6 kerékpár-
út, hangulatos éttermei van-
nak, vonzó a termálfürdője, a 
Duna-parti Nyaralóházak pi-
henőhely. Vendégváró telepü-
lés, amit azonban kétségtelen 
tény, hogy valamelyest árnyal 
a Samsung jelenléte. Hogyan 
vélekednek a kialakult hely-
zetről? 

- Kétségtelen tény, hogy van 
egy ipari terület, ami adott-
ság. Azt is világosan kell lát-
ni, hogy a mindenkori aktuális 
kormánynak szüksége lesz az 
ipari területek adóbevételeire. 
Az egy hiú ábránd, hogy egyik 
napról a másikra a Samsungot 
megszüntetjük. Több mint 20 
éve, amikor Gödre települt, ak-
kor még a televíziókészülékek 
képcsöveinek gyártásával fog-

lalkozott, ami lényegesen más, 
mint a mostani tevékenysé-
ge. Akkor örültünk, hogy vég-
re egy világcég ide tudott jönni 
Gödre, melynek évi 700 millió 
forint adóbefizetése óriási se-
gítség volt a településnek. Azt 
reméltük, hogy az ipari terü-
letre más cégek is települnek és 
az M2 környékén egy jól pros-
peráló vállalkozói környezet 
jön létre, és az onnan szárma-
zó bevételt a város észszerű fej-
lődésére tudjuk fordítani. Saj-
nos ez nem egészen így alakult, 
a Samsung markáns fizikai je-
lenléte túlnőtte a gödi környe-
zetet. De az is tény, hogy na-
gyon sok gödi lakos dolgozik a 
cégnél, és számos gödi vállal-
kozó beszállítóként veszi ki ré-
szét az építkezésből, amit a mi 
kimutatásaink is megerősíte-
nek. Mára egyértelművé vált, 
hogy kettősség jellemzi Gö-
döt. Van egy ipari arculata és 
egy vonzó, hangulatos kertvá-
rosi jellege. 

- Hogyan lehet ezt a kettős-
séget a város javára kamatoz-
tatni? Van rá megoldás?

- Meggyőződésem, hogy 
van rá esélyünk. Amennyi-

re örömteli Göd természeti 
adottsága, turisztikai vonze-
reje, ugyanolyan tény az ipa-
ri környezetünk, amiből okos 
diplomáciával a lehető legtöb-
bet ki kell hoznunk a város ja-
vára. Az így keletkezett bevé-
teleket – önkormányzati át-
csoportosítással – például a 
közel harminc szilárd burko-
lat nélküli utca aszfaltozására 
fordíthatnánk. A csapadék-
víz-elvezetés sincs teljes kö-
rűen megoldva, és sok olyan 
lehetőség van – pont a turisz-
tikai adottságainkra utalva 
– amit ki lehetne használni. 
Óriási igény van a 20 000 főt 
is meghaladó városunkban 
egy nagy befogadóképességű 
művelődési házra, amelyben 
100-120 embernél többen is 
le tudnának ülni. Egy sport-
csarnok, ami majd épül, az 
tökéletes nagy rendezvények-
re, sporteseményekre, de nem 
megfelelő egy 200-250 fős 
családias hangulatú összejö-
vetelre. De az is nyilvánvaló, 
hogy Gödnek szüksége van – 
az Alsógödön és Felsőgödön 
kialakított alközpontok mel-
lett – egy jól megtervezett vá-
rosközpontra.  

- Talán nem tévedek nagyot, 
ha azt mondom, hogy nap-
jainkban is városvezetőként 
gondolkodik.

- Feltétlenül. Aki régóta él 
Gödön és tudja, hogy mik vol-
tak az elképzelések az én időm-
ben, ahhoz képest gyakorlati-
lag semmi nem történt. Húsz 
éve – nézzük meg a szomszéd 
településeket, Sződligetet, Du-
nakeszit, Csomádot, Veresegy-
házat - mindenki elment mel-
lettünk, mert nálunk nem az a 
fajta vállalkozói szemlélet mű-
ködött. Igen, városvezetőként 
gondolkodom – de nem pol-
gármester aspiránsként – és a 
vállalkozók egyesületének ha-
tározott szándéka, hogy gesz-
torként segítse, támogassa a vá-
ros civil szervezeteit, észszerű 
együttműködést alakítsunk ki 
az önkormányzattal, mert mi 
már praktikusan megtanultuk, 
hogyan lehet az egy forintból 
kettőt, a kettőből négyet csi-
nálni. Úgyis fogalmazhatnék, 
a legfontosabb „üzenetünk”, 
hogy a tudásunkat, szakmai ta-
pasztalatunkat szeretnénk fel-
kínálni a város javára.

Vetési Imre
Fotó:KesziPress
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A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

Hajós felvonulással nyitották meg 
a turisztikai szezont a Dunakanyarban

A k or m á ny s z óv i v ő 
emlékeztetett arra, 
hogy az idei első ne-
gyedévben a ven-

déglátás árbevétele csaknem 
280 milliárd forint volt, ezzel 
az egy évvel korábbi duplájá-
ra emelkedett. “Ha nem is fog-
juk elérni a 2019-es rekordévet, 
amikor 41 millió vendégéjsza-
kával számolhattunk, 36-37 
millió vendégéjszakát várha-
tunk az idei évben, ez 20 száza-
lékos forgalomnövekedést je-
lent majd a szálláshelyeken és a 
vendéglátásban a tavalyi évhez 
viszonyítva” – mondta.

Kitért arra is, hogy a kormány 
több módon igyekszik erősíteni 
a turisztikai szektort, így példá-
ul ebben az évben is működik 
a Kajla-program a gyerekek-
nek és idén is lesz Dunakanyar-
napijegy, amellyel tavaly több 
mint hétezren éltek. 

Rétvári Bence, a váci térség 
KDNP-s országgyűlési képvi-
selője a II. Dunakanyari hajós 
felvonulásról elmondta, hogy 

98 hajó regisztrált, és a Ma-
hart Budapest nevű felveze-
tő hajója mellett csatlakozott 
a rendezvényhez a Dunaújvá-

ros aknamentesítő hajó is, a 
vízügy Luppa kitűzőhajója, a 
katasztrófavédelem Foka ha-
jója és a Pest Megyei Kutató-

Mentő Szolgálat hajója is. Az 
első felvonulást azért indítot-
ták el tavaly – idézte fel -, hogy 
ezzel a látványos akcióval hív-
ják fel a figyelmet erre az or-
szágrészre.

Emlékeztetett arra is, hogy 
40 esztendő után két évvel ez-
előtt lett újra kikötője Szobnak, 
de 25 évig Verőcének se volt 
olyan kikötője, amely fogad-
ni tudta volna a Budapest ha-
jót, a két település között pedig 
Zebegényben is épült új kikötő. 
“Három új kikötővel gazdago-
dott a Dunakanyar, ezért új le-
hetőségei vannak a hajózásnak, 
és erre is szeretnénk felhívni a 
figyelmet” – mondta.

Beszélt arról is, hogy nem-
csak a motoros hajókat érin-
ti a változás, hiszen például új 
csónakház várja az evezni vá-
gyókat Szobon és Vácon, emel-
lett három új strand is létesült 

a Szob és Verőce közötti szaka-
szon.

Erős Gábor, Esztergom 
fideszes országgyűlési képvi-
selője arra emlékeztetett, hogy 
a Duna mentén élők nagymér-
tékben használják a folyót tú-
rázásra, pihenésre, és ennek se-
gítése kiemelt feladat a jövő-
ben is. Fontosnak mondta azt 
is, hogy a fiatalok először Ma-
gyarország tájait ismerjék meg. 
Úgy fogalmazott: “nekünk el-
sősorban ezt a csodálatos or-
szágot kell bemutatnunk.”

A hajós felvonulást vezető 
Budapest rendezvényhajón je-
len volt Spányik Gábor, a Ma-
hart PassNave Kft. ügyvezető 
igazgatója, valamint Bődi Ivett, 
a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség szálláshely és vendéglátás 
programigazgatója is.

Forrás: MTI
Fotó: KesziPress

Folytatás a címlapról

„A Világ új falut épít Fóton” – írta 100 évvel ezelőtt az egyik újság vezércikke az országon túlmutató, nemzetközi jelentőségű, sok ezer embert megmozgató 
jótékony kezdeményezésről, melyet Apponyi Franciska indított el Fóton.

100 éves a Suum Cuique-telep

Az első világháború 
veszteségei, az azt 
követő gyászos em-
lékű Tanácsköztár-

saság, majd még tragikusabb 
trianoni békefeltételek rettene-
tes állapotokat okoztak a ma-
gyar nemzetnek. Egy szegény 
faluban mindez halmozot-
tan jelentkezett. Így volt ez Fó-
ton is, amely 96 hősi halált halt 
fiát gyászolta, de a harcok so-
rán jóval több katona sebesült 
meg, vált rokkanttá, nyomorék-
ká egész hátralevő életére. Sok 
özvegy és árva került siralmas 
helyzetbe.

Volt azonban Fóton egy 
nagybirtokos család, a Káro-
lyi grófok. Károlyi László (a ma 
is velünk élő László gróf nagy-
apja) és felesége, gróf Apponyi 
Franciska látva a falu szegénye-
inek sorsát, hatalmas szervező 
munkával igyekezett normális 
életkörülményeket teremteni a 
legrászorultabbak számára. A 
grófnő már a háború évei alatt 
is jelentős szervező és anyagi tá-
mogatással igyekezett a gondo-
kon enyhíteni. Szervezett Se-
gítő- és Népjóléti Bizottságot, 
hogy a fronton harcoló család-
tagokkal az itthon maradottak 
kapcsolatot tudjanak tartani, az 
esetleg elhunytak vagy fogság-
ba esettek feleségei, rokonai in-
tézkedhessenek, létesített cse-

csemőotthont, népkönyvtárat, 
hogy emberibb körülmények 
közt élhessenek a fótiak, továb-
bá munkalehetőség teremtése 
érdekében varrodát építtetett 
az asszonyok számára. A leg-
nagyobb kihívás azonban a lak-
hatási lehetőségek megteremté-
se volt.

Gróf Károlyi Lászlóné Ap-
ponyi Franciska nemzetmen-
tő, történelmi tettet hajtott vég-
re, amikor egy vesztes háború 
után, a megcsonkított hazában 
a sok-sok szenvedéssel, fájda-
lommal élő embereknek hitet, 
erőt, önbizalmat és egziszten-
ciát teremtett a Suum Cuique 
(mindenkinek a magáét) - telep 
létrehozásával, mellyel hadiöz-
vegyeknek, hadirokkantaknak, 
árváknak teremtett otthont – 
mondta ünnepi beszédében dr. 
Vass György polgármester.

Hatalmas szervező mun-
kával, a Károlyi család hat-
hatós támogatásával és diplo-
máciai kapcsolatai segítségé-
vel, hazai és nemzetközi ado-
mányok révén épült meg Fót-
Újfalu az 1920-as években. 
Apponyi Franciska az egész vi-
lágra kiterjesztett szervezésbe 
kezdett. Elsősorban a nagy há-
ború győztes hatalmai lelkiis-
meretét igyekezett adakozásra 
bírni. A széles körű nemzetkö-
zi adakozás eredményeképpen 
1928-ig 60 ház épült meg, egy-
szerű szoba-konyhás épületek 
200 négyszögöles telken, ami 
amúgy elérhetetlen lett volna 
özvegyek, hadirokkantak szá-
mára. 

Az adományozók közt volt 
Mussolini, XI. Pius pápa, szá-
mos amerikai milliomos, bel-
ga, holland diplomaták, a japán 
miniszterelnök, egy sziámi her-
ceg, s természetesen nem ma-
radtak el a magyarok sem, to-
vábbá számos kisebb adakozás 

is hozzájárult a nagyszerű el-
képzelés megvalósításához.

1922. május 25-én, az első 
18 elkészült épület átadásakor 
történt avatáson az ország leg-
jelentősebb személyei és szá-
mos támogató előkelőség, pá-
pai nuncius, sok ország nagykö-
vete látogatott Fótra. A korabe-
li sajtó hatalmas terjedelemben 
számolt be az eseményről, ame-
lyen tízezer vendég volt jelen az 
akkor legföljebb ezres lélekszá-
mú faluban. Vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó sze-
mélyesen avatta fel gróf Bethlen 
István miniszterelnök társasá-
gában a már elkészült házakat. 
Kormányzó úr elismerő sza-
vai ma is ismertek: „Boldog le-
het Fót község, amelyet egy ne-
mes gondolkodású család tart 
védőszárnyai alatt, és amely-
nek olyan gondos jótékony őr-
angyala van, mint gróf Káro-
lyi Lászlóné.”A községben ma 
is őrzik azt a kulacsot, amely-
ből Horthy Miklós kormányzó 
ivott áldomást az új telepre. 

Apponyi Franciska ezzel a si-
keres szervező munkával óriási 
elismerést váltott ki nemzetközi 
szinten, szimbolizálta Magyar-
ország újjászületését.  A grófnő 
szerette volna a jótékony épít-
kezést folytatni, de azt a gazda-
sági világválság megakadályoz-
ta, majd a II. világháború kitö-
rése végképp lehetetlenné tette. 

A szovjet megszállás után 

a Károlyi család emigrációra 
kényszerült, de Apponyi Fran-
ciska nem volt hajlandó elhagyni 
hazáját. Ő itthon maradt, vállal-
ta a megaláztatást, a nélkülözést, 
a kiszolgáltatottságot. Mivel va-
gyona nem maradt, és semmiféle 
jövedelemmel nem rendelkezett, 
akár éhen is hallhatott volna, de 
a fóti lakosság szeretetéből faka-
dóan a fóti asszonyok egymás 
közt felosztva gondoskodtak 
róla, hogy minden nap vigyen 
neki valaki élelmet. Ezt az élel-

mezést a fótiak 14 éven keresztül 
tették, míg grófné egy névházas-
ság segítségével mégis kiutazha-
tott Franciaországba a lányához. 
Párizsban egy év múlva elhunyt. 
Hamvai természetesen vissza-
kerültek Fótra, ma is a Károlyi-
ak családi kriptájában található. 

A 100. évforduló ünnepségén, 
2022. május 22-én, a Fóti Érték-
tár Bizottság által szervezet ün-
nepségen szép és megható mű-
sorral emlékezett Fót város kö-
zönsége. Jelen volt gróf Káro-

Mintegy száz hajó vett részt 
a II. Dunakanyari hajós felvonuláson

lyi László, Apponyi Franciska 
unokája. Beszédet mondott dr. 
Vass György polgármester, Lé-
vai Sándorné, az Értéktár Bi-
zottság elnöke, Károlyi Lász-
lóné, Erzsébet asszony. A gyűj-
temény kurátora, Balogh Dá-
vid művészettörténész-muze-
ológus pedig ismertette az egy 
évszázaddal korábbi híres ese-
mény ma is őrzött tárgyaiból, 
fényképeiből és dokumentu-
maiból összeállított rendkí-
vül gazdag és látványos kiál-
lítást, mely a Vörösmarty Mi-
hály Művelődési Házban júni-
us 17-ig megtekinthető. 

Windhager Károly
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A 15. Nemzeti Vágta döntőjét október 1-jén és 2-án rendezik a budapesti Hősök terén – jelentette be  
Lázár Vilmos,  a Magyar Lovassport Szövetség elnöke Vácdukán dr. Rétvári Bence országgyűlési képvise-
lővel, Makkos László, Vácduka polgármesterével és Ladányi Kovács Zoltán, a szervező Lovas-Show Kft. 
ügyvezető igazgatójával tartott közös sajtótájékoztatón. A többszörös fogathajtó világbajnok elmondta, 
hogy az évek óta óriási érdeklődéssel kísért kétnapos finálé előtt 13 elővágtát rendeznek határon innen 
és határon túl. A Pest megyei elővágtának Vácduka ad otthont június 11-én, a település színeiben a Tol-
na megyei Scharzenbart Bálint pattan nyeregbe.

Török Bódogról elnevezett életműdíjat vehetett át Németh András kézilabdaedző a magyar 
szövetség (MKSZ) évi rendes küldöttgyűlésén, pénteken.

Vácduka dicsőségéért 
indul a Nemzeti Vágtán

Életműdíjat kapott 
a Fradi történetének 

legeredményesebb edzője

A Decsen élő fiatalem-
ber lapunk érdek-
lődésére elmond-
ta, hogy édesapja 

tavaly már indult a vácdukai 
elővágtán, az ő lovával pedig 
Tóbiás Zsuzsa versenyzett Vác-
duka színiben.

– Nagyon jó kapcsolatot ápo-
lunk a verseny szervezőivel, 
akik közreműködésével hason-
ló együttműködést sikerült ki-
alakítanunk Makkos László 
polgármester úrral is. Így szá-
munkra természetes volt, hogy 

idén is a mi lovunkkal indu-
lunk a Nemzeti Vágtán Vác-
duka képviseletében. Csupán 
annyi a változás, hogy idén 
én pattanok nyeregbe Vácdu-
ka dicsőségéért – jelentette be 
a sajtótájékoztató után a Du-
nakanyar Régiónak nyilatkozó 
Schvarzenbart Bálint.

A verseny esélyeit latolgat-
va elmondta, hogy lova, a hét-
éves My Boy Lybra jó formá-
ban van.

– Ez egy rangos, nagyon 
népszerű verseny, melyre min-

den induló a legnagyobb szak-
mai alapossággal készíti fel a 
lovát és önmagát is. Mentáli-
san és fizikálisan is igyekszem 
felkészülni, rendszeresen futok 
és arra is vigyázok, hogy rend-
be legyen a súlyom. Szóval, My 
Boy Lybra és én is készülök, 
de az esélyeket nem lehet elő-
re megmondani, hiszen min-
den a versenyen dől el – fejte-
gette Schvarzenbart Bálint, aki 
azonban a felkészülés részlete-
ibe nem avatott be, mert az – 
mint mondta – szakmai titok.

Az viszont nem titok, hogy 
az előfutamok hossza 1200 
méter, míg a középdöntő és a 
döntő 1600 méter lesz a Hő-
sök terén, ahol óriási élmény-
nyel ajándékozzák meg a néző-
ket a történelmi környezetben 
száguldó paripák és a bátor lo-
vasok gigászi küzdelmükkel.  

De előtte feltétlenül érdemes 
lesz végig szurkolni a vácdukai 
elővágtát, melyet a község gyö-
nyörű természeti környezetében 
rendeznek meg június 11-én.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Az MKSZ honlap-
ja felidézi, hogy Né-
meth játékosként 
az Úttörőstadion, 

a III. Kerületi TTVE, a Hon-
véd Szondi SE, a Tatai Rákó-
czi, majd a Ferencváros csapa-
tát erősítette. Később edzőként 

dolgozott a Patex, az Építők, a 
III. Kerületi TTVE és a Gödöl-
lő női, a Ferencváros, a Csepeli 
Papír és az Újpest férfi csapata-
inál – írja az origo.hu.

Szakvezetői pályafutása 
egyik legjelentősebb időszaka 
a Ferencváros női együttesé-

hez kötődik, amellyel – a klub 
egyik legsikeresebb edzőjeként 
– 1992 és 2007 között hét-hét 
bajnoki címet és Magyar Ku-
pa-győzelmet szerzett, együt-
tesével megnyerte az EHF Ku-
pát, valamint döntőbe jutott a 
Bajnokok Ligájában és a KEK-
ben is.

Később BL-döntős és KEK-
győztes volt az osztrák Hypo 
Niederösterreich csapatával, 
majd 2009-ben a Vác edző-
je lett, jelenleg pedig szakmai 
igazgatóként tevékenykedik a 
Pest megyei csapatnál.

A magyar válogatott élén há-
rom időszakban dolgozott szö-
vetségi kapitányként, 1998-
ban, 2005-2007-ben, majd 
2014-2015-ben.

A nemzeti csapatot 99 talál-
kozón irányította, győzelmi 
mutatója 75 százalékos, legna-
gyobb sikere a 2005-ös világ-
bajnoki bronzérem volt. A 68 
éves Németh András a mai na-
pig jelentős oktató-képző tevé-
kenységet folytat az utánpót-
lásban is.

Fotó: Polyák Attila  
origo.hu

Németh András 

Scharzenbart 
Bálint


