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Hajós felvonulással nyitották meg
a turisztikai szezont a Dunakanyarban

Fotó: KesziPress

Írásunk a 7. oldalon

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

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

Nagy segítség az egész régió számára
Büszke vagyok arra, hogy a részese lehetek térségünk fejlődésének
– nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

Beruházásaink térségünk egész területén a tervezett ütemben
haladnak – fogalmazott a lapunknak adott interjúban Tuzson
Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. Mint mondta, Dunakeszin nemcsak a Diáknegyed építése halad a terveknek megfelelően, de a most elnyert
újabb központi támogatásnak köszönhetően a római katolikus
egyházközség plébániaépületének felújítási munkálatai is folytatódhatnak. Csomádon megkezdődhet a Fő utca építésének
második üteme, Gödön pedig folytatódik a Búzaszem iskola
tornatermének építése – tette hozzá a képviselő, aki a napokban Fóton is egyeztetett Vass György polgármesterrel a városban tervezett beruházásokról.
Folytatás a 2. oldalon

Tuzson Bence és Dióssi Csaba

Kalandfilm készül a világhírű váci múmiákról

R

Nagy Feró és a Beatrice

étvári Bence, az esemény fővédnöke, a
fesztiválnak otthont
adó települések országgyűlési képviselője elmondta, hogy az első alkalommal 2019-ben megrendezett
összművészeti fesztivál idén is
a környékbeli települések, helyi
közösségek, civilek, művészek
összefogásával valósul meg.
A fesztivál igazgatója, Sándor Bence bejelentette, hogy a
III. IpolyFeszt megnyitója jú-

nius 10-én, pénteken 19 órakor lesz Kemencén, a katolikus
templomban, ahol a Vox Humana Énekkar és a Vác Civitas
Szimfonikus Zenekar ad koncertet Sándor Bence vezényletével. A fesztiválon fellép
Bogányi Gergely, Kossuth-díjas zongoraművész és koncertet ad a Csík Zenekar is.
A könnyűzenei programban
szerepel mások mellett Nagy
Feró és a Beatrice, valamint az
Ocho Macho együttes is.
Írásunk a 3. oldalon

A váci Fehérek templomának 300 éve elfeledett kriptájából több mint 262 részben
vagy egészben mumifikálódott test került elő. A magyar
város egy csapásra múmia
nagyhatalom lett, olyan�nyira, hogy Ötzi és Tutanhamon kutatója, Albert Zink is
áhítattal vizsgálja a magyar
leletegyüttest. Az elképesztő
felfedezésről és a 18. századi váci polgárok történetéről
Kiss-Stefán Mónika rendező
kalandfilmet készít, amelynek a forgatása június végén
kezdődik a városban.
Írásunk a 2. oldalon
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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 temploma kriptájában 1994-ben felfedezett, 264 múmiát magába foglaló temetkezési leletegyüttes napvilágra kerülésének történetén alapuló Memento Mori című kalandfilm forgatása.

Június végén kezdődik a filmforgatás,
jelentette be Rétvári Bence és Kiss-Stefán Mónika rendező
egymástól távoli évszázadokat –
fogalmazott Rétvári Bence.
Kiss-Stefán Mónika, a film
producere, rendezője kiemelte: még nem készült ilyen alkotás 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 kezdetektől fogva kutatják a múmiák
titkait. Nem szeretnénk tévedésekbe esni bármilyen tekintet-

Nagy segítség
az egész régió számára
Büszke vagyok arra, hogy a részese lehetek térségünk
fejlődésének – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence
Folytatás a címlapról

– Nemrég járt a Dunakeszi Diáknegyed építkezésénél, ahol Dióssi Csaba polgármesterrel tekintette meg a munkálatokat. Hogyan összegezné a tapasztalatait?
– A Dunakeszi Diáknegyedben hamarosan tágas, fényes közösségi terek, tetőablakok és soksok zöldfelület biztosítja majd a diákok számára a különleges és szép környezetet, az építkezéshez kapcsolódva pedig háromszáznál is több fát
ültetnek el az iskolák és a lakóövezet közé gyorsan növő fafajtákból, és így alakítanak ki egy ötven méter széles véderdősávot. Nagy örömmel tekintettem meg az építkezést Dióssi polgármester
úrral, akivel egyébként is kiváló együttműködésben dolgozunk, és emellett nagyon jó, baráti kapcsolatot is ápolunk. Büszkén mondhatom, hogy
az a munka, amit ő és a csapata Dunakeszin elvégez, országosan is párját ritkítja, én pedig nagyon örülök annak, hogy a részese lehetek ezeknek a folyamatoknak. A városban egyébként hamarosan megkezdődhet egy korábban elindított
munka folytatása is, ugyanis a napokban nyert el
százmillió forintos támogatást a Dunakeszi Római Katolikus Egyházközség a Szent István utca
41. szám alatt lévő plébániaépület felújítási munkálatainak 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 dolgozom, hogy nagyon sokáig az maradjon, hiszen
nem hiába mondom, hogy minden okunk megvan arra, hogy büszkék legyünk nemcsak térségünkre és azon belül a településeinkre – Csomádra, Csömörre, Dunakeszire, Erdőkertesre,
Fótra, Gödre és Veresegyházra –, de egymásra
is, az itt élő emberek sokaságára és sokszínűségére, az összetartó közösségünkre, amely megbecsüli a közösen elért eredményeinket. Ha Dunakeszit említjük, akkor gondoljunk csak Bíró
György nagyszerű munkájára, hiszen neki kö-

szönhetjük, hogy ma már valóságos időutazáson
vehetnek részt mindazok, akik felkeresik a Dunakeszi Technikai Kiállítást. Hatalmas munkával rendezte egységes anyaggá a több mint ötven
éve gyűjtött relikviáit, aminek kiállítását a város és a Hírközlési és Informatikai Tudományos
Egyesület is támogatja. A régióban egyedülálló kiállítás múzeumpedagógiai foglalkozásokat
is kínál majd, a gyűjtemény tulajdonosa ugyanis rendhagyó fizika- és technikaórák megtartására készül. Fót nagy büszkesége Suhajda Szilárd hegymászónk, aki májusban a Magyar
Lhoce Expedíció 2022 tagjaként sikeresen feljutott Földünk negyedik legmagasabb pontjára, a
8516 méter magas Lhoce csúcsára. Engedje meg,
hogy ezúton is kifejezzem elismerésemet és gratuláljak neki! A teljesítmény értékét csak növeli,
hogy mint mindig, így most is mesterséges oxigén használata és teherhordók segítsége nélkül
mászott. Egyébként Fóton is folytatódnak a fejlesztések, nemrég egyeztettem Vass György polgármester úrral, akivel az előttünk álló teendőkről, feladatokról és a terveinkről beszélgettünk.
– Jellemző ez térségünk egészére is?
– Hogyne, hiszen kiváló együttműködésben
dolgozunk, Csomádon például a második ütemével folytatódhat a Fő utca építése, amelyik most
a Tél utca és a Fő utca 27. közötti szakaszt érinti.
Elmondhatjuk tehát, hogy beruházásaink térségünk egész területén az előrejelzett ütemterv szerint haladnak, s így például Gödön is szépen haladnak a Búzaszem iskola tornatermének építési munkálatai, ugyanis az intézményt fenntartó
Búzaszem Alapítvány nemrég nyert el száznegyvenötmillió forintos támogatást az iskolabővítési projekt második ütemének megvalósítására.
Ugyanakkor pedig folyamatban vannak az M2M3 összekötő út tervezési munkálatai, ez a közlekedésfejlesztés 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

ben. Néprajzosok felügyelik a
ruházatot, antropológusok fogják nézni azt, hogy a mi hamarosan bemutatandó főszereplő színészeink miként vizsgálják majd a múmiákat, hogyan
helyezik egyik helyről a másikra, hogy is történt a kiemelésük
a koporsókból. Tehát a júliusi
forgatási hónapban is végig lesz
egy tudományos kontroll. Én
magam már közel tíz éve kutatom ezt a leletegyüttest, és hogy
itt vagyunk most már pár héttel a forgatás előtt, borzasztóan
izgatott vagyok az egész stábbal együtt – mondta a producer-rendező.
A stáb sokáig terepszemlézett
a városban az elmúlt hónapokban, s a rendező annyit már elárult, hogy különböző utcák-terek 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 kutatókról szól, kalandokról, cselszövésről, szerelemről, a történet
egyrészt a 18. században játszódik, másrészt a mostani új évezredben, szinte napjainkban, tehát egy időutazásban lesz részük
a nézőknek.
A filmet központi, 300 millió
forintos állami támogatásból a
Magyar Nemzeti Filmalap segíti
mozivászonra, képernyőre, illetve az alap egy külön pályázat keretében a forgatókönyv elkészítését is támogatta korábban.
A Memento Mori előbb a
mozikban kerül majd a közönség elé.

***
SZEREPLŐ TOBORZÁS
A KILÁTÓBAN
Az egész júliusban tartó filmfelvételre helyi statisztákat, szereplőket keresnek az alkotók, reményeik szerint sokan úgy gondolják: egy vácinak igazán nagy
kaland lehet részt venni ebben a
filmben.
A Vácon forgatandó jelenetekhez fontos háttérszereplők kiválasztására május 29-én vasárnap 10 és 18 óra között toborzót,
castingot tart a stáb a volt ferences rendházban, a Piarista Kilátó Központban (Géza király tér
10.), információink szerint igen
sokan regisztráltak előzetesen.
A válogatáson való részvétel és a
fotózás ingyenes.
Ribáry Zoltán

Országos akció: hétvégén is intézhetőek
a lejárt személyi okmányok
Rendkívüli, hétvégi nyitva tartással segítik a kormányablakok a június 30-án lejáró személyazonosító okmányok cseréjét. Május utolsó hétvégéjétől június végéig Budapest és Pest megye valamennyi kormányablaka, vidéken pedig több mint 120 kijelölt kormányablak fogadja
az ügyfeleket szombaton és vasárnap 8 és 14 óra között; pünkösdvasárnap kivételével. Kizárólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél
cseréjét lehet intézni.
NINCS SZÜKSÉG
ELŐZETES
IDŐPONTFOGLALÁSRA

A várakozással és ügyintézéssel együtt átlagosan 30-60 perc
alatt elintézhető az okmánycsere. Nincs szükség előzetes
időpontfoglalásra; akkor is érdemes felkeresni a kormányablakot – akár hétköznap,
akár hétvégén –, ha a foglalható időpontok már beteltek.
A JOGOSÍTVÁNY
MEGHOSSZABBÍTÁSA
ONLINE IS INTÉZHETŐ

Fontos tudni, hogy a jogosítvány meghosszabbítása az
Ügyfélkapun keresztül online,
automatikusan is megoldható, ha a háziorvos kiállította az
orvosi alkalmassági engedélyt.
A lejárt forgalmi engedélyek
miatt nem a kormányablakokat, hanem a műszaki vizsgaállomásokat kell keresni.

Fotó: KesziPress

A

helyszíni forgatási időszak közeledte alkalmából tartott sajtótájékoztatón Rétvári Bence, a választókerület országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy Vác
eddigi legnagyobb léptékű filmforgatására készülhet a város,
a végeredmény pedig egy, a település hírnevének öregbítése
szempontjából is kiemelkedő jelentőségű kalandfilm lesz.
– A múmiák leletegyüttese
egy világszenzáció. Ám kisebb
az értéke akkor, ha csak egy szűkebb kör tud róla, minél többekhez el kellene juttatni a hírét. Vác hírnevének öregbítésére,
a város iránti érdeklődés felkeltésére is kiváló lehetőség, ha egy
ilyen valós elemekre épülő, de
nyilván fikciós elemeket is tartalmazó kalandfilmben mutatjuk be, hogyan lehet összekötni

A dunakeszi
kormányablak épülete

Június 30-án valamennyi,
a járványügyi veszélyhelyzet
idején automatikusan meghosszabbított személyazonosító okmány érvényessége lejár.
A határidő közeledtével egyre
többen keresik fel a kormányablakokat, ezért bővítjük azok
kapacitását. A hétvégi nyitva tartással június végéig 500

ezerrel több ügyfelet tudunk
kiszolgálni.
Kérjük, ne halassza az utolsó
pillanatra okmányai megújítását, hiszen ezek a mindennapi
élet számos területén – például banki ügyintézéskor, ajánlott levelek átvételekor – elengedhetetlenül fontosak!


(Miniszterelnökség)

Kilépett a Momentumból a gödi polgármester
Balogh Csaba szerint függetlenként jobban el tudja látni feladatait, de ügyek mentén továbbra is együttműködik a párttal.

„Ahogy sokan már értesülhettek róla: a mai naptól függetlenként 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 érdekeit nézzék bizonyos ügyekkel
kapcsolatban, hogy egy ellenzéki párt tagja vagyok, ezentúl nem fogják a gödi lakosokat büntetni.

Elveim nem változtak, ugyanúgy szívügyem például a városunk élhetőbbé, zöldebbé tétele, az emberi jogok védelme,
ahogyan eddig. A Momentummal ügyek mentén továbbra is
együtt fogunk dolgozni - szövetségesként tekintünk egymásra” – írja közösségi oldalán Balogh Csaba, Göd polgármestere.
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Száznál is több program várja
a látogatókat a III. IpolyFeszten

A fesztivál szervezői mellett a fellépő művészek és a vendéglátó
települések polgármesterei közül többen is jelen voltak a sajtótájékoztatón

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

R

étvári Bence, az esemény fővédnöke, a
fesztiválnak otthont
adó települések országgyűlési képviselője elmondta, hogy az első alkalommal 2019-ben megrendezett
összművészeti fesztivál idén is
a környékbeli települések, helyi
közösségek, civilek, művészek
összefogásával valósul meg.
A fesztivál fontos céljának nevezte, hogy a nagyközönség figyelmét ráirányítsa a táj szépségére, kulturális értékeire, az
Ipoly két oldalán élők, a határon
átnyúló, az összmagyarság ös�szetartozására.

Rétvári Bence,
a fesztivál fővédnöke

Kiemelte: mivel a térség az
ország egyik legritkábban lakott térsége, ezért a Börzsönybe látogatóknak a programokon természetközeli élményben
lehet része.
A fesztivál vendégeit a kön�nyű- és komolyzenei koncertek mellett hagyományőrző és
sportprogramokkal, túravezetéssel várják. A látogatók megismerhetik a kistelepülések értékeit, bepillantást nyerhetnek
mindennapi életükbe, „ráérez-

hetnek” a falusi környezet varázslatos hangulatára, megízlelhetik a helyi gasztronómia különlegességeit – sorolta.
Rétvári Bence a programok
gazdagságára utalva elmondta, hogy – többek között – sárkányhajózás, főzőverseny, irodalmi előadások, családbarát
programok, népszerű mesék,
egyházi és világi zene szerepel a
kínálat színes palettáján.
A határ menti régió központi
városa Szob, ahol országosan ismert együttesek lépnek fel.
A Börzsöny és vidéke kulturális értékeit bemutató fesztiválhoz idén 10 település, Szob,
Ipolydamásd, Kemence, Márianosztra, Vámosmikola, Perőcsény, Kóspallag, Letkés és a
történelmi Magyarország területéről Ipolyvisk is csatlakozott.
„Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit az összművészeti
fesztiválra. Köszönjük a fellépő művészeknek, hogy előadásaikkal örömöt szereznek az
idősebb és a fiatalabb korosztály tagjainak egyaránt. A Csík
Zenekar muzsikájával szimbolikusan 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 templomban, ahol a Vox Humana
Énekkar és a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar ad koncertet
Sándor Bence vezényletével. A
fesztiválon fellép Bogányi Gergely, Kossuth-díjas zongoraművész és koncertet ad a Csík Zenekar 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 frontembere elmondta, hogy az idén 19
éves zenekar örömmel tér vis�sza Szobra, ahol már játszottak. „A hangulat óriási volt! Bízom benne, hogy mi is hozzájárulunk az IpolyFeszt idei sikeréhez. Felemelő érzés, hogy
pénteken Nagy Feróék, vasárnap pedig a Csík Zenekar játéka öleli körbe a mi szombat esti
fellépésünket. Készülünk, extra
lesz a koncert” – ígérte az Ocho
Macho együttes frontembere,
aki azt is elárulta, hogy a Barcelonában forgatott klipjük új dalát is bemutatják a fesztivál közönségének.

művet játszotta el. – Műsorunkban a népzenét és a könnyűzenét egyaránt megszólaltatjuk
majd – mondta a művész.

Bogányi Gergely – aki egyébiránt az előző két fesztiválon a
megnyitó hangversenyt adta a
kemencei katolikus templomban – bejelentette, hogy idén
két előadásuk lesz. – Az egyik
koncertünket a Szobi Zeneiskola fennállásának 50. évfordulója tiszteletére adjuk az egykori és jelenlegi tanárok és diákok
közreműködésével – mondta az
iskola igazgatója. – A mi művészetünk elsősorban a lélekhez szól. Mondhatom, hogy június 12-én, vasárnap is a világszínvonalat hozzuk el Szobra –
jelentette be Bogányi Gergely,
Kossuth-díjas zongoraművész,
aki a Zeneakadémia végzőseivel, Kiss Lúciával és Kóbor Évával Csajkovszkij egyik kamaraművét adják elő.
Június 10-én Nagy Feró és a
Beatrice ad koncertet Szobon,
mellyel kapcsolatban a Kossuth-díjas énekes örömét fejezte ki, hogy a III. IpolyFesztre is
meghívást kaptak a szervezőktől. „Erre a koncertre külön is
készülünk, nemcsak egy ’sima
rockkoncert’ lesz, hanem ahogy
én szoktam mondani: ’lakossági tánczene várható’. A cél, hogy
ne letapossuk, hanem, hogy felemeljük a közönséget. Jól érez-

zük magunkat. Természetesen
eljátsszuk a magyarságtudatunkat kifejező legfontosabb dalainkat is” – jelentette ki Nagy
Feró a sajtótájékoztatón.
Sándor Bence fesztiváligazgató szerint az Ipoly mentén élők
számára is nagyon fontos a fesztivál, mert sok értékkel, kulturális élménnyel és nívós programokkal ajándékozza meg őket,
melyben egyébként helyben ritkán lehet részük. – Minden korosztály számára gazdag kulturális, turisztikai és sportprogramokat kínálunk, akik felfedezhetik a csodálatos természeti
környezetet és sok-sok értékkel
rendelkező hangulatos falvakat. Külön is szeretném kiemelni a kemencei katolikus templomot, amely igazi szakrális szentély, melyben csodálatos érzés
megszólaltatni a Vox Humana
Énekkart és a Vác Civitas Szimfonikus Zenekart – mondta elérzékenyülve Sándor Bence, a
két művészeti együttes vezetője.
A fesztivál idején a települések között fesztiválbusz üzemel. A rendezvénysorozat teljes
programja a fesztivál honlapján
érhető el (www.ipolyfeszt.hu).
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Nagy Feró

A Csík Zenekar először lép fel
az IpolyFeszten – mondta Makó
Péter, aki hozzátette: örömmel fogadták el a felkérést, mert
az Ipoly és a Börzsöny környéke igen gazdag a népi kultúrában és a népzenében is. Az utolsó magyar dudás emlékére –
aki Tereskén élt – az Ipoly menti gulyáslegény vagyok én című
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Időutazásra hív a Dunakeszin megnyílt technikai kiállítás
Május 16-án délelőtt ünnepélyesen nyitották meg a Dunakeszi Technikai Kiállítás néven létrehozott városi múzeumot, amelyben elsőként Bíró György magángyűjtő 55 éve óriási lelkesedéssel és szakértelemmel gyűjtött relikviáit tekinthetik meg a különleges eszközökre kíváncsi érdeklődők.

A

Bíró György (b1), Dióssi Csaba, Tuzson Bence

z egykori okmányirodának helyet adó – a
Bajcsy-Zsilinky út és
a Szent István utca találkozásánál lévő felújított – épületben kialakított városi múzeum első tárlatát Tuzson Bence, kormányzati államtitkár, a
város országgyűlési képviselője, Dióssi Csaba polgármester és a több évtizedes különleges relikviák tulajdonosa, Bíró
György nyitotta meg.
Dióssi Csaba polgármester köszönetet mondott Bíró
Györgynek, aki számos önkormányzat érdektelensége után

megkereste Dunakeszit és felajánlotta az értékes eszközöket, egykori hanghordozókat,
mai szemmel nézve igazán különlegesnek és egyedinek nevezhető telefonokat, számítógépeket, filmvetítőket magába foglaló kiállítás gazdag
anyagát, hogy a város polgárai megismerhessék. A városvezető elismeréssel beszélt dr.
Kerekes Dóra történész, a városi Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének a
tárlat létrejöttéhez nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéről. Köszönetet mondott Turányi Balázsnak, a Dunakeszi
Közüzemi Nonprofit kft. vagyongazdálkodási vezetőjének
az egykori okmányiroda színvonalas felújításáért, átalakítá-

sáért. Itt jegyezte meg a polgármester: a múzeum megalapítását elősegítette, hogy a nagy
volumenű állami fejlesztésnek
köszönhetően az okmányiroda és a járási hivatal új épületben folytathatja tevékenységét,
melyért Tuzson Bencét illeti az
elismerés.
Tuzson Bence olyan időutazásnak nevezte a tárgyak, az
eszközök megismerését, melyek láttán elénk tárul – mint
fogalmazott –, hogy szüleink,
nagyszüleink életében milyen
eszközök segítették mindennapi életüket. A kiállítás anyagát rendkívül értékesnek tartja, melyet minden érdeklődőnek jó szívvel ajánl megtekintésre, melynek létrejöttéért köszönetet mondott a

műgyűjtőnek és a városi önkormányzatnak. – Köszönöm
Bíró Györgynek, hogy hatalmas munkával, a több mint 50
éve gyűjtött relikviáit megtekintheti a lakosság, aminek kiállítását a város és a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület is támogatja –
mondta az országgyűlési képviselő.
Bíró György lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a kiállítás az első időszakban csütörtökönként 10:00 és 17:00 óra között előzetes bejelentkezés nélkül tekinthető meg. Az ettől
eltérő időszakra a 06-20-9427226-os telefonszámon lehet időpontot kérni tárlatvezetésre.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Jubileumi fúvóskoncert „Őrségváltás” a dunakeszi
Nem mindennapi évforduló jegyében rendezett május 21-én koncertet a Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület. A zenekar ötvenéves fennállását erre az alkalomra összeállított műsorral
ünnepelték a VOKE József Attila Művelődési Központban.

A

jelen lévőket, köztük
Nyíri Márton alpolgármestert és Csoma
Attilát, a művelődési központ
igazgatóját, az est házigazdája,
Márkus Erzsébet köszöntötte.
A zenekar meghatározó
együttese Dunakeszi kulturális életének, mondta köszöntőjében Nyíri Márton. Felidézte az 1972-es megalapítást,
amely két kivételes egyéniség
nevéhez fűződik. Takács Lajos, a zeneiskola akkori igazgatója, mint fafúvós tanár és
Tóth Ferenc rézfúvós tanár
döntöttek úgy, hogy létrehoznak a növendékekből egy fúvószenekart. Méltatta az elmúlt évtizedek hazai és külföldi sikereit, köztük a dániai, németországi, izraeli, kínai
vendégszerepléseket. Koncertjeikkel, térzenéikkel, egyéb zenekari közreműködésükkel a
város kulturális életében fontos szerepet töltöttek és töltenek be napjainkban is, mondta az alpolgármester.
A koncert jelentősége az is,
hogy karnagya, Szilágyi Szabolcs Balázs a győri Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának immár végzős fúvóskarnagy hallgatója, és a jubileumi előadás egyúttal az ő
diplomahangversenye is. Teljesítményét az egyetemről érkezett zsűri kísérte figyelemmel, melynek elnöke dr.
Hontvári Csaba trombitaművész, az egyetem művészeti
karának dékánja volt. Mellette foglalt helyet dr. Cziglényi
Ákos
nagybőgőművész,
dékánhelyettes, valamint Szabó Ferenc, Hidas Frigyes-díjas
és nívódíjas karmester, a művészeti kar művésztanára, a
Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke.
A zenekar rendkívül igényes programmal készült. Műsoruk első részében elhangzott Alfred Reed, Julius Fucik,
Kodály Zoltán, Hidas Frigyes,
Eric Whitacre, Percy Aldridge
Crainger egy-egy műve. A má-

rendőrkapitányság élén

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

Szilágyi Szabolcs vonóskarnagy és a jubiláló zenekar

sodik részben a musical játszott szerepet Leonard Bernstein, Eric Osterling, James
Barnes, Luiz Bonfa és John
Kander műveinek megszólaltatásával.
A már említett Hidas Frigyes Fagott versenyét a nagyzenekarból alakult kamaraegyüttes kíséretében Beleznai
Anna fagottművész szólaltatta meg. Eric Osterling Dixieland Revue kompozíciójának
szólóit pedig a zenekar korábbi tagjai, Nagy Károly trombitán, Pék Andrea klarinéton, Zupán Péter tenorszaxofonon, Erdei András harsonán
és Gyenes Gábor tubán játszották el.
A koncert programját több
megemlékezés gazdagította.
Felidézte fél évszázad történetét Nagy Károly, a zenekari
egyesület elnöke. Meghatottságtól sem mentesen emlékezett meg Tóth Ferencről, aki a
megalakítástól 45 éven át vezette a zenekart. „Megtanított
bennünket az együtt zenélés
szeretetére, alázatra, kitartásra. Örökre velünk marad szívünkben”- mondta az elnök,
majd egy rövid videóban is felidézték alapító karnagyukat.
Ezt követően emléklapokat
adott át azoknak, akik korábban és jelenleg is segítették illetve segítik az egyesület tevékenységét.

Ugyancsak az elmúlt évtizedek történéseire emlékezett
dr.Ruszinkóné Czermann Cecília, aki 1992-től 21 éven át
vezette a Dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskolát és jelenleg a Veresegyházi Lisznyay
Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője. Többek között arról szólt,
hogy sok zenész, aki egykor
zeneiskolai növendékként kezdett muzsikálni az együttesben, 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 Mazsorett Szövetség nevében gratulált a jeles jubileumhoz. Elismeréssel szólt Szilágyi Szabolcs Balázs művészi munkájáról, amelyet a zenekar élén
végez.
A nagy sikerű koncert végén felhangzó vastaps nyomán
következtek a ráadás számok.
Még valami. A karnagy diplomahangversenyét a szakmai
bizottság jelesre értékelte, így a
hamarosan átvehető egyetemi
diplomában Szilágyi Szabolcs
Balázs neve mellett ez lesz olvasható: fúvóskarnagy. Gratulálunk a szerkesztőség nevében.
Katona M. István
A szerző felvételei

A

Farkas Imre ezredes és Tóth Csaba ezredes

z elköszönő rendőrkapitány beszédében ismertette azt a folyamatos fejlődést és eredményességet, amely 2012 óta jellemzi a Dunakeszi Városi
Rendőrkapitányság kötelében
szolgálatot teljesítők helytállását, szakmai tevékenységét. –
Mindannyian itt élünk és tudjuk, hogy honnan hová jutottunk – emelte ki Tóth Csaba.
A városi rendőrkapitány az
elért eredmények közül példaként említette, hogy tíz év
alatt számos választás volt –
Európai Uniós, országgyűlési
képviselő és önkormányzati –
de közbiztonsági szempontból
egyiken sem merült fel probléma. – Ez is a csapatmunka,
a rendőri állomány hatékony
együttműködésének az eredménye – tette hozzá Tóth Csaba ezredes, aki szerint a siker,
az eredményesség egyik „titka”, hogy a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság állományának többsége az elmúlt
években összeszokott, minimális volt a személyi változás.

- Szakmai meggyőződésem,
hogy egy jól összeszokott gárdát adok át az utódomnak,
senkit nem viszek magammal,
mindenki itt teljesít szolgálatot a jövőben is. Egyébként,
amikor 2012-ben Dunakeszire
érkeztem én sem hoztam magammal kollégákat – ismertette.
A leköszönő városi rendőrkapitány úgy ítéli meg, hogy
eredményes tíz esztendőt tudhatnak maguk mögött.
- Tevékenységünkről, mindennapi munkánkról folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot, a dunakeszi önkormányzattal együttműködve
bevezettük a heti sajtótájékoztatókat, az online platformokon beszámolunk a területünkön történt eseményekről,
cselekményekről – hangsúlyozta Tóth Csaba rendőr ezredes, aki bemutatta Farkas
Imre ezredest, aki június 1-től
kezdődően megbízott vezetőként irányítja a rendőrkapitányság tevékenységét, akit a
megyei rendőrfőkapitány vár-

hatóan a jövő héten iktat be
hivatalába.
Farkas Imre ezredes bemutatkozásként elmondta, hogy
1994-ben lépett be a rendőrség kötelékébe, 2020-ig a Gödöllői Rendőrkapitányságon
dolgozott különböző beosztásokban.
- Mint azt Tóth Csaba kapitány úr is elmondta, június 1-jétől főkapitány úr
döntése alapján megbízott
rendőrkapitányságvezetőként
fogom a kapitányságot vezetni. Egy alapjaiban jól működő kapitányságot veszek át és
bízom benne, hogy a meglévő
jó munkakapcsolat sikerül tovább ápolnom a településekkel, az önkormányzatokkal, a
sajtó munkatársaival. Abban
is bízom, hogy a kollégákkal
együtt hasonló jó eredményeket fogunk elérni, mint amit
az elmúlt évtizedben elért a
városi rendőrkapitányság –
mondta Farkas Imre ezredes.
Vetési Imre:
Fotó: KesziPress
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Jubilált a Dunakeszi Szent
Újra fénykorát éli
Erzsébet Katolikus Óvoda a dunakeszi repülőtér

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

– A múlt pozitív dolgaira építünk, a negatív dolgokból pedig tanulunk, okulunk – kezdte
köszöntőjét Pandur Anikó óvodavezető. 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 közösség akkor jó, ha erős hite is
van egy cél érdekében. Így volt
ez az alapításkor és ez a közösség most is jelen van az óvoda
életében.
Elismerését fejezte ki a szakmai munkáért és közösségépítésért bevezetőjében Dióssi
Csaba polgármester. – Az óvoda nagyon fontos intézménye a város életének – szögezte le a városvezető, majd vis�szatekintett az intézmény megalapításának időszakára. – Az
óvoda már a polgári kormány
megalakulását követően kezdte el munkáját, ám a szándék
jóval korábbi keletű. 2010 előtt
erkölcsi és gazdasági válságot
élt meg az ország. De a Dunakeszin lévő keresztény közösség azt gondolta, hogy részt kell
venni a város életében, enyhíteni a nagy óvodai hiányt. Akkor nem lehetett számítani állami támogatásra, az egyházak is
komoly gondokkal küzdöttek.
Köszönetet mondott Szabó József atyának, aki ennek a közösségnek az élére állt. A közösség
és József atya imái és törekvései
meghallgatásra találtak. Nehézségek árán, de megépült az óvoda és hat csoporttal, 150 körüli
létszámmal elindulhatott az er-

kölcsi és vallási nevelés.
Azóta még három óvoda
épült a városban és újabb pályázatot nyerve megépülhet a negyedik óvoda, mondta a polgármester.
– Minden elismerésem azoké, akik ebben a küzdelemben
részt vettek és sikerült megalkotni ezt a csodálatos építményt, melyben az itt dolgozók nagyon fontos keresztény
értékrendet közvetítenek a város felé.
Marton Zsolt váci megyéspüspök szeretetteljes üdvözletét is átadta beszédében Selmeczi Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák főigazgatója. – A szülők valószínűleg

mot már a kisgyermekek is ismerjék meg és váljanak belsővé
– fogalmazott a főigazgató.
A városi katolikus egyház
képviseletében Pali atya, Ecseri
Pál atya egyebek mellett méltatta azt a szándékot, amely az intézmény létrehozását eredményezte.
Az ünnepségen többek között jelen volt Szabó József önkormányzati képviselő, egyházügyi tanácsnok, és Szabóné Ónodi Valéria, a DÓHSZK
igazgatója.
Az ünnepségre jó ideje készültek a gyerekekkel. A Pitypang csoport műsorában megjelenítette a szegények pártfogójának, Szent Erzsébetnek a
legendáját. A korábbi óvodásokból alakult énekkar, a Szent
Imre-templom kórusának tagjai műsorát követően a szülők
és óvodapedagógusok zenei és
énekegyüttese többek között a
béke napjáról is énekelt.
A megemlékezés zárásaként a
Szent Erzsébet-szobor előtt bemutatták az ünnepi tortát, s a
minitűzijáték csillogó szikráinak látványa közepette a gyermekek elénekelték az ”oviin-

A polgármester mellett egyházi méltóságok vettek részt az ünnepségen

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

dulót”, melynek záró sorai így
hangzottak: „Tíz évesek lettünk, énekkel dicsérünk, Istenünk, sok évet ajándékozz nékünk.”
Katona M. István
Fotó: A szerző és
Filmkovacs.hu

Május 21-én zárult a II. Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokság, melynek bázisa, a fel- és leszálló helyszíne az újra fénykorát élő városi repülőtér volt. Az idei versenyen 35 pilóta emelkedett a magasba, hogy a négy versenynapon a lehető legjobb eredményt elérve megszerezze a győzelmet az országos bajnokságon. A rendezvény fővédnöke, Dióssi Csaba Dunakeszi
polgármestere örömét fejezte ki a díjátadó ünnepségén, hogy a verseny elindításával hagyományt teremtettek, amely a versenyző pilóták mellett újra népszerű a lakosság körében is.

P

ollermann Judit, a Malév Repülőklub elnöke,
a bajnokság versenyigazgatója színvonalasnak értékelte
a versenyt, melyet két kategóriában rendeztek meg az Opitz
Repülőklubbal közösen.
Mint megtudtuk, három pilóta először indult versenyen,
akiket különdíjjal jutalmaztak
a rendezők.
– A győztes pilóták mellett
különdíjjal ismertük el a legnagyobb átlagsebességet elérő versenyzőket, akik egykori klubtársunk, Cselőtei József emlékére alapított díjat vehették át. Ezt a rangos elismerést Bauer János és Bánki Péter
érdemelte ki a teljesítményével. A két kategória győztese: Mayer Tamás (Malév Repülőklub), aki 21 versenyzőt
megelőzve végzett az első helyen, míg a másik osztály nyertese Bánki Péter (MÁV Repülőklub), aki 12 versenyzőt legyőzve nyerte meg a bajnokságot – ismertette az eredményeket Pollermann Judit, aki
hozzátette: A polgármester úrhoz hasonlóan mi is azt szeret-

nénk, hogy a szép hagyományt
folytatva, a Dunakeszi Vitorlázórepülő Bajnokságot a következő években is megrendezhessük, amely egyébként több
újdonsággal is szolgált a versenyzők számára, amit elismeréssel fogadtak.

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

Pollermann Judit és Dióssi Csaba adta át a díjakat

– Tavaly a koronavírus-járvány elleni hatékony védekezés
érdekében számos szempontot
figyelembe véve tudtuk megrendezni a versenyt. Idén már
sokkal könnyebb helyzetben
voltunk, ami megmutatkozott
a versenyzők számában is, akik
nagy elismeréssel nyugtázták,
hogy online és élőben is tájékoztattuk őket. A klubhelyiségünkben pedig kivetítőn is
nyomon lehetett követni a versenyzők pozícióját, hogy hol

dezzük meg a III. Dunakeszi
Vitorlázórepülő Bajnokságot –
vázolta fel a jövőt Pollermann
Judit, a Malév Repülőklub elnöke, aki köszönetét fejezte ki
a verseny fővédnökének, Dióssi
Csaba polgármesternek, Dunakeszi Város Önkormányzatának és mindazoknak, akik
hozzájárultak a verseny sikeres
megrendezéséhez.
(Vetési)
Fotó: Kolos Ferenc
és Malév Repülőklub

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

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

6

XXIV. évfolyam 11. szám

Tudásukat és szakmai
tapasztalatukat ajánlják a városnak
Beszélgetés Szegedi Sándorral, az újjáalakult Gödi Vállalkozók Egyesületének elnökével

Szegedi Sándor a Gödi Vállalkozók Egyesületének elnöke

- Gödön közel kétezer vállalkozó él, akik a városban és a
közeli településeken fejtik ki
tevékenységüket. A tagság érdekképviselete mellett szervezett formában, aktív szerepet
kívánnak vállalni az ő érdekükben is a város közéletében
is? – kérdeztem az egyesület
elnökétől, akiről közismert,
hogy korábban Göd alpolgármestereként, majd egy cikluson át polgármesterként is
szolgálta a várost.
- Köszönöm az érdeklődést,
de mielőtt konkréten is válaszolnék a kérdésre, azzal kezdeném, hogy egyesületünk a
rendszerváltozáskor, 1989-ben,
az elsők között alakult meg.
Azonban, mint oly sok mindenben, így az egyesületünk
életében is jelen voltak a különböző politikai áramlatok,
nem voltunk egységesek, háttérbe szorult az alapcél, a vállalkozók hatékony képviselete.
A közelmúlt történései, az elmúlt 2-3 év tapasztalatai alapján azzal szembesültünk, hogy
Gödön nem működik az önkormányzatiság. Ez a tény arra
ösztönzött bennünket, hogy a
vállalkozók érdekében a korábbinál jóval hatékonyabb szakmai munkára kell összpontosítanunk. A szakmai képviseletre koncentrálunk, de azt sem
hallgathatom el, számunkra is
nagyon fontos, hogy jól működjön a település, adottságai
révén az optimális fejlődési pályán haladjon. Göd jobb és hatékonyabb működésének elősegítése érdekében újjászerveztük az egyesületünket, hiszen
- a helyben és máshol működőkkel együtt - közel kétezer
vállalkozó él Gödön. A Vácon, Dunakeszin vagy Budapesten működő gödi vállalkozókat is szeretnénk bevonni a
közös munkába. Mi nem akarjuk átvenni az önkormányzat
feladatait, hanem tudásunkkal,
sok évtizedes szakmai tapasztalatunkkal segíteni szeretnénk. Egyesületünk szigorúan
a vállalkozók gazdasági érdekeinek képviseletét tartja szem
előtt, amely véleményünk sze-

rint hozzájárul a város fejlődéséhez is.
- A hétköznapok gyakorlatában ez hogyan mutatkozna
meg?
- Tevékenységünk középpontjában a vállalkozók szakmai érdekképviselete és a továbbképzésük megszervezése áll. Meggyőződésünk, hogy
a város hosszú távú érdekét
és céljait szolgálná a korrekt,
szakmai alapon nyugvó, Göd
érdekét előtérbe helyező rendszeres párbeszéd az önkormányzattal. Fontosnak tartjuk
a vállalkozók szakmai továbbképzése mellett munkájuk sikerét elősegítő szakmai konzultációk szervezését, a különböző anyagok felhasználásának ismeretét, az élet- és vagyonbiztonságukat szolgáló
balesetvédelmi oktatásokat.
- Minden szavából az érződik, hogy egyesületi elnökként is ugyanolyan ambícióval kíván dolgozni Gödért,
mint egykoron városvezetőként, amihez kiváló partnerei vannak a vállalkozók között. Több évtizedes szakmai
gyakorlat és tudás birtokában
hogyan tudják szolgálni a várost, miben tudnak és akarnak együttműködni az önkormányzattal?
- Vállalkozóként és gödi polgárként pontosan látjuk, hogy
azok az önkormányzatok tudnak boldogulni, melyek nem
csak valamilyen központi támogatásra építik a működésüket és a jövőjüket, hanem a
helyi közösségek tudását, a település adottságait kreativitásukkal kiegészítve saját bevételekre tesznek szert, amit
– előre meghatározott szempontok alapján – a város fejlődésére fordítanak. Ma már
minden pályázat önrészt igényel, amit például az így szerzett bevételekből elő lehetne
teremteni. De ez nemcsak az
önkormányzat pályázati indulását segítené, hanem a helyben működő civilszervezetek
pályázati esélyeit is. Az önkor-

mányzati munkában sem ördögtől való dolog a vállalkozói szemlélet. Gödön, az első
szabadon választott képviselőtestületnek 9 vállalkozó volt a
tagja. Jelenleg egy sincs, ami
a véleményen szerint hatással
van a képviselő-testület döntéseire is.
- De ennek oka lehet az is,
hogy a vállalkozók nem vállaltak aktív közéleti szerepet
az elmúlt időszakban.
- Ezt nem vitatom, de ennek is oka van. Mégpedig az,
hogy ha a sokadik ötlet, javaslat, elképzelés sem talál meghallgatásra, akkor egy idő után
az ember „feladja”. Mi viszont
az egyesületünkben az elmúlt
időszakban – minden törvényes feltételnek megfelelve – a
helyi kedvezményrendszer kialakításán dolgozunk, aminek
az a lényege, hogy a gödi polgárokat 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 népszerű a turisták, a kirándulók
körében is, hiszen szép a Duna-partja, a városban kanyarog az EuroVelo 6 kerékpárút, hangulatos éttermei vannak, vonzó a termálfürdője, a
Duna-parti Nyaralóházak pihenőhely. Vendégváró település, amit azonban kétségtelen
tény, hogy valamelyest árnyal
a Samsung jelenléte. Hogyan
vélekednek a kialakult helyzetről?
- Kétségtelen tény, hogy van
egy ipari terület, ami adottság. Azt is világosan kell látni, 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, akkor még a televíziókészülékek
képcsöveinek gyártásával fog-

lalkozott, ami lényegesen más,
mint a mostani tevékenysége. Akkor örültünk, hogy végre egy világcég ide tudott jönni
Gödre, melynek évi 700 millió
forint adóbefizetése óriási segítség volt a településnek. Azt
reméltük, hogy az ipari területre más cégek is települnek és
az M2 környékén egy jól prosperáló vállalkozói környezet
jön létre, és az onnan származó bevételt a város észszerű fejlődésére tudjuk fordítani. Sajnos ez nem egészen így alakult,
a Samsung markáns fizikai jelenléte túlnőtte a gödi környezetet. De az is tény, hogy nagyon sok gödi lakos dolgozik a
cégnél, és számos gödi vállalkozó beszállítóként veszi ki részét az építkezésből, amit a mi
kimutatásaink is megerősítenek. Mára egyértelművé vált,
hogy kettősség jellemzi Gödöt. Van egy ipari arculata és
egy vonzó, hangulatos kertvárosi jellege.
- Hogyan lehet ezt a kettősséget a város javára kamatoztatni? Van rá megoldás?
- Meggyőződésem, hogy
van rá esélyünk. Amennyi-

re örömteli Göd természeti
adottsága, turisztikai vonzereje, ugyanolyan tény az ipari környezetünk, amiből okos
diplomáciával a lehető legtöbbet ki kell hoznunk a város javára. Az így keletkezett bevételeket – önkormányzati átcsoportosítással – például a
közel harminc szilárd burkolat nélküli utca aszfaltozására
fordíthatnánk. A csapadékvíz-elvezetés sincs teljes körűen megoldva, és sok olyan
lehetőség van – pont a turisztikai 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 sportcsarnok, ami majd épül, az
tökéletes nagy rendezvényekre, sporteseményekre, de nem
megfelelő egy 200-250 fős
családias hangulatú összejövetelre. De az is nyilvánvaló,
hogy Gödnek szüksége van –
az Alsógödön és Felsőgödön
kialakított alközpontok mellett – egy jól megtervezett városközpontra.

- Talán nem tévedek nagyot,
ha azt mondom, hogy napjainkban is városvezetőként
gondolkodik.
- Feltétlenül. Aki régóta él
Gödön és tudja, hogy mik voltak az elképzelések az én időmben, ahhoz képest gyakorlatilag semmi nem történt. Húsz
éve – nézzük meg a szomszéd
településeket, Sződligetet, Dunakeszit, Csomádot, Veresegyházat - mindenki elment mellettünk, mert nálunk nem az a
fajta vállalkozói szemlélet működött. Igen, városvezetőként
gondolkodom – de nem polgármester aspiránsként – és a
vállalkozók egyesületének határozott szándéka, hogy gesztorként segítse, támogassa a város civil szervezeteit, észszerű
együttműködést alakítsunk ki
az önkormányzattal, mert mi
már praktikusan megtanultuk,
hogyan lehet az egy forintból
kettőt, a kettőből négyet csinálni. Úgyis fogalmazhatnék,
a legfontosabb „üzenetünk”,
hogy a tudásunkat, szakmai tapasztalatunkat szeretnénk felkínálni a város javára.
Vetési Imre
Fotó:KesziPress

MUNK AERŐ FELVÉ TEL
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali kezdéssel,
hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakörök betöltésére:
TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE
CSŐSZERELŐ, K ARBANTARTÓ

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE
K AZÁNGÉPÉSZ /K AZÁNKEZELŐ

Feltételek:
- Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább 1
éves gyakorlat
a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Feltétel: - kazángépész vagy kazánkezelő
képesítés
Előnyt jelent: - csőszerelő, villanyszerelő, lakatos
képesítés
- Alapfokú számítógépes ismeretek
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely

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

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

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

Dunakanyar Régió

2022. május 27.

7

Hajós felvonulással nyitották meg
a turisztikai szezont a Dunakanyarban

Folytatás a címlapról

A

kormá nyszóv ivő
emlékeztetett arra,
hogy az idei első negyedévben a vendéglátás árbevétele csaknem
280 milliárd forint volt, ezzel
az egy évvel korábbi duplájára emelkedett. “Ha nem is fogjuk elérni a 2019-es rekordévet,
amikor 41 millió vendégéjszakával számolhattunk, 36-37
millió vendégéjszakát várhatunk az idei évben, ez 20 százalékos forgalomnövekedést jelent 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 például ebben az évben is működik
a Kajla-program a gyerekeknek és idén is lesz Dunakanyarnapijegy, amellyel tavaly több
mint hétezren éltek.

Mintegy száz hajó vett részt
a II. Dunakanyari hajós felvonuláson

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

98 hajó regisztrált, és a Mahart Budapest nevű felvezető hajója mellett csatlakozott
a rendezvényhez a Dunaújvá-

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

Mentő Szolgálat hajója is. Az
első felvonulást azért indították el tavaly – idézte fel -, hogy
ezzel a látványos akcióval hívják fel a figyelmet erre az országrészre.
Emlékeztetett arra is, hogy
40 esztendő után két évvel ezelőtt lett újra kikötője Szobnak,
de 25 évig Verőcének se volt
olyan kikötője, amely fogadni tudta volna a Budapest hajót, a két település között pedig
Zebegényben is épült új kikötő.
“Három új kikötővel gazdagodott a Dunakanyar, ezért új lehetőségei vannak a hajózásnak,
és erre is szeretnénk felhívni a
figyelmet” – mondta.
Beszélt arról is, hogy nemcsak a motoros hajókat érinti a változás, hiszen például új
csónakház várja az evezni vágyókat Szobon és Vácon, emellett három új strand is létesült

100 éves a Suum Cuique-telep

„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.

A

z első világháború
veszteségei, az azt
követő gyászos emlékű Tanácsköztársaság, majd még tragikusabb
trianoni békefeltételek rettenetes állapotokat okoztak a magyar nemzetnek. Egy szegény
faluban mindez halmozottan jelentkezett. Így volt ez Fóton is, amely 96 hősi halált halt
fiát gyászolta, de a harcok során jóval több katona sebesült
meg, vált rokkanttá, nyomorékká egész hátralevő életére. Sok
özvegy és árva került siralmas
helyzetbe.
Volt azonban Fóton egy
nagybirtokos család, a Károlyi grófok. Károlyi László (a ma
is velünk élő László gróf nagyapja) és felesége, gróf Apponyi
Franciska látva a falu szegényeinek sorsát, hatalmas szervező
munkával igyekezett normális
életkörülményeket teremteni a
legrászorultabbak számára. A
grófnő már a háború évei alatt
is jelentős szervező és anyagi támogatással igyekezett a gondokon enyhíteni. Szervezett Segítő- és Népjóléti Bizottságot,
hogy a fronton harcoló családtagokkal az itthon maradottak
kapcsolatot tudjanak tartani, az
esetleg elhunytak vagy fogságba esettek feleségei, rokonai intézkedhessenek, létesített cse-

csemőotthont, népkönyvtárat,
hogy emberibb körülmények
közt élhessenek a fótiak, továbbá munkalehetőség teremtése
érdekében varrodát építtetett
az asszonyok számára. A legnagyobb kihívás azonban a lakhatási lehetőségek megteremtése volt.
Gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciska nemzetmentő, történelmi tettet hajtott végre, amikor egy vesztes háború
után, a megcsonkított hazában
a sok-sok szenvedéssel, fájdalommal élő embereknek hitet,
erőt, önbizalmat és egzisztenciát teremtett a Suum Cuique
(mindenkinek a magáét) - telep
létrehozásával, mellyel hadiözvegyeknek, hadirokkantaknak,
árváknak teremtett otthont –
mondta ünnepi beszédében dr.
Vass György polgármester.
Hatalmas szervező munkával, a Károlyi család hathatós támogatásával és diplomáciai kapcsolatai segítségével, hazai és nemzetközi adományok révén épült meg FótÚjfalu az 1920-as években.
Apponyi Franciska az egész világra kiterjesztett szervezésbe
kezdett. Elsősorban a nagy háború győztes hatalmai lelkiismeretét igyekezett adakozásra
bírni. A széles körű nemzetközi adakozás eredményeképpen
1928-ig 60 ház épült meg, egyszerű szoba-konyhás épületek
200 négyszögöles telken, ami
amúgy elérhetetlen lett volna
özvegyek, hadirokkantak számára.
Az adományozók közt volt
Mussolini, XI. Pius pápa, számos amerikai milliomos, belga, holland diplomaták, a japán
miniszterelnök, egy sziámi herceg, s természetesen nem maradtak el a magyarok sem, továbbá számos kisebb adakozás

Dr. Vass György polgármester
is hozzájárult a nagyszerű elképzelés megvalósításához.
1922. május 25-én, az első
18 elkészült épület átadásakor
történt avatáson az ország legjelentősebb személyei és számos támogató előkelőség, pápai nuncius, sok ország nagykövete látogatott Fótra. A korabeli sajtó hatalmas terjedelemben
számolt be az eseményről, amelyen tízezer vendég volt jelen az
akkor legföljebb ezres lélekszámú faluban. Vitéz nagybányai
Horthy Miklós kormányzó személyesen avatta fel gróf Bethlen
István miniszterelnök társaságában a már elkészült házakat.
Kormányzó úr elismerő szavai ma is ismertek: „Boldog lehet Fót község, amelyet egy nemes gondolkodású család tart
védőszárnyai alatt, és amelynek olyan gondos jótékony őrangyala van, mint gróf Károlyi Lászlóné.”A községben ma
is őrzik azt a kulacsot, amelyből Horthy Miklós kormányzó
ivott áldomást az új telepre.
Apponyi Franciska ezzel a sikeres szervező munkával óriási
elismerést váltott ki nemzetközi
szinten, szimbolizálta Magyarország újjászületését. A grófnő
szerette volna a jótékony építkezést folytatni, de azt a gazdasági világválság megakadályozta, majd a II. világháború kitörése végképp lehetetlenné tette.
A szovjet megszállás után

a Károlyi család emigrációra
kényszerült, de Apponyi Franciska nem volt hajlandó elhagyni
hazáját. Ő itthon maradt, vállalta a megaláztatást, a nélkülözést,
a kiszolgáltatottságot. Mivel vagyona nem maradt, és semmiféle
jövedelemmel nem rendelkezett,
akár éhen is hallhatott volna, de
a fóti lakosság szeretetéből fakadóan 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 névházasság segítségével mégis kiutazhatott Franciaországba a lányához.
Párizsban egy év múlva elhunyt.
Hamvai természetesen visszakerültek Fótra, ma is a Károlyiak családi kriptájában található.
A 100. évforduló ünnepségén,
2022. május 22-én, a Fóti Értéktár Bizottság által szervezet ünnepségen szép és megható műsorral emlékezett Fót város közönsége. Jelen volt gróf Káro-

a Szob és Verőce közötti szakaszon.
Erős Gábor, Esztergom
fideszes országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy
a Duna mentén élők nagymértékben használják a folyót túrázásra, pihenésre, és ennek segítése kiemelt feladat a jövőben is. Fontosnak mondta azt
is, hogy a fiatalok először Magyarország tájait ismerjék meg.
Úgy fogalmazott: “nekünk elsősorban ezt a csodálatos országot kell bemutatnunk.”
A hajós felvonulást vezető
Budapest rendezvényhajón jelen volt Spányik Gábor, a Mahart PassNave Kft. ügyvezető
igazgatója, valamint Bődi Ivett,
a Magyar Turisztikai Ügynökség szálláshely és vendéglátás
programigazgatója is.
Forrás: MTI
Fotó: KesziPress
lyi László, Apponyi Franciska
unokája. Beszédet mondott dr.
Vass György polgármester, Lévai Sándorné, az Értéktár Bizottság elnöke, Károlyi Lászlóné, Erzsébet asszony. A gyűjtemény kurátora, Balogh Dávid művészettörténész-muzeológus pedig ismertette az egy
évszázaddal korábbi híres esemény ma is őrzött tárgyaiból,
fényképeiből és dokumentumaiból összeállított rendkívül gazdag és látványos kiállítást, mely a Vörösmarty Mihály Művelődési Házban június 17-ig megtekinthető.
Windhager Károly
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Életműdíjat kapott
Vácduka dicsőségéért
a Fradi történetének indul a Nemzeti Vágtán
legeredményesebb edzője
Török Bódogról elnevezett életműdíjat vehetett át Németh András kézilabdaedző a magyar
szövetség (MKSZ) évi rendes küldöttgyűlésén, pénteken.

Németh András

A

z MKSZ honlapja felidézi, hogy Németh
játékosként
az Úttörőstadion,
a III. Kerületi TTVE, a Honvéd Szondi SE, a Tatai Rákóczi, majd a Ferencváros csapatát erősítette. Később edzőként

dolgozott a Patex, az Építők, a
III. Kerületi TTVE és a Gödöllő női, a Ferencváros, a Csepeli
Papír és az Újpest férfi csapatainál – 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 Kupa-győzelmet szerzett, együttesével megnyerte az EHF Kupát, valamint döntőbe jutott a
Bajnokok Ligájában és a KEKben is.
Később BL-döntős és KEKgyőztes volt az osztrák Hypo
Niederösterreich csapatával,
majd 2009-ben a Vác edzője lett, jelenleg pedig szakmai
igazgatóként tevékenykedik a
Pest megyei csapatnál.
A magyar válogatott élén három időszakban dolgozott szövetségi kapitányként, 1998ban, 2005-2007-ben, majd
2014-2015-ben.
A nemzeti csapatot 99 találkozón irányította, győzelmi
mutatója 75 százalékos, legnagyobb sikere a 2005-ös világbajnoki bronzérem volt. A 68
éves Németh András a mai napig jelentős oktató-képző tevékenységet folytat az utánpótlásban is.
Fotó: Polyák Attila
origo.hu

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 képviselővel, 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 Tolna megyei Scharzenbart Bálint pattan nyeregbe.
Scharzenbart
Bálint

A

Decsen élő fiatalember lapunk érdeklődésére elmondta, hogy édesapja
tavaly már indult a vácdukai
elővágtán, az ő lovával pedig
Tóbiás Zsuzsa versenyzett Vácduka színiben.
– Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a verseny szervezőivel,
akik közreműködésével hasonló együttműködést sikerült kialakítanunk Makkos László
polgármester úrral is. Így számunkra természetes volt, hogy

idén is a mi lovunkkal indulunk a Nemzeti Vágtán Vácduka képviseletében. Csupán
annyi a változás, hogy idén
én pattanok nyeregbe Vácduka dicsőségéért – jelentette be
a sajtótájékoztató után a Dunakanyar Régiónak nyilatkozó
Schvarzenbart Bálint.
A verseny esélyeit latolgatva elmondta, hogy lova, a hétéves My Boy Lybra jó formában van.
– Ez egy rangos, nagyon
népszerű verseny, melyre min-

den induló a legnagyobb szakmai alapossággal készíti fel a
lovát és önmagát is. Mentálisan és fizikálisan is igyekszem
felkészülni, rendszeresen futok
és arra is vigyázok, hogy rendbe legyen a súlyom. Szóval, My
Boy Lybra és én is készülök,
de az esélyeket nem lehet előre megmondani, hiszen minden a versenyen dől el – fejtegette Schvarzenbart Bálint, aki
azonban a felkészülés részleteibe 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 Hősök terén, ahol óriási élmén�nyel ajándékozzák meg a nézőket a történelmi környezetben
száguldó paripák és a bátor lovasok gigászi küzdelmükkel.
De előtte feltétlenül érdemes
lesz végig szurkolni a vácdukai
elővágtát, melyet a község gyönyörű természeti környezetében
rendeznek meg június 11-én.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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