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Fóton új közlekedési csomópont épül, 
Gödön pedig kezdődhet a Duna út felújítása 
– tájékoztatta lapunkat Tuzson Bence

Folytatás a 3. oldalon

Három év után ismét együtt ünnepelhettek a pedagógusnap alkal-
mából Dunakeszi óvodapedagógusai, tanítói, tanárai. Az ünnepi 
eseményre június 3-án került sor a VOKE József Attila Művelődé-
si Központban. 

Folytatás az 5. oldalonAz ünnepélyes díjátadó

A mindennapok békéje és a tervezhető jövő 

Nagy jelentőségű fejlesztés kezdődik Gödön, aláírtuk a kivitelezők-
kel a Duna út építésére és felújítására vonatkozó támogatási szer-
ződést, ezt a beruházást a magyar kormány kétszázmillió forinttal 
karolta fel – mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Ben-
ce, térségünk országgyűlési képviselője, aki a közeli Fóton pedig 
nemrég Vass György polgármesterrel egyeztetett az előttünk álló 
feladatokról, illetve a további tervekről. Fóton a Móricz Zsigmond 
utcában épül meg az új közlekedési csomópont, amelynek megva-
lósítására nemrég nyert el százötvenmillió forintos támogatást a 
város önkormányzata. Tuzson Bence Csömörön és Erdőkertesen 
okostantermeket adott át a helyi iskolákban, az erdőkertesi Neu-
mann János Általános Iskolában pedig megépült az új sportpálya 
is, ami a magasabb színvonalú testnevelés-oktatást segíti. A kép-
viselő felhívta a figyelmet arra is, hogy a családok védelmében a 
kormányzat továbbra is kitart a rezsicsökkentés mellett, valamint 
meghosszabbították az élelmiszerárstopot és a benzinárstopot.
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A pedagógusokat köszöntötték 

Színvonalas kulturális műsor gazdagította a zebegényi megemlékezést

Hoványné Martikán Erika az Év pedagógusa 
kitüntetést vehette át Dióssi Csaba polgármestertől

Tuzson Bence országgyűlési képviselő 
Fót egyik turisztikai látványosságánál 

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Rétvári Bence: mindig ki kell 
állni a nemzeti érdekért

„Mi vagyunk a meghatározó ereje a Kárpát-medencének. Történhetett sokféle csapás, jöhe-
tett sokféle nehézség, de ez a magyarságon nem tudott erőt venni” – fogalmazott Rétvári 
Bence országgyűlési képviselő a nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett megem-
lékezésen, június 4-én, Zebegényben.

A nemzeti összetartozás napja

A kormány 2010-ben elfogadott törvényjavaslattal június 4-ét – a trianoni békeszerződés alá-
írásának napját – a nemzeti összetartozás napjának nyilvánította. A 102. évfordulón Dióssi 
Csaba, Dunakeszi város polgármestere, Sipos Dávid és Nyíri Márton alpolgármesterek és az 
önkormányzati képviselő-testület több tagja koszorúzással és főhajtással emlékeztek meg a 
történelmi eseményről az országzászlónál, június 3-án.

Jó volt ismét együtt látni a 
gyermekeket nevelő, okta-

tó, életútjuk kezdeti pályáját 
egyengető, formáló pedagógu-
sokat, akik együtt ültek a né-
zőtéren, és örömmel köszön-
tötték kollégáikat, akikkel a 
mindennapok munkája során 
ritkán találkoznak.  

Őket is köszöntötte Szere-
di Helga, a polgármesteri hiva-
tal kommunikációs szakrefe-
rense, aki átadta Tuzson Ben-
cének, a térség országgyűlé-
si képviselőjének pedagógus-
napi üdvözletét, mivel hivatali 
elfoglaltsága miatt nem tudott 
jelen lenni. Majd a városban 
méltán népszerű Et Vie Danse 

parádés műsora méltó beveze-
tője volt az ünnepségnek.

Ezt követően a Himnusz el-
éneklésével vette kezdetét a 
program. Ünnepi beszédé-
nek bevezetőjében Dióssi Csa-
ba polgármester elismerését fe-
jezte ki a táncosok produkci-
ójáért. – Büszke vagyok arra, 
hogy a táncosok a mi lánya-
ink, Dunakeszi lányai – mond-
ta, majd így folytatta: Szép ha-
gyomány városunkban, hogy 
az immár hetvenéves pedagó-
gus nap alkalmából együtt kö-
szöntjük a kiemelkedő munkát 
végző kollégákat. 

Száraz György: Alag a magyar galopp 
bölcsője - Maxim nyerte az Alagi Díjat

A lóversenyzés szerelmeseivel együtt a sportszerető közvé-
lemény méltán tartja a magyar galopp bölcsőjének Alagot, 
amely az 1800-as évek második felétől szolgálja a honi lóver-
senyzést, ahol egykoron és napjainkban is kiváló trénerek és 
zsokék készítették és készítik fel a telivéreket a versenyek-
re. Ki ne tudná, hogy 100 éve Alagon futották az első Magyar 
Derby-t vagy azt, hogy az Európa-hírű alagi pályán treníroz-
ták Mikóczy Zoltán világklasszisát, Overdose-t is. Így mi sem 
természetesebb, hogy e nagyszerű érték és teljesítmény el-
ismeréseként a Magyar Derby felvezetéseként minden év jú-
niusában az Alagi Díj keretében mérik össze tudásukat a há-
roméves telivérek a Kincsem Parkban.
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Dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője 

A váci zsidó áldozatokra emlékeztek 

Rétvári Bence beszédé-
ben azt mondta: 1100 
év alatt itt, a Kárpát-
medencében rengeteg 

minden történt. Volt rengeteg 
természeti csapás, voltak jár-
ványok, háborúk, belső ellenté-
tek, de mindezek ellenére Ma-
gyarország volt, Magyarország 
van és Magyarország lesz is.

Emlékeztetett: 102 évvel ez-
előtt volt egy rendkívül igaz-
ságtalan diktátum, amely szin-
tén a magyarság életére tört. Ez 
ideig-óráig megtörte a magyar-
ságot és hét különböző részre 
szabdalta az anyaországon kí-
vül a magyarokat, de ennek el-
lenére a magyarság a Kárpát-
medence legerősebb nemzete.

Rétvári Bence hangsúlyozta: 
nagyon fontos, hogy a XX. szá-
zadi eseményekből, így az első 
világháborúból, a trianoni dik-
tátumból is tanuljunk.

Mint mondta: emlékezhe-
tünk arra, hogy mi, magyarok 
semmiféleképpen nem akar-
tunk részesei lenni az első vi-
lágháborúnak. Mi magyarok 

meghoztuk a magunk közjo-
gi döntéseit, és a mi minisz-
terelnökünk kitartott amellett, 
hogy nem akar Magyarország 
az Osztrák-Magyar Monarchi-
án belül olyan álláspontra he-
lyezkedni, hogy mi ebbe a há-
borúba belemennénk. Végig a 
béke pártján voltunk. A közjo-
gi berendezkedésünk miatt vi-
szont akkor bele tudtak minket 
sodorni egy háborúba.

Emlékeztetett: mi, magyarok 
elvesztettünk a 325 ezer négy-
zetkilométerünkből 232 ezret, 
20 millió lakosunkból 13 mil-
liót, 63 vármegyéből csak 10 
maradt érintetlen, 27 törvény-
hatóságú városból 11 maradt 
meg, 112 rendezett tanácsú vá-
rosból 36 maradt, 2701 kör-
jegyzőségből 722 maradt, 2176 
nagyközségből 1006 maradt, 
10196 kisközségből pedig 2490 

maradt. Mi nagyobb árat fizet-
tünk, mint mások.

Bő száz évvel ezelőtti tör-
ténések elejének és végének is 
ugyanaz a konklúziója. Ha az 
elején nem tudjuk az akaratun-
kat érvényesíteni, ha a végén 
nem is akarjuk az akaratunkat 
érvényesíteni, akkor bizony mi 
a többszörös vesztes oldalon le-
szünk, és mások akarata érvé-
nyesül – fogalmazott.

Rétvári Bence hangsúlyoz-
ta: amikor kiálltunk magun-
kért, akkor Magyarország bő-
vült, erősödött, gyarapodott 
és egyre nagyobb súlya volt 
itt, Közép-Európában. Ami-
kor viszont nem tudott vagy 
nem akart kiállni önmagáért, 
akkor történelmi csapások ér-
ték. Mindig ki kell állni a nem-
zeti érdekért – húzta alá a kép-
viselő.

Az Ukrajnában dúló háború-
val kapcsolatban úgy fogalma-
zott: a mi nemzeti érdekünk 
az, hogy kimaradjunk belőle, 
mert nem nagyon tudok felso-
rolni az elmúlt egy-két évszá-
zadból olyan háborút, amibe, 

ha mások minket belesodor-
tak, jól jöttünk volna ki belő-
le. Magyarország a háborúkból 
rosszul jött ki, a békékből jól. 
Nekünk a békés időszakoknak 
a megőrzése a célunk, mert ta-
nultunk a XX. század szörnyű 
nagy tandíjjal járó leckéjéből.

„A nemzeti összetartozás 
napján legyünk büszkék 1100 
éves történelmünkre, legyünk 
büszkék azokra az emberek-
re, akik naggyá tették Magyar-
országot, mert Magyarország 
volt, Magyarország van és Ma-
gyarország lesz” – zárta gondo-
latait Rétvári Bence.

Forrás: 0627.hu

Folytatás a címlapról

Rétvári Bence: mindig ki kell állni a nemzeti érdekért

Kegyeleti megemlékezés a váci zsinagógában 
a haláltáborokba hurcoltakról

Turai János köszönetet mondott a résztvevőknek azért, 
hogy eljöttek közösen emlékezni, osztozni a helyi zsi-
dóság szinte teljes elpusztítása felett érzett múlhatatlan 

gyászban, és azért is, hogy néhány héttel korábban sokan ott 
voltak a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából rende-
zett gyertyagyújtáson is, aminek borzalmasan szomorú aktuali-
tása, hogy a váci városvezetés továbbra sem határolódik el azok-
tól az önkormányzati képviselőktől, akik náci megnyilvánulá-
sokkal mérgezték, mérgezik a közéletet.

A hitközségi elnök ugyanakkor köszönetet mondott a 
Mazsihisznak és Magyarország kormányának, amiért támoga-
tást nyújtanak a mára szinte teljes egészében helyreállítottt zsi-
nagóga rendbehozatalához, megszépítéséhez, állagmegóvásá-
hoz, mint elmondta, az ünnepséget követő napokban újra épí-
tőmunkások, más szakemberek érkeznek, hogy teljessé tegyék 
a felújítást.

Az eseményen több történelmi társegyház lelkipásztorai is je-
len voltak, közülük dr. Varga Lajos segédpüspök mondta el em-
lékező gondolatait.

- A mindenható Isten adta lelkünkbe azt az érzést, hogy gyá-
szoljunk, megsirassuk a veszteségeinket. Saját életünk egyes ese-
ményei valamint sok történelmi esemény is fájdalommal tölt el 
bennünket. Ez még abban az esetben is igaz, ha a sérelem sze-
mély szerint nem bennünket érintett vagy épp a közvetlen kör-
nyezetünket. Sajátos emberi képességünk a beleélés, ezen felül 
az együtt szenvedés, a compassió. Ez feléledhet bennünk nem 
csak a jelen idő tekintetében, hanem a múltra vonatkozóan is. 
Biblikus alapon állva csak azt tudjuk mondani, hogy egy Atyá-
nak vagyunk a gyermekei, akármely nemzethez is tartozunk, ez 
pedig a legmélyebb értelemben összeköt bennünket a világban 
élő minden emberrel, ezért a rasszizmus a Bibliát olvasó és an-
nak tanítása mellett kitartó ember számára elfogadhatatlan - fo-
galmazott a főpásztor. 

Surjányi Csaba, a Hit gyülekezete váci és miskolci gyülekeze-
tének főlelkésze szót ejtett arról a várakozásról, hogy Isten hely-
reállítja Jeruzsálem dicsőségét nem csak politikai entitásként, 
turisztikai centrumként, hanem szent városként, szavai szerint 
ott lesz a természetfölöttinek egy olyan jelenléte, ami miatt a 
nemzetek tagjai fel fognak oda járni, hogy találkozzanak az úr-
ral, eldobálják bálványaikat, megtagadják ordas eszméiket, el-
szakadjanak hamis ideológiáiktól, megbékéljenek Istennel és Iz-
rael nemzetével is.

A jelen fenyegető háborús valósága kapcsán úgy fogalmazott, 
hogy fennáll a veszélye, hogy kitör egy újabb világháború, és saj-
nos ilyen időben elszabadulnak az indulatok, a zéró tolerancia 
törvényei mit sem érnek, ezért támogatni kell a béketeremtés-
re irányuló törekvéseket, a rasszizmus és az antiszemitizmus el-
leni harcot.

Csereklye Károly önkormányzati képviselő arról szólt, hogy a 
vészkorszak előtt nagy békességben éltek együtt Vácott is a zsi-
dó és nem zsidó családok, szavai szerint ezért ez a kegyeleti ese-
mény nem csak a gyász napja, de a figyelemfelhívásnak is fon-
tos alkalma, hogy a ma élőknek az egyik kiemelkedő felelőssé-
ge a békés együttélés.

- Ennek szellemében most elnézést szeretnék kérni Turai úrtól 
és a váci jóérzésű emberektől azért az inzultusért, ami hitköz-
ségi elnök urat, illetve közvetve a békességszerető lakosságot is 
érte a képviselő-testület némely tagjai részéről. Sokszor ítélkez-
nek mások felett olyanok, akiknek fogalmuk sincs a másik em-
ber hitéről, vallásáról, kultúrájáról, ezt pedig nem szabad eltűr-
ni - fogalmazott a képviselő.

Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője is szóba hoz-
ta a közszereplők különös felelősségét a társadalmi béke sza-
vatolásában, szavai szerint nem szabad megtűrni a közéletben 
olyanokat, akik ordas eszméket hirdetnek, például Hitler-fotó-
kat posztolnak, megköpködik a számítógépük billentyűzetét, ha 
egy kattintás nyomán jelesül a zsidó egyetem honlapja ugrik elő 
a képernyőn.

- A józanész alapján itt a közéleti szereplőknek a közösség 
iránti felelőssége kérdőjeleződik meg, ezek elfogadhatatlan dol-
gok bárki részéről is - fogalmazott a képviselő.

Végül Rétvári Bence is köszönetet mondott Turai Jánosnak a 
maréknyi zsidó hittestvér egyben tartásáért, de annak a tágabb 
körnek az eléréséért is, akik a kis közösség, a zsidó kultúra kisu-
gárzása révén kerültek, kerülnek közelebb a zsidósághoz. 

A kegyeleti szertartást Verő Tamás országos főrabbi, és Nóg-
rádi Gergely főkántor végezte, vezette. 

Ribáry Zoltán

A Vácról és a környező településekről haláltáborokba vagy munkaszolgálatra elvitt zsidók gettóba zárásáról, elhurcolásáról 
megemlékező évfordulós kegyeleti eseménynek adott helyet május 26-án a váci zsinagóga, ahol Turai János, a Váci Zsidó Hit-
község elnöke köszöntötte a megjelenteket.

7 millió forintos pályázati forrásból tudtak új autót vásárolni 
Csörög Község Önkormányzata, amely elsősorban a polgárőr-
ség munkáját segíti majd – mondta Szorcsik József a telepü-
lés polgármestere kérdésünkre – írja a 0627.hu.

Csörög: Új autó segíti 
a hivatalos ügyek ellátását

Hozzátette, hogy a polgárőrség részére nyújtottak be 
pályázatot Pest Megye Önkormányzatához, és a Ci-
vil Támogatási Alap keretében nyertek. Elmondta, 
hogy mivel ő maga, és Kendrovszki József alpolgár-

mester is tagjai a helyi polgárőrségnek, így elsősorban erre fog-
ják használni a pályázati úton elnyert gépjárművet. De emel-
lett önkormányzati célokra is tervezik használni. “Amennyiben 
külterületre, vagy egy önkormányzati beruházás helyszínére, 
építkezésre kell mennünk, ebben is segítséget jelent számunkra 
a jövőben ez az új autó” – fejtette ki Szorcsik József.

“A kistelepülések fejlődése sebességet váltott az elmúlt években. 
A rászorulók ellátásában, a biztonság erősítésében és a hivatalos 
ügyek ellátásában is jól jön Csörögnek az új autó, amit 7 millió fo-
rintos pályázati forrásból tudtak megvenni”- írt erről Facebook-
oldalán Rétvári Bence a térség országgyűlési képviselője is.
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Folytatás a címlapról

Tuzson Bence országgyűlési képviselő és dr. Vass György, Fót polgármestere 
rendszeresen  konzultálnak a város fejlődése érdekében

– Térségünk fejlődésének 
mintha még nagyobb lendü-
letet hozott volna az idei ta-
vasz: az új okostantermek 
felavatása mellett sportpá-
lya is létesült, de az infra-
strukturális beruházások is 

folytatódnak. Hogyan össze-
gezné ezeket az eredménye-
ket? 

– Igen, minden megkezdett 
beruházás kiváló ütemben 
folytatódik körzetünkben. A 
napokban okostantermeket 
adtunk át két településünkön 
is: Csömörön és Erdőkertesen. 

A kormányzati támogatások-
nak köszönhetően a csömöri  
Mátyás Király Általános Isko-
lában százötvennyolcmillió 
forintos keretösszegből ala-
kítottuk ki az okostantermet, 
a beruházás részeként pe-
dig sötétítő függönyöket sze-
reltek fel és lecserélték a tan-

terem aljzatburkolatát is. Így 
alakítottak ki harminc tanu-
ló részére egy szépen felsze-
relt tantermet harminc lap-
toppal és egy hozzájuk tar-
tozó laptoptöltő szekrény-
nyel, mert arra is szükség van 
a felszerelés használatához. 
Az okostanteremben találha-
tó egy interaktív kijelző, de 
négy darab 3D-s nyomtatót 
is vásároltak, hogy csak né-
hány fontosabb részletet em-
lítsek itt. Nyugodtan elmond-
hatjuk, hogy ez egy páratlan 
színvonalú oktatási fejlesz-
tés, amely bárhol megállná a 
helyét. Az erdőkertesi Neu-
mann János Általános Isko-
lában százhuszonkétmillió 
forintos keretből, ugyancsak 
kormányzati forrásokból va-
lósult meg hasonló fejlesztés, 
így ma már mindkét telepü-
lésen a legmodernebb, a 21. 
század igényeinek és követel-
ményeinek megfelelő körül-
mények között tanulhatnak a 
gyermekek. De ilyen esetben 
sohasem csak tanteremről 
és eszközökről van szó, ha-
nem szakmai tartalomról és 
a tanárok képzéséről is, ami-
nek rendkívül jelentős szere-
pe van napjainkban, hiszen – 
mint ahogy tapasztalhattuk is 
– az online oktatás már nem 
a jövő, hanem jelenünk szer-

roadshow.volkswagen.hu

A „Volkswagen eHybrid Tesztnapok” rendezvényen részt vevő modellek motorizáltságtól függő, kombinált 
átlagfogyasztása: 1,1-5,8 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 25-132 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során 
rögzített, gyári felszereltségekkel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek.  
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok 
összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket 
egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők  
(pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képeken látható gépkocsi illusztráció.

Hamarosan felejthetetlen élményekben lehet részed, ugyanis hozzád is ellátogatnak  
a Volkswagen eHybrid Tesztnapok, ahol hat napon keresztül próbálhatod ki innovatív eHybrid modelljeinket. 
Tapasztald meg személyesen, hogy pontosan milyen a Tiguan Elegance TSI Plug-In-Hybrid, a Passat Variant GTE TSI 
Plug-In-Hybrid, a Golf Variant Style 1.5 eTSI OPF DSG, az Arteon Elegance 1.4 TSI Plug-In-Hybrid, a Golf GTE TSI 
Plug-In-Hybrid és a Touareg 3.0 TFSI Plug-In-Hybrid. Regisztrálj és foglalj időpontot online márkakereskedésünkbe!

VOLKSWAGEN eHYBRID  
TESZTNAPOK
Próbáld ki hat különleges  
modellünket hat napig  
márkakereskedésünkben!

Helyszín: Lukács és Tamás – Vác
Időpont: 2022. június 24. – 29.

Fóton új közlekedési csomópont épül, Gödön pedig kezdődhet a Duna út felújítása – 
tájékoztatta lapunkat Tuzson Bence

A mindennapok békéje és a tervezhető jövő ves része. Az okoseszközök 
használata már egyébként is 
a mindennapok része, így a 
most átadott új tantermek ré-
vén gyakorlatilag játszva ta-
nulhatnak. 

– Bővülnek a sportolási le-
hetőségek is? 

– Igen, Erdőkertesen az is-
kolafejlesztési beruházás má-
sodik fázisában, a Neumann 
János Általános Iskolában 
megépült az új sportpálya, 
ami a magasabb színvonalú 
testnevelés-oktatást is segíti. 
Kültéri multifunkciós sport-
pályát alakítanak ki, lesz pa-
lánk és labdafogó háló, kiépí-
tik a világítást és a biztonsá-
gi kamerarendszert, valamint 
két futballkapuval és négy 
streetball palánkkal is gaz-
dagodik az intézmény, amely-
lyel a Dunakeszi Tankerületi 
Központ egyeztetett a legin-
kább célszerű és hasznosuló 
beruházásokról. Azt hiszem, 
mindenki egyetért majd ve-
lem abban, hogy gyermeke-
ink egészséges fejlődése min-
dennél fontosabb, ez a fejlesz-
tés pedig éppen ezt szolgálja. 
Már eddig is komoly és fon-
tos eredményeket értünk el, 
amelyek egy olyan utat jelöl-
tek ki számunkra, amelyen 
a jövőben is továbbhaladha-
tunk. Így például folytatjuk 
az útfelújításokat Fóton, ahol 
hamarosan kiépül az új köz-
lekedési csomópont a Mó-
ricz Zsigmond utcában. Erre, 
a közlekedésbiztonság szem-
pontjából is fontos beruhá-

zásra nyert el százötvenmillió 
forintos támogatást a város 
önkormányzata. Gödön pe-
dig egy rég várt és nagy jelen-
tőségű fejlesztés kezdődhet 
el, aláírtuk a kivitelezőkkel 
a Duna út építésére és felújí-
tására vonatkozó támogatási 
szerződést, ezt a beruházást a 
magyar kormány kétszázmil-
lió forinttal karolta fel

– A családok megerősítésé-
re céljából hozott kormány-
zati intézkedések itt helyben 
mennyire éreztethetik hatá-
sukat? 

– Jelentősen hozzájárul-
nak ezek az intézkedések ré-
giónk fejlődéséhez. Meg-
védjük a magyar családo-
kat, aminek a részét képezi 
az is, hogy meghosszabbítot-
tuk az élelmiszerárstopot és 
a benzinárstopot. Ez utóbbi 
pedig különösen fontos itt az 
agglomerációban, ahol sokan 
napi szinten ingáznak autó-
val a fővárosi munkahelyük-
re, majd pedig délután on-
nan haza. Továbbra sem en-
gedünk a rezsicsökkentésből, 
és nem engedjük, hogy a há-
ború árát a magyar családok 
fizessék meg! Tisztában va-
gyok vele, hogy térségünkben 
különösen fontos az embe-
rek számára a mindennapok 
békéje, és a tervezhető jövő, 
ezért képviselői munkámban 
is mindent megteszek azért, 
hogy ez itt helyben adott le-
gyen mindenki számára. 

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

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

A Dunakeszi Polgár 

korábbi 
lapszámait 
megtekintheti a 

dunakanyarregio.hu 

internetes portálon
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Év pedagógusa elismerésben 
részesült Kaszásné Kovács Gabriella

Vargáné Komáromi Ágnes az Év óvodapedagógusa kitüntetést 
vehette át a polgármestertől

Nagy Márta tanítványai ezúttal is fergeteges sikert arattak

Az ünnepelt pedagógusok egy csoportja

Folytatás a címlapról

A pedagógusokat köszöntötték 

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ

GÖD

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

ÉS PRÓBAHORDÁS!

Kincsem park

06 (70) 31 7 6881

HALLÓKÉSZÜLÉK

AKCIÓ

A TERM ÉSZETES

H ALLÁS

Widex U30 tel jes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk

időpontot!

Az akció 2022. 07. 08-ig vagy a készl et erejéig érvényes.

Akciós hal l ókészül ék vásárl ása kizáról ag tel jes körű

audiol ógiai vizsgál at után l ehetséges, ha a hal l áscsökkenés

megfel el ően el l átható a készül ékkel . A vizsgál at és az

i l l esztés a szakmai irányel vek maximál is betartásával

történik.

GOD/22/06DR1

Ezt követően arról szólt, 
hogy a városban élő családok 
az óvodás kortól a középiskola 
végéig a pedagógusokra bízzák 
gyermekeik fejlődését, tudásuk 
gyarapítását. Kifejtette, hogy 
az elmúlt tizenkét évben a leg-
több forrást az óvodák, iskolák 
építésére, fejlesztésére fordítot-
ták. A fejlesztésekre azért is sor 
került, mert Dunakeszin olyan 
pedagógus kar dolgozik, olyan 
gazdag pedagógiai hagyomá-
nyok alakultak ki, amelyek az 
új vagy megújult intézménye-
ket gazdag tartalommal töl-
tik ki. Szólt arról, hogy a tan-
kerülettel már most azon dol-
goznak, hogy az újonnan épülő 
középiskolákban a lehető leg-
magasabb színvonalon indul-
jon el az oktató munka. Köszö-
nöm önöknek az áldozatos pe-
dagógiai munkájukat, és kö-
szönöm, hogy mindig számít-
hatunk önökre – zárta szavait 
a polgármester.

– Az óvodában amellett, 
hogy ismereteket közvetítünk, 
a gyerekeknek azokat a képes-
ségeit fejlesztjük, amelyek al-
kalmassá teszik őket az isko-
lai életre – fogalmazott Szabó-
né Ónodi Valéria, a DÓHSZK 
igazgatója. Idézte az óvodaala-
pító Brunszvik Teréz gondo-
latát, aki többek között meg-
állapította: „A korai nevelés a 
legfontosabb. Amit az ember 
gyermekként lát, az segíti egész 
életében, hogy a jó felé orientá-
lódjék.” Hangsúlyozta, hogy a 

pedagógust gyakran a tanító-
val, tanárral azonosítják, meg-
feledkezve az óvodapedagó-
gusról (…) holott az egész sze-
mélyiség fejlődésére hosszútá-
von kiható pedagógiai munka 
az óvodában folyik. A továb-
biakban felidézte a pandémiás 
időszak óvodai munkára gya-
korolt negatív hatását. Vége-
zetül köszönetet mondott az 

óvodapedagógusoknak, hogy 
olyan körülményeket teremtet-
tek, amely lehetővé tette, hogy 
az óvodák működjenek és telje-
sítsék feladataikat.

– Utoljára 2019-ben hang-
zott el a tankerület részéről kö-
szöntő a városi pedagógusna-
pon tisztelt elődöm, Eich Lász-
ló igazgató úr tolmácsolásá-
ban – mondta Szabóné For-
gács Gabriella, a Dunakeszi 
Tankerületi Központ igazgató-
ja. Majd arról szólt, hogy az el-
múlt időszakban nem az egy-

mástól való elzártság volt a leg-
nehezebb. „Betegség, gyász, 
magány, félelem, féltés, bi-
zonytalanság, anyagi nehéz-
ségek, megnövekedett felada-
tok, gazdasági válság, hábo-
rú és humanitárius kataszt-
rófák övezik mindennapjain-
kat. Ha nem is szeretnénk ezzel 
foglalkozni, de tele vannak ez-
zel a szalagcímek… Rendkívül 
nehéz ebben a közlésáradat-
ban meghallani a pozitív dol-
gokat…. A pedagógusok is so-
kan sokfélét gondolnak a mun-
kájukról, hivatásukról, maguk-
ról, egymásról… Igen, nehéz a 
pálya, több és többféle elisme-
résre van szüksége ennek a pá-
lyának, de ne felejtsük el ész-
revenni a pálya értékét, a va-
lódi szépségét… A valódi ér-
ték, a legnagyobb pozitívum 
, a legszebb elismerés nem itt 
van, hanem az óvodában, az is-
kolában, a vizsgálóban: ez pe-
dig a gyermek – fogalmazott az 
igazgató asszony. Végezetül ki-
jelentette: – Jó hír, hogy önö-
ket Dunakeszin megbecsülik, 
fontosnak tartják munkájukat. 
A város és az intézmény fenn-
tartók azon dolgoznak, hogy az 
itt élő gyerekek és önök minél 
jobb körülmények és feltételek 
között dolgozhassanak… Nem 
csupán azokat becsülik meg, 
akik ma itt vannak és valami-
lyen díjat vesznek át,  hanem 
azokat is, akik otthon a dol-
gozatokat javítják, vagy kirán-
dulni vitték a gyerekeket, vagy 
a nyári feladatokat készítik elő. 

A beszédeket követte az ok-
levelek átadása. Az elismerése-
ket Dióssi Csaba, Szabóné For-
gács Gabriella, Szabóné Ónodi 
Valéria, valamint Pethő Krisz-
tián, a Dunakeszi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat képvi-
selője adta át.

Miniszteri Elismerő Okle-
vélben hárman részesültek: 
Harmos Ildikó, a Dunake-
szi Radnóti Miklós Gimnázi-
um angol és német nyelv, va-
lamint irodalomszakos tanára, 
aki a tanév végén 40 szolgála-
ti év után nyugállományba vo-
nul; Kárpáti Zoltán, a Dunake-
szi Radnóti Miklós Gimnázi-
umnak három évtizede intéz-
ményvezető-helyettese, föld-
rajz-történelem szakos tanár, 
aki szintén a tanév végén nyug-
állományba vonul; Dunakeszi 
Fazekas Mihály Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola Német nemzetiségi és 
nyelvi munkaközössége. 

Polgármesteri Elismerő Ok-
levelet vehetett át Komáromi 

Marianna, a DÓHSZK Mese-
ház tagóvoda óvodapedagógu-
sa, aki óvodai nevelőmunkáját 
40 éve kezdte el Dunakeszin, a 
Piros Óvodában. 

Tankerületi elismerő okle-
velet kapott nyugdíjba vonulá-
sa alkalmából Bereczné Csillag 
Mária és Szalai Erzsébet, a Du-
nakeszi Radnóti Miklós Gim-
názium pedagógusa. 

Pedagógus Szolgálati Em-

lékérmet kapott nyugdíjba vo-
nulása alkalmából Bodnárné 
Mócsán Éva (Dunakeszi Szent 
István Általános Iskola), Ba-
laskó Anikó és Makkainé File 
Edit (Dunakeszi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola). 

Az állami pedagógusnapi ün-
nepség keretében Trefort Ágos-
ton-díjat vehetett át Baldesweiler 
Judit Mónika és Horváth Tibor 
(Dunakeszi Fazekas Mihály Né-
met Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola).

Színes diplomában része-
sült Kerezsi Andrásné (arany), 
Kollár Albinné (arany), Kovács 
Magdolna (arany), Németh Jó-
zsefné (arany), Ráczné Hor-

nos Irén (arany), Czirják Emma 
(gyémánt), Terbe Józsefné (vas), 
Végh Imréné (vas), valamint 
Bisztriánszky Jánosné (vas).

A Dunakeszi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat Lenau-díját 
Vasvári Katalin, a Dunakeszi Fa-
zekas Mihály Német Nyelvokta-
tó Nemzetiségi Általános Isko-
la tanára vehette át. A kezdetek-
től, 2014-től tanítja a nemzetisé-
gi osztályokban a német nyelvet, 
néptáncot és a honismeretet.   

Az Év óvodapedagógusa el-
ismerésben Vargáné Komáro-
mi Ágnes, a DÓHSZK Meseház 
Tagóvoda munkatársa részesült. 
Az óvoda 2014-es megnyitásától 
végzi lelkiismeretes nevelő mun-
káját, a pályán 44 éve dolgozik.

Az Év pedagógusa elisme-
résben Hoványné Martikán 
Erika, a Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola magyar-történelem 
szakos pedagógusa több mint 
3 évtizede az iskola megha-
tározó személyisége. Színját-
szó csoportjával Dunakeszi vá-
rossá válásának 45. évfordu-
lója alkalmából nagy sikerrel 
vitte színre a Valahol Európá-
ban musical átiratát. Ugyan-
csak az Év pedagógusa elisme-
rést vehette át Kaszásné Kovács 
Gabriella, a Dunakeszi Faze-
kas Mihály Német Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola 
tanítója. Szakmai felkészültsé-
gének, toleranciájának köszön-
hetően tanítványai sikerrel sze-
repelnek különféle tanulmányi 
versenyeken. Az iskolai nemze-
tiségi néptánc oktatásában ki-
emelkedő szerepet vállal. 

Katona M. István
Fotó: Bocskai Zsolt 

és a szerző felvételei

Két év szünet után éledt fel Siófokon a pünkösdi szezonnyitó hagyománya, idén Pünkösdi 
Fesztivál néven, ahol a nyári főváros kulcsát és a Kálmán Imre-emlékplaketteket is átadták.

Kálmán Imre-emlékplakettel 
tüntették ki Farkas Pált

A Fő téri kulcsátadás előtt a hagyományokhoz hűen 
megkoszorúzták dr. Zákonyi Ferenc, Siófok egykori 
főjegyzőjének az emléktábláját, majd a Millennium 
parkban átadták az idei Kálmán Imre-emlékplaket-

teket. A képviselő-testület döntése alapján ezúttal Farkas Pál, a 
Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Egyesület vezetője és karna-
gya, valamint dr. Csiszár Mirella, az Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet muzeológusa vehette át. 

Az átadó üde színfoltja volt, amikor Farkas Pál együttesé-
nek tagjai egyenként, zenélve előbukkantak a Millennium park 
zöldje mögül – meglepetés volt ez a karmesterüknek. 

Közös produkcióként Bernáth-Kersák Edina siófoki énekes-
nőt kísérték, aki természetesen Kálmán-örökzöldekből idézett 
fel kettőt.

Forrás: siofok.hu
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Arany Éva, Vincze József, Guttmann Vilmos

Folytatás a címlapról

Nyíri Márton alpolgármester és Dallos Gyula, Dunakeszi díszpolgára

Az Országgyűlés 2010. 
június 4-én foglal-
ta határozatba a Nem-

zeti Összetartozás Napját. Ki-
nyilvánították: „a több állam 
fennhatósága alá vetett ma-
gyarság minden tagja és kö-
zössége része az egységes ma-
gyar nemzetnek, melynek ál-
lamhatárok feletti összetarto-
zása valóság, s egyúttal a ma-
gyarok személyes és közösségi 
önazonosságának meghatáro-
zó eleme”.     

E mélyen szántó gondolat-
tól vezérelve tartotta meg a ba-
ráti kör a megemlékezést. A 
Himnusz eléneklését követően 
Skripeczky István köszöntötte 
a jelen lévőket. 

Elsőként Guttmann Vil-
mos mély átéléssel mondta 
el Marton Pál költő Égi ítélő-
szék című nagy hatású, drá-
mai erejű költeményét, majd 
Arany Éva énekes elénekelte 
az ősi székely Himnuszt, va-
lamint egy moldvai és gyime-
si népdalt.

– 102 évvel ezelőtt, egy szá-
munkra vesztes világháború 
után a nagyhatalmak döntöt-
tek a fejünk fölött és rákény-
szerítették Magyarországot a 
trianoni békediktátum aláírá-
sára – kezdte beszédét Nyí-
ri Márton alpolgármester, a 
rendezvény szónoka. Majd így 
folytatta: – Diktátumnak ne-
vezzük, bár sokszor szerző-
désként szerepelt akár törté-
nelemkönyvekben is. Ugyan-
is a szerződés két fél megegye-
zésén alapul, de Trianonra ez 
nem igaz, mert a vesztes fele-
ket nem hívták tárgyaló asz-
talhoz, csupán egyszer kérték 
ki a magyar küldöttség véle-
ményét, de azt sem vették fi-
gyelembe. 

A továbbiakban történelem-
tanárként idézte fel a korabe-
li eseményeket a magyar tör-
ténelem tükrében.  Úgy vélte, 
hogy a Nemzeti Összetartozás 

Napjának az üzenete az, hogy 
valamiképp ki kell lépni a Tri-
anon okozta depresszióból és 
legyen fontos a cselekvő ha-
zaszeretet. Sajnos évtizedeken 
keresztül nem volt normális, a 
magyar érdekeket szem előtt 
tartó külpolitikája az ország-
nak. Nézete szerint 2010 után 
változott a honi külpolitika, 
ugyanis elindult az érdekérvé-
nyesítés irányába. Ennek fon-
tos állomása volt, amikor az 

Országgyűlés megadta a lehe-
tőségét annak, hogy a határa-
inkon kívül élő magyar test-
véreink visszakapták magyar 
állampolgárságukat. Vagy ép-
pen az a tény, amikor beve-
zették a Nemzeti Összetarto-
zás Napját. Tanárként jó érzés-
sel tapasztalja, hogy a mosta-
ni történelem tankönyvek már 
külön foglalkoznak a határa-
inkon túl élő magyarokkal, és 
az irodalomkönyvekben már 
fellelhetők a határainkon túl 
alkotó magyar írók, költők.  

Emlékbeszédében Dallos 
Gyula Dunakeszi díszpolgá-
ra, örökös magyar díjlovagló 
bajnok, miniszteri biztos arról 
beszélt, hogy Trianonról szól-
va a magyar lélek összeszorul 
és a legnagyobb fájdalmat érzi. 
Nem felejthető el, beleégett az 

emberek tudatába. Egyebek 
mellett elmondta, hogy a na-
pokban Ungváron járt, mert 
segítséget kértek a háborús te-
rületekről menekített lovak 
megsegítésére. Egy napon be-
lül a bábolnai, a mezőhegyesi, 
a hortobágyi és a szilvásvára-
di ménesgazdaságok az anya-
gi és tárgyi segítséget megad-
ták. Ez is az önzetlen segít-
ségnyújtás és az összetartozás 
szép példája.   

A beszédeket követően 
Vincze József költő, dalszer-
ző saját gondolatait mondta el, 
majd Arany Évával közösen el-
énekelték a Honfoglalás című 
dalt. A program a Szózat el-
éneklésével fejeződött be. 

A megemlékezésen jelen vol-
tak Dobes Sándor és Kiss Jó-
zsef, az Országzászló megal-
kotói.

A rendezvény keretében Ko-
vács Ilona szervező szavai-
val és néma felállással emlé-
keztek meg a nemrég elhunyt 
László Mihályról, aki techni-
kai közreműködőként felesé-
gével, László Andrea énekessel 
közel tíz éven át gazdagították 
műsoraikkal a baráti kör ren-
dezvényeit. 

Katona M. István
   A szerző felvételei

A lóversenyzés varázslatos 
miliője azt is megérinti, 
aki először lép be a Ke-

repes úti Kincsem Parkba, ahol 
az első magyar csodakanca, az 54 
versenyen induló és legyőzhetet-
len Kincsem életnagyságú szob-
rát csodálhatja meg. Semmi más-
sal össze nem hasonlítható a ring 
hangulata, melyben a futam előtt 
körbe-körbevonuló versenylo-
vak mozgásának stílusa és formá-
ja alapján döntik el a nézők, hogy 
kiben „látják” a győztest. A foga-
dókhoz hasonló izgalommal sétál-
nak a zöld pázsittal borított ring 
közepén a tulajdonosok és a tré-
nerek, akik még a versenyre hívő 
csengőhang előtt egy-két „tuti biz-
tos nyerő” tanáccsal látják el a zso-
kékat. 

Ezt a futamról, futamra ismétlő-
dő „szertartást”, a verseny előtti pa-
rádét élvezhettük mi is az idei Alagi 
Díj rajtja előtt június 4-én, a kora 
esti órában. 

Az Alagi Díj szakmai értékét jól 
mutatja, hogy a verseny 3 millió fo-
rint összdíjazású volt, amely mellett 
a Connolly’s RED MILLS tisztelet-
díját vehette át a győztes ló tulajdo-
nosa, idomárja és lovasa, valamint 
Dunakeszi Város Önkormányzatá-
nak különdíját a legeredményesebb 
alagi tréner. 

A versenyen olyan kiváló tréne-
rek lova állt rajthoz, mint a hatszo-
ros Derby-győztes Ribárszki Sán-
dor, a zsokéként és idomárként is 
kiválót alkotó, ugyancsak többszö-
rös Derby-nyerő Kovács Sándor, ha-
zánk első Group 1 győztese, a két-
szeres Derby-győztes Maronka Gá-
bor idomítottja.  

Feszült várakozás előzte meg azt 
a pillanatot, amikor a neves szpíker, 
a Kincsem Nemzeti Kft., valamint 
a Magyar Lóversenyfogadást-szer-
vező Kft. igazgatója, az egyedülál-
ló stílusban közvetítő Pécsi István 
az éterbe kiáltotta: „Start! Elindult 
az Alagi Díj…”

A futamon induló tizenhárom 
mén és kanca 2000 méteres küz-
delmét magabiztosan nyerte Ma-
xim, a Jazy Team istálló lova, nyer-
gében Bauyrzhan Murzabayevvel, 
az idomár pedig az a Stanislav 
Georgiev, aki zsokéként is remekül 
teljesít.

Az ünnepélyes díjátadó után a 
neves trénert, a Dunakeszin élő 
Ribárszki Sándort először a Pünkös-
di Hendikepről kérdeztem, akinek 

idomítottja, Stoneheart Kovács Mi-
lánnal a nyergében elsőként ért cél-
ba, de mégsem ők ünnepelhettek.

 - Láttam a befutót és azonnal 
tudtam, hogy megóvják, mert a zso-
kém az utolsó pillanatban ostort 
cserélt és emiatt a lovam a hátul-
ról érkező támadó ló elé ment. Saj-
nos ez a versenyünkbe került, pe-
dig könnyedén nyerhettünk vol-
na. De jogos a versenybíróság dön-
tése – mondta nagyon sportszerűen 
Ribárszki Sándor.

- No és az Alagi Díj? 
- Nekem meglepetés Maxim győ-

zelme, bár ha alaposabban elemez-
zük, akkor látnunk kell, hogy az is-
tállónál a közelmúltban változott 
a tréner és a lovas is. De azért csak 
meglepetés, mert voltak ott jobb 
sanszú lovak. Én egy lóval, az esély-
telenek nyugalmával vettem részt a 
versenyen. 

- Alig egy hónap múlva futják a 
100. Magyar Derbyt. Hogyan ké-
szültök?

- A szabályok szerint a legered-
ményesebb, az utolsó öt futáson a 

legtöbb pénzt nyerő 16 telivér in-
dulhat a Magyar Derbyn. A mai na-
pom nem olyan jól sikerült, de még 
nem adtuk fel.  Ha jól számolom, 
akkor a huszadik hely körül va-
gyunk…

- E szerint elképzelhető, hogy a 
legeredményesebb trénerként nem 
lesz induló lovad a centenáriumi 
derbyn?

- Minden elképzelhető, még ez is. 
Száraz György, a Magyar 

Lovaregylet elnöke, neves dunake-
szi polgár, mint mindig, ezúttal is 
lelkes lokálpatriótaként nyilatko-
zott Alagról, a magyar lóversenyzés 
bölcsőjéről, aki azzal kezdte, hogy 
az Alagi Díj a Magyar Derby előtti 
legfontosabb futam.

- Ezen a versenyen dől el, hogy 
melyik ló távbíró és melyiknek van 
nagy esélye a derbyben, amit júli-
us elején rendeznek. Alaghoz egy 
szenzációs jubileum is kötődik, hi-
szen az első Magyar Derbyt 1921. 
június 6-án 4 óra 40 perckor Alagon 
futották. Idén pedig már a 100. Ma-
gyar Derbyt futják, igaz Budapes-
ten a Kincsem Parkban. Az első 
Magyar Derbyt egy Vatinius nevű 
ló nyerte meg, amit az alagi tréner 
Hitch György trenírozott.

- Alag, Dunakeszi, mit jelent a 
mai magyar lóversenyzésben?

- Alag a mindent jelenti, mert 
Alag 150 éve a legbiztosabb bázisa 
a magyar lóversenyzésnek. Ezt jól 
példázza az is, ha a pesti pályával 

bármi is történt, Alag nemcsak tré-
ningtelepként, de versenypályaként 
is helytállt a régi időkben és a köz-
elmúltban is. 2000-ben is Alagon 
futották a Magyar Derbyt, ugyanis 
akkor építették az új tribünt a Kin-
csem Parkban. Alag minden hely-
zetben szolgálja a magyar lóver-
senyzést, a telivérek felkészítését. 

- Számos anekdota és sztori szól 
arról, hogy a régmúltban legendás 
zsokék és idomárok színesítették 
Alag életét. Napjainkban kik a leg-
nevesebbek?

- Kétségtelen tény, hogy az elmúlt 
száz év ebből a szempontból is szí-
nesebb, gazdagabb volt. Igen, régen 
a sikeres és bohém zsokék az akko-
ri sajtó kedvencei voltak, neves írók, 
költők fordultak meg Alagon. Saj-
nos ma nem vagyunk olyan híresek, 
de ki ne emlékezne a legendás Hesp 
családra, az első derbyt nyerő Nagy 
Gézára, majd Kállai Pálra, vagy a 
17 derbyt nyerő Aperianov Zakari-
ás idomárra, vagy említhetem a leg-
újabbkor nagyszerű zsokéi közül 
Kovács Sándor, ifj. Kozma István 

nevét. Ma is vannak tehetséges fia-
tal magyar zsokék, de amióta újból 
elismert lett a magyar lóversenyzés, 
azóta mind több sikeres külföldi 
zsokét szerepeltetnek a tulajdono-
sok. Bízom benne, hogy az Alagon 
működő zsokéiskolában felnevelke-
dő fiataljaink is felnőnek a külföldi 
zsokék szakmai színvonalára.

- Milyen érzés sportigazgató-
ként, dunakeszi önkormányzati 
képviselőként részt venni a futa-
mon és a város nevében gratulálni 
az Alagi Díj győztesének?  - kérdez-
tem az ünnepélyes ceremónia után 
Seltenreich Józseftől.

- Fantasztikus érzés volt és nagy 
büszkeség, hogy a városunk díját én 
adhattam át. Az Alagi Díj átadása 
dunakeszi lakosként különösen fel-
emelő érzés volt számomra, mivel 
nagyapám is zsoké volt. Hatalmas 
büszkeség. Nagyon izgultunk, bíz-
tunk benne, hogy alagi lesz a győztes 
és ez sikerült szerencsére. Fantaszti-
kus érzés díjat átadni, de ez most kü-
lönösen az volt! Büszkék vagyunk rá, 
hogy Alag Dunakeszinek az egyik 
legnevezetesebb része, amelynek 
másfél évszázados hagyománya van, 
amit továbbra is támogathat az ön-
kormányzat. Bízunk benne, hogy 
lesznek még Alagon is lóversenyek és 
ez az Alagi Díj hosszú ideig képviseli 
majd Dunakeszi nevét itt.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Csendes megemlékezés 
Trianonról 

Száraz György: 
Alag a magyar galopp bölcsője - 

Maxim nyerte az Alagi Díjat
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre a hazaszeretet és a magyarság együvé tartozásának gondo-
latától vezérelve, a 102 éve aláírt trianoni békediktátumra emlékezve csendes emlék-össze-
jövetelt szervezett június 4-én a Dunakeszi-Gyártelepen lévő Országzászlónál. 

A boldog győztes 
csapat tagjai
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Kövesse lapunkat 
a Facebookon is!

     

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

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE 
CSŐSZERELŐ, 

KARBANTARTÓ 

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 
SEGÉDMUNKÁS

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 
KAZÁNGÉPÉSZ /
KAZÁNKEZELŐ 

Feltétel: 
- kazángépész vagy 

kazánkezelő képesítés 

Előnyt jelent: 
- csőszerelő, villanyszerelő, 

lakatos képesítés
- Alapfokú számítógépes 

ismeretek
 - Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely 

VAGYONGAZDÁLKODÁSI 
ÜGYINTÉZŐ

Főbb feladatok:
A város Intézményi 
infrastruktúrájának 

működésével kapcsolatos 
adminisztratív 

feladatok ellátása.
Az üzemeltetéshez szükséges 

dokumentációk kezelése, 
szerződések előkészítése, 

vállalkozói számlákhoz 
szükséges dokumentáció 

összeállítása.
Műszaki kollégák munkájának 
támogatása, adminisztrációs 

feladatok ellátása.
Kivitelezések, beruházások 

előkészítésében való részvétel, 
a munkák bonyolításának 

háttértámogatása, az elkészült 
munkák dokumentálásában 

történő részvétel.

Elvárások:
legalább középfokú végzettség, 

érettségi és/vagy műszaki 
végzettség, 

jó kapcsolatteremtő és 
kommunikációs készség,

analitikus gondolkodásmód,
felhasználói szintű 
MS Office ismeret

Az állás betöltéséhez 
előnyt jelent:

hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:
hosszú távú munkalehetőség,
egyéb juttatások - Cafeteria 

rendszerben,

Jelentkezésüket önéletrajzzal 
az alábbi elérhetőségeken 

várjuk:

vagyongazdalkodas@
dkkozuzemi.hu

M U N K A E R Ő  F E LV É T E L

KÖZÉLETI ÚJSÁG

Kiadja:  
Keszi-Press Kft.

Kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

Szerkesztőség: 
2133 Sződliget, Pf. 5. 

Mobil: +36-30/342-8032 
www.dunakanyarregio.hu 

E-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

Tördelés: 
dtp.telework

Nyomda:  
Mediaworks Hungary Zrt.

Felelős vezető:  
Szabady Balázs nyomdaigazgató

HIRDETÉSFELVÉTEL:
a Szerkesztőségben: 
a +36-30/342-8032-es 

telefonszámon. 

E-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  

a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-

változtatása nélkül – szerkesztett formában 

közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem 

küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a 

szerző felel.  A hirdetések valódiságát a kiadó 

nem vizsgálja, tartalmáért  

felelősséget nem vállal!

     

A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

Látványos légi bemutató, oldtimer és retro járművek földön, és levegőben 
és Retro Rádió Fergeteg Party a '80-as, '90-es évek magyar sztárjaival.

A Duna-Dráva Cement Kft. 
(DDC) több mint egy évti-
zede indította útjára a Zöld 
Megoldás-pályázatot a kör-
nyezettudatos kezdeménye-
zések támogatására. Azóta 
mintegy 53 projekt valósult 
meg összesen 74 millió fo-
rint összértékben. 

2022-ben is sok szeretettel 
várjuk repülőgépek és a vete-
ránjárművek szerelmeseit Du-
nakeszin. A Dunakeszi Rep-
téren, immár 6. alkalommal 
megrendezésre kerülő Duna-
keszi Repülőnap- és Veterán-
jármű találkozó idén is igyek-
szik ámulatba ejteni a résztve-
vőket lélegzetelállító légi be-
mutatóival és nagyszabású 
oldtimer és retro járműveivel, 
mind a földön, mind az égen.

PROGRAM:
2022.06.11, SZOMBAT 
(09.00 – 01.00)
A szombati nap a retro életér-
zés és a veterán hangulaté föl-
dön és égen.
• Veteránjárművek, motorok, 
traktorok, stabil motorok
• Légi bemutatók: Li-2, Po-2, 
Kánya, Gerle
• Veteránjármű-szépségver-
seny

• Veteránbörze
• Veteránjármű-felvonulás
• 2. világháborús hadijáték 
tankok- (T-34 és Tigris), ha-
gyományőrzők részvételével
• Katonai hagyományőrzők 
kiállításai
• Mezőgazdasági gépbemutató
• Csillagmotor bemutató
• New Point Blues és Török 
Ádám koncert
 
A napot a RETRO RÁDIÓ 
(103.3 FM) Fergeteg Partyja 
zárja: DJ ThomX, Zalatnay 
Sarolta, Krisz Rudi, Besti-
ák, Vincze Lilla (Napoleon 
Boulevard), Zoltán Eri-
ka, Csordás Tibi (X-Fiesta), 
TNT Track, DJ Dominique – 
Exclusive DJ set
 
VETERÁNOSOK FIGYE-
LEM! Kizárólag a szombati 
napon várunk benneteket ki-
települni. Gyertek el és hoz-

zátok magatokkal 30 év felet-
ti járműveiteket. Előzetes re-
gisztráció nem szükséges!
 
2022.06.12, VASÁRNAP 
(09.00 – 20.00)
Vasárnap minden esetben az 
égre szegeződik a tekintet. 
Idén is köszönthetjük a levegő 
nagyágyúit.
• Besenyei Péter 
bemutatórepülés
• Imre Lujó bemutatórepülés
• Veres Zoltán bemutatórepülés
• Vári Gyula bemutatórepülés
• 2. világháborús hadijáték 
tankok- (T-34 és Tigris), ha-
gyományőrzők részvételével
• Katonai hagyományőrzők 
kiállításai
• Mezőgazdasági gépbemutató
• Csillagmotor bemutató
 
Mindkét napon:
• Sétarepülés egész nap - Ma-
lév Aero Club szervezésében 

• Családi – és gyerekprogra-
mok
• Tudj többet - Élj jobban 
(mini KRESZ-pálya, baleset-, 
bűnmegelőzés kicsiknek, csa-
ládoknak)

BELÉPÉS:
Érvényes Dunakeszi Kártyá-
val rendelkezőknek a rendez-
vény teljes ideje alatt a belépés 
INGYENES! Dunakeszi Kár-
tya kiváltásával kapcsolatban 
az alábbi linken tájékozódhat-
nak:
https://www.dunakeszi.hu/
kartya

A belépés 14 év alatti gyermek 
számára ingyenes, de kizáró-
lag szülői felügyelet mellett 
engedélyezett.
Jegyek kaphatók 2022.05.15-
től a Oneticket oldalán!

Jegyárak:
- 2022.06.11., szombat – 
EGÉSZNAPOS JEGY: 3.500 Ft
- 2022.06.11., szombat – ESTI 

JEGY (Fergeteg Partyra, belé-
pés: 19:00-tól): 2.500 Ft
- 2022.06.12., vasárnap – 
EGÉSZNAPOS JEGY: 3.500 Ft
- 2022.06.11 - 2022.06.12 – 
BÉRLET: 5.000 Ft (csak elővé-
telben (online) megvásárolha-
tó, helyszínen nem elérhető)
A műsorváltozás jogát fenn-
tartjuk! – olvasható a dunake-
szi.hu-n.

Dunakeszi Veteránjármű- 
és Repülőnap 2022

Újabb projekteket avattak fel a DDC 
Zöld Megoldás-pályázatának keretében

A pályázat keretében jú-
nius elején több pro-
jektet is felavattak; 

az Azonos Esélyekért Ala-
pítvány “Napozzunk” elkép-
zelését, valamint a Váci Ju-
hász Gyula Általános Iskola 
„Csend a zajban” nevet vise-
lő projektjét. 

A Szokolyai Cseh Péter Ál-
talános Iskola és az Azonos 
Esélyekért Alapítvány szer-
vezésében megálmodott „Na-
pozzunk” projekt célja az in-
tézményben működő napele-
mes rendszer fizikai bemuta-
tása és a gyakorlati hasznosu-
lás ismertetése a gyerekekkel 
és szüleikkel egyaránt. A pro-
jekt megvalósulását a DDC 
közel 900 ezer forinttal támo-
gatta.

A Váci Juhász Gyula Álta-
lános Iskola a "Csend a zaj-
ban" elnevezésű projekttel in-
dult és nyert a pályázaton. A 
projekt keretében egy kisker-
tet hoztak létre, amely nem 

csupán veteményesként szol-
gál, hanem az iskolába járó 
minden kisiskolás megismer-
heti és megfigyelheti, gon-
dozhatja a növényeket, ezál-
tal növelve a felelősségválla-

lás készségét. A projekt meg-
valósulását 417 ezer forinttal 
támogatta a DDC.

A nyár folyamán további át-
adók várhatóak a térségben és 
Baranya megyében egyaránt.
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Sajtótájékoztató egy budapesti rendezvényhajón 
2022. június 9-én. MTI/Máthé Zoltán

Csak a Fóti Futi névre 
régen keresztelt futó-
versenyen az idén 500 

benevezőt regisztráltak az 
Impulzus Egyesület szerve-
zői. A versenyen négy távon 
lehetett indulni, hogy min-
denki részt vehessen, az is, 
akinek a félmaraton rémisztő 
lenne. Így lehetett választani 
2, 5, 12 és a 21 km-es táv kö-
zött, azonban mindegyiknél 
hirdettek győztest.

A főzőverseny után is jelen-
tős volt az idén is az érdeklő-
dés. 27 csapat vetélkedett bog-
rács étel, grill étel és reform 
étel kategóriában. Akár nyert 
egy csapat, akár nem, minden 
étel elfogyott az utolsó falatig 
a vidám társaságokban, ahol 
azért az alkotókon kívül má-
sokat is megkínáltak. A szak-
szerű bírálatról mesterszaká-
csok, konyhafőnökök és szak-

oktatók alkotta zsűri gondos-
kodott. Az idei versenyben a 
győztesek a díjak mellett egy-
egy vándorfakanalat vihettek 
magukkal, jelezvén, hogy ha 
azt meg is szeretnék tartani, 
akkor jövőre is ki kell rukkol-
ni egy ételremekművel. 

Mindezek mellett azért ez 
a nap elsősorban a gyerme-
kek szórakoztatására szol-
gált, s ebben nem is volt hi-
ány. Nagy sláger volt a nem-
régen felavatott, verseny szin-
tű gördeszka-pálya, és a már 
jól ismert ugratós kerékpár-

A zarándokvonatoknak különös hangulata van. Minden 
vonatnak volt lelki vezetője, a miénkben éppen Böjte 
Csaba ferences testvér, aki a rá jellemző tiszta, hiteles 

gondolataival már a vonat elindulásakor gondoskodott a vilá-
gi gondok közüli kiszakadásról, a lelkek feltöltődéséről, s egy 
Székesfehérvárról érkezett kántor pedig sok-sok Szűz Máriával 
kapcsolatos ősi énekről. Természetesen volt több pap is a vona-
ton, akiknél a gyónást is el lehetett végezni, hogy tiszta lelkület-
tel járulhassunk a Kis Somlyó és a Nagy Somlyó közötti nyereg-
ben szentáldozáshoz. Bár a vonatozásnak vannak kényelmetlen-
ségei, de összességében mégis igen nagy békességben és élmé-
nyekkel telve érkeztünk haza.

Aki azt gondolja, hogy Csíksomlyó csak egy a vallási kegy-
hely közül, az óriásit téved. 1990-es évektől ez az összmagyarság 
szent helye, az elszakított Erdély szívében, ahol évente gyűlünk 
össze magyar-, székely- és Erdély zászlókat lobogtatva, s ezt nem 
suttyomban, hanem nyíltan fölvállalva magyarságunkat a már 
több mint 100 éve román fennhatóság alá került területen. Ne-
künk is megdobogtatja a szívünket ez a csodálatos együttlét, de 
gondoljunk az ottani magyarok, székelyek, csángók leírhatatlan 
büszkeségére, hogy évente egy napon kézzelfoghatóan érezhe-
tik, nincsenek egyedül, ők is a mi több ezer éves népünkhöz tar-
toznak. Nem mondott beszédet, de velünk volt Áder János, ed-
digi államfőnk is, ami szintén jelzés értékű volt számukra.

Egyesek szerint a búcsújárás története 1444-ig nyúlik vissza, 
de az biztos, hogy 1567-ben János Zsigmond fejedelem Csík, 
Gyergyó és Kászon lakosságát erőszakkal akarta az unitárius 
hitre téríteni. A katolikus székelyek azonban a fegyverrel rájuk 
törő fejedelem hadát megfutamították. A vitézségük mellett, hi-
tük szerint a magyarság védőszentjének Boldog Asszony köz-
benjárása volt a döntő segítség a győzelemhez, ugyanis az összes 
asszony, gyermek és az öreg a templomban imádkozott a csa-
ta közben a győzelemért, a vallásuk változatlan megtartásáért 
az ősidőktől fogva szentként tisztelt Babba Máriához. Ez a csa-
ta 1567 pünkösd szombatján történt, s azóta is zajlanak a hála-
adó búcsújárások. A székelyek akár 30-40 kilométerről is gyalog 
zarándokolnak a templomuk zászlaja (keresztalja) alatt népvise-
letben, érkeznek a csángó falvak táblával jelezve falujuk nevét, 
s ehhez jönnek a Duna-Tisza tájairól érkezők, de még a vona-
tunkon is utazott több mint száz fiatal Kárpátaljáról, s mindig 
akadnak Nyugat-Európából, sőt a tengeren túlról is magyarok, 
akik így akarják mutatni, hová tartoznak. Találkoztunk Horto-
bágyról érkezett, cifraszűrt viselő pásztorokkal.

Felemelő érzés együtt lenni ennyi jóérzésű magyarral. 

Windhager

 „…Elvégződvén a verekedés, visszafordulnak hazafelé a csíkiek 
mikor közelgettek volna a klastromhoz, eléjök ment az ottan mar-
adott nép, kimondhatatlan örömmel fogadták egymást s együtt 
zengő dicséretekkel a templomba sietének, hol a nagyhatalmú 
Szűznek szép képe előtt hálát adának az Úristennek, hogy őket 
az igaz hit üldözőitől megmentette. Történék a dolog 1567-ben 
pünkösd szombatján. Annak emlékezetére most is minden esz-
tendőben azon napon egybegyűlnek oda, de nemcsak Csíkból…”.
Id. Cserey Farkas: Geographia Mariana Regni Hungariae. 1780.

Navracsics Tibor terü-
letfejlesztésért és uni-
ós források felhasz-

nálásáért felelős miniszter 
az esemény csütörtöki buda-
pesti sajtótájékoztatóján el-
mondta: a Veszprém-Balaton 
2023 Európa Kulturális Fővá-
rosa programsorozat is meg-
jelenik a VéNégy Fesztiválon. 
Kiemelte: a VéNégy Fesztivá-
lon jó lehetőséget látnak arra, 
hogy a kultúra közösségte-
remtő erejére is felhívják a fi-
gyelmet.

Hoppál Péter kultúráért fe-
lelős államtitkár arról beszélt, 
hogy a négy ország együttmű-
ködésében a fesztivál üzenete 
e köré fonódik.

Rétvári Bence, Nagymaros 
kormánypárti országgyűlé-
si képviselője kiemelte: magas 
minőségű színházi és zenei 
programokat kínál az egye-
di helyszínen megszervezett 
fesztivál.

„Önfeledt 4 nap a mesés 
Dunakanyarban! A Dunaka-
nyar szívében, egy vadregé-
nyes helyen a VéNégy Fesz-
tivál és Színházi Találkozó! 
Nagymaroson, a Duna-par-
ton, a Börzsöny, és a Szent Mi-
hály hegy lábánál, szemben a 
Visegrádi várral és a Pilis he-
gyeivel, csodaszép környezet-
ben élvezhetjük a jobbnál jobb 
programokat. Az ország egyik 
legbarátságosabb fesztiválját 
a népszerű magyar zeneka-
rok koncertjei mellett színhá-
zi előadások, sportolási lehe-
tőségek, közösségi programok 
és a gasztronómiai kínálat te-
szik különlegessé.

Laza, fröccsözős, ottalvós, 
bulikázós, vízpartos, naple-
mentés, egy új helyszínt fel-
fedezős - ez a VéNégy Feszti-
vál és Színházi Találkozó!” – 
olvasható a szervezők ajánlá-
sában.

Fóti futi – gyermeknap – főzőverseny
A gyermeknapra szervezték Fóton a szokásos futóversenyt és a főzőversenyt. Ez már régi 
szokás, hogy az önkormányzat május utolsó hétvégéjén a Somlyó tóhoz és a mellette lévő 
egykori úttörőtábor szabad területére csábítja nem csak a gyermekes családokat, de a futás 
szerelmeseit és a főztükre büszke lakosokat, akik aztán hívják a szomszédaikat és rokonai-
kat, barátaikat, aminek az a következménye, hogy szinte a város teljes lakossága megfordul 
a nap folyamán a tóparton.

pálya, de emellett nagyon sok 
érdekes újszerű játékszeren 
próbálhatták ki ügyességüket 
a kicsik és a nagyok. Mindezt 
a szülők is elégedetten nyug-
tázták, mivel minden játék-
szert ez alkalommal ingye-
nesen használhattak, így nem 
kellett mélyen a zsebükbe 
nyúlniuk. 

A szervezők igyekeztek 
a környezettudatosságra, a 
környezet védelmére, a fenn-
tarthatóságra irányítani a 
gyermekek és a szülők figyel-
mét. Ennek jegyében válogat-
ták ki, milyen játékok, kéz-
műves eszközök kerüljenek a 
gyerekek látókörébe. Többek 
között nem használtak mű-
anyag poharakat és újrahasz-
nosított anyagokból készült 
hangszerekkel (is) zenéltek. 
A sok újdonság közül jelen-
tős volt, hogy ez alkalommal 
sikerült a tavat is bekapcsol-
ni a gyermeknap rendszeré-
be, s a helyi egyesület segít-
ségével kajakozni is hívták a 
gyerekeket, sőt volt egy tutaj, 
amin főztek is. Ugyancsak 
népszerű lett a hullámvasútra 

emlékeztető ládavasút. Vol-
tak ügyességi játékok labdák-
kal, a sportegyesület szerve-
zésében. Emellett kipróbál-
hatták ügyességüket a gye-
rekek a 7 méteres, kétoldalas 
mászófalon, persze a bizton-
ságukról biztosító kötelek, 
karabinerek gondoskodtak. 
Tetszett a gyerekeknek az 
eurojamping, az ugrálóvár, 
s nagy sikere volt az öku-
labirintusnak. Sok gyermek-
nek volt élmény beülni egy 
tűzoltóautóba, rendőrjárőr 
gépkocsiba, hát még, ha a szi-
rénát is meg lehetett szólal-
tatni. Bemutatkoztak a városi 
sportegyesületek csoportjai, 
táncosai, és zenei élmények-
ben is bőven akadt választási 
lehetőség a két gyermekkon-
certen, ahol a Zabszalma és 
a Tücsökzenekar lépett föl. A 
Muharay Színjátszókör pedig 
mesés játékokkal örvendez-
tette meg a családokat.

Még a tinikre is gondoltak, 
akik már másként szeretnek 
szórakozni. Ők külön vonul-
tan élvezték a napot billiárd-
asztal, darts, kötélpálya mel-

lett, s kitörő üdvrivalgással 
fogadták a Carson Coma ifjú-
sági zenekart.

A tér csak napnyugtára 
ürült ki, s a hazaindulók egy-
behangzóan igen jó hangulat-
ról számoltak be.

Windhager
Fotó: Jarabin Kinga

Félmilliónyi magyar Csíksomlyón Június 23-án kezdődik 
a VéNégy Fesztivál 

és Színházi Találkozó
A vírus miatt két évig nem mehettünk, így már sokan fenték a 
fogukat az idei zarándoklaton való részvételre. Vannak egyé-
nileg, gépkocsival utazók, többen hosszabb időt szánnak rá, 
s rokonlátogatást is beiktatnak közben, az egyes települések 
szoktak erre az ünnepre testvértelepülési látogatást is szer-
vezni. Mindezek mellett a magyar vasút missziós vonatokat is 
beállít erre az alkalomra. Jó néhányan vettünk részt a Duna-
kanyar és környéke településeiről is az idei csíksomlyói bú-
csún. Öröm volt találkozni a dunakeszi, fóti, sződligeti, és a 
váci ismerősökkel. 

A nagymarosi Duna-parton ötven zenei programmal, köztük 
a Morcheeba koncertjével, színházi, utcaszínházi előadások-
kal, természetjáró és családi programokkal várja a látogató-
kat a IX. VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó június 23. és 
26. között.

A Dunakanyarból is sokan zarándokoltak el a történelmi helyre
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Látványos sportbemutatókkal, színes programokkal, dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő és dr. Beer Miklós nyugalma-
zott megyéspüspök emelkedett hangvételű köszöntőjével, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökének méltató szavaival, gaszt-
ronómia finomsággal, helyben sütött rétessel, jó hangulatú baráti beszélgetésekkel, visszaemlékezésekkel ünnepelték a Váci 
Reménység Egyesület alapításának 100. évfordulóját.

Sportos családi nappal 
ünnepelték a centenáriumot

Demény Katalin, dr. Beer Miklós és dr. Rétvári Bence 
együtt sütötte a Rétvári rétest 

A sporttörténelmi esemé-
nyen megtelt az ünneplők 
sokaságával a két éve újjáé-

pített modern sportcentrum impo-
záns épülete mellett lévő – ugyan-
csak - újjávarázsolt sportpálya 
gyepszőnyege május 28-án.

A monstre program „háziasszo-
nya”, Fábián Nikoletta kedves sza-
vakkal köszöntötte az ünneplők né-
pes táborát, akik között szinte min-
den korosztály képviselői jelen vol-
tak. Az egészen fiatal sportolók és 
szüleik mellett az ünneplők között 
ott voltak a szépkorú, ősz hajko-
ronájú, az egyesület fennmaradá-
sáért mindvégig kiálló hölgyek és 
urak is. Köztük az a Moys Csaba is, 

aki hosszú éveken át irányította az 
egyesületet, napjainkban pedig az 
elnökség tiszteletbeli tagjaként se-
gíti tanácsaival a történelmi múl-
tú Váci Reménység Egyesület tevé-
kenységét. 

A nagyszínpadon egymást követ-
ve hangzottak el az ünnepi köszön-
tők, a látványos bemutatók, a sport-
ágak képviselőivel, a cserkészek ve-
zetőjével, a tűzoltók parancsnoká-
val készített tartalmas interjúk, mi-
közben a sportpályán kezdetét vette 
a kispályás labdarúgótorna, a fiatal 
vívók bemutatója…

Dr. Rétvári Bence, a város ország-
gyűlési képviselője ezúttal is meg-
vendégelte a közönséget a helyben 

sütött Rétvári rétessel, aki ezúttal 
dr. Beer Miklós nyugalmazott váci 
megyéspüspökkel közösen készítet-
te el a finom desszertet.

- Nagy örömünkre, mint ahogy 
azt 100 éve az alapítók is remélték, 
ma is működik, és meghatározó sze-
repet tölt be a város életében a Váci 
Reménység Egyesület – mondta ün-
nepi köszöntőjében Rétvári Bence. 
– Az egyesület nemcsak, hogy van, 
hanem erőtől duzzadva fejti ki te-
vékenységét – tette hozzá. A politi-
kus szerint az alapítók hittek abban, 
hogy a trianoni trauma után is érvé-
nyesül Magyarország érdeke a Kár-
pát-medencében. – A mi feladatunk 
és felelősségünk, hogy a Reménység 
alapítónak szellemiségét ápolva és 
nyomdokaiban haladva küzdjünk a 
független Magyarországért, amely a 
saját lábán áll – hangsúlyozta az or-
szággyűlési képviselő.

Rétvári Bence kiemelte: a Re-
ménység modern sportcentrumá-
nak felépítése és bővítése az egyik 
legnagyobb váci fejlesztés volt, me-
lyet több mint 774 millió forinttal 
támogatott a magyar állam. A kor-
szerű létesítmény iránti igényt jól 
mutatja, hogy a váci és a környező 
települések sportolói mindig meg-
töltik a pályát, az edzőtermeket – 
húzta alá az országgyűlési képvi-

selő, aki újabb sikeres 100 évet kí-
vánt a Váci Reménység Sportegye-
sületnek.

Az egyesület elnöke, Kovács Örs 
Levente örömét fejezte ki, hogy a 
koronavírus-járvánnyal sújtott ne-
héz időszak után újra együtt lehet-
nek az újjáépített gyönyörű sport-
centrumban, melyben közösen ün-
nepelhetik az százéves évfordulót. 
„Kevés magyarországi szervezet 
dicsekedhet ilyen gyönyörűséges 
múlttal, mint a mi egyesületünk. 
Büszkék vagyunk rá és bízzunk 
benne, hogy a következő száz év is 
ilyen nagyszerű lesz” – mondta. 

Fábián Fédra elnökségi tag, az 
egyesület közmegbecsülésnek ör-
vendő „mindenese, arca”  kiemel-
te: büszke arra, hogy a patinás egye-
sület tagja lehet. Mint fogalmazott: 
a gazdag múlt kötelezi is őket arra, 
hogy tovább éltessék a hagyomá-
nyokat, a reményt, azt a szellemi-
séget, amit az alapító Vanyek Béla 
kanonok örökül hagyott, s amiben 
a hazaszeretet, a hit erősítése is ki-
emelkedően fontos.

Tóth Barnabás elnökségi tag, 
cserkészvezető elismeréssel beszélt 
az egyesület munkatársainak min-
dennapos tevékenységéről, a cente-
náriumi ünnepség megszervezésé-
ről. Az érdeklődők figyelmébe aján-

lotta a jubileum alkalmából meg-
jelentetett könyvet, amiből nagyon 
sok érdekességet megtudhatnak az 
érdeklődők a klubról.

A VRE centenáriumi ünnepségét 
megtisztelte jelenlétével Szabó Lász-
ló, a Magyar Paralimpiai Bizottság 
elnöke és főtitkára, Urr Anita. 

– A magyar sport meghatározó 
része a fogyatékos sport, melynek az 
egyik kiemelkedő bázisa a Váci Re-
ménység Egyesület. A paraatléták 
sportolási lehetőségeinek a biztosí-
tása nagyon fontos üzenet. Én úgy 
szoktam megfogalmazni, hogy fo-
gyatékosnak lenni nem azt jelenti, 
vesztesnek lenni, attól, mert valaki 
fogyatékosként él, sportol, nem kell, 
hogy vesztes legyen, sőt, kerüljenek 
közülük minél többen a győztesek 
oldalára! Úgy látom, hogy a magyar 
emberek között a fogyatékosok se-
gítésének, támogatásának egyre na-
gyobb presztízse és fontossága van.

Az elnök szerint ezt a társadal-
mi megbecsülést segíti a Váci Re-
ménység Egyesület példaértékű tel-
jesítménye is. – Az egyesület nem-
csak a sportban segít, hanem egy-

fajta világlátást ad a fiataloknak, 
üzenetet, tudást, információt köz-
vetít, amely alakítja, formálja a fo-
gyatékkal élőkről alkotott képet. Itt 
Vácon nem „csak” rekortánt, kosár-
labdapályát, távolugró gödröt, a fo-
cikapukat látjuk, hanem egy közös-
séget, amely egymást segítve össze-
fog a tagjaiért – hangzottak az el-
nök elismerő szavai.

A látványos és jó hangulatú ün-
nepség résztvevői körében nagy si-
kert aratott Oroszi Sándor babgu-
lyása, a már fentebb említett Rétvá-
ri rétes, a látványos galambröptetés, 
és még hosszasan lehetne sorolni a 
centenáriumi megemlékezés tartal-
mas programjait…

A családi nap díszvendége volt 
Rétvári Bence és Beer Miklós, akik-
nek nagy szerepük volt a sportcent-
rum megvalósításában. Mindket-
ten további sok sikert kívántak a vá-
ros egyik legpatinásabb, legsokol-
dalúbb egyesületének, a Váci Re-
ménység Egyesületnek. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress


