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AZ ARANYVONAT 
Az aranyvonat hetvenöt évvel ezelőtt, 1938-ban államalapító királyunk, 
Szent István halálának 900. évfordulójára emlékeztetve indult országjáró 
körútra. Mint azt a korabeli sajtó is írta: „az aranynál is fontosabb erek-
lyét, a nagy király jobbját vitte magával három éven át, pontos menetrend 
alapján összeállított útvonalon, a lehető legtöbb magyar települést felke-
resve.” A Kárpát-medencei magyar közösségeket összekapcsoló ország-
lás ereklyeszállító szimbólumát, az aranykocsi újjáépítését tervezik ci-
vilszervezetek. Az aranyvonatot és küldetését bemutató kiállítást június 
7-én nyitják meg Dunakeszin, ahol 75 évvel ezelőtt felépítették a történel-
mi korszak szimbólumává vált vasúti kocsit. 

Összefogás a Szent Jobbot szállító 
vasúti kocsi felújítására 
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Dinamikusan fejlődik Vác idegenforgalmi kínálata
Négy Kossuth-díjas művész alkotásai egy helyen

A minap az országos és regionális sajtóképviselőinek, a meghívott turisztikai szakemberek számára rendezett konferenciát a Vác és Környéke TDM 
Nonprofit Kft., melynek vezetőmunkatársai színvonalas tájékoztatót tartottak az ezeréves város turisztikai stratégiájáról, az idegforgalmat szolgáló fej-
lesztésekről. A Dunakanyar szívébe ellátogató szakemberek betekintést nyerhettek az önkormányzat turisztikai cége által 2011-ben elnyert mintegy 50 
millió forint KMOP pályázat időarányos megvalósításába. A 2012-2013-as esztendőt felölelő projekt jelentőségét jól jelzi, hogy a konferencián előadást 
tartottak a város vezetői, a résztvevőket köszöntötte Harrach Péter országgyűlési képviselő is. 

A vendégeket a Város-
háza dísztermében 
Gozmány Gabriel-

la, a Vác és Környéke TDM 
Nonprofit Kft. vezetőmun-
katársa köszöntötte, akinek 
megnyitó gondolatai után 
Harrach Péter országgyűlési 
képviselő üdvözölte a konfe-
rencia résztvevőit. 

- Vác egy különös lehető-
ségeket rejtő régiónak a köz-
pontja. Ebben a városban 
mindannyiunk nagy örömére 
sok szépség található. Ezek-
nek a megújítása és az új le-
hetőségeknek a megteremté-
se minden vácinak érdeke, de 
azoknak is, akik idelátogat-
nak ebbe a városba – mond-
ta az országgyűlési képvise-
lő. Harrach Péter elismerését 
fejezte ki a projekt megvaló-
sításában résztvevőknek, 
a város vezetőinek, akik az 
ország nehéz helyzetében is 
példamutatóan helytállnak, 
támogatják a közös célkitű-
zések megvalósítását.

Fördős Attila polgármes-
ter már Vác szépségeit, ér-
demeit, lehetőségeit sorolta. 
Elmondta: a Kultúra Magyar 
Városában óriási lehetősége 
van a kultúra hangsúlyozá-
sának, kínálatának. 

- A legfontosabb mondan-
dó az, hogy azt az összefüg-
gést hangsúlyozzuk, amely a 
kultúra és a turizmus között 
van – mondta.

Fördős Attila polgármes-
ter ismertette a konferen-
cia résztvevőivel, hogy egy 
tudatos, az idegenforgalom 
további növelése érdeké-
ben kimunkált stratégia je-
gyében átalakították az ér-
téktárat. Egy helyen, a Pan-
nónia Házban helyezték el 
a város közgyűjteményét. 
Itt tekinthető meg a kétsze-
res Kossuth-díjas Gádor Ist-
ván keramikus hagyatéka, 
Hincz Gyula gyönyörű fest-

ményei, a páratlan értékű 
és szépségű öntöttvas gyűj-
temény, az Európa hírű Ha-
raszti Mihály mestercuk-
rász alkotásai, az egykoron 

az angol királyi család bizal-
mát és megrendeléséit élve-
ző Váczy György könyvkötő-
mester míves munkái is. 

- A polgármester emlí-
tést tett a modern művésze-
ti gyűjteményről és a váci 
alkotóknak létrehozott ka-
marateremről. A város gaz-
dag fotóipari múltjára utal-
va felvázolta egy későbbi fo-
tómúzeum létrehozásának 
lehetőségét is. Nagy siker-
nek értékelte, hogy a Fónay 
– HUMÁNIA - Társulattal 
közreműködve megalapítot-
ták a váci színházat. 

A tervek között kiemelte: 
szeretnének a TDM keretein 
belül egy programirodát is 
létrehozni, amely a civil kez-
deményezéseket is koordi-

nálja és hirdeti.  A Memento 
Mori teljes anyagát is vissza 
kívánják szerezni és a püs-
pöki palota pincéjében be-
mutatni. Fördős Attila el-

mondta még: erről folytak 
már tárgyalások Beer Mik-
lós megyéspüspökkel is.  Be-
széde végén a város gasztro-
nómiai sokszínűségét emel-
te ki a városvezető és arról 
beszélt, hogy cél egy szállo-
da kialakítása is Vácon.

- Egy fontos naphoz érkez-
tünk, egy vállaláshoz, mely 
egy köztes állomás – ezzel 
kezdte beszédét Pető Tibor 
alpolgármester, aki a váci 
turizmus értékeiről beszélt 
országos kitekintésben. - 
2010-es esztendőt követő-
en az Új Széchenyi Tervben 
egyértelműen fogalmazó-
dott meg, hogy a turisztikai 
ágazatot, mit egy húzóága-
zatot képzeli el a kormány-
zat. Ehhez az országos kon-

cepcióhoz illeszkedve terv-
ként fogalmazódott meg Vác 
városában is, hogy először a 
helyi desztinációt kell kiala-
kítani, majd erre építve – a 

többi dunakanyari húzóvá-
rossal összefogva – lehet a 
Dunakanyart márkanévvé 
formálni, emelni. Pető Tibor 
szerint értékei és hagyomá-
nyai révén Vácot méltán le-
het a Duna bal partja turisz-
tikai központjának nevezni.

- Vác ezeréves történelmi 
város, melyben jelentős az 
egyházi turizmus is, hiszen 
15 templom van a települé-
sen. Sportturisztikai célpont 
is Vác, hiszen nagy múltú 
egyesületek és sikeres spor-
tolók élnek itt, de a Naszály, 
és a Duna is vonzza a kirán-
dulni vágyókat – fogalma-
zott az alpolgármester.  

Papp Ildikó, a Vác és Kör-
nyéke TDM ügyvezető igaz-
gatója is a város értékeit mu-
tatta be. Vácot egy olyan fá-
hoz hasonlította, melynek 
minden ága él, üde zöld. Be-
szélt a fokozatosan beveze-
tésre kerülő arculatváltás-
ról, a Dunakanyar, mint már-

kanév „felépítéséről”, a kom-
munikáció és a marketing 
jelentőségéről. Külön hang-
súllyal szólt a városban rej-
lő kulturális, gasztronómiai 
és turisztikai lehetőségek-
ről, melyeket szeretnének 
minél igényesebb formában 
a nagyközönség elé tárni. 

Gozmány Gabriella pályá-
zati referens pedig ismertet-
te a projekt alakulását, és a 
terveket, melyek még ebben 
az évben valósulnak meg. 
Az előadásokat követően a 
vendégek megtekintették 
a pályázat keretében felújí-
tott Váci Tourinform Irodát, 
majd a Pannónia Ház egye-
dülálló kiállításait, melyeket 
a látvány mellett Papp Lász-
ló, a Váci Művészeti Gyűjte-
mények kurátora színes szto-
rikkal, legendákkal átszőtt 
történetekkel tett maradan-
dó élménnyé.

A szerk.
Fotó: kesziPress
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Összefogás a Szent Jobbot szállító vasúti kocsi felújítására Megújul a váci vasútállomás
AZ ARANYVONAT A váci vasútállomás átépítésével kapcsolatban május 10-én sajtótájékoztató kereté-

ben Pető Tibor alpolgármester ismertette a legfontosabb tudnivalókat.  

Az aranyvonat hetvenöt évvel ezelőtt, 1938-ban államalapító királyunk, Szent István 
halálának 900. évfordulójára emlékeztetve indult országjáró körútra. Mint azt a kora-
beli sajtó is írta: „az aranynál is fontosabb ereklyét, a nagy király jobbját vitte magá-
val három éven át, pontos menetrend alapján összeállított útvonalon, a lehető legtöbb 
magyar települést felkeresve.” A Kárpát-medencei magyar közösségeket összekap-
csoló országlás ereklyeszállító szimbólumát, az aranykocsi újjáépítését tervezik ci-
vilszervezetek. Az aranyvonatot és küldetését bemutató kiállítást június 7-én nyitják 
meg Dunakeszin, ahol 75 évvel ezelőtt felépítették a történelmi korszak szimbólumá-
vá vált vasúti kocsit. 

A fejlesztésben a projekt 
gazda a Nemzeti Infrast-

ruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF), 
Vác városa koordináló, se-
gítő szerepet tölt be, mond-
ta bevezetőben az alpolgár-
mester. A továbbiakban ar-
ról szólt, hogy a beruházás 
a város életében talán a leg-
fontosabb fejlesztés, hiszen 
1987 óta húzódó probléma 

megoldásán lehetnek túl az 
elkövetkezendő másfél-két 
esztendőben. 
– Nagyon fontos, hogy ko-
ordináltan tudjunk együtt 
dolgozni mind a kivitelező, 
amelyik egyébként a Kőka-
pu 2012 Konzorcium, mind a 
projekt gazda, a NIF, mind az 
önkormányzat, mind pedig 
Vác város lakossága – hang-
súlyozta Pető Tibor. – A la-
kosság mindenekelőtt azzal 
tud segíteni, ha türelemmel 
van a kivitelezés során. Biz-
tosak vagyunk abban, hogy 
lesznek problémák, nehéz-
ségek az elkövetkezendő két 
esztendőben, azonban abban 
is biztosak vagyunk, hogy az 
elmúlt harminc esztendőben 
sokkal több problémát éltek 
át azok az utasok, akik vas-

úton kívántak elutazni vá-
rosunkból. 

A sajtótájékoztatót köve-
tően Vác állomás vasúti pá-
lya és kapcsolódó létesítmé-
nyek korszerűsítésének ter-
vezése és kivitelezése cím-
mel kötelező lakossági fó-
rumot tartottak a NIF és a 
Kőkapu 2012 Konzorcium 
munkatársai. 

Lapunk megkeresésére 
Loppert Dániel, a NIF kom-
munikációs vezetője a mun-
kálatokról a következő tájé-
koztatást adta: 

Cégünk beruházásában va-
lósul meg Vác állomás átépí-
tése és a vasúti pálya korsze-
rűsítése. A kivitelezési mun-
kálatokat a közbeszerzésen 
nyertes Kőkapu 2012 Konzor-
cium végzi, a szerződés ösz-
szege megközelítőleg nettó 
15 milliárd forint.

Az állomás teljes körű át-
építése magában foglalja a 
vasúti vágányhálózat teljes 
átépítését, valamint a kap-
csolódó vasúti infrastruk-
turális elemek korszerű-
sítését is. A kényelmetlen, 
keskeny peronokat elbont-
ják és új, az akadálymente-

sítésnek megfelelő 55 centi-
méter magas peronok épül-
nek. 

A jelenlegi balesetveszé-
lyes, szintbeni átjárás he-
lyett korszerű, tágas, az ál-
lomás mindkét oldalát ösz-
szekötő aluljáró biztosít-
ja a gyalogos forgalmat. Az 
akadálymentességről liftek 
gondoskodnak. Az utasfor-
galom időjárás elleni védel-
mére perontetők létesülnek 
s az állomásépületet is tel-
jes egészében korszerűsítik.

Deákvár és a városköz-
pont közötti kapcsolat javí-
tása érdekében a Naszály úti 
aluljáró mellett új gyalogos 
és kerékpáros aluljáró léte-
sül, ahonnan lépcsők vezet-
nek fel a peronokhoz. Ezzel 
együtt a meglévő szűk ke-
resztmetszetű (1 sávos) utat 
és járdát megszüntetik, s az 
aluljáró 2x1 közúti sávon tel-
jes egészében használható 
lesz a gépjárművek számára. 
Az állomás megközelíthető-
ségének javítása érdekében 
mintegy 350 férőhelyes P+R 
parkoló létesül mind a deák-
vári, mind a Duna felöli ol-
dalon, emellett 66 kerékpár-
tárolót is kialakítanak. Ki-
emelt figyelmet fordítanak a 
környezetvédelemre is, így 
279 db fát, 3294 cserjét ültet-
nek, valamint 8.188 négyzet-
métert füvesítenek.

A munkálatok idején vár-
hatóan a vonatok módosí-
tott menetrend szerint közle-
kednek, s bizonyos időszak-
okban egyes viszonylatokon 
autóbusz közlekedésre is 
számítani lehet.

Az Új Széchenyi Terv kere-
tében uniós források segít-
ségével megvalósuló projekt 
kivitelezése várhatóan 2015 
nyarán zárul

kAtonA M. istván

A szerző Felvétele

- Kétszeresen is szent év volt 
1938 Magyarországon, hi-
szen a budapesti XXXIV. Eu-
charisztikus világkongresz-
szus és Szent István aposto-
li királyunk halálának, 1038. 
augusztus 15-ének 900. év-
fordulójáról való megemléke-
zés kapcsolódott össze egy 
nagyszabású ünnepségso-
rozatban. Ennek keretében 
egymást szervesen kiegészí-

tették az állami és egyhá-
zi, a nemzeti és a keresztény 
mozzanatok. A két ünnep kö-
zös csúcspontja a Szent Jobb 

országlátása volt, amely ösz-
szekapcsolta a központi és a 
regionális ünnepségeket, és a 
felekezetek fölé emelkedve a 
nemzeti egységre való törek-
vés jelképe lett – idézi fel a 
történelmi múltat az Indóház 
című újság lapjairól Nagy 
László István, a Magyar Ki-
rályi Koronaőr Hagyomány-
őrző Egyesület tagja, aki fe-
lésége nagypapájának, Vitéz 

Vitéz József koronaőrnek kö-
szönheti, hogy megismerhet-
te az aranyvonat történetét, 
a koronaőrök tevékenységét, 

aki maga is részt vett a koro-
na menekítésében is. 

A magyar ipar remeke 

A Szent Jobb szállításához 
egy gazdagon díszített, kü-
lönleges műszaki megol-
dásokat megvalósító vas-
úti kocsit épített mindössze 
négy hónap alatt a Serédi 
Jusztinián bíboros vezette 
Szent István Emlékév Orszá-
gos Bizottsága megbízásából 
a MÁV, amelyet a hozzá kap-
csolódó kocsikkal együtt ma 
aranyvonatnak nevezünk. 

Bátran állíthatjuk, hogy az 
ereklyét szállító vagon, az 
„aranykocsi”, a magyar ter-
vező- és díszítőművészet, s a 
magyar ipar remeke volt. Az 
aranyvonat egy mozdonyból 
és öt kocsiból állt. Az egy-
házi és világi méltóságokat 
szállító két-két luxuskocsi 
fogta közre az ereklyét szál-
lító, bizánci stílusban díszí-
tett aranykocsit, amelyet a 
MÁV egy négytengelyű sza-
lon kocsijából alakítottak ki 

Napelemmel is működik a királyréti erdei vasút új motorvonata
Árammal és napelemmel működő motorvonatot helyeztek üzembe Királyréten május 4-én, amely Kismaros és Királyrét között szállítja az utasokat.  
A közel 100 millió forintos fejlesztést magyar mérnökökkel összefogva saját erőforrásból valósította meg az Ipoly Erdő Zrt., melyet a Királyréti Erdei Vas-
út 120. születésnapján adtak át ünnepélyesen a utazóközönségnek. 

A magyar mérnökök által ki-
fejlesztett és Magyaror-
szágon gyártott prototípus 

mérföldkő lehet a kisvasutazás-
ban, mert az eddig is környezetba-
rát tömegközlekedésnek számító 
erdei vasutazás ezzel a motorko-
csival zéró helyi szennyezőanyag-
kibocsátóvá válik – nyilatkozta az 
MTI-nek Lengyel László Zoltán, az 
Ipoly Erdő Zrt. az Ipoly Erdő Zrt. 
közönségkapcsolati vezetője.

A fejlesztés célja egy olyan mo-
torkocsi kialakítása volt, amely 
természetvédelmi területen a le-
hető legkevesebb energiával és a 
lehető legkisebb környezeti terhe-
léssel üzemeltethető. A megoldást 
egy olyan aszinkronmotor-meg-
hajtású jármű jelentette, amely-
nél a szükséges hajtóenergiát - a 
külső hálózatról is tölthető akku-
mulátorokon kívül - a tetőre sze-
relt nagyméretű, korszerű napele-
mek biztosítják, de a hegyi pályán 

közlekedő kisvonat a működése 
során visszatáplálja a rendszerbe 
a lejtmenetkor fékezéssel kelet-
kezett energiát, valamint az elfo-
gyasztott energia egy részét is, ez-
zel fedezve a jármű napi villamos-

energia-szükségletét, még boron-
gós időben is.

A teljesen hangtalanul közlekedő, 
mintegy harminc utas szállítására 
alkalmas motorvonat megjelenésé-
ben is különleges: a szerelvény tel-

jesen nyitott, amivel páratlan „kör-
panorámát” nyújt az utazóknak. Az 
óránként maximum 25 kilométeres 
sebességgel haladó kisvasút veze-
tője számára újdonság, hogy nincs 
előtte se kormány, se hagyományos 
sebességváltó, hanem egy hordoz-
ható érintőképernyős monitor se-
gítségével tudja vezérelni a kocsit. 
Az alacsonypadlós megoldásnak és 
a kiszerelhető üléssornak köszön-
hetően a mozgáskorlátozottak, ke-
rekes székes utasok számára is el-
érhető az erdei jármű.

Kiss László, az Ipoly Erdő Zrt. 
vezérigazgatója fontos szempont-
nak nevezte; a jármű megalkotása-
kor az volt a cél, hogy környezetba-
rát, olcsón működtethető és fenn-
tartható járművet építsenek a ma-
gyar mérnökök. 

 Harrach Péter országgyűlési 
képviselő köszöntőjében kiemel-
te: A Börzsöny turizmusának egyik 
fontos része a Kismaros - Királyrét 

között közlekedő kisvasút, amely 
az erdőgazdaságnak és a fejlesztő 
mérnököknek köszönhetően újabb 
érdekességgel bővült, és növeli az 
idegenforgalom nyújtotta lehetősé-
geket. - Akik létrehozták ezt a mű-
ködő vasutat nemcsak munkahe-
lyet biztosítanak, hanem lehetővé 
teszik, hogy a Budapest közelében 
levő csodálatos hegység élvezhe-
tő legyen a turisták számára. Erre 
a vidékre nem szabad ipart telepí-
teni, nem szabad tönkretenni olyan 
építményekkel, amik a természeti 
értékeket lerontják – fogalmazott 
a KDNP frakcióvezetője, aki remé-
nyét fejezte ki, hogy az új napele-
mes kisvonat a budapesti turisták 
számára is vonzó úti céllá teszi a 
Börzsönyt.

 Az ünnepélyes átadást követő-
en elindult első útjára a magyar fej-
lesztésű motorkocsi az utazóközön-
ség örömére.

Mti Fotó: MArjAi jános

Folytatás a 4. oldalon
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Takarékos gazdálkodás eredménye

Újabb négy utcát 
aszfaltoztak le Sződligeten

Újabb utcák kaptak szilárd útburkolatot Sződligeten. Most az Új utca, a Kossuth 
utca, Jókai utca és Meggyfa utca egy része lett leaszfaltozva. A beruházás fedeze-
te, az önkormányzat takarékos gazdálkodásának eredményeként keletkezett elmúlt 
évi költségvetési pénzmaradvány. A jövőben tovább folytatódik az útépítési program 
– nyilatkozta a Dunakanyar Régiónak Juhász Béla polgármester.

A település vezetője el-
mondta, hogy a köz-

ség honlapján kikértük a 
sződligeti polgárok vélemé-
nyét arról, hogy mit tarta-
nak az önkormányzat legfon-
tosabb feladatainak a követ-
kező egy évben? - A válasz-
adók többsége, a felsoroltak 
feladatok közül a közutak és 
járdák felújítását jelölte meg. 
Véleményem szerint egy vá-
lasztott testületnek köteles-
sége megfelelni a választói 
akaratnak, ezért megkeres-

tük azt, hogy milyen forrás-
ból tudunk eleget tenni ezen 
igényeknek. Sződliget képvi-
selő-testülete olyan jól gaz-
dálkodott az elmúlt évben, 
hogy 14 millió forint felhasz-
nálható pénzmaradvánnyal 
zárta a 2012-es esztendőt. 
Ebből az összegből került 
felújításra május első nap-
jaiban négy sződligeti utca. 
Megújult az Új utca, a Kos-
suth utca, a Jókai utca és a 
Meggyfa utca egy része is – 
tájékoztatott Juhász Béla.

A polgármester rámutatott, 
hogy 2010-ben Sződligeten 
10 utcából még csak 6 volt 
szilárd burkolatú. - Most 
büszkén mondhatom, hogy 
ez az arány jelentősen ja-
vult. 2013-ban 10 utcából 
már 8 utca rendelkezik szi-
lárd burkolattal, vagyis 
mindössze két és fél év alatt 
60%-ról 80%-ra bővítettük 
községünkben a szilárd bur-
kolatú utak arányát. Mind-
ezt úgy, hogy 2013-tól az ál-
lam jelentősen megcsapolta 
az önkormányzati bevétele-
ket. Elvonásra került példá-
ul annak a gépjármű súly-
adónak a 60%-a, amiből ko-
rábban az önkormányzatok 
fedezni tudták az útépíté-
sek, útjavítások költségei-
nek egy részét. A jövő nagy 
kihívása lesz megtalálni a 
lehetőségeket, hogy tovább 
tudjuk folytatni az útfelújí-
tási, útépítési programun-
kat – húzta alá Juhász Béla 
polgármester. 

A szerk.

A Bombardier újabb TWINDEXX Vario 
emeletes vonatokat szállít Németországba

A Bombardier Transportation újabb 12 BOMBARDIER TWINDEXX Vario szerelvény 
szállítására vonatkozó megrendelést nyert el a Német Vasúttól (DB AG), amely a 
Majna-Spessart régióban elővárosi forgalomban közlekedteti majd a járműveket. Az 
újonnan lehívott járművek egy 2008 decemberében megkötött keretszerződéshez 
tartoznak, amelynek alapján a DB AG eddig összesen 290 különböző emeletes ko-
csit rendelt már távolsági és regionális forgalomra.

Az új TWINDEXX Vario emeletes vonatok 
mindegyike két motorkocsiból és két 

közbenső kocsiból áll. A széles űrszelvényés 
a könnyű acél konstrukció tágas belső te-
ret biztosít,bőséges hellyel az utasok fej-
magasságában is az emeleti ablakoknál. A 
160 km/óra maximális sebességű jármű-
vek Bamberg, Würzburg, Aschaffenburg és 
Frankfurt között közlekednek majd, várha-
tóan 2015 végétől.

A kocsik alacsonypadlós belépési magas-
ságot biztosítanak, és nagy mennyiségű 
(akár 48 darab) kerékpár, illetve pogygyász 
elhelyezésére alkalmas többcélú terekkel 
rendelkeznek. Az egyik közbenső kocsi-
ban külön terület és speciális WC helyiség 
áll a mozgáskorlátozott utasok rendelkezé-
sére. Ugyanennek a kocsinak a felső szint-
jén kerül kialakításra az első osztályú sza-
kasz, 2+1-es üléselrendezéssel, egyedi olva-
sólámpákkal és elektromos csatlakozó alj-
zatokkal.

A TWINDEXX Vario vonatok a kapacitás 
megkétszerezése érdekében csatolt üzem-
ben is közlekedhetnek a forgalmas útvonala-
kon. A szerelvény hossza könnyen változtat-
ható közbenső kocsik beillesztésével illetve 
eltávolításával, amely jól mutatja a változtat-
ható egyedi kocsi koncepció magas fokú ru-
galmasságát.

Urbányi Vilmos és Márton Lajos tervei alap-
ján a MÁV Dunakeszi Főműhelyben. A festést 
Márton Lajos és Szlanka István végezte el, 
akik a díszítést aranyfüsttel emelték ki – me-
séli Nagy László István, akit maga Szlanka úr 
avatott be a részletekbe Dunakeszin.  

Az aranykocsit nemcsak különleges külső 
és belső díszítése, hanem alakja is megkü-
lönböztette más gyorsvonatú kocsiktól. Kí-
vülről szemlélve az első, ami feltűnt, hogy 
oldalfala mélyebbre nyúlt le, hogy ne lehes-
sen látni az alvázra épített szerkezeti eleme-
ket. A másik, ami szembeötlő volt, az a hatal-
mas nyílás a kocsi mindkét oldalán, amelyen 
át mindenki láthatta a Szent Jobbot. E nyílás 
a kocsi padlós szintjétől egészen a tető aljá-
ig ért. A kocsi belseje egy nagy- és két kiste-
remből állt. A nagyterem a Szent Jobbot be-
mutató dísztér, a két kisterem a kocsi végein 
a szolgálaton kívüli koronaőrök tartózkodá-
si helye volt.

Az aranykocsi arany, ezüst, bíbor és zöld 
színekben pompázó, gazdagon díszített kül-
ső oldalait a magyar szentek, István, Gel-
lért, Imre, Gizella, Margit, Kinga, László és 
Erzsébet egész alakos képei díszítették, s 
mindkét oldalán az 1038–1938 évszám hir-
dette a szent király jubileumát. A kocsi te-

tején négy imádkozó angyal között a Szent 
Korona este kivilágított, nagyított mását he-
lyezték el. 

A Szent Jobb országlátása 

Összesen huszonkét olyan magyar várost lá-
togatott meg 1938 és 1942 között a Szent Jobb, 
ahol az Aranyvonat nemcsak megállt, hanem 
az ereklyét a városban közszemlére téve tisz-
telegtek előtte. A legfontosabb állomások kö-
zött volt pl. Esztergom, Székesfehérvár, Ka-
posvár, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Pécs, Vác, 
Győr, Kalocsa, Kecskemét, Miskolc, Érsekúj-
vár, Léva, Ipolyság, Losonc, Kassa, Rimaszom-
bat, Rozsnyó, Beregszász, Munkács, Ungvár, 
Nagyvárad. Az idő tájt újra hazánkhoz vissza-
csatolt területen élő magyar lakosság számá-
ra felemelő érzésként élte meg az eseményt a 
történelem jóvoltából – idézi egy kedves isme-
rőse élményét Nagy László István. 

Az aranyvonat útvonala mentén a vasúti őr-
házakat és állomásokat feldíszítették, a fal-
vak népe templomi zászlók alatt, körmenet-
ben vonultak ki az állomásokra. A várme-
gyék határán küldöttség várta az aranyvona-
tot, amely a városokban néhány órát, a köz-
bülső állomásokon pár percet tartózkodott.

Az aranyvonat háború utáni sorsáról szá-
mos legenda szól, de leginkább az tartja ma-

gát, hogy az előre nyomuló szovjet csapatok 
a Dunakeszi Főműhelyben tárolt kocsit átala-
kították mozgó katonai műhellyé, ami végleg 
megpecsételte az ereklyeként tisztelt kocsi 
sorsát – meséli szemtanúk elmondása alapján 
Nagy László István, aki nagy tisztelettel be-
szél a kocsit felépítő vasutas szakemberekről. 

– Dunakeszi életében jelentős esemény volt 
az aranyvonat elkészítése, amelyre a 75. év-
forduló alkalmából méltóképpen szeretnénk 
emlékezni. Ezt szolgálja a József Attila Mű-
velődés Központban június 7-én nyíló kiállí-
tás is. Meggyőződésem, hogy a Dunakeszin 
dolgozó szakemberek tudása előtti tisztelgé-
sünkön túl – hozzájárul a Szent Jobbot szál-

lító aranykocsinak az eredetivel azonos új-
jáépítéséhez, melynek érdekében egy szelle-
mi műhelyt hoztak létre a Magyar Korona-
őrök Egyesülete, a MÁV História Bizottság, a 
Magyar Vasúttörténeti Park, a MÁV Nosztal-
gia Kft., a Budakeszi Kultúra Alapítvány és a 
Szent István Bazilika képviselői. „A megva-
lósítás az abban részt vevők óriási erőfeszí-
tését és áldozatos, önzetlen munkáját igény-
li majd, s ez az összefogás többet érdemel, 
mint hogy az újjáépített kocsi küldetés nél-
kül, csupán a vasúttörténeti parkban állva 
fogadjon majd látogatókat” – idézi az Indó-
ház című lapban megjelenteket Nagy László 
István, aki azt reméli, hogy Szent István ha-
lálának idei, 975. évfordulója méltó alapkö-
ve lesz az ezeréves megemlékezés előkészí-
tésének, melyen reményei szerint az újjáépí-
tést támogatók közül számosan ott lehetnek 
majd 2038-ban. 

vetési iMre

Folytatás a 3. oldalról

AZ ARANYVONAT 
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"Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk" Három kategória fődíját hozták el a gödi fiatalok 
a XX. Országos Ifjúsági SajtófesztiválrólEgyházak áldása az országzászlóra

A Dunakeszi Civilek Baráti Köre kezdeményezésére, szervezésében és kivitelezés-
ében a gyártelepi Köröndön (Dunakeszi, Állomás sétány 17.) emelt Országzászló vég-
leges felavatása, ökumenikus megáldása és a Magyarság Kenyerének megszentelé-
se, 2013. június 9-én (vasárnap) délelőtt 11 órakor lesz. Díszvendégek: fővédnökünk 
Dióssi Csaba városunk polgármestere, országgyűlési képviselő és a történelmi vár-
megyékből érkező honfitársaink.

Ismét díjazták az ország legtehetségesebb diákújságíróit és diákrádiósait a 20. Országos 
Ifjúsági Sajtófesztiválon. Régiónk ifjú médiamunkásai remekül helyt álltak pályamunká-
ikkal, hiszen a hét kategóriából háromban – amelyekben indultak - a gödi Németh Lász-
ló Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázói bizonyultak a leg-
jobbnak: az év diákújságírója Fellner Kinga lett, az év diákfotósa díjat Frey Sára kapta, 
míg az év online diákmédiuma címet az iskola internetes újságja, az I-deák nyerte el. Ünnepi beszédet mond: dr. Raffay Ernő, a 

Károli Gáspár Református Egyetem tör-
ténész professzora. Az emlékművet megáld-
ják: Bubrik Miklós görög katolikus parókus, 
Chikán Katalin evangélikus-, dr. Szádoczky 
Károly római katolikus- és Szőke Attila re-
formátus lelkészek.

A Magyarság együvé tartozásának jelképe-
ként a Történelmi Magyarország vármegyéi-
ből hozott egy-egy marék földet helyezünk el 
az emlékmű talapzatában.

Nemzetünk szakrális helyeiről (a Ve-
reckei-hágó, Ópusztaszer, Gyimeslok, a 
Csíksomlyói Búcsú, a Tiszaújlaki turul em-
lékmű, a Derceni Katonatemető, a Fehér és a 
Fekete Tisza összefolyása, a munkácsi-, ung-
vári-, egri-, pozsonyi-, krasznahorkai-, budai 
várak, a Házsongárdi Temető, a marosvásár-
helyi Bólyaiak sírja stb.) kiemelt és itt „egye-
sített” földből az ünnepségünkön jelenlévők 
is vihetnek magukkal emlékül díjmentesen.

Dunakeszi e nem mindennapi kulturális 
eseményére minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

skriPeczky istván 0630/3614515                                                 
szoMbAt istván 0670/3291756

Főszervezők

„A sikert nem adják ingyen”

Amikor tavaly november-
ben a gödi Németh Lász-

ló Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
mény két pedagógusa – Séra 
Andrea és Birkás Mónika –, 
valamint számtalan tanulója 
útnak indította a tanintézet 
online újságját, az I-deák-ot, 
bizony nem gondoltak arra, 
hogy fél év elteltével orszá-
gosan ismert médium válik 
belőle. Pedig így lett, és az 
ifjú újságírók, fotóriporterek 
immár első elismeréseiket is 
besöpörték.

„Tavaly a jelenleg hetedi-
kes Tóth Dóri harmadik lett 
a Diákújságírók Országos 
Egyesületének Tehetségku-
tató Diákmédia Pályázatán, 
az idei vetélkedésben pedig 
már három kategóriában in-
dultunk és hoztuk el az első 
díjat. A sikert nem adják in-
gyen. Rengeteg idő, munka 
és energia van a közös mun-
ka mögött, de ilyen kommu-
nikációra fogékony ifjúság-
gal nincs nehéz dolgunk, ám 
így is nagyon nagy elisme-
résnek tartom, hogy az alig 
féléve működő I-deák lett az 
év online diákmédiuma” – 
fogalmazott a magyar-kom-
munikáció szakos pedagó-
gus, Séra Andrea.

Az év diákújságírójának 
megválasztott Fellner Kin-
ga két interjúval pályázott: a 
díjátadón kiemelkedő mun-
kának nevezték a gödi is-

kola névadójának lányával, 
Németh Ágnessel készített 
beszélgetését, míg a Farkas 
Bertalannal írt interjúját a 
fesztivál országos lapjában 
is megjelentették. Frey Sára 
szinte kész fotóriporterként 
egy 8 képből álló fotósoro-
zattal, az „Élt 13 évet – em-
beri nyomok nyomában” 

című munkájával érdemelte 
ki az év diákfotósa címet.

„Heti egy alkalommal tar-
tunk úgynevezett szerkesz-
tőségi értekezletet, ahol el-
sajátítják az újságírás szak-
mai alapjait, hogyan kell pél-
dául hírt, véleményt, ajánlót 
írni, valamint interjút készí-
teni. Szinte nincs olyan nap, 
amikor ne beszélnénk meg, 
vajon kikkel kellene interjút 
készítenünk, vagy éppen mi-
lyen fontos kérdéseket tehe-
tünk fel a kiszemelteknek” – 
folytatta a pedagógus.

Diákjai nem rettennek 
meg a legnehezebb, a fel-
nőtt újságírók által is sok-
szor szinte utolérhetetlen is-
mert emberektől, és az isko-
la honlapján megtalálható 
újság oldalán például Gesz-
ti Péterrel, Janza Katával, 
Dóra Zoltánnal, Vincze Ot-
tóval vagy éppen Kurucz 

Péterrel készített interjúk 
olvashatóak.

„Nagyon jó látni és halla-
ni, hogy ezek az ismert sze-
mélyek a lehető legkomo-
lyabban veszik az együttmű-
ködést a jövő újságíróival, 
segítőkészek voltak minden 
beszélgetés alkalmával” – 
árulta el Séra Andrea.

A média jövője tehát elkez-
dődött. És a cikkeket olvas-
va megállapítható, ez a jövő 
bizony jó kezekben van…

- Molnár -

A digitális otthon 
mindenkinek elérhető
A legmodernebb interak-
tív tévé-, a gyors internet- 
és a költséghatékony tele-
fonszolgáltatás az Invitellel 
nem luxus

Gondolt már arra, 
hogy milyen lenne 
olyan modern, digi-

tálisotthonban élni, ami az 
Ön és családja igényeire van 
szabva? Ahol a tévécsator-
náit szabadon kiegészítheti 
olyanokkal, amelyek igazán 
érdeklik, ahol a biztonságos 
vezeték nélküli internetet ví-
rusvédelmi szoftver őrzi, és 
ahol úgy beszélgethet vona-
las telefonján, hogy nem kell 
számolnia a perceket?

Az Invitel megújult 
Invilágcsomagjaival most 
Ön is berendezheti saját di-
gitális nappaliját. A tévét-, 
internetet- és telefont egy-
ben tartalmazó csomagok-
kal számos hasznos extrát 
díjmentesen használhat, to-
vábbiakat pedig 90 napig díj-
mentesen kipróbálhat. 

Az Invilág bevezető akci-
ójában az új ügyfeleknek, 
annyi havidíjat enged el az 
Invitel, ahány szolgáltatás-
ból álló csomagra fizettek 
elő. Így adott esetben, tévé, 
internet és telefon együttes 
előfizetése esetén akár há-
rom havidíjat is megspórol-
hat!

váci kontAktinFó:
2600 vác, széchenyi utcA 

34., tel.: 06 27 303 344

Ajándékfilm tőlünk Önnek
Nézze meg a Receptdaráló és az On the Spot műsorok egy-
egy epizódját!
Receptdarálóban olyan ételek elkészítését mutatjuk be, 
amelyek megkönnyítik a háziasszonyok dolgát a család 
heti menüjének összeállításában.
Az On The Spot riporterei bejárják New York multi-
kulturális negyedeit és egy-egy bevándorló karakterén 
keresztül megpróbálják kideríteni, hogy mitől működik a 
multikulturalizmus New Yorkban.

Mit kell tennie?
1. Olvassa el alaposan cikkünket, majd töltse ki a kereszt-
rejtvényt. A keresztrejtvényben szereplő összes kulcsszó 
dőlt betűvel megtalálható fenti cikkünkben.
2. Látogasson el a www.invitel.hu/mozizzazinvitellel we-
boldalra és adja meg jelszóként a keresztrejtvény megfej-
tését. 
A filmet 2013. május 15. és június 20. között bármikor és 
akárhányszor megnézheti. Jó szórakozást!
A keresztrejtvényben megoldáskor az ékezeteket ne vegye 
figyelembe.

Huszonnégyezer facsemetét ültettek 

Az elmúlt hónapban több mint 24.000 facsemete került elültetésre a sződligeti ke-
rékpárút melletti Duna-parti területen. A Magyarországon őshonos nagyméretű, 
mézgás éger és szürke nyár facsemeték a korábban kivágott akácok helyére kerül-
tek. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal befogadta a kifizetési kérelmet, 
így Sződligetnek egy fillérjébe sem kerül az erdő-telepítés.

Erdőtelepítés a sződligeti Duna-parton 

- A képviselő-testület még 
2011-ben döntött úgy, hogy 
végrehajtja a korábbi ciklu-
sokban elfogadott, de vala-
milyen ok miatt meg nem va-
lósított 10 éves erdőgazdál-
kodási tervet. A 2006-ban, 
illetve 2007-ben elfogadott 
terv tartalmazta azt erdő-
megújítási programot, amely 
szerint a Göd felé eső ke-
rékpárút melletti erdőrész-
letben, az életciklusa végén 
lévő, száraz akácfákat kivág-
ják – tájékoztatott Sződliget 
polgármestere. 

Juhász Béla elmondta, 
hogy az erdőtörvény alapján 
egy letermelt erdőben köte-
lező az újratelepítés. - Mivel 
ez az erdő a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park területe, van még 
egy kritérium: csak őshonos 
fafajtákat lehet telepíteni.  A 
korábbi testület megbízott 
egy erdőmérnököt; térképez-
ze fel a termőhelyet és adjon 

javaslatot arra, hogy milyen 
fafajtákat érdemes ide tele-
píteni. Az erdőmérnök szak-
véleményét a jelenlegi képvi-
selő-testület fogadta meg és 
nagyméretű őshonos mézgás 
éger és szürke nyár ültetése 
mellett döntött. Az előző év-
ben a talaj-előkészítő mun-
kát végezték el, az idén pedig 
telepítésre került 24.080 da-
rab éger és szürke nyár cse-
mete elegye. 

Mint megtudtuk a telepítés 
teljes költségét az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Alap finanszírozta. 

- A tervszerűen elvégzett 
erdőfelújítás helyén ma már 
szép, egészséges, gyorsan 
növő facsemeték sorakoz-
nak. Az erdőgazdálkodás 
hosszú távú feladat és csak 
parkjaink megfontolt, előre-
látó tervezésével lehet bizto-
sítani, hogy Sződliget húsz-
harminc év múlva is meg-

tartsa liget jellegét. A felada-
tot mi most elvégeztük – je-
lentette be Juhász Béla, aki 
azt kéri a lakosságtól, a ter-
mészetjáróktól, hogy óvják 
a fiatal erdőt, „vigyázzanak 
csodálatos településünk li-
geteire!”

A szerk.

/Bethlen Gábor/
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2013. május 18-án, szombaton 9-15 óra között a Váci Reménység pálya ad otthont az Alsóvárosi Ka-
tolikus Egyházközségi Fesztiválnak. A rendezvényre minden érdeklődőt – nem csak hívő és katoli-
kus testvéreiket - szeretettel várnak a szervezők. 

Május 8-án délután Anyák napi rendezvényt tartott a Du-
nakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub a VOKE József Attila 
Művelődési Központ épületében. A rendezvényen Terbe 
Józsefné, Csöpi néni köszöntötte a több mint 200 jelen 
lévő klubtagot, majd Csoma Attila, a művelődési központ 
új igazgatója mutatkozott be a Klub népes tagsága előtt 
és mondta el anyák napi gondolatait. 

Ötödik Alsóvárosi Katolikus 
Egyházközségi fesztivál

Anyák napi köszöntés 
a VOKE József Attila 

Művelődési Központban

A beszélgető negyedben 
előadást tart bolygónk-

ról, a Földről dr. Petrik Ottó 
űrkutató, Lipp Kinga, aki a 
KALÁSZ-t mutatja be és itt 
lesz elsősegély nyújtó ver-
seny is Tóth Balázs vezeté-
sével.

A Váci Székesegyház Ifjú-
sági Zenekara több alkalom-
mal fellép, az általános isko-
lás hittanosok pedig zenés 
színdarabot mutatnak be. 

Az egészen piciket ringa-
tó várja, a gyermekek szóra-
kozásáról kézműves foglal-

kozás, hittanverseny, mese-
mondás és rajz programok 
gondoskodnak.

Hagyományos kispályás 
labdarúgó versenyre is sor 
kerül, amelyen baráti társa-
ságok, csoportok, hittano-
sok, ministránsok indulnak, 
a 7 fős csapatok legkésőbb 
9 óráig a helyszínen nevez-
hetnek. Ezen a napon a ki-
zárólag házi készítésű borok 
és pálinkák is vetélkednek, 
amelyeket jeligésen, név nél-
kül lehet a megmérettetésen 
indítani. A résztvevők apró-

süteménnyel, ropogtatni va-
lókkal járulhatnak hozzá a 
vendéglátás teljes sikeréhez.

Dr. Varga Lajos segédpüs-
pök védnökségével a plébánia 
szervező gárdája és az egy-
házközség közösségei, tagjai 
nagy szeretettel hívják és vár-
ják a családokat, gyermeke-
ket, szülőket, nagyszülőket!

További információkért 
az Alsóvárosi Plébániához 
(27/814-184) fordulhatnak.

Találkozzunk Pünkösd 
szombatján a Váci Remény-
ség pályán!

Ezt követően a Nyugdíjas 
Kiránduló Klub Kórusa 

Szakáll Lászlóné vezényleté-
vel népdalcsokrot adott elő. 
A műsor folyatásaként Sza-
bó Györgyné saját szerzemé-
nyét: Édesanyám című versét 
mondta el. 

Mint minden esztendőben 
ezúttal is nagy sikert aratott a 
Altsach Gergely tanár úr veze-
tésével a Bárdos Lajos Általá-

nos Iskola végzős tanulóinak 
ünnepi műsora. A nyugdíjas 
klub asszonykórusának szín-
vonalas produkciója után ked-
ves hagyományként köszön-
tötték a „kerek”, 75., 80., 85. és 
90. születésnapjukat ünnep-
lő klubtagokat. Az anyák napi 
ünnepség vacsorával és estig 
tartó táncmulatsággal zárult. 

b. szentMártoni

Fotó: PAss Dezső

„Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet!” (Mt. 28,19)

Két kerámiamozaik díszíti a Váci Dunakanyar Színház belső terét Kardos Éva tulajdonos és Kardos 
Tibor képzőművész jóvoltából. A két Shakespeare művet – Sok hűhó semmiért és a Szentivánéji 
álom – ábrázoló műalkotásokat örömmel fogadta a város és a színház is.

Második alkalommal rendezték meg május 9-én a dunakeszi Fazekas Mihály Általános Iskolában a 
névadóról elnevezett iskolanap keretében a tanulók gálaműsorát. 

Két mozaikképet adományoztak 
a Váci Dunakanyar Színháznak

Fazekas napi gálaműsor

Mint azt Kardos Tibor el-
mondta: a támogatás 

gondolata már akkor meg-
fordult a fejükben, amikor 
olvasták, hogy színház ala-
kul Vácon.

- Arra az elhatározásra 
jutottunk a feleségemmel, 
hogy mi a magunk eszkö-
zeivel, a magunk módján 
szeretnénk hozzátenni va-
lamit ehhez a színházhoz. 
Ez a színház ugyanis nem 
csak Vácé, hanem a kör-
nyező településeké is. Ez-
zel a két képpel hangulato-
sabbá kívántuk tenni a bel-
ső teret – mondta és átad-
ta Mokánszky Zoltán al-
polgármesternek és Kiss 
Domonkos Márk színházve-
zetőnek az adományozó le-
veleket.

Az alpolgármester a város 
nevében köszönetet mondott 
az adományért. 

- Vác nem véletlenül lett a 
Kultúra Magyar Városa. Min-

den, ami érték, azt a város 
díjazza és befogadja. Remél-
hetőleg nem csak színvona-
las darabokat fogunk a szín-
házban látni, hanem számos 

képzőművészeti alkotást is – 
hangsúlyozta. Kiss Domon-
kos Márk a színház nevé-
ben fejezte ki háláját. Mint 
mondta, csak adományokból 
tud felépülni egy ilyen kul-
turális intézmény. Hozzátet-
te: két névre szóló széket ad-
nak ajándékba a Sződligeten 
élő művésznek és feleségé-
nek, melyet maguk választ-
hatnak ki.

- Mindenki, aki segíti a szín-
házat, névre szóló széket kap 
ajándékba. Még 262 darab ki-
adó szék van – tette hozzá. 
Kardos Tibor végül azt is el-
árulta, egy dombor-plasztika 
készítésébe is belefogott már, 
melyet szintén a színháznak 
szeretne felajánlani.  

kéP és szöveg: 
Furucz AnitA

Ezt megelőzően, május 
4-én, a szülők, hozzá-

tartozók lelkes munkájá-
val – udvartakarítás, virág-
ültetés, játékok festése és 
egyéb csinosítások – szin-
te megújult a tanintézmény 
udvara. Ezért is köszönetet 
mondott a gálaműsor meg-
nyitójában Kovács Gáborné 
igazgató asszony. Megemlé-
kezett a névadóról, aki pél-
daképpé vált személyiségé-
vel, a tudomány iránti nyi-
tottságával, botanikus mun-
kájával, környezetszerete-
tével. Környezetvédő iskola 
lévén, fontosak azok az ese-
mények, amikor valamilyen 
formában megismerkedhet-
nek a tanulók az élővilág-

gal, a növényekkel, állatok-
kal, madarakkal. Teszik ezt 
azért is, mert május 10-e a 
madarak és fák napja. Ezért 
választották az iskolaünnep 
időpontjára ezt a hónapot.

A gálaműsor nagy tetszést 
aratott a teltházas aula kö-
zönsége körében. Volt musi-
calrészlet, nemzetek tánca, 
modern tánc és pom-pom, 
vers- és prózamondás, sajá-
tos öko-mese, angol és né-
met nyelvű jelenet, hangsze-
res szóló és néptánc. 

A Fazekas-napi programo-
kat május 10-én a felső ta-
gozatos diákok városi járőr-
versenye zárta. 

kAtonA M. istván

A szerző Felvétele
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Május 18-án, szombaton 19 órától remek táncosok lepik el a váci színház színpadát, hogy elkápráz-
tassák a közönséget. Az állomás ritmusa című előadás egy táncmű két felvonásban.

Everdance Táncszínház 
a Váci Dunakanyar Színházban

Közéleti újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.

kiadó-főszerkesztő: 
Vetési imre

szerkesztőség: 
2133 sződliget, Pf. 5. 

tel./Fax: 06-27/353-520, 
Mobil: +36-30/342-8032 

www.dunakanyarregio.hu 
e-mail: keszipress@invitel.hu

tördelés: 
BB tanpress Bt.

nyomda:  
PAUs Print Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

HirdetésFelvétel:
a szerkesztőségben: 
a 06-27/353-520 és a 
+36-30/342-8032-es 

telefonszámokon. 
e-mail: keszipress@invitel.hu 

vetesi.imre@gmail.com

vácon: 
a Front grAFiKA stúdióBAn

dunakeszin: 
Uno reklám – Kisbán renáta  

tel.: +36-20/319-5213.

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  
a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi 

megváltoztatása nélkül – szerkesztett formá-
ban közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és 

nem küldünk vissza.

Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. 
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizs-
gálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

     

Az amerikaiaktól a kína-
iakig mindenki megfor-

dul egy állomáson. Minden 
népnek megvan a maga tánc-
kultúrája, és minden nemzet 
köthető valamilyen híres stí-
lusegységhez, képhez. Erre 
építettek az alkotók, ami-

kor színpadra álmodták ezt a 
fergeteges, táncprodukciót, 
rengeteg humorral, látvány-
nyal, és érzelemmel.

A váci színház színpadára 
varázsolják Amerikát, a má-
sik pillanatban már tüzes 
spanyol táncosokként lát-

hatjuk őket, de a hevesebb 
vérmérsékletű olasz maffió-
zók és a magyar betyárok is 
szerepet kapnak a táncpro-
dukciókban. Nem kifelejtve 
a felsorolásból a görögöket, 
akik többször is váratlanul 
felbukkannak a másfél órás 

show-ban és derűs pillanato-
kat csalnak a nézőtérre.

Egy rendkívüli utazás a né-
zőknek, a rendkívüli utazók-
ról 19 színpadi képben, szí-
nes jelmezekben, nagy dísz-
lettel, és lenyűgöző fénytech-
nikával.

Mahó Andrea színmű-
vésznő jelenleg a Győri 

Nemzeti Színházban, a Bu-
dapesti Operettszínházban 
és a Madách Színházban, 
valamint a Székesfehérvá-
ri Vörösmarty Színházban 
játszik. Emellett most a Váci 
Dunakanyar Színház szín-
padán is fellép. Az est folya-

mán musical részletek, ma-
gyar és világsikerek, ope-
rett áriák és operett dalla-
mok csendülnek fel. Mahó 
Andreát zongorán kíséri 
Bíró Péter zongoraművész.

Remek szórakozási lehető-
ség szombat estére minden-
kinek, aki felhőtlenül szeret-
ne szórakozni.

Vác Városi Ünnepség
Június 4. 17 óra

Városi emlékünnepség 
a Duna-parton az Országzászlónál 

(Liszt Ferenc sétány)

Ünnepi köszöntőt mond: 
Mokánszky Zoltán, 

Vác város alpolgármestere
Bíró Zoltán irodalomtörténész

Közreműködik: Ignácz Dániel, a 
váci Piarista Gimnázium tanulója és 

Brezanóczy János Attila énekes

Az emlékezés virágainak 
elhelyezése

Kérjük, az emlékezés virágait 
hozzák magukkal!

18 óra Ünnepi szentmise és 
hangverseny 

(Székesegyház – Konstantin tér)
Műsoron: 

barokk és romantikus művek
Közreműködik: Tóth Rita orgona-

művész, Havasi Katalin énekművész 
és Verbay Zsolt 

székesegyházi orgonista
Énekel: a Váci Székesegyház 

Szent Cecília Kórusa
Vezényel: Varga László zeneigaz-

gató, a váci Székesegyház karnagya

A megemlékezésre mindenkit 
szeretettel várunk!

További információ: 
Váci Polgármesteri Hivatal 2600 

Vác, Március 15. tér 11., 
Tel: 27/ 513-430

www.vac.hu

Varázslat címmel láthatják a váci színház nézői 
Mahó Andrea önálló estjét május 25-én, szomba-
ton 19 órakor. 

Nemzeti 
Összetartozás 

Napja
Mahó Andrea önálló estje Vácon

Bevezetett 
közéleti újság 
számlaképes 

HIRDETÉSSZERVEZŐKET 
keres.

Tel.: +36 30 342 80 32
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Sporttörténelmet írt a 
Dunakeszi Kinizsi futsal 
csapata, amely három 
fordulóval az NB II Nyu-
gati csoport rájátszásá-
nak vége előtt megsze-
rezve a bajnoki címet, 
feljutott az NB I-be. 

Az ország legjobb szurko-
lótáborát tudhatja maga 

mögött a Tomas Rivera 
Amoros – Fehér Zsolt edző-
páros által dirigált arany(os)
csapat, melyet olyan kiváló-
ságok fémjeleznek, mint a ro-
mán válogatott Safar Tony, 
a spanyol Illa Sole Jordi, 
három korábbi futsal válo-
gatott, Bita László, Temesi 
Norbert, bravúrt bravúrra 
halmozó kapus, Tóth Gyula.  
Az együttes erőssége két egy-

kori nagypályás válogatott 
Horváth Ferenc és Vincze 
Ottó, a vereséget nem isme-
rő csapatkapitány, Szijjártó 
Péter, Monspart László és 
Szikora Levente …  

A Dunakeszi Kinizsi már 
az NB II bajnokaként fo-
gadta május 10-én a nagy 
rivális FTC együttesét. A 
találkozó kezdetét jelző 
sípszóig lejátszott 27 baj-
noki mérkőzés közül 24-
szer győztesen hagyta el 
a pályát a spanyol Tomas 
Rivera Amoros alakulata, 
akinek fiai ellen mindössze 
két döntetlent és egy vere-
séget tudtak skalpként be-
gyűjteni a riválisok. A Kini-
zsi 74 ponttal büszkélked-
hetett a nagy érdeklődéssel 
várt mérkőzés előtt, míg a 
második Fehérvár 63, a 3. 
helyen álló Fradi 59 pon-

tot gyűjtött be, ami azt je-
lentette, hogy az aznapi és 
a még hátralévő két mérkő-
zés eredményétől függet-
lenül a Dunakeszi Kinizsi 
alig két éves múlttal a háta 
mögött feljutott az NB I-be. 

Közel ezer néző volt kí-
váncsi a presztízsmérkőzés-
re, amely izgalmakban bő-
velkedő összecsapássá ke-
rekedett. Mindkét együttes 
győzelemre játszott, ám a 
találkozó igazságos, 3:3-as 
döntetlennel zárult, amiben 
érzékelhetően szerepet ját-
szott, hogy a hazaiak több 
kulcsjátékosa sérülés miatt 
nem léphetett pályára…

A mérkőzés után tetőfok-
ára hágott az örömmámor, a 
lelkes Kinizsi szurkolók egy 
emberként énekelték: Baj-
nokcsapat, bajnokcsapat…

A Kinizsi igazi csapat-

ként, parádés játékkal 
nyerte meg a bajnokságot. 
Két mérkőzéssel a ráját-
szás vége előtt káprázatos 
a gólaránya, 261 rúgott gól-
lal szemben az ellenfelek 
csak 82-szer tudták beven-
ni Tóth Gyuláék kapuját. 
A házi góllövőlistát 53 ta-
lálattal Kun Gábor vezeti, 
Safar Tony 43, Temesi Nor-
bert 38, Horváth Ferenc 36, 
Szijjártó Péter 26 alkalom-
mal zörgette meg az ellen-
felek hálóját.

vetési iMre 
Fotó: kesziPress 

Május 26-án újra élettel telik meg a történelmi lóversenypálya Dunakeszi- 
Alagon. A nagyszabású Lovasfesztivál délelőtt 11 órakor a nemzetközi military 
verseny terepversenyével kezdődik, a nézők hazánkban először láthatnak  
3 csillagos nehézségű cross pályát testközelből. 

Lovasfesztivál Dunakeszi – Alagon
military és galopp versenyek a programon

Ez a nemzetköz kategó-
ria már a világverseny-

ikre is minősít, így nem vé-
letlen, hogy a régió legjobb-
jai mellett indulását terve-
zi a németek olimpiai bajno-
ka Andreas Dibowski is. A 
résztvevők egyébként csak 
vasárnap érkeznek Alagra, 
mert a díjlovaglást és a díj-
ugratást előző nap rendezik 
a Kincsem Parkban Buda-
pesten.

A tereppálya magas színvo-
nala garantált, hiszen ezúttal 
is a brit Ronald Alexander 
jegyzi a terveket, így érde-
mes lesz személyesen is meg-
tekinteni a csodálatos aka-
dályparkot. Azonban, akinek 
nincs lehetősége kimenni az 
sem fog lemaradni semmiről, 
ugyanis az internetes közve-
títésnek köszönhetően a tel-
jes terepverseny a Kincsem 
Park honlapján élőben nyo-
mon követhető.  A 3 csilla-
gos kategóriát már a Sport M 
is élőben közvetíti 15 órától, 
majd 17 órakor kezdődnek a 
hivatalos galoppversenyek a 
sportcsatornán valamint fel-

vételről a kétnapos military 
addigi eseményei. 

A helyszíni nézők sem fog-
nak unatkozni, a professzi-
onális hangosítás mellett, 
óráskivetítő segíti őket a táj-
okozódásban, míg este egy 
fergeteges Dáridó koncert te-
szi emlékezetessé a napot, 
amelyre a belépés díjtalan.

A szervezők a mostani 
rendezvénnyel hagyományt 
szeretnének teremteni, bíz-
nak benne, hogy néhány 
éven belül Alag a régió leg-

jelentősebb és leglátogatot-
tabb military versenyhely-
színe lehet. Természete-
sen az angol telivérek fellé-
pése is programon marad, 
ugyanis a település a ver-
senylovaknak köszönhető-
en nőtte ki magát az 1900-
as évek elején, éppen ezért 
komoly gyökerei vannak a 
galoppsportnak, ami a mai 
napig rendkívül népszerű a 
környéken. 

Pécsi istván

FELJUTOTT AZ NB I-BE 
a Dunakeszi Kinizsi futsal csapata


