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Dr. Molnár György, Dióssi Csaba, dr. Tuzson Bence

„1956 arra tanított meg bennünket, hogy egységet kell teremteni” – jelentette ki Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommuniká-
cióért felelős államtitkára, Dunakeszi országgyűlési képviselője, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére rendezett városi ün-
nepség szónoka.  

Dunakeszin az ’56-os for-
radalom és szabadság-
harc 40. évfordulója előtt 
tisztelegve alkotta meg 

Lengyel István művésztanár civil 
kezdeményezésre a közadakozásból 
emelt, a magyar nemzet szabadság 
vágyát szimbolizáló Gólya emlék-
művet, amely és környezete az ön-
kormányzat jóvoltából megújult a 
60. évfordulóra. 

A Fő úti Kegyeleti parkban rende-
zett ünnepségen a Himnusz közös 
eléneklése után Hoványné Martikán 
Erika tanárnő egykori színjátszó 
növendékei, Bárány Gergely és Soós 
Alex, Márai Sándor Mennyből az 
angyal című versét szavalták el.  

A megrázó hitelességgel tolmá-
csolt vers elhangzása után Dióssi 
Csaba polgármester Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata nevében dísz-
emléklapot adott át Kövesdi Károly 
és Takács Imre dunakeszi lakosok-
nak az 1956-os forradalom és sza-
badságharc, valamint az azt követő 
megtorlások idején tanúsított bátor 
és méltóságteljes helytállásukért. A 
harmadik kitüntetett személyiség-
nek, Wittner Máriának később ad-
ják át Dunakeszi elismerését, aki 
egy ünnepi meghívás miatt nem tu-

dott részt venni a városi megemlé-
kezésen. 

Tuzson Bence, a térség országgyű-
lési képviselője ünnepi beszédben 
kiemelte: Illyés Gyula, Egy mon-
dat a zsarnokságról című versében 
egyetlen bővített mondatban fejezte 
ki, mit jelent a diktatúra, az önkény. 
E témáról ennyire kifejező verset az-
óta sem írtak, sem Magyarországon, 
sem pedig a világban. Ahogy a köl-
tő mondja, még halálunk is a dikta-
túrát szolgálja.

Ez a vers 1950-ben született és 38 
évig, 1988-ig nem lehetett sem el-
mondani, sem leírni. S amikor ’56-
ban nyilvánosságra került, akkor is 
csak kézzel írott papíron terjesztet-
ték.” – utalt a korszak diktatúrájára.    

Európának szerencsésebb, nyuga-
ti felén másként élték meg ezt a kor-
szakot. Ott, 1945-ben, a II. világhá-
ború után lezárult a véres korszak, 
lezárult a tombolás, a diktatúra. Ott 
a béke, az építkezés időszaka kez-
dődött – mondta Tuzson Bence, aki 
utalva a történelmi korszakra kije-
lentette: - Mi Európának ezen a fe-
lén nem voltunk ilyen szerencsések. 
Terrort terror, diktatúrát diktatú-
ra követett. Nagy tanulság ez szá-
munkra – hangsúlyozta szomorú 

tényként, majd arról beszélt, hogy 
a Rákosi korszak atomjaira szedte 
szét a társadalmat. A félelem ural-
mát törte meg az ’56-os forradalom, 
újra egységes lett – igaz csak néhány 
hétre - a magyar nemzet – fogalma-
zott az országgyűlési képviselő.

Tuzson Bence arra kérte az ün-
neplőket, hogy meséljenek, mond-
ják el gyermekeiknek, unokáiknak, 
hogy milyen volt 1956 forradal-
ma. – Minden családnak megvan 
a maga története 1956-ról. Mesél-
jék el azt, hogy mi történt itt, Duna-
keszin, milyen volt az, amikor mun-
kásgyűlést tartottak. Milyen volt a 
gyertyás felvonulás, milyen volt az, 
amikor a Fóti úton az árokban ha-
gyott tankból a gyerekek mindent 
kiszereltek. Meséljék el, hogyan ver-
ték le itt – mellettünk - a vörös csil-
lagot, s milyen volt az, amikor itt, a 
temető mellett az egyetlen véres üt-
közet lezajlott, melynek hősi halot-
táról Cserepkai Istvánról is meg kell 
emlékeznünk – hívta fel az ünnep-
lők figyelmét. – Meséljenek – foly-
tatta – a 15 éves dunakeszi Pálin-
kás Istvánról, aki a Corvin közben 
haslövést kapott, ám nem abba halt 
bele, hanem kórházi ágyában hunyt 
el a tisztogató szovjet alakulat ha-
lálos lövésétől. Emlékeznünk kell a 
hősökre, hogy áldozatuk ne legyen 
hiábavaló, mert ők hagyták ránk a 
szabadság szeretetét. 

– Mi magyarok szeretjük a sza-
badságot, erről szól a mi történel-
münk, a szabadság története. Zrí-
nyi, Rákóczi, Kossuth, Petőfi, a ma-

gyar történelem nagy alakjai mindig 
a szabadságért, a függetlenségért, 
Magyarország önrendelkezéséért 
álltak ki – emelte ki az ünnepi szó-
nok, aki szerint 1956 is erre épült, ez 
biztos alapot jelent a mai Magyar-
ország számára. Mai szabadságunk, 
a mai magyar nemzet szabadsága 
1956 hőseinek áldozatából sarjadt 
ki. Magyarország a múlt, a jelen és a 
jövő magyarjainak szövetségéből áll 
– fogalmazott. Tuzson Bence em-
lékezette az ünneplőket, hogy sza-
badságunkat mindig meg kell őriz-
nünk. A XXI. században is ki kell 
állnunk szabadságunkért, Magyar-
országért – jelentette ki az államtit-
kár, aki így zárta ünnepi beszédét: 
„1956 arra tanított meg bennünket, 
hogy egységet kell teremteni. Éljen 

az 1956-os forradalom, éljen a ma-
gyar szabadság!” -   

Az ünnepi megemlékezés az ’56-
os forradalom hőseinek tiszteleté-
re a kegyelet és hála virágainak el-
helyezésével folytatódott. Elsőként 
Tuzson Bence országgyűlési képvi-
selő, Dióssi Csaba polgármester, és  
dr. Molnár György városi jegyző 
tisztelgett főhajtással a forradalmá-
rok bátorsága, hazaszeretete előtt. 

Az ünnepségen – melyen közre-
működött Tóth Ferenc karmester 
vezényletével a Dunakeszi Koncert-
fúvósok – lerótták kegyeletüket a 
helyi pártok, iskolák, intézmények, 
civil közösségek képviselői is. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress 

Tuzson Bence: „Magyarország a múlt, a jelen 
és a jövő magyarjainak szövetségéből áll”

A kegyelet koszorúi 
a megújult Gólya emlékműnél 

Sokan hajtottak fejet 
a hősök emléke előtt 
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Interjú Kovács Zita audiológussal, az Amplifon Hallásközpont vezetőjével

A hallókészüléket ott a legjobb
kipróbálni, ahol azt  valóban 
használni fogják.

Próbálja ki otthonában, mielőtt megveszi!
– Miért nehezebb felismer nünk a
hallás problémát, mint mondjuk a látá-
sunkét?
– Tipikus eset, amikor valaki hallás vizs -
gálat ra jelentkezik, és azt mondja, hogy
„Á, nekem nincs hallásproblémám, nem
vagyok én süket, hiszen hallom, amit
monda nak. Iga zából csak a családom
unszo lására jöttem el hallásvizsgálat ra,
semmi bajom“. Sajnos ez azonban a leg -
több esetben nem igaz.
– Pontosan ez mit jelent?
– Ez azt jelenti, hogy az érintett személy
érzékeli ugyan, hogy beszélnek hozzá, de
a szavakat nem érti meg pontosan. A be -

széd   értés ilyen esetben na gyon rossz is
lehet, előfordul, hogy a felét érti meg az
érintett a hozzá intézett szavaknak, ez sú-
lyos kommunikációs problé mákat okoz -
hat, és sürgős se gít séget igényel.
– A megoldás akár a halló ké szülékek
viselése is lehet?
– Igen, itt szeretném azon ban felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy a megfelelő halló ké -
szülék kivá lasztása kiemelten fontos, hisz
egy több évre szóló komoly döntésről be -
szé lünk. Szeren csére ma már számtalan
lehe tő ség áll a ren del kezésre, így érde mes
akár több márka készülékeit is kipró bálni.
A jól bejáratott, ki tűnő minő ségű, és a

nagy múlttal rendelkező már kák külön-
böző típusai között minden kinek találunk
töké letes meg oldást.
– Mi alapján derül ki, hogy kinek
melyik ké szü lék válik be?
– Az úgynevezett próbahor dás egy re-
mek lehetőség, melyet azért is támoga-
tok, mert a halló ké szü léket ott a legjobb
kipróbálni, ahol azt valóban használni
fogják: ott honi, mun kahelyi környe zet -
ben vagy családi, baráti társaságban.
Nem is lehet szakmailag megalapozott,
felelős döntést hozni enél kül, hiszen
minden halló készü léknek van egy opti-
mális hozzászokási ideje. A próba-

hordási időszak után érde mes a tapasz-
talatok alapján még egy szer állí tani a  a
ké szü léken, hogy töké le tesítsük a hallás -
élményt.
– Mit kell tennie annak, aki részt akar
venni egy in gye nes hallás vizsgálaton
és szükség esetén az ingyenes halló -
készülék pró ba hor dá son?
– Mindenki használja ki a lehe tőséget, és
jelentkezzen be a 06 27 620 573-as tele-
fonszámon a váci, vagy a 06 26 501
700-as számon a szentendrei Ampli-
fon Hallásközpontba! – mondta el la-
punknak Kovács Zita audio ló gus, a váci
Amp lifon Hal lás  központ ve zetője.
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Vác Város Önkormányzata és a Váci Reménység Egyesület több napos programsorozattal – fotókiállítással, emléknapló- és könnybemutatóval, orgona-
hangversennyel – ünnepelte az ’56-os forradalom 60. évfordulóját. Október 23-án - több éves hagyomány szerint - idén is délelőtt tíz órakor az ’56-os Em-
lékműnél tartott megemlékezéssel és koszorúzással kezdődött az utókor tiszteletadása a hősök emléke előtt. A főhajtás dr. Kristóf Béla polgármester, Pap 
Béla református lelkész, Komáromi Kornélia Vác posztumusz díszpolgára és Kovács Ottó mártír emléktáblájának koszorúzásával folytatódott, ahol Vác je-
les személyiségei méltatták a város ’56-os hőseinek emberi helytállását, bátorságát. 

Az ’56-os forrada-
lom 60. évforduló-
ja alkalmából újra-
avatták és felszen-

telték az I. Világháború tör-
ténelmi emlékeit őrző em-
léktáblát a Fehérek temploma 
falán, melyen 742 váci áldozat 
neve olvasható. (Írásunk kü-
lön cikkben. A szerk.)

 Vác Város Önkormányza-
ta és a Váci Reménység Egye-
sület által közösen szervezett 
jubileumi emlékezés közpon-
ti ünnepségét este hat órakor 
a Bartók-Pikéthy Zeneművé-
szeti Szakközépiskola és Ze-
neiskola hangversenytermé-
ben tartották, melyen Sebő 
József veszprémi író-szer-
kesztő, tanár tartott ünnepi 
beszédet. 

Albert Camus, a Nobel-dí-
jas francia író 1957-ben, a 
magyar forradalom és sza-
badságharc leverése és vér-
befojtása után így írt: „Nem 
tartozom azok közé, akik 
azt kívánják, hogy a magyar 
nép újra fegyvert fogjon, és 
újra kezdjen egy eltiprás-
ra ítélt forradalmat a nyuga-
ti világ szeme láttára, amely 
nem takarékoskodna sem 
tapssal sem keresztényi köny-
nyel, hanem hazamenne, fel-
venné házi papucsát, mint a 

futballszurkolók a vasárnapi 
kupa mérkőzés után. A ma-
gyar vér oly nagy értéke Eu-
rópának és a szabadságnak, 
hogy óvnunk kell minden 
egyes cseppjét. A legázolt és 
bilincsbe vert Magyarország 
többet tett a szabadságért és 
az igazságért, mint bárme-
lyik nép a világon az elmúlt 
húsz esztendőben. A magára 
maradt Európában, csak úgy 
maradhatunk hívek Magyar-
országhoz, ha soha és sehol 
el nem áruljuk, amiért a ma-
gyar harcosok életüket áldoz-
ták, és soha, sehol, - még köz-
vetve sem – igazoljuk a gyil-
kosokat” – ezzel az idézettel 
kezdte ünnepi beszédét Sebő 
József. 

Mint fogalmazott, nem 
csoda, ha ezekért a sorokért 
nem sokkal később Albert 
Camus gyanús körülmények 
között halt meg egy autóbal-
esetben, melyet az újabb ku-
tatások szerint a szovjet KGB 
intézett, majd így folytatta: 
„Azt hiszem, hogy ezek a so-
rok hűen fejezik ki azt, mit ér-
zett akkor, 1957-ben egy sza-
badságszerető európai polgár 
és hogyan érezhettek akkor a 
magyarok. Most, 60 évvel a 
forradalom kirobbanása után 
joggal kérdezhetjük: mi, XXI. 

századi magyarok mennyire 
vagyunk hűek 1956 szellemé-
hez. Azt hiszem, nyíltan be-
vallhatjuk, hogy még bőven 
van mit tenni.”

Sebő József szerint az első 
teendő minden bizonnyal a 
történészeké: föltárni a le-
hető legpontosabban, mi is 
történt anno láthatatlanul a 
szívekben, a lelkekben és mi 
láthatóan, a pesti és a vidé-
ki terek és utcák aszfaltján. 
Milyen okok is vezettek eh-
hez a földrengésszerű felke-
léshez. Másodszor, végre el 

kellene helyezni ezt az ün-
nepet a nemzeti kánonban, 
hiszen még mindig itt mun-
kál, bár egyre csökkenő erő-
vel a pártállam démoni félel-
me: nem lesz-e vajon bajunk 
ebből. Minden magyar tele-
pülésen, faluban és város-
ban össze kell gyűjteni azo-
kat a tárgyi és szellemi érté-
keket, amelyek őrzik ezek-
nek az izzó napoknak az em-
lékeit. Hiszen még köztünk 
élnek azok, akik hangjuk-
ban, kézmozdulataikban őr-
zik 1956 szellemét. Az em-
lékezés példa- és mintakere-
sés, egyúttal példa- és minta-
adás. Az emlékezés a zsinór-
mérce magasra állítását is 

jelenti, de nem csak magunk, 
hanem gyermekeink, unoká-
ink és a minket követő nem-
zedékek számára is. A példa-
keresés egyúttal értékkeresés 
is. A történelem bőven kínál 
példázatos, magasztos esz-
ményeket. A magyar törté-
nelem egyik aranyoldala ép-
pen 1956 története.

Ezt követően elismeréssel 
szólt azokról a törekvésekről, 
melyeket Vác városa, a váci 
polgárok tettek és tesznek az 
emlékezet ápolása érdeké-
ben. Veszprémiként külön is 

köszönetét fejezte ki, hogy 
Brusznyai Árpád emlékét Vá-
con is ápolják, aki szerepé-
ről csupán az utolsó szó jo-
gán beszélhetett. Mint fogal-
mazott, a halálos ítélet árnyé-
kában mondott szavait újra és 
újra fel kell idézni.

Az ünnepi szónok szerint a 
mi tisztünk, valamennyiünk 
tiszte az, hogy őrködjünk azok 
emlékén, akik életüket áldoz-
ták népükért. 1956 hősei egy 
íratlan forgatókönyv szerint 
cselekedtek, tették azt, amit a 
kor szava diktált, amit szívük 
szerint cselekedniük kellett. 
Ne hagyjuk újfent kihunyni 56 
forradalmának lángját, bármi-
lyen nagy is a kísértés. Fogjunk 

össze, tanuljunk a forradalom 
összekovácsoló erejéből, hogy 
ne legyünk a világ széthúzó 
nemzete. Vác, azon városok 
közé tartozik, amelyek sokat 
tettek azért, hogy 56 emlékeze-
te mindannyiunk szívében le-
gyen. Amikor itt majd felcsen-
dülnek a zene dallamai, lélek-
ben a zeneszerető Brusznyai 
Árpád és mártírtársai is itt 
lesznek velünk – zárta gondo-
latait Sebő József.

Az ünnepi megemlékezést 
– melyen többek között részt 
vett Fördős Attila polgármes-
ter, Pető Tibor és Mokánszky 
Zoltán alpolgármester, Beer 
Miklós váci megyéspüspök - a 
Vác Civitas Szimfonikus Ze-
nekar lélekemelő műsora és 
Cs. Nagy Ildikó vastapssal ün-
nepelt zongorajátéka, Cser-
nák János színművész katar-
tikus átéléssel tolmácsolt Jó-
zsef Attila verse tette mara-
dandó kulturális élménnyé. 

A megemlékezés dr. 
Brusznyai Árpád emléktáb-
lájánál folytatódott, ahol Né-
meth Péter Mikola méltatta a 
veszprémi forradalom vezér-
alakjának emberi nagyságát, 
az ártatlan ember méltóságá-
val viselt meghurcoltatását, a 
halálos ítéletkor tanúsított er-
kölcsi emelkedettségét. 

A városi megemlékezés késő 
este a Püspöki palotánál feje-
ződött be, ahol dr. Beer Mik-
lós váci megyéspüspök elődje, 
dr. Pétery József emléktáblá-
jánál mondott beszédet. – Ol-
vasgatva püspök elődöm írá-
sait, visszaemlékezéseit, újra 
és újra megfogalmazódik ben-
nem; Mitől féltek azok, akik 
elhallgattatták? Mit mondha-
tott volna, ami ártott volna egy 
ország társadalmának? Mit 
mondhatott volna, amitől félni 
kellett? – tette fel az évtizedek 
óta megválaszolatlan kérdése-
ket. Majd arról beszélt, ha nem 
állították volna félre, ha nem 
hurcolták volna el, mit tehetett 
volna többet annál, mint, hogy 
hallgatott. – Püspök úr hallga-
tása nagyobb hatással van ma 
is ránk, mint az a szó, amit ta-
lán mondhatott volna, amitől 
akkor félni tudtak. Tisztelet-
tel fejet hajtunk Pétery püspök 
úr hallgató és mégis sokat üze-
nő emléke előtt – mondta Beer 
Miklós, aki ezt követően meg-
koszorúzta elődje emléktáblá-
ját, majd a város vezetői, a ci-
vil szervezetek, önkormányza-
ti képviselők, a város polgárai 
helyezték el a tisztelet koszo-
rúit, mécseseit.   

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Albert Camus:”A magyar vér oly nagy értéke Európának 
és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.”

Sebő József tartotta 
az ünnepi beszédet 

A városvezetők főhajtása 
dr. Brusznyai Árpád emléktáblájánál

Dr. Beer Miklós koszorút helyezett el 
püspök elődje emléktáblájánál  
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A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban 
váci és dunakanyarbeli lakosok számára 
2016. október 27-től november 18-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpontok

Szentendre, Római Sánc köz 1. 
Bejelentkezés: 06 26 501 700

Vác, Köztársaság u. 10-12. 
Bejelentkezés: 06 27 620 573

amplifon.hu

Vegye komolyan!
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Az 1956-os forradalmat, 56 hőseit ünnepeljük, akik bátran cselekedtek a hazáért, Magyarországért. Az ünnepi megemlékezés tisztelgés – az országosan 
ismert forradalmárok mellett – szűkebb környezetünk 56-os hősei előtt is – mondta ünnepi köszöntőjében Markó József. Göd polgármestere – a város 
Huzella Tivadar Sportcsarnokában rendezett október 21-i megemlékezésen – a település forradalmárai közül elismeréssel és tisztelettel a hangjában el-
sőként Iván Kovács Lászlóról, a Corvin köz legendás parancsnokáról beszélt, akit a forradalom leverése után kivégzett a hatalom. 

Közelgő Mindenszentek és Halottak Napja alkalmából legtöbben felkeressük elhunyt szeretteink sírjait, azokra elhelyezzük a kegyelet virágait és meg-
gyújtjuk az emlékezés lángját. Ebben az időszakban már október utolsó hétvégéjén megtelnek a temetők látogatókkal. 

A városvezető név 
szerint méltatva 
emlékezett meg a 
helyi közösség tag-

jai között élő forradalmárok-
ról, akik tevékenysége, élet-
útja példa mindannyiuk szá-
mára. Markó József tény-
szerűen szólt arról is, hogy 
az elmúlt hatvan év is kevés 
volt ahhoz, hogy a magyarok 
többsége egységesen véleked-
jen a forradalomról. Fontos-
nak nevezte, hogy a felnövek-
vő nemzedékek megismerjék 
az 56-os forradalom történe-
lemformáló jelentőségét, ele-
ink bátorságát, hősiességét, 

akik a magyar szabadságért 
áldozták életüket, vállalták a 
megtorlást.  

A gödi ünnep szónoka, 
Horváth Szilárd (képünkön), 
a Búzaszem Alapítvány el-
nöke párhuzamot vont a Ká-
dár és a Rákosi rendszer kö-
zött. Kifejtette, hogy ezekben 
az időkben „a nyelv kénysze-
rűen néma maradt, de a vágy 
imádkozott a szabadságért”. 
Egy történész kifejezésével 
élve „1956 egységbe babonáz-
ta a nemzetet”, s tekintet nél-
kül az osztálykülönbségek-
re, az értelmiség, a paraszt 
és a munkás is együtt tudott 
cselekedni, hiszen összekö-
tötte őket a magyar szabad-
ság és a magyar független-
ség iránti vágy. A szónok sze-
rint mindez leszámolás nem-
csak a kommunizmussal, de 
az „ostoba balos romantiká-
val is”, amely szerint Marx el-
mélete jó, de a később jövők 
elferdítették az eredetileg jó 
gondolatokat. 

Horváth Szilárd kifejtette, 
hogy 1956 magyar forradal-
ma megmutatta, hogy a ma-
terializmus, az osztályszem-
lélet fölött áll a nemzeti érzés, 
s így nemcsak a kommuniz-
mus koporsójába verte be az 
első szöget, de a szeretet he-

lyére az osztályharcot helyező 
Marxot is a történelem sze-
métdombjára küldte. Mert-
hogy a szónok szerint az osz-
tályharc elméletéből követke-
zett Dzserzsinszkij, Szamu-
ely, Rákosi és Kádár terror-
ja. Felvázolta Tumbász Ákos, 
Szigethy Attila, Rajki Már-
ton és Iván Kovács László éle-
tét és halálát, amelyeken pon-
tosan látszott, hogy az osz-
tályharcos szemlélet vezetett 
a koncepciós perekhez és ár-
tatlanok bitófára küldéséhez. 
Pontosan látszott ezeken az 
életeken az is, hogy a külön-
böző politikai irányokból és 
különböző társadalmi réte-
gekből érkező emberek mi-
ként tudtak a nemzeti érzés 
jegyében közösen cselekedni 
– és halni.

Végezetül a szónok meg-
jegyezte, hogy a történelem 
nem ért véget. Ma mi for-
máljuk. Nem természetes, 
hogy van szabadságunk, hi-
szen Magyarország csak 
25 éve szabad. 1944. már-
cius 19-én a németek száll-
ták meg az országot, aztán 
a szovjetek, 1991-ig. Előt-
te a Horthy korban voltunk 
függetlenek és szabadok, 24 
évig. Azelőtt egy biroda-
lom részeként részleges sza-
badságunk volt, előtte még 
az sem. Tehát a magyar sza-
badságért és függetlenségért 
meg kell dolgoznunk. Ma is, 
holnap is. Ezt mutatja a mig-
ránsválság, de az is, hogy a 
határon túli magyar közös-
ségek még ma sem élnek sza-
badságban, hiszen nincs au-

tonómiájuk. Ezért harcolni 
kell, mert nincs csonka-ma-
gyar függetlenség és csonka-
magyar szabadság: az egész 
nemzet csak a felvidéki, er-
délyi délvidéki, kárpátaljai 
magyarokkal együtt lehet 
szabad.

A forradalom és a városi 
ünnepség emelkedett han-
gulatához méltó volt a Né-
meth László Általános Isko-
la és AMI tanulóinak műso-
ra, melyet vastapssal fogadott 
az ünneplő közönség. 

A megemlékezés a Kiser-
dei kopjafánál folytatódott, 
ahol elsőként Tuzson Bence 
államtitkár, a város ország-

gyűlési képviselője és Mar-
kó József polgármester he-
lyezte el a tisztelet koszorú-
ját, majd dr. Pintér György és 
Simon Tamás alpolgármester, 
dr. Szinay József címzetes fő-
jegyző. Lerótták kegyeletüket 
a helyi pártok, civil közössé-
gek, a tanuló ifjúság képvise-
lői is, akik előtt Kemény Gá-
bor tanár egy verssel emléke-
zett meg 56 hőseiről. 

A fáklyák fényével meg-
világított kopjafánál a Szent 
Lázár Lovagrend tagjai álltak 
díszőrséget. 

(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

Sajnálatos módon nem csak a 
megemlékezni kívánók kere-
sik fel ilyenkor a temetőket és 

környéküket. Hosszú évek tapasz-
talati alapján ebben az időszakban 
megszaporodnak a gépkocsi-feltö-
rések, alkalmi- és zseblopások, sí-
rokról történő virág lopások és az 
üresen hagyott ingatlanokban a la-
kásbetörések is – hívja fel a lakosság 

figyelmét a Váci Rendőrkapitány-
ság, amely javasolja, hogy fokozot-
tan figyeljen értékeire. 

Kéri, hogy a gépjárművel közle-
kedők ügyeljenek a KRESZ szabá-
lyaira a megnövekedett gépjármű- 
és gyalogos forgalomra tekintettel. 

- Értékeiket ne hagyják a gép-
járművekben. Az elkövetők a leg-
kisebb haszon reményében is betö-

rik a gépjármű ablakait, feltörik an-
nak zárját.

- Gépkocsijukat, kerékpárjukat 
mindig biztonságosan zárják le. 

- Lehetőség szerint vegyék igény-
be a kivilágított, őrzött parkolókat. 

- Okmányaikat, értékeiket tart-
sák biztos helyen, ahol illetéktele-
nek nem férhetnek hozzá. Pl.: ka-
bátjuk belső zsebében. 

- Bankkártyájuk PIN kódját ne 
tartsák a kártyával egy helyen. 

- Soha ne hagyják őrizetlenül tás-
kájukat miközben a sírt rendezik. 
Csomagjaikra fokozottan figyelje-
nek.  

- Amennyiben lehetséges ne 
egyedül menjenek a sírkertbe. 

- Megállapodhat szomszédjával, 
amíg távol van, figyeljen az ön in-

gatlanára és ezt tegye meg ön is, ha 
a szomszédok távol vannak. 

A Váci Rendőrkapitányság idén 
is – mint minden évben – a polgár-
őrségekkel együttműködésben fo-
kozott jelenlétet biztosít a temetők 
környezetében, abból a célból, hogy 
a mindenki megemlékezése zavar-
talan maradhasson.  

Kérjük, segítse munkánkat! 

Amennyiben gyanúsan viselke-
dő személyt lát a temetőben, eset-
leg bűncselekményt észlel, vagy kö-
vetnek el sérelmére kérje a járőröző 
kollégáink, a polgárőrség segítségét 
vagy hívja a Rendőrség ingyenesen 
hívható 107-es illetve 112-es segély-
hívószámát!

Legyen békés, kegyelet teljes a 
megemlékezés napja!

Horváth Szilárd: „A nyelv kényszerűen néma 
maradt, de a vágy imádkozott a szabadságért.”

Figyeljünk, hogy semmi ne zavarja meg a kegyelet teljes emlékezést 

Koszorúzás a fáklyák fényével 
megvilágított kopjafánál 
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MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 
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citroenvac.hu

Gyors internet és új tévécsatornák 
– Mifelénk már fejlesztett az Invitel
A nagysebességű internetelérés alapjaiban változtatja meg a netezés 
és a televíziózás élményét mindannyiunk számára. Az Invitel hálózatfej-
lesztéseinek köszönhetően most már a Dunakeszin élők is megtapasz-
talhatják a különbséget, akár otthonukban, akár munkahelyükön veszik 
igénybe a cég korszerű szolgáltatásait.

Az ország számos 
településén helyi 
szolgáltatóként je-
lenlévő Invitel szá-

mára régóta kiemelkedő fon-
tosságú törekvés, hogy folya-
matosan fejlessze hálózatát 
és termékeit, amely egyszer-
re jelent technológia-váltást 
és a helyben élők minden-
napjainak megkönnyítését. 
A nagysebességű internetnek 
köszönhetően új lehetősé-
gek nyílnak meg az élet szá-
mos területén úgy a munká-
ban, mint a szórakozásban, 
de akár a tanulásban is.

A mi világunk

Az Invitel szolgáltatásai kö-
zött a család minden tagja 
találhat szórakoztató időtöl-
tést és hasznos tartalmakat. 
Az új, HD-ban is fogható Spí-
ler TV például a focirajongók 
kedvence lehet, hiszen itt lát-
ható a Premier League 2016-
2017-es évada. Emlékeznek 
még a Vad angyalra? A szin-
tén nemrég indult Izaura TV-
re kapcsolva a romantikus 
sorozatok kedvelői találkoz-
hatnak majd jópár régi isme-
rőssel. 

Az Invitel gazdag tévécsa-
torna-választékában több 
mint 170 televízió- és rádió-
adó található, melyek közül 
többet HD minőségben is él-
vezhetünk az arra alkalmas 
televíziókészülékünkön. Rá-
adásul a hálózatfejlesztés ál-
tal elérhető interaktív funk-
cióknak köszönhetően a mű-
sorokat bármikor megállít-
hatjuk, visszajátszhatjuk, sőt 

még fel is vehetjük, így való-
ban akkor tévézhetünk, ami-
kor időnk engedi.

„Az Invitel folyamatosan 
keresi a fejlesztési lehetősé-
geket, legyen szó pályázati, 
vagy akár saját források be-
vonásáról. Büszkék vagyunk 
arra, hogy hozzájárulhatunk 
a szolgáltatási területeinken 
található települések fejlődé-
séhez és digitális felzárkóz-
tatásához. Hálózatfejleszté-
si törekvéseinket a jövőben 
is folytatni fogjuk és bízunk 
abban, hogy egyre több cím-
re juttathatjuk el a nagy se-
bességű internetet és az erre 
épülő minőségi tévészolgál-
tatásokat” – mondta Horváth 
Csaba, az Invitel régió mene-
dzsere.

Nagyobb sávszélesség 
és új szolgáltatások 

kisvállalkozásoknak is 

Az Invitelre természetesen a 
munkánk során is számítha-

tunk. Az internet-, telefon- és 
TV-szolgáltatást tartalmazó 
Profi csomagok a kisvállala-
tok igényei szerint szabadon 
kombinálhatók, így testre-
szabott megoldást nyújtanak 
a felhasználóknak. A fejlesz-
téseknek köszönhetően a vál-
lalkozások is élvezhetik a na-
gyobb sávszélesség előnye-
it, sőt akiknek a napi üzlet-
menetben a feltöltési sebesség 
is fontos, azok számára ked-
vező alternatívát nyújt az In-
vitel szimmetrikus internet 
szolgáltatása.

Az Invitel munkatársai 
a Dunakeszi Invitel Na-
pon (Bajcsy-Zsilinszky  
utca 6. minden hétfőn 
13.00 - 20.00 óra között) 
készséggel tájékoztatják 
a szolgáltatások iránt ér-
deklődőket. A lakossági 
ajánlatokról a 1288-as 
telefonszámon, a kisvál-
lalatiakról a 06 80 881 
881-es zöld számon kér-
hetnek felvilágosítást. 
www.invitel.hu

II. DDC Próbakocka Verseny

Átépítik a vasúti átjárót Sződligetnél

Dunakeszi Városi Temető 
ünnepi nyitva tartása 

A BME Építőmérnöki Karán minden évben megszervezik a Szakmai Hetet, 
amelynek ma már hagyománnyá vált programja a beton próbakocka ké-
szítési verseny. A megmérettetés keretében a kar hallgatói próbára tehe-
tik tudásukat és felkészültségüket – amihez egy 150 mm él hosszúságú 
kockát kell készíteniük saját betonreceptúra alapján, a rendelkezésre álló 
anyagokból. A cél, hogy 2 nap elteltével a betonkockák teljesítsék a törés-
tesztet. Idén ismét a Duna-Dráva Cement Kft. támogatta a versenyt. 

November 11. és 14. között a tulajdonos MÁV Zrt. megbízásából átépítik a 
sződligeti Dunai fasoron található vasúti átjárót. Az építkezés az átjáró le-
zárásával, illetve a sínekkel párhuzamosan futó MÁV-területeken végzett 
munkálatokkal járnak.

A Zielinski Szilárd 
Szakkollégium és 
az Építőmérnöki 
Kar Kari Hallga-

tói Tanácsának közreműkö-
désével 2016. október 4-én 
került megrendezésre a ver-
seny az Építőanyagok és Ma-
gasépítési Tanszéken, ame-
lyen az érvényes szabvány 
szerint kellett a betonkoc-
kákat legyártani saját recep-
túra alapján. Általánosság-

ban a beton elkészítéséhez 
60-75% kavicsot, 15-20% vi-
zet és 10-15% cementet kell 
használni, de az elkészítés 
során 5-8% levegő is a kész 
anyagba kerül. A résztvevők 
receptúráihoz a Duna-Dráva 
Cement Kft. biztosított 250 
kg különböző típusú zsákos 
váci cementterméket, ame-
lyekből 150 mm él hosszúsá-
gú kockákat kellett készíte-
nie a versenyzőknek. 

Az elkészített kockákat 
2 nappal később, szintén a 
BME Építőanyagok és Ma-
gasépítési Tanszék labor-
jában, Dr. Nehme Salem 
Georges tanár úr vezetésével 
töréstesztnek vetették alá, 
és a legjobb eredményt el-
érő három kocka külön dí-
jazásban részesült. A ver-
seny első három helyezett-
je DDC ajándékcsomagot és 
pénzjutalmat is kapott. Az 
első helyezett, Horváth Mik-
lós 15.000 forintos, a máso-
dik helyezett, Vági István 
12.000 forintos, a harma-
dik helyezett, Dobrovotcki 
Ádám pedig 10.000 forin-
tos nyereményben részesült 
a DDC jóvoltából. A verseny 
végső sorrendjéhez az elmé-
leti tudás, a saját receptú-
ra és a kocka elkészítésének 
minősége is sokban hozzá-
járult. 

www.duna-drava.hu

A tevékenység érdekében a kivitelező 
várhatóan november második he-
tének elejétől elkeríti azt a terüle-
tet, melyen várhatóan a szükséges 

anyagokat, eszközöket, gépeket tárolják majd. 
Ez érinti majd a település felé eső rész füves 
területét is. A vasút M2-es felőli oldalán lévő 
szilárd burkolatú parkolót viszont nem érti, 

így annak használata zavartalan lesz – olvas-
ható a település honlapján.

Az átépítés befejeztével – várhatóan novem-
ber harmadik munkahetének végéig – a kivi-
telezők minden addig használt területről le-
vonulnak, azokat az eredeti állapotban adják 
vissza a településnek.

Tájékoztatjuk a tisztelt látogatókat, hogy 
2016. október 22. (szombat) - november 
02. (szerda) közötti időszakban 

a Temető (Dunakeszi, Fóti út 99.)
7-20 óra között 

a temetői iroda 
8-20 óra között tart nyitva.

2015. november 3-tól a téli időszakban 

a Temető minden nap 8-17 óráig ,

a temetői iroda hétfőtől péntekig 
8-16 óráig tart nyitva.

Dunakeszi Közüzemi 
Nonprofit Kft.
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Szoboravatás, emléktábla áldás  
a nemzeti ünnep megemlékezésén

Varázslatos ujjak és millió rózsaszál 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója alkalmából 
két avatóünnepség tette teljessé a nemzeti ünnep váci megemlékezését.

Október 22-én délelőtt különleges zenei élmény részesei lehettek azok, akik 
eleget téve a VOKE JAMK Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub meghívásának, 
a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumba látogattak. Ezen a napon – az Idősek 
Világnapjának alkalmából – a város éltesebb polgárai előtt tisztelgett a csodála-
tos tangóharmonika produkcióival televíziós vetélkedőműsorokban feltűnt Sza-
bó Ádám, és közkedvelt művésznő, Csongrádi Kata is. 

Mondhatni, hogy 
átlényegült a 
Karolina-isko-
la és a Karo-

lina-kápolna közötti pará-
nyi kert, ahol az '56-os em-
lékév alkalmából szobrot ka-
pott Mindszenty József her-
cegprímás.

Az alkotás a forradalom-
ban és szabadságharcban 
szerepet vállaló, a kommu-
nizmus börtöneit megjárt, a 
váci katolikus általános is-
kolában mintegy tíz éven át 
„rendhagyó” történelemórá-
kat tartó Pákh Tibor ado-
mánya, elmondása szerint a 
gyerekek érdeklődése érlelte 
meg benne az elhatározást, 
hogy adományából szob-
rot állíthasson az intézmény 
Mindszenty Józsefnek.

A szoboravatáshoz az is-
kola székesegyházi kórusá-
nak műsora adott keretet, a 
művet Beer Miklós áldásával 
avatták fel - a főpásztor kö-
szönetet mondott Pákh Ti-
bornak, hangsúlyozva, hogy 
nem csupán a szoborállítá-
sért illő a köszönet, hanem 
azért az áldozatos munká-
ért is, mellyel az adományo-
zó éveken át kapcsolódott a 
Karolina iskolához.

Az egész alakos, süttői ke-

mény mészkőből készült, 
Kligl Sándor szobrász és La-
torcai Csaba kőszobrász keze 
munkáját dicsérő szobor 
Mindszenty Józsefet bíboro-
si reverendában, imára kul-
csolt kézzel ábrázolja.

"Dicső példájuk lelkesít-
sen örökké" - áll az I. világ-
háború váci áldozatainak ne-

veit soroló, a Fehérek templo-
ma oldalfalára helyezett em-
léktábla fölött.

Az október 23-án újraava-
tott és megáldott memen-
tón - az utóbbi évek kutatá-
sai alapján kiegészítve a lis-
tát - hétszáznegyvenkét név 
sorakozik.

Az újraavató megemlékezé-
sen Fördős Attila polgármes-
ter többek között elmondta: 
nincs még egy nemzet, amely 
akkora véráldozatot szenve-
dett volna el a nagy háború-
ban, mint hazánk, a Kárpát-
medence magyarsága.

- Feltehetjük a kérdést, 
miért éppen október 23-

án kerül sor erre a kegyele-
ti eseményre, de van rá tör-
ténelmi magyarázat. Hiszen 
1916-ban Ausztria-Magyar-
ország letett az asztalra egy 
békemegállapodás terveze-
tet, amelyet azonban nem fo-
gadtak el a szemben álló fe-
lek. Ha a nagyhatalmak el-
fogadják az ajánlatot, talán 
nem lett volna második vi-
lágháború, trianoni béke-
diktátum, kommunista ter-
ror, és hát '56-os forradalom 
sem - emlékeztetett a város-
vezető.

Aztán a mementó újra-
állítása kapcsán köszöne-
tet mondott a személyes 
felajánlást tevő Buchwald 
Imre ipartestületi elnöknek, 
Horváth Ferencnek, a vá-
rosi levéltár igazgatójának 
és Klimász János kőfaragó 
mesternek.

A mementó újraállításá-
ban főszerepet vállalt Moys 
Csaba korábbi alpolgármes-
ter.

Az emléktáblát megáldot-
ta Beer Miklós megyés püs-
pök, Csuka Tamás reformá-
tus-, Detre János evangéli-
kus lelkész és Turai János, a 
Váci Zsidó Hitközség elnö-
ke, Meláth Attila, a Baptista 
Gyülekezet lelkésze. 

Ribáry Zoltán
Fotó: a szerző, 

magyarkurir.hu, 
és KesziPress

Somogyiné Balatoni Ágo-
ta köszöntőjében arról is 
beszélt, mennyire más-

képpen bánnak az idősekkel a 
különböző kultúrák képvise-
lői, utalva arra, hogy az öregek 
iránt érzett megbecsülés foka a 
neveltetéstől, a személyiségtől 
is függ, de a családok más-más 
kulturális szintjének, a szocia-
lizáció során elsajátított min-
táiknak is következménye.  – 
„Az idősek példája épülésünk-
re is szolgál. A velük való bá-
násmód pedig a következő ge-
nerációk számára is mintaként 
szolgálhat.” – emlékeztetett. 
Bár Varga Tibor, a gimnázium 
igazgatója a rendezvényen nem 
lehetett jelen, de szívbéli üdvöz-
letét küldte a megjelenteknek. 
Szavait Zupka Sándor, a VOKE 
JAMK Dunakeszi Nyugdíjas 
Kiránduló Klub vezetője tolmá-
csolta. 

Dióssi Csaba (képünkön), 
Dunakeszi polgármestere és 
Csoma Attila, a Dunakeszi 
VOKE JAMK igazgatója is tisz-
telettel köszöntötte az időseket. 
A város elöljárója elmondta: na-
gyon fontosnak tartja az Idősek 
Világnapját, mert ez a nap és a 
hozzá kapcsolódó kezdeménye-
zések segítenek ráirányítani a 
figyelmet az idősebb generáció 
tagjaira, akik önzetlen szerete-
tükkel és bölcsességükkel na-
gyon sokat tesznek az utánuk 
következőkért, és ezzel a társa-
dalom fontos pillérét alkotják. 
– „Ahogy idősebb lesz az ember, 
megnövekszik annak a jelentősé-
ge, milyen jólesik, amikor a gye-
rekeink észreveszik az odafigye-
lést, a törődést.” – jelentette ki. 
Szabó Ádám, a Csillag Szüle-
tik és az X-Faktor, valamint 
a Dal műsorok sztárja közis-
mert dallamokból nyújtott át 
csokrot a megjelenteknek. Szé-
les repertoárt vonultatott fel az 
ifjú művész: filmzenék, Vival-
di-dallam, és népszerű közön-
ségsikerek is elhangzottak. Ám 
nem csak a hallójárataink, de 
a szívünk-lelkünk, magyarsá-
gunk és még az ízlelőbimbóink 
is egy varázslatos hangszer ha-
tása alá kerültek, köszönhető-

en Ádám bravúros játékának.  
A műsort a többszörös közön-
ségdíjas énekesnő-színésznő-
írónő, Csongrádi Kata fellépé-

se zárta, aki a program végén 
dedikálta is új könyvét, ame-
lyet férje, S. Nagy István emlé-
kének szánt. Az örökifjú mű-

vésznő dinamikus zenés-tán-
cos produkciója összekötő ré-
szeiben bepillantást engedett 
élete édes-bús korszakaiba is. 
Megjelenésével, közvetlensé-
gével példát mutatott embe-
ri tartásból, és kortalan nőies-
ségből, amely mindig elsősor-
ban belülről fakad. Öniróniával 
és humorral is átitatott fellépé-
se során minden bizonnyal ez-
úttal is új barátokra, követőkre 
lelt a lelkes közönség soraiban. 
A rendezvény megszervezésé-
ben és lebonyolításában jelentős 

részt vállalt a Dunakeszi Prog-
ramiroda. 

Tihanyi-Konda Szilvia

Pákh Tibor 

Csongrádi Kata, Zupka Sándor, Csoma Attila, Szabó Ádám

742 váci áldozat neve 
szerepel az emléktáblán
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Apróhirdetés

• ELADÓ HÁZ Dunakeszi alagi városrészének 
központjában, csendes kis utcában eladó egy 
120m2-es, kétszintes, fafödémes, míves kivi-
telezésű, rusztikus külső-belső megoldású, kül-
ső szigeteléssel is ellátott, cirkó fűtéses, légkon-
dicionált családi ház, több autót befogadó nagy 
garázzsal,  645m2-es telken, szép környezet-
ben, rendkívül kedvező adottságokkal. (bölcső-
de, óvoda, iskola, orvosi rendelő, üzletek, posta, 
könyvtár, sportpálya, autóbusz megállók, vas-
útállomás gyalog is jól elérhető közelségben.) 
Irányár: 47 millió forint. Tel.: 06-30-243-2822

• ELADÓ INGATLAN Eladó Göd Nevelek dű-
lőbe a Jégmadár utcában egy 798 négyzet-
méteres építési telek kis faházzal és házi víz-
művel. A kert gondozott.  Víz, gáz az utcában, 
villany a telken. Ár: 8 millió forint. Váci, Nagy-
marosi ingatlan cseréje érdekel. Érdeklődni:  
06 70 453-0806 telefonszámon. 

www.dunakanyarregio.hu

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: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

tördelés: 
BB tanpress Bt.

nyomda:  
DélKelet-Press Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

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

telefonszámokon. 

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!

     

Nyírő József emlékkiállítás Vácott
Van Székelyudvarhelyen - Vác erdélyi testvérvárosában - egy csaknem másfél évszázad óta jogfolyto-
nosan működő fényképészet, fotográfiai műhely, amely értelemszerűen rendkívül gazdag archívummal 
büszkélkedhet - nos, november közepéig gazdag kiállítás látható ebből a képanyagból a Madách Imre 
Művelődési Központ Átrium galériájában.

A fotós dinasztia 
mai továbbvivője, 
ifj. Kováts Árpád 
dédapja szoros ba-

rátságot ápolt Nyírő József-
fel, a mostani kiállításon 
olyan felvételek szerepelnek, 
amelyek képi hátteret adnak 
az író életművéhez, némelyi-
ken ő maga is szerepel.

- Nyírő József politikus is 
volt, élete ezen részének a 
megítélése nagyon sokszínű 
lehet, de ez a történészek fel-
adata. A kiállítás írói mun-
kássága előtt tiszteleg, hi-
szen az kétségtelen, hogy 
életműve a magyar irodalom 
legnagyobbjai közé emel-

te. Ugyanakkor nem értékeli 
eléggé az utókor, törleszteni 
kell ezt az adósságot - mond-
ta köszöntőjében Fördős At-
tila polgármester.

Példaként megemlítette 
Nyírő első fontos művét, a 
Jézusfaragó ember című re-
gényt és talán legkiemelke-
dőbb munkáját, az Embe-
rek a havason című művet, 
amelyből Szőts István ren-
dezésében film is készült, a 
magyar mozgókép művészet 
egyik kiemelkedő alkotása-
ként.

- Már csak ezekért a re-
gényekért hálásak lehetünk 
Nyírő Józsefnek, és fontos 

feladat mind jobban meg-
ismerni, a helyén kezel-
ni, és érdemének megfele-
lően méltatni az írói élet-
művét, amelyben mélységes 
együttérzéssel mesél a szé-
kely sorsról, gyönyörű leírá-
sokban érzékelteti az erdélyi 
táj szépségeit - mondta a vá-
rosvezető.

Retzler Péter, a művelődési 
központ igazgatója elmond-
ta: a Kováts fényképészeti 
műhely több mint nyolcvan-
ezer darabos képarchívum-
mal rendelkezik, a portré-
fotók, életképek, történelmi 
események momentumait 

megörökítő felvételek rend-
kívüli kincset jelentenek.

Ifj. Kováts Árpád meg-
említette: műhelyük min-
dig küldetésének tekintette, 
hogy a maguk módján hoz-
zájáruljanak a nemzeti iden-
titástudat megőrzésében, 
erősítésében, s ez a mai idők-
re is igaz.

Az eseményen közremű-
ködött Klenk Réka, a Bartók-
Pikéthy konzervatórium nö-
vendéke, aki két gyönyörű 
székely népdal eléneklésével 
örvendeztette meg a jelenlé-
vőket. 

Ribáry Zoltán



Folytatódik a nagycsoportos óvodások 
díjmentes korcsolyaoktatása

A sportszakma elismeréssel fogadta a futballindulót 

8

Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.huDunakanyar Régió

XVIII. évfolyam 21. számDunakanyar Régió

ÁLOMBÓL VALÓSÁG; 
futballinduló Pest megyéből

November 26-án nyit 
a jégpálya Dunakeszin

A megyei futballvezetés köreiből származó ötlet alapján, Pataky Attila és Gömöry Zsolt – akik évtize-
dek óta alkotnak maradandót a magyar rockzenében az EDDA Művek tagjaiként – zenei munkásságának 
eredményeként elkészült a Pest megyei futballinduló, a „Piros-fehér-zöld”. A produkció közel negyven 
megyei település és sportklub összefogásának köszönhetően valósult meg. 

Dunakeszi Város Önkormányzata támogatásával idén 
is folytatódik a város hét óvodájába járó nagycsopor-
tos ovisainak díjmentes korcsolyaoktatása az újpes-
ti Megyeri úti jégcsarnokban – nyilatkozta lapunknak 
Seltenreich József városi sportigazgató. A dalt 2016. október 19-én, 

a nyáron elkészült mo-
dern, minden igényt kielé-

gítő Dabasi Utánpótláscentrum-
ban mutatták be a megye labda-
rúgó-társadalma, valamint a sajtó 
képviselői számára. A dal mellett 
a Sportszelet című, a Pest megyei 
amatőr és utánpótlás labdarúgás-
sal foglalkozó hetilap egy vadonatúj 
EDDA-albumot is kiadott. A CD-n 
a Piros-fehér-zöld mellett a Győz-
ni fogunk! (1990), az Állj mellém! 
(2014), A sirály (1997) és az Örökre 
fennmaradsz (1996) című slágerek 
újramasterelt verziója is hallható. 

Közel négy évvel ezelőtt fogal-
mazódott meg a gondolat, hogy az 
egyébként is kiemelkedő aktivi-
tást mutató Pest megyei labdarú-
gás népszerűsítését egy közös indu-
ló még tovább erősíthetné. 

A projektet közel 40 megyei ön-
kormányzat és futballklub, Pest 
Megye Kormányhivatala, Pest Me-
gye Önkormányzata, a Sportszelet 
című Közép-magyarországi sport-
lap és megannyi cég támogatta, így 
létjogosultsága egyértelműen bizo-
nyosságot nyert.

A szerzőpárost az egyedi gon-
dolatvilág és a labdarúgó-váloga-
tott sikeres nyári Európa-bajnoki 
szereplése kellően inspirált, így au-

gusztusra megszületett a dal, mely 
a „Piros-fehér-zöld – futballinduló 
Pest megyéből” címet kapta. 

A „keresztelőn”, vagyis a hiva-
talos, sajtótájékoztatóval egybekö-
tött bemutatón közel 150 vendég – 
köztük polgármesterek, egyesüle-
ti vezetők, a sajtó képviselői – je-
lent meg, akik a rendezvény nyitá-
nyaként Pintér Tibor színművész, 
a Nemzeti Lovas Színház igazgató-
ja előadásában hallgathatták meg a 
Himnusz sorait. A rendezvénynek 
otthont Dabas polgármestere, Kő-
szegi Zoltán köszöntője után Szlahó 
Csaba, Vecsés város polgármestere, 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest 

megyei társadalmi elnöke beszéde 
után Benkő Tamás a dal ötletgazdá-
ja, a Sportszelet című sportlap társ-
alapítója, dunakeszi önkormányza-
ti képviselő, az MLSZ Pest megyei 
igazgatója mondta el gondolatait az 
egyedülálló kezdeményezés meg-
születéséről. A köztudottan EDDA 
rajongó, 70-szeres válogatott labda-
rúgó és edző, Nyilasi Tibor beszé-
de zárta a sort. A dal ősbemutató-
ja előtt a két szerző-előadóművész, 
Pataky Attila és Gömöry Zsolt - a 
színpadon felsorakozott gyerekhad 
körében – megosztottak néhány ku-
lisszatitkot futballhoz való kötődé-
sükről és a zene megvalósulásáról.

A dal bemutatását követő álló-
fogadáson Pánczél Károly ország-
gyűlési képviselő, az Országgyű-
lés Nemzeti Összetartozás Bizottsá-
ga elnöke mondott pohárköszöntőt. 
A rendezvényt megtisztelő vendé-
geket maradandó élménnyel és egy 
újonnan megjelent CD-albummal 
ajándékozták meg a szervezők, me-
lyen felcsendül a „Piros-fehér-zöld” 
futballinduló is, amely a kiadók re-
ményei szerint elhangzik majd ha-
zánk valamennyi futballpályán. A 
dal lyrics videó formájában bárki 
által megismerhető a YouTube-on 
(https://youtu.be/czvH8YLmXd0), 
a produkcióról további érdekes-
ségek találhatók a dal Facebook-
oldalán (https://facebook.com/
futballindulo).

MEGRENDELHETŐ

990,- Ft-os áron (postai úton 
való igény esetén + postaköltség) 
kapható október 25-től a bu-
dapesti és Pest megyei RELAY- 
és INMEDIO-üzletekben, va-
lamint november közepé-
től az AUCHAN- és a TESCO-
áruházakban is. A CD megren-
delhető a futballindulo@gmail.
com-címen is.

- Nagycsoportos óvodásaink korcso-
lyaoktatása tavaly indult el, amely im-
már második éve szerves része annak 
a sportoktatási rendszernek, amit a 
korábbi években vezettünk be az ál-
talános iskolák alsó tagozatos tanulói 
körében. A diákok minden évfolyam-
ban más sportággal – korfball, judo, 
tenisz, úszás - ismerkedhetnek meg a 
testnevelés órákon belül – mondta a 
sportigazgató. 

Seltenreich Józseftől megtudhat-
tuk, hogy a nagycsoportos óvodá-
sok számára idén október 10-én kez-
dődött az oktatás az újpesti Megyeri 
úti jégcsarnokban, ahová a gyerekek 
az önkormányzat autóbuszával utaz-
hatnak hétfőtől péntekig. – Minden-
nap más-más óvoda vesz részt a prog-
ramban, a gyerekeket tíz héten ke-
resztül profi szakemberek tanítják a 
korcsolyázás alapjaira, akik számára 
az utaztatáshoz hasonlóan díjmente-
sen biztosítjuk a felszerelést, a fejvé-
dőt, a korcsolyát és természetesen az 
edzőket is – tájékoztatott a sportigaz-
gató, aki reményét fejezte ki, hogy a 
gyerekek megszeretik a sportágat, és 
a november végén nyíló főtéri jégpá-
lyán örömmel mutatják be „korcso-
lyatudásukat” szüleiknek. 

- A különböző sportágak oktatá-
sával az a célunk, hogy a Dunakeszin 
élő fiatalok közül minél többen spor-
toljanak, melynek feltételeit igyek-
szik megteremteni az önkormány-
zat – ezt már Szabó Katalin, a Duna-
keszi Programiroda vezetője mond-
ta, aki örömmel újságolta, hogy idén 
november 26-án nyit a nagy népsze-
rűségnek örvendő főtéri jégpálya. – 
A korcsolyázás szerelmeseit – akik 
egészen 2017. január 29-ig hódolhat-
nak kedvenc sportjuknak – idén fe-
dett jégpályával, elkülönített öltöző-
vel és korcsolyakölcsönzővel várjuk.
Délelőttönként a szervezett csopor-
tokban érkező óvodások és iskolá-
sok ingyen látogathatják majd a jég-
pályát, sőt, a korcsolyabérlést is díj-
mentesen biztosítja számukra Duna-
keszi Város Önkormányzata. A jég-
pályát a dunakesziek ötszáz forintért, 
a nem helyi lakosok pedig ezer forin-
tért vehetik igénybe. Az öt évnél fia-
talabbak pedig díjmentesen korcso-
lyázhatnak – tájékoztatott Szabó Ka-
talin, aki azt is elárulta, hogy a koráb-
bi évek hagyományait követve idén is 
gazdag adventi programokkal várják 
az érdeklődőket. 

(B. Szentmártoni)


