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A Dunakanyar egyik legkedveltebb yachtkikötője Sződligeten van

Folytatás az 5. oldalon

Kezdődhet a váci mobilgát beruházás
Az önkormányzat és a projektmenedzsmenti feladatot ellátó Váci Városfejlesztő Kft. március elején lakossági fórumot rendezett a művelődési központ-
ban a mobilgát beruházásról. Pető Tibor fejlesztésekért felelős alpolgármester elöljáróban emlékeztetett, hogy a kétségtelenül nagyon fontos beru-
házás előkészítése igen hosszú ideig tartott, amit szavai szerint leginkább a 2013-as rekord árvíz, és az ennek nyomán előírt új mértékadó árvízszint 
meghatározása befolyásolt, hiszen ennek alapján újra kellett terveztetni a korábban elképzelt védművet.

- Most viszont már ott tar-
tunk, hogy kiírhattuk a 
közbeszerzési felhívást a ki-
vitelezési munkálatokra, 
tehát záros határidőn be-
lül elkezdődhet az építke-
zés. És nem lehet kellőképp 
hangsúlyozni, hogy a beru-
házás teljes egészében uni-
ós és magyar állami forrás-
ból valósul meg. Távlatosan 
gondolkozva kiemelhetjük, 
hogy amíg például a 2013-
as árvíz elleni védekezés, a 
kárelhárítás több száz mil-
lió forintos költséget jelen-
tett, addig a mobilgát elké-
szültével sokkal nagyobb 
biztonságban érezhetjük 
majd magunkat - mondta 
Pető Tibor.

Buday Gergely projekt-
menedzser kiemelte, hogy 
a tervezett árvízvédel-
mi műnek a Duna 1677,94 
és 1679,70 folyó-kilométer 
szelvényei között, a Bara-
bás utcától a Gombás patak 
torkolatáig húzódó terüle-
ten 2018. szeptember 30-áig 

kell elkészülnie -, olvasható 
a város hivatalos honlapján. 
A műszaki kérdésekről Décse  
Sándor árvízvédelmi szak-
mérnök adott tájékozta-
tást, kiemelve a tervezés fő 
szempontjait, ezek pedig a 
következők:

Teljes körű árvízvédelmi 
biztonság, statikailag meg-
felelő védművel. A kereszt-
irányú szivárgás kezelése, a 
hosszirányú rendszerbe il-
lesztése. Egyenletes partél 
biztosítása, a szabálytalan 
rézsűk stabilizálása. A nö-
vényzet kímélése, telepítésre 
alkalmas felület kialakítása. 
A látkép megőrzése, a me-
deroldali természetes rézsű 
kialakítása. A védmű ele-
mek üzemeltetéséhez opti-
mális feltételek kidolgozása.

A fórum folytatásában a 
hozzászólók elsősorban a 
dunai látkép megóvásával, a 
növények védelmével, a szi-
várgó vízátfolyásokkal kap-
csolatos további feladatokról 
tettek fel kérdéseket.

Jó élni a fejlődő Sződligeten
Jelentős beruházások az immár „barna vonaltól” mentes településen
A Dunakanyar egyik legvonzóbb települése Sződliget, ahol a lakók véleménye szerint jó élni, amit az sem befolyásol, hogy a nagyközségnek az elmúlt 
években gyakran fel kellett venni a küzdelmet a dunai áradással szemben. Hogy mennyire jó élni a csendes kis településen, és az ott élők mennyi-
re érzik sajátjuknak a fél évszázados Sződligetet, annak ékes bizonysága, hogy a nagy árvízi védekezések idején egy emberként fogott össze a he-
lyi közösség apraja, nagyja. 

A sződligetiek remé-
nyei szerint az uni-
ós forrásból épí-
tett védvonalnak 

köszönhetően a jövőben már 
nem veszélyezteti a nagyköz-
ség házait a dunai áradás. El-
tűnik a "barna vonal"is - 
mondják. De mi is ez a bar-
na vonal, és valóban elhárult 
az árvízi veszély? - kérdeztük  
Juhász Béla polgármestertől.

- Sződligeten az elmúlt két 
évtizedben nagyjából négy-
évente érkezett komoly árví-
zi támadás. Ezek egyik követ-
kezménye volt, hogy még pol-
gármester elődöm idejében, 
2010 legelején olyan települé-
si rendezési tervet fogadott el 
az önkormányzat, amely egy 
kacskaringós barna vonallal 

jelezte, hogy onnantól a Duna 
felé eső terület nagyvízi me-
dernek (hullámtérnek, faka-
dó vízzel veszélyeztetett terü-
letnek) számít. Emiatt az ott 
található több száz lakóingat-
lan értéke drasztikusan esett. 
A kohéziós alap társfinanszí-
rozásával elnyert 374 millió 
664 ezer forint uniós támoga-
tásból a község eddigi törté-
netének legnagyobb és egyik 
legfontosabb beruházásaként 
épült meg az 1922 méter hosz-
szú árvízvédelmi gát. Ezt 2013 
októberében adtuk át. Az új 
védmű koronamagassága egy 
méterrel magasabb, mint a 
2013-as áradást megelőző száz 
év legmagasabb dunai vízállá-
sa, így a sződligetieknek a jö-
vőben már nem kell tartaniuk 

a Duna áradása okozta károk-
tól. Ennek köszönhető, hogy 
elindíthattuk azt a több éven 
át tartó folyamatot, amely 
után eltűnhet a nagyvízi med-
ret jelző „barna vonal”, vissza-
kaphatják értéküket az érin-
tett ingatlanok.

- A félmilliárd forintos költ-
ségvetésből gazdálkodó ön-
kormányzatnak minden kre-
atív ötletre és pályázati for-
rásra szüksége van ahhoz, 
hogy minél színvonalasabb 
szolgáltatást nyújtson a tele-
pülés polgárainak, akik adó-
terheit, költségeit is igyekszik 
minimalizálni. Ennek egyik 
példája, hogy olcsóbb lesz a 
közvilágítást. Hogyan tudják 
a költségeket csökkenteni? 

- Úgy, hogy elkezdtünk 
nagymamáink már bevált, pi-
aci tapasztalatokon alapuló 
agyával gondolkodni! Azaz: 
kihasználjuk a szolgáltatói 
versenyt. Azt a megoldást ta-
láltuk, hogy 10-15 település 
együttesen lépjen a közüzemi 

áramellátási igényével a piac-
ra, így az állami szolgáltató ál-
tal kínált feltételeknél kedve-
zőbb árakat érhettünk el. Az 
így felszabaduló költségből az-
tán a Sződligeten mostanában 
már megtapasztalt fejleszté-
sekre lehet költeni. A bekért 

felmérés alapján éves szin-
ten harmadnyi megtakarítás 
is megvalósítható nagyközsé-
günk esetében az intézményi, 
illetve a közterületi világítás 
költségén. 

A dunai áradások idején 
gyakran a sétányig ért a víz
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Varga Tibor

Dióssi Csaba, Erdész Zoltán és gyermekei

Dr. Szinay József, Markó József, Tuzson Bence, 
Simon Tamás, dr. Pintér György

Varga Tibor: 
Csak együtt van esélyünk 

a felemelkedésre

Az 1848-49-es dicső napokra emlékezve március 15-én délelőtt a ’48-as 
forradalom jeles napjának emléket állító városi téren Varga Tibor, a Rad-
nóti Miklós Gimnázium igazgatója mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi 
eseményen a dunakeszi Radnóti Diákszínpad tagjai korhű öltözékben mu-
tatták be nagy sikerű műsorukat. A városi rendezvényen közreműködött a 
Dunakeszi Koncertfúvósok zenekara. 

„Négy szócskát üzenek, vésd 
jól kebeledbe, s fiadnak/Hagyd 
örökűl ha kihúnysz: A HAZA 
MINDEN ELŐTT.”  Kölcsey epig-
rammájának figyelmeztető gon-
dolataival köszöntöm Önöket 
nemzeti ünnepünkön – kezdte 
beszédét a szónok, aki így foly-
tatta: „Egy lelkében elbizonytala-
nodó, fogyatkozó nemzet tekint a 
mai napon történelmének mély-
séges mély kútjába, hogy beleme-
rítse lelkét a hazafiság és nemze-
ti összefogás feledhetetlen kor-
szakába. Az örök márciusra em-

lékezünk, Petőfibe és a márciusi 
ifjakba kapaszkodunk, az ő bá-
torságukat és tettrekészségüket 
idézzük fel, mint már oly sokszor, 
amikor önzésünk és egymásnak 
feszülésünk okán eltűnni látsza-
nak közös céljaink. Összegyűjtöt-
tünk immár mindent, ami elvá-
laszt, ami megkülönböztet ben-
nünket, de létezik-e még valami, 
ami összeköti, összefogásra kész-
teti közösségeinket? Saját önös ér-
dekeinket már fölismertük, de lát-
juk-e a haza és a nemzet valódi ér-
dekeit is, meghalljuk-e a kor hí-
vószavait, melyek önzetlenségre, 
önfeláldozásra, összefogásra fi-
gyelmeztetnek? Megtalálni vél-
tük azokat az értékeinket, amelye-
ket a közös Európának adhatunk, 
amelyekkel - úgy gondoltuk - gaz-
dagíthatunk másokat, csak va-
lami nagyon fontosról feledkez-
tünk meg. Arról, hogy megmara-
dásunk és erőnk forrása sohasem 
a jólét hamis illúziója volt, hanem 
megszenvedett magyarságunk. 
Történelmünk azon erkölcsi alap-
állása, miszerint A HAZA MIN-
DEN ELŐTT” – mondta Varga 
Tibor, aki arra kérte a hallgatósá-
got – miközben az örök március-
ra emlékezünk -, hogy tekintsünk 
egy kicsit messzebbre, a reform-
kor kezdeteire, arra az időszak-
ra, amikor e nemzet nagyjai meg-
értették: a világ olyan változásba 
fordult, amelytől nem szabad el-
maradni. „A reformkor volt az a 
parázsló tűz, amelyet a március 
15-i események lángra lobbantot-
tak, és történelmünk egére emel-
tek. A reformkor nem más, mint 

a remény születése. Annak a fel-
ismerése, hogy Magyarországnak 
újjá kell születnie. Az újjászületést 
pedig előbb a lelkekben kell elin-
dítani, ott kell helyet teremteni a 
nemzeti eszméknek.”

Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc idején tanúsított 
példanélküli nemzeti összefogás-
ról így beszélt: „Sokféle cél, sokfé-
le elképzelés és ellentét forrt eggyé 
a forradalom és szabadságharc hó-
napjaiban, hogy innen, közel 170 
év távolából is rácsodálkozzunk: 
élt egykor egy olyan nemzedék, 
amelyik valóban képes volt minde-
nét feláldozni, hogy a nemzet meg-
maradjon. Hogy mi, mai magya-
rok az ő felemelő példájuk láttán 
végre megértsük: csak együtt van 
esélyünk a felemelkedésre.”

A dicső forradalom és szabad-
ságharc bukásának okairól így 
beszélt Varga Tibor: „A korszak 
uralkodóházai félretéve egymás-
sal való ellentéteiket rövid idő 
alatt eloltják a népek tavaszának 
fáklyáit. A mi szabadságunk tüze 
lobog legtovább, hogy az akkori 
Európa két legmaradibb uralko-
dóházának összefogásával, a csá-
szári sas és orosz medve nászával 
tiportassék el. Világosnál a ma-
gyar szabadságra sötét lepel bo-
rul. A legsötétebb terror és ön-
kényuralom edzi a kor magyarja-
inak lelkét, hogy a nemzet elvigye 
keresztjét Aradra, melyet Kossuth 
jellemzett a legtalálóbban: „Arad 
pedig a magyar Golgota”. Arad az 
a vesztőhely, ahol egy soknemze-
tiségű ország szabadságvágyát fe-

szítik keresztre, hogy halálában 
keljen örök életre, ott lépjen át az 
idő és tér korlátain, és beköltözzék 
a történelem azon titkos zugaiba, 
ahol csak mi magyarok értjük és 
érezzük meg annak felelősségét, 
micsoda nagyszerű sorsok örökö-
sei és továbbvivői vagyunk.”

A Radnóti Miklós Gimnázium 
igazgatója ünnepi beszédét mind-
annyiunk számára követendő 
örökbecsű fohásszal zárta: „Ami-
kor összefogunk bármilyen ügy-
ben, a haza föltámad, s amikor 
egymásnak szegülünk, a haza ere-
jét vesztve elernyed. Persze lehet 
vitatkozni, sőt kell is, még ellenfe-
lei is lehetünk egymásnak, de el-
lenségek soha. Mert túl kicsi már 
ez az ország és túlságosan nagyok 
azok a globális kihívások, ame-

lyek amúgy is apasztják erőinket. 
Minden napunk kezdődjön ezzel 
az egyszerű üzenettel: „A HAZA 
MINDEN ELŐTT.”

Fiainknak pedig Tamási Áron 
gondolatát adjuk útravalóul, mie-
lőtt elindulnak a nagyobb lehető-
ségekkel csalogató Nyugat felé: „A 
madárnak szárnya van és szabad-
sága. Az embernek pedig egyetlen 
szülőföldje – és sok kötelessége.”

Az ünnepi megemlékezés vé-
gén a városi önkormányzat nevé-
ben Dióssi Csaba polgármester és  
Erdész Zoltán alpolgármester he-
lyezett el koszorút a Március 15. 
emlékműnél, majd sorban az isko-
lák, intézmények, a pártok és civil 
közösségek képviselői. 

A szerk.
Fotó: Vörös István

Az előadást követően 
került sor a Kóczán 
Mór-díjak átadá-
sára. A vándordíjat 

idén Vass Réka Virág karatés és 
Lukács István kajakos vehette 
át kiemelkedő sportteljesítmé-
nyük elismeréseképpen. 

Az ünneplő gödiek a torna-
csarnokból a főút melletti Kos-
suth térre vonultak, ahol vers-
sel, majd koszorúzással folyta-
tódott az emlékezés. Kossuth 
Lajos szobrától, az 1848-49-
es forradalom és szabadság-
harc legendás alakja, a lánglel-
kű költő, Petőfi Sándor szobrá-
nál Kossuth nótákból összeál-
lított dalcsokorral tisztelgett a 
forradalom hősei előtt a Felső-
gödi Munkásdalkör, vezényelt 
Kiss Alíz. 

A következő helyszín az egy-
kori szabadságharcos birtoka, 
a Nemeskéri-Kiss Miklós kú-

ria volt, ahol Tuzson Bence, a 
Pest megyei 5. számú válasz-
tókerület országgyűlési képvi-
selője méltatta a ’48-as forra-
dalom jelentőségét, aki kiemel-
te:  „1848 egyik fontos üzene-
te, hogy a magyar nemzetnek 

ma is harcolnia kell a szabad-
ságáért A világ nem változik, 
mert mindig lesznek olyan 

hatalmak, amelyek csorbíta-
ni akarják a magyar szabadsá-
got. Talán nem mindig egyér-
telmű, de a veszély ma is fenn-
áll. És minden magyar ember-
nek a maga helyén ki kell áll-
nia a magyar szabadságért. 
1848 azt is jelentette, hogy a 
magyar nép megmaradhatott, 
és remélem, hogy mindig lesz-
nek olyan magyarok, akik ösz-
szefogva előbbre viszik a nem-
zet sorsát. Tisztelet a bátrak-
nak, akik ’48-ban ezt vállalták 
és tisztelet a bátraknak, akik 
ezt ma is vállalják! Éljenek a 
hősök, éljen 1848!”

A város országgyűlési képvi-
selője után a Gaude kórus elő-
adását hallgathatták meg a je-
lenlévők. Az ünnepi megem-
lékezés a ’48-as emléktábla ko-
szorúzásával zárult, melynél az 
országgyűlési képviselő, az ön-
kormányzat vezetői mellett a 
helyi pártok, civil közösség kép-
viselői is lerótták tiszteletüket. 

(B. Szentmártoni)
Fotó: Ligeti Edit

„Föl, föl, fiúk, csak semmi fé-
lelem. Bár zord a harc, meg-
éri a világ, Ha az ember az ma-
rad, ami volt: Nemes, küzdő, 
szabadlelkű diák”. Ady Endre 
régi iskolájához írott verséből 
vett idézet köré építette ünnepi 
beszédét Tarnai Richárd kor-
mánymegbízott, aki kifejtette, 
hogy bár fiatalon nagyon ne-
héz dolog az életre szóló dön-
tés felelősségét vállalni, ennek 
ellenére a Márciusi Ifjak egy-
kor huszonhárom-huszonhat 
évesen olyan döntést hoztak, 

amely nemcsak az ő személyes 
életükre, de az egész nemzet 
sorsára hatással volt. Mertek az 
elveikért lázadni.

A lázadás ma is ott van a fia-
talokban- folytatta a gondolat-
menetet a kormánymegbízott - 

de fontos kimondanunk, hogy 
a jóért való lázadás ma sokszor 
az értékek hűséges megőrzését 
jelenti”.

A megemlékezés keretében 
közösen elénekelték a Him-
nuszt és a Szózatot, a kormány-
hivatal kórusa Kossuth nóták-
kal emelte az ünnepség fényét, 
majd Tarnai Richárd megko-
szorúzta a történelmi jelentő-
ségű épület falán lévő emlék-
táblát.

(Pest Megyei 
Kormányhivatal)

Gödön több helyszínen 
emlékeztek a ’48-49-es  

forradalom hőseire

Lázadni az elvekért az értékek 
hűséges megőrzésével

Nemzeti ünnephez méltó városi 
megemlékezést tartottak Dunakeszin

Göd Város Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
169. évfordulója alkalmából a város több helyszínén tartott ünnepi meg-
emlékezést március 15-én. Nemzeti ünnepünk a Huzella Tivadar Általános 
Iskola Tornacsarnokában vette kezdetét, ahol Markó József polgármester 
köszöntötte az ünneplő gödi polgárokat. A városi megemlékezés ünnepi 
szónoka dr. Párdányi Miklós történész volt, akinek beszédét követően a 
Huzella Iskola 4. a. osztályának színvonalas előadása következett, a diá-
kok felkészítő tanára Aranyi-Tóth Ágnes volt.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegtek március 14-én a 
Pest Megyei Kormányhivatalban. Az ünnepségen Tarnai Richárd kormánymegbízott mon-
dott beszédet, majd koszorúzta meg Kossuth Lajosnak, az egykori Pest-Pilis-Solt várme-
gye országgyűlési követének, majd Magyarország kormányzójának emléktábláját.

Dr. Tuzson Bence

Dr. Tarnai 
Richárd
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Tuzson Bence államtitkár 
a fóti városi ünnepségen

Méltó megemlékezés a nemzeti ünnepen

Közel húsz éve szervezik Fóton a fáklyás felvonulást a két nemzeti ünnepünk előestéjén, március 
14-én és október 22-én. Az igen népes ünnepi menetet minden évben gróf Károlyi László indítja el 
a kastélytól.

Vácon a hagyományokhoz híven a Báthori utcai Petőfi emléktáblánál kezdődött - a Juhász Gyula Általános Iskola diákjainak műsorával és koszorúzás-
sal - a március 15-ei ünnepségsorozat. Ezután a helyi sajtó képviselői megemlékezést tartottak Deákváron, Landerer Lajos emléktáblájánál, a műve-
lődési központban pedig történelmi játszóház várta a kisgyerekes családokat. Délután a Kossuth téri toborzó, és a lovas huszárok vezette felvonulás 
után a ligeti honvéd emlékműnél tartott ünnepi műsor zárta a gazdag programot.

Idén mindannyiunk örö-
mére az egész fáklyás fel-
vonulást hat Károlyi kis-
huszár vezette, továb-

bá díszőrséget álltak az ünne-
pi megemlékezések színhelye-
in, méltó módon képviselve a 
48-as Károlyi huszárokat. Gróf 
Károlyi László beszédében 
idén is a szabadság szeretetére, 
a bátor kiállásra és a nemzeti 
összefogásra buzdította a hall-
gatóságot. A „SOHA NE AD-
JUK FEL!” zárómondatából 
mindannyian éreztük és értet-

tük a magyar nemes értékrend-
jét, nekünk szóló üzenetét.

A fáklyás felvonulók először 
a katolikus műemléktemp-

lom előtti Óvodakertben áll-
tak meg, ahol megkoszorúz-
ták gróf Károlyi István már-
ványszobrát és a Fóti dal költő-

je, Vörösmarty Mihály szobrát.  
Károlyi István, Széchenyi Ist-
ván barátja, huszárezredet ho-
zott létre és fiaival együtt har-
colt a magyar szabadságért. 
A Szózat költője, Vörösmar-
ty Mihály pedig a reformkor 
nagyjaival járt Fótra, „a haza 
mindenese” Fáy András borhá-
zába, ott születtek a nagy forra-
dalmi gondolatok.

A két nagy magyar szobrát 

elsőként dr. Tuzson Bence ál-
lamtitkár, Fót országgyűlé-
si képviselője koszorúzta meg, 
majd a város elöljárói, a he-
lyi pártok és civil szervezetek 
koszorúi követték. Az ünnepi 
megemlékezésen Borka Zsolt 
„fóti dalnok” saját gitár kísé-
rettel elénekelte a „Nemzeti 
dal”-t.

A fáklyás menet folytató-
dott egészen a református te-

metőig, ahol a 48-as fóti hősök 
emlékhelye áll. E helyen, Sipos 
Pál 48-as szabadságharcos sír-
jánál mondott ünnepi beszé-
det dr. Tuzson Bence államtit-
kár. Nagy tisztelettel emléke-
zett meg a 48-as fóti hősökről, 
kiemelten Károlyi Istvánról és 
Sipos Pálról. Az államtitkár 
hangsúlyozta, ma is aktuáli-
sak a 48-as eszmék, s mint ak-
kor, ma is vannak sajnos köz-
tünk árulók, akikre oda kell fi-
gyelni. Az ünnepi megemléke-
zés a fóti emlékhelyen a tanul-
ságos gondolatokkal és egy-egy 
szál virág elhelyezésével zárult. 
Közreműködött Csihar Fanni 
fóti népdalénekes.

Másnap délelőtt folytatódott 

a városi ünnep a Vörösmar-
ty Mihály Művelődési Házban. 
Ünnepi beszédet mondott Bar-
tos Sándor polgármester, majd 
átadásra kerültek a helyi kitün-
tetések. Tizennégy személy, il-
letve közösség részesült vá-
rosi kitüntetésben, többek kö-
zött a nyugállományba vonuló, 
több évtizedet szolgáló iskola-
igazgató, Bohus Zoltán, az Eu-
rópa-bajnok Eszes Dániel atlé-
ta és a fóti református egyház 
Gárdonyi Zoltán kórusa.  A vá-
rosi rendezvényen felléptek a 
Népművészeti Szakgimnázium 
néptáncosai és a Fóti Asszony-
kórus. A rangos esemény ün-
nepi fogadással zárult. 

Molnár Krisztina 

Landerer Lajos emléktáblá-
jánál Furucz Zoltán, laptár-
sunk, a Váci Napló főszer-
kesztője mondott beszédet, 

kiemelve, hogy a teljes sajtószabadság 
nehezen elérhető eszmény, de min-
dig törekedni kell a megvalósítására. 
Szavai szerint lehetnek külső gátló té-
nyezők, de talán ennél is lényegesebb 
a sajtómunkások, a különböző médi-
umok hozzáállása, amiben sokszor 

meghatározó a vélt vagy valós elvárá-
soknak való megfelelés reflexe, az oly-
kor talán túlzott önkontroll. 

Ugyanakkor megjegyezte: a mo-
dern világban valamilyen módon 
minden közérdekű információ hoz-
záférhetővé válik előbb-utóbb, te-
hát a közügyek iránt érdeklődők-
nek lehetőségük van a széles körű tá-
jékozódásra, a legkülönbözőbb vé-
lemények megismerésére és akár 

saját álláspontjuk kifejezésére is.  
A ligeti honvéd emlékműnél tar-
tott megemlékezésen - melyen je-
len volt Rétvári Bence, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma par-
lamenti államtitkára is - ezúttal  
Verebélyi Ákos, a Váci Tankerüle-
ti Központ igazgatója volt a szónok. 
- Nemzeti ünnepeink kapcsán na-
gyon fontos és elsődleges az emléke-
zés, de mindez még nem elég, tud-
nunk kell büszkének is lenni, forra-
dalmaink és szabadságharcaink hőse-
ire ugyanúgy, mint azon nagyjainkra, 
akik kiemelkedő eredményt mutat-
tak, mutatnak fel az élet bármely te-
rületén - hangoztatta Verebélyi Ákos. 
Megfogalmazta az is: a nemze-
ti egység erősítéséhez közös cé-
lok is kellenek, hiszen összefog-
va nagy dolgokra lehet képes a ma-
gyarság, de ennek záloga, hogy ne 
legyen közöttünk ellenségeskedés. 

***

A március 15-ei nemzeti ünnep-
hez kapcsolódóan dr. Varga La-
jos, a Váci Egyházmegye segéd-
püspöke, általános helynök, a Vác-

Alsóvárosi egyházközség plébáno-
sa, az Országos Katolikus Gyűjte-
ményi Központ igazgatója a Magyar 
Érdemrend tiszti keresztje polgá-
ri tagozat kitüntetésben részesült. 
Kis Domonkos Márk, a Váci Dunaka-
nyar Színház igazgatója magas szín-
vonalú munkája, példamutató és ki-
emelkedő színházi és színházszerve-
zői tevékenysége elismeréseként Ma-
gyar Bronz Érdemkereszt polgári ta-
gozat kitüntetésben részesült. 

Ribáry Zoltán
Fotó: Sándor Lajos

Dr. Beer Miklós, 
Rétvári Bence, 
Mokánszky Zoltán, 
Pető Tibor

Verebélyi Ákos

Tuzson Bence, 
a térség országgyűlési képviselője

A kitüntetettek a város vezetőivel
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Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban 
dunakanyarbeli lakosok számára 2017. március 17-től április 7-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

A fokozatosan romló hallás az érintetteknek sok-
szor alig tűnik fel, sőt idő vel meg szokottá is vál-
hat ez az állapot. Aki rosszul hall, hajlamos lehet
akár a kör nyezetét is hibáztatni: sutyorog-
nak, nem beszélnek ért he tően, hadarnak.
Az ebből eredő konflik tusok, sér tettség, a
meg nem ér tett ség akár a hozzátartozóktól
való elfordu lásig fajulhat.

Felgyorsult világunk ban a meg   nö ve ke -
dett járműforgalom követ kez té ben az autó -
vezetés és a gyalogosként való köz lekedés
egyaránt maxi mális oda figye lést igényel.
Hogy meg előz zük a bal ese teket az utakon,
pontosan kell hallanunk, milyen irányból
jönnek az autók, a bu szok, a ke rék  pá rosok
vagy éppen a gya lo  go sok. Ahhoz, hogy a
hang irá nyát meg tudjuk állapítani, működ-
nie kell az úgy nevezett térbeli hallá-
sunknak. Ennek alapvető felté tele pedig az,
hogy mindkét fülünkkel tökéletesen jól hall junk.
Ebből követ ke zik, hogy számos kisebb-na gyobb
bal ese tet el lehetne ke rülni, ha a hallás prob -
lémá kat időben kezelnék.

Fontos, hogy a közvetlen kör nye zet ből érkező
visszajelzések ha té konyan ráirá nyít hatják az érin-
tett figyelmét a problé mára, és így idővel talán
elfogadja, hogy segítségre van szük sége. Ha már
eddig eljutottunk, ne engedjük el sze rettünk,
isme rősünk ke zét: kí sér jük el a hallás vizs gá -
latra, várjuk meg vele az eredményt és segít-
sük őt a hallás javító esz köz kiválasz tá sában is.

A hallókészülékkel is meg kell ta nulni hal-
lani, és ezt csak türe lem mel, gyakorlással
érhetjük el. Sokszor a hoz zá tar to zók sze re pe

legalább olyan fon tos, mint a jól beállított
halló ké szülék rend  szeres viselése, főleg ha idő -
sebb családtagról van szó; bizto san minden -
kinek a családjában van valaki, akinek szük-
sége van figyelemre, biztatásra, hogy meg tegye
az első lépést. A hallás vizsgálatra nem kell
várni; mindenki egyéni időpontot kap az
Amplifonnál, és sze mély re sza bott audio -
lógiai ellá tásban részesül.

Érde mes tehát most be je lent  kezni egy
Ampli fon Hallásközpontba a cikk melletti
hirdetésben található  telefonszámok egyikén.

Működő térbeli hallással biztonságosabb
az utcai közlekedés.

Segítsünk neki!
Ismerünk olyat, akinek hallásproblémája van,
de homokba dugja a fejét?

Kutatási adatok szerint a magyar lakosság tíz százalékának van
vala milyen mértékű hallás csökke  nése.
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Régiónk kitüntetettjei a nemzeti ünnepen

Az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc 
emléke előtt tisztel-

gő nemzeti ünnepünk, már-
cius 15-e alkalmából Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere Magyar Érdem-
rend Tisztikereszt, Magyar 
Érdemrend Lovagkereszt, 
Magyar Arany Érdemkereszt, 
Magyar Ezüst Érdemkereszt, 

Magyar Bronz Érdemkereszt 
állami kitüntetéseket adott át 
a Pesti Vigadóban.

Magas színvonalú munkája, 
példamutató tevékenysége el-
ismeréseként Magyar Arany 
Érdemkereszt polgári tagozat 
kitüntetésben részesült Var-
ga Tibor, a dunakeszi Radnóti 
Miklós Gimnázium igazgató-
ja és tanára. 

... 

Kis Domonkos Márk, szín-
művész, a Váci Dunakanyar 
Színház ügyvezető igazgatója 
magas színvonalú munkája, 
példamutató és kiemelkedő 
színházi és színházszervezői 
tevékenysége elismeréseként 
Magyar Bronz Érdemkereszt 
polgári tagozat kitüntetésben 
részesült.

... 

Sokévi áldozatos és kitartó 
szakmai munkájáért március 
15-ei nemzeti ünnepünk alkal-
mából Magyar Arany Érdem-
kereszt polgári tagozat kitün-
tetésben részesült Szarkándi 
János, a Duna-Dráva Cement 
Kft. elnök-vezérigazgatója.

Szarkándi János 2017. márci-
us 13-án a Magyarság Házában  

Dr. Seszták Miklós nemzeti fej-
lesztési minisztertől vette át 
a kitüntetést, amelyet a Bere-
mendi és a Váci Cementgyárat 
működtető Duna-Dráva Ce-
ment Kft. elnök-vezérigazga-
tói, a Magyar Cement, Beton- 

és Mészipari Szövetség elnöki, 
valamint a Duna-Dráva a Te-
hetségekért ösztöndíj program 
alapítói tevékenységéért ka-
pott.  

"A nemzetgazdaság minőségi 
építőipari alapanyag-ellátásá-
nak biztosítása mellett a társa-
dalmi felelősségvállalásra és a 

környezettudatosságra is nagy 
hangsúlyt fektető, nemzetközi 
szinten is kiemelkedő szakmai 
és társadalmi tevékenysége el-
ismeréseként a Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetést ado-
mányozom" - áll az Áder János 
köztársasági elnök nevében ki-
állított oklevélben.

Március 15-én a magyar sajtó napját is ünnepeljük 
A magyar sajtó napja 

1990-ben alapított, 
minden év márci-
us 15-én megtartott 

ünnepnap.1848-ban ezen a na-
pon nyomtatták ki a magyar 
sajtó első szabad termékeit, a 
12 pontot és a Nemzeti dalt. 
1848. március 15-én hirdették 
ki a polgári sajtószabadságot, 
majd április 11-én törvénybe 
is foglalták, mely fordulatot je-

lentett a korábbi szigorú cen-
zúra időszakához képest.

Mit is jelent a sajtószabadság?

Sajtószabadságnak nevezik 
azt az állapotot, amikor a sajtó 
munkatársai maguktól, csu-
pán saját szakértelmükre, ta-
pasztalatukra és véleményük-
re hagyatkozva, külső befolyá-
soktól, fenyegetésektől és tör-

vényi korlátoktól mentesen 
döntik el, hogy az általuk szer-
kesztett sajtótermékekben mi-
lyen tartalom jelenik meg. Eb-
ben a cikkben a „sajtó” a szó 
tágabb értelmében a nyom-
tatott és az elektronikus hír-
közlő eszközöket, az ezek által 
szolgáltatott tartalmakat és az 
ezen tartalmakat előállító sze-
mélyeket jelöli.

 Az állampolgári jogok egyi-

ke, a sajtó útján való szabad, 
hatóságilag előzetesen nem el-
lenőrzött és korlátozott véle-
ménynyilvánítás. A sajtósza-
badság követelését a polgári 
átalakulásért folytatott harc-
ban fogalmazták meg először, 
aktualitását az abszolút mo-
narchia s különösen az egyhá-
zi hatóságok sajtótermékeket 
szigorúan kézben tartó zsar-
noksága adta. A Habsburg ab-

szolutizmus ellen, a polgári 
fejlődésért felkelt 1848-as ma-
gyarországi forradalomnak is 
ez volt az egyik alapvető köve-
telése.

 A sajtószabadság, mint érték

A sajtószabadság – legalább-
is elvben – egyetemes érték 
és emberi jog. Az emberi jo-
gok egyetemes nyilatkozata 

és az Az emberi jogok euró-
pai egyezménye egyaránt sza-
vatolja a vélemények, eszmék, 
hírek, információk terjeszté-
sének és megismerésének sza-
badságát. A legtöbb állam al-
kotmányába foglalva védi a 
sajtó szabadságát, bár ennek 
az alkotmányos védelemnek 
a gyakorlati megvalósítása ál-
lamról államra változó mér-
tékű.

Balog Zoltán és Varga Tibor

Kis Domonkos Márk

Dr. Seszták Miklós 
és Szarkándi János
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Jó élni a fejlődő Sződligeten

Cél a minimalizálódó porkibocsátás

Jelentős beruházások az immár 
„barna vonaltól” mentes településen

 „Minden építés alapja” 
pályázat építészeknek és 
egyetemi hallgatóknak

Az elmúlt két évben beküldött igényes és nívós pályaművek arra ösztö-
nözték a kiírót, hogy tervezőknek és hallgatóknak immár egységes keret-
ben, de külön kategóriákban ismét meghirdessék a „Minden építés alap-
ja” pályázatot.

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Váci 
Cementgyár környezetvédelmi moderni-
zációja – az eddig használt elektrofilteres 
rendszert korszerű, zsákos porszűrő 
rendszer váltja majd fel, ezzel még tovább 
csökkentve a porkibocsátást. 

A beton a víz után a második leggyak-
rabban használt anyag a Földön, ezért 
a pályázat céljai között szerepel meg-
ismertetni a szakmával és a közvéle-

ménnyel azon köz- és lakóépületeket, üzemeket, 
telephelyeket és kreatív megoldásokat, amelyek-
nek a tervezése és megvalósítása során az első-
sorban alkalmazott anyag a beton.  

A Beton.hu felhívására elsősorban olyan épí-
tésztervezők, belső építészek, kreatív alkalma-
zók projektjeit, valamint egyetemi hallgatók el-
képzeléseit várják, akik nem félnek kihasználni 
a betonban rejlő lehetőségeket, és kreatívan al-
kalmazzák azt. 

Emellett a hallgatók olyan munkákat mutat-
hatnak be, amelyek a betonhoz és alapanyaga-
ihoz, valamint a technológiához kapcsolódnak. 

Pályázni 4 kategóriában lehet:

• Betonépítészet tervezőknek
• Kreatív, művészeti megoldások építészeknek 
• Betonépítés, építészet egyetemi hallgatók-

nak
• Anyag, technológia egyetemi hallgatóknak

A beérkezett munkákat független zsűri véle-
ményezi, és azokat a pályázókat díjazzák, akik 
egyedi látásmóddal, új felfogásban, illetve a leg-
magasabb szakmai színvonalon használják a be-
tont.

A „Minden építés alapja 2017” pályázat 
összdíjazása 

1 200 000 Ft.

Ismerje meg a tavalyi pályázat nyerteseit 
ezen a linken: http://beton.hu/sajtokozlemeny-
kreativ-innovativ-magyar-betonepiteszet/

További információ és a pályázatok 
benyújtása: 
www.beton.hu/palyazat

Beadási határidő: 
2017. június 30. 24:00

A közel 7 milliárd forint összértékű kör-
nyezetvédelmi beruházás célja, hogy a 
jövőben szigorodó környezetvédelmi ha-

tárértékeket is messzemenően teljesítse a gyár, 
még inkább növekedjen az üzembiztonság, és a 
térségben továbbra is stabil munkáltatóként le-
gyen jelen a vállalat. Ennek a folyamatnak a ré-
sze a jelenleg használatban lévő elektrofilteres 
szűrőrendszer cseréje, melynek hátránya, hogy 
olyan esetekben, amikor a szűrő kiesik a terme-
lésből (például áramkimaradás esetén) vagy pe-
dig ciklondugulás történik, előfordulhat kipor-
zás. A beépíteni kívánt zsákos porszűrő-rend-
szer segítségével, a Beremendi Cementgyárban 
tapasztaltak alapján, a jelenlegi alacsony porki-
bocsátás tovább fog minimalizálódni. Szarkándi 
János, a Duna-Dráva Cement Kft. elnök-vezér-
igazgatója 2017 februárjában fogadta Michael  
Hoffmann-t, aki a 1,5 milliárd forint értékű be-
ruházás fővállalkozója, az FLSmidth kivitelező 
cég képviseletében érkezett Vácra. A már folya-
matban lévő modernizációs lépések mellett, a 
szűrőcseréről szóló szerződés aláírásával tovább 
haladnak a beruházás munkálatai.

A modernizáció lépései
A Váci Cementgyár környezetvédelmi mo-

dernizációja 2016 nyara és 2018 áprilisa közötti 

időszakban történik. A kivitelezés fővállalkozó-
jával a szerződés aláírása 2016 júniusában meg-
történt, ezt követően az év második felében a 
tervezési és előkészítő munkák folytak. Novem-
berben elkezdődött a kivitelezés helyszíni előké-
szítése. A beruházás első kivitelezési időszaká-
ban, 2017. január-februárban a jelenlegi két alsó 
ciklonfokozat cseréjét végezték, melynek cél-
ja, hogy a megújult technológiához a megfele-
lő áramlástani kialakítással rendelkező ciklo-
nok hosszútávon biztosítsák az üzemelést. Az 
acélszerkezetek beépítése január végéig befeje-
ződött, majd a ciklonok belsejébe tűzállóanya-
got építettek be. Ezt követően elkezdődött a szá-
rítás folyamata, azaz a tűzálló betonok beépítése 
során bevitt vizet párologtatták el a rendszerből 
a felfűtés megkezdése előtt. A következő mun-
kafázis március közepén kezdődik, ekkor indul 
majd az új, 76 méter magas kalcinátor torony és 
a bypass siló alapozása. 

A beruházásról bővebben a DDC honlap-
ján olvashat: http://www.duna-drava.hu/hu/
modernizacio

MUNKALEHETŐSÉG
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- Az idei költségvetésben jut-e 
forrás fejlesztésekre, beruházá-
sokra?

- Településünk 2017-ben min-
den idők legnagyobb fejlesztését 
tervezi: több mint 45 millió fo-
rintot – költségvetésünk majd-
nem tizedét – különítettük el 
fejlesztésre, felújításra! A leglát-
ványosabb beruházás a főtér be-
fejezése lesz. Ennek költségveté-
sére 15 millió forintot tervezett a 
testület. Erre a felújításra pályáz-
tunk is ugyanezzel az összeggel. 

Amennyiben megkapja a tele-
pülés, akkor nem a saját költség-
vetésünkből kell költeni, így ezt 
a 15 millió forintot más, fontos 
fejlesztésre tudjuk fordítani. Be-
fejeződik annak a nagyívű elha-
tározásunknak a megvalósítása 
is, amelynek köszönhetően el-
tűnnek a sáros, boka- és tengely-
törő földes utcák a településen: 
minden út aszfaltos lesz Sződli-
geten. A testület szintén jelentős 
forrást szavazott meg az orvosi 
rendelő felújítására, illetve a pol-

gármesteri hivatal hőszigetelésé-
re is. A barackosi park rendezé-
se során, kialakításra kerül egy 
futópálya és szabadtéri fitnesz-
park, mellyel a lakosok életmi-
nőségét kívánjuk javítani. 

Erre 4 millió forintot különítet-
tünk el. Beruházás kezdődik a te-
metőben is. Térkövezés lesz a ra-
vatalozó előtti területen, valamint 
újraépítjük a déli kerítést. Komoly 
megtakarítást jelent majd a pol-

gármesteri hivatal hőszigetelése 
is. És, bár nem értünk egyet a tel-
jes állami átvételével, még az ön-
kormányzat pályázott és nyert el 
az iskola energetikai felújítására 
137 millió forintos uniós forrást. 

A teljes nyílászárócsere mel-
lett az új tanévtől már napele-
mes rendszerű lesz a teljes intéz-
mény villamos energia ellátása. 

(Vetési)
Fotó: Ferjancsics László

Folytatás a címlapról

Dr. Almási Kitti 
először Dunakeszin!
Bátran élni – Félelmeink 
és gátlásaink leküzdése

Március 28-án a nép-
szerű Nyitott Akadémia 
sorozat keretében elő-
ször találkozhatunk Du-
nakeszin dr. Almási Kit-
ti pszichológussal, aki-
nek estjeit országszer-
te vastapssal köszöni 
meg a közönség.  

Vajon miként ku-
tathatjuk fel, hogy 
miből erednek a fé-
lelmeink, gátlása-

ink, és tudatos munkával ho-
gyan csökkenthetjük erejüket, 
hogy ne akadályozzanak ben-
nünket céljaink elérésében? A 
nehéz témát dr. Almási Kitti 
jó humorú, sodró előadói stí-
lusa oldja, és teszi élvezetessé. 

A helyszínen, kedvezmé-
nyes áron lehet megvásárolni 
dr. Almási Kitti könyveit, me-
lyeket a szerző kérésre szíve-
sen dedikál is. 

Az előadásra jegyek 
még kaphatók online, a 
w w w.ny itot ta kademia .hu  
oldalon és személyesen, a Jó-
zsef Attila Művelődési Köz-
pontban. 

Munkaszüneti 
nappá nyilvánították 

nagypénteket

Az Országgyűlés a 
Fidesz-KDNP kép-
viselőinek javasla-

tára munkaszüneti nappá 
nyilvánította nagypénte-
ket, így idén április 14-től 
négynapos munkaszüneti 
ünneppé válik a húsvét.

A parlament 163 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett támogatta Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-
helyettes, valamint Balog 
Zoltán emberi erőforrások 
minisztere és Varga Mi-
hály nemzetgazdasági tár-
cavezető erről szóló egyé-
ni képviselői indítványát. 
Két független képviselő, 
Fodor Gábor (Liberálisok) 
és Szabó Szabolcs (Együtt) 
tartózkodott.

A Ház a munka tör-
vénykönyve mellett továb-
bi négy jogszabályban rög-
zítette az új munkaszüne-
ti napot, amellyel Magyar-
országon tizenegy olyan 
munkaszüneti nap lett, 
amelyek hétköznapra es-
nek, illetve eshetnek: janu-
ár 1-je, március 15-e, nagy-
péntek, húsvéthétfő, május 
1., pünkösdhétfő, augusz-
tus 20-a, október 23., nov-
ember 1-je, december 25-e 
és 26-a.

  A nagypéntek a keresz-
tény liturgiában a húsvét 
előtti péntek, amelyen a ke-
resztények Jézus Krisztus 
kínszenvedéséről, kereszt-
haláláról és temetéséről 
emlékeznek meg - emlé-
keztetnek az előterjesztők 
indítványukban, hozzá-
téve, a munkaszüneti nap 
nagypéntek méltó megün-
neplését segíti elő-, olvas-
ható az MTI hírei közt.

A nagyközség 
megújult főtere
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 Csokoládés, mogyorós pralinétorta 
nyerte a Város Tortája címet  

Kísérőként jött, 
győztesként távozott

Dunakeszi várossá nyilvánításának 40. évfordulója alkalmából a hagyo-
mányos rendezvények mellett megemlékezésekre, új programokra is sor 
kerül. 

Ha valaki azt hitte, hogy a nagy, országos tehetségkutatók példájára majd a 
nyolcadik alkalommal megrendezett Dunakanyar Hangja tehetségkutatón is jó-
kat mulathat a sok önjelölt „énekesen”, nos, az alaposan csalódott. Kelleme-
sen. A múlt szombaton rendezett döntő – meg előtte a válogatás és az elődön-
tő is – olyan magas színvonalú volt, amit sok szervező megirigyelhetne. Min-
denesetre egy tény, mindkét kategória fődíja a lehető legjobb kezekbe került.

Az emlékév első, rendhagyó 
eseménye március 10-én volt 
a VOKE József Attila Művelő-
dési Központban. Az Önkor-

mányzat az év elején felhívást tett köz-
zé, melyben arra inspirálták a település cukrász-
mestereit, hogy alkossák meg a Város Tortáját. 
A pályázatra a Dalvador cukrászda, a Sütiház, 
a Kun Cukrászműhely, a Varázslatte Bisztró va-
lamint a Mentes Cukrászda nevezett. Egyetlen 
feltétel volt: a torta olyan recept alapján készül-
jön, amely korábban egyetlen üzlet kínálatában 
sem szerepelt. 

Bár a „legidősebb” cukrászda is csak három 
éve működik a városban, mind az öt népszerű 
az édességet kedvelők körében. A „Műremeke-
ik” összetételét titokban tartották, sajátos, egye-
di kreációikat helyezték el a bírálók asztalánál. 

A jelen lévőket Erdész Zoltán alpolgármester 
köszöntötte. A város jeles évfordulója számunk-
ra nagyon fontos, fogalmazott. Sokféleképpen 
igyekszünk a lokálpatriotizmust erősíteni s en-
nek egyik formája éppen ez a verseny. Ezt kö-
vetően Kaszás Géza színművész, rendező az-
zal nyitotta meg a rendezvényt, hogy a település 
polgárosodásának egyik jele, hogy egymás után 
nyílnak a cukrászdák.  

A zsűri elnöke Kaszás Géza volt, tagjai: Bor-
sodi Eszter, a Szent István Általános Iskola 6.a 
osztályos tanulója, Erdész Zoltán, Szabó Niko-
lett, az Alagi Tréningközpont lovas versenyző-

je, aki legutóbb Dunakeszit képviselte a Ma-
gyar Vágtán, valamint Zupka Sándor, a Duna-
keszi Nyugdíjas Kiránduló Klub elnöke. Szem-
revételezéssel valamint kóstolással döntötték el, 
melyik cukrászda alkotása nyerje el a megtisz-
telő címet.

A zsűri szokás szerint nehéz helyzetben volt, 
fogalmazott az eredményhirdetéskor Kaszás 
Géza. – Csodálatos tortaköltemények érkeztek 

a versenyre, a tor-
ta mindig a gasztro-
nómia csúcsa. Itt is 
csúcsteljesítmények 
versenyeztek egy-
mással, jó lenne, ha 
hagyománnyá válna 
ez a kezdeményezés 
városunkban. Egye-
di tortákkal és el-

járásokkal és olyan ízekkel találkoztunk, ame-
lyekkel máshol nem. Olyan produktumokat 
kóstolhattunk, amelyek bárhol megállják a he-
lyüket hasonló megmérettetésen. 

Ezt követően hirdette ki a végeredményt: A 
Város tortája elismerő címet a Kun Cukrászmű-
hely alkotása nyerte meg.

A cukrászdát a Kun testvérek – Miklós és báty-
ja Péter – 2015 nyarán nyitották meg. Családi 
vállalkozásban működnek párjaikkal és kollé-
gáikkal. Minden helyben készül, sokfajta süte-
mény, torta megtalálható, egyedi termékeiket is 
szívesen vásárolja a közönség. 

– Nagyon örülünk a győzelemnek, nagy 
kedvvel készítjük majd az év során. Mindketten 
dunakesziek vagyunk, itt születtünk, itt élünk 
most is és ezután is helyben tervezzük a jövőn-
ket, fogalmaztak a testvérek. 

A csokoládés, mogyorós pralinétorta, házi ké-
szítésű nugát krémmel és törökmogyorós prali-
néval, egy fehér, illetve étcsokoládé musszal va-
lamint csokoládé piskótával készült. A nyertes 
tortával az év során számos városi rendezvé-
nyen találkozhat majd a közönség. 

Katona M. István
A szerző felvétele  

Amikor annak idején 
Wernke Ádám fejé-
ből kipattant a Du-
nakanyar Hang-

ja tehetségkutató énekverseny 
ötlete, álmában sem gondolta 
volna, hogy a 2010-es premi-
er után 2017-ben már ott tart 
majd, hogy a régiós vetélkedés 
országos szintűvé válik, illet-
ve több mint százan érzik azt, 
hogy megmutassák, mi rejlik 
bennük.

„Nagyon hálásak vagyunk, 
hogy Dunakeszi városa és a 
felújított VOKE József Attila 
Művelődési Központ befoga-
dott minket. Fantasztikus volt 
látni együtt a sok tehetséget, 
akik a szó legszorosabb értel-
mében múlták egymást felül” 
– jelentette ki a tehetségkutató 
ötletgazdája, aki nemcsak azt 
bizonyította be, hogy remek 
szervező, hanem azt is, mű-
sorvezetőnek is kiváló.

A döntőre teljesen megtelt 
a nézőtér, és a zsűri négy tag-
ja úton-útfélen nem győzte 
hangsúlyozni, aznap este nem 
üres frázis a „zsűrinek nagyon 
nehéz dolga lesz”. Kaszás Géza 
nem titkolta, több olyan tehet-
séget is látott a három szom-
bat alatt, akik komoly pályát 
befuthatnak.

„Csak rajtuk múlik, illetve 
a lehetőségeken, hogy meddig 
jutnak el. Az adottságaik, a te-
hetségük mindenesetre meg-
van” – tette hozzá a színmű-
vész-rendező.

Mindenesetre a finálét ke-
resve sem indíthatta vol-
na jobb dal, mint a néző-
téren csak magyar Freddy 
Mercurynek hívott Arányi 
Zsolt, aki szinte felrobbantot-
ta a házat a Queen I want it 
all című ópuszával. Ám ahogy 
Zsolt is mondta, csak az álmai 
fele valósult meg szombat este, 
ugyanis csak a fellépési sor-
rendben lett első. Mert sorban 

jöttek a különböző lírai vagy 
kemény rockhimnuszok, saját 
szerzemények, áriák és ope-
rettek, a nézők pedig vörös-
re tapsolták a tenyerüket vala-
mennyi előadó hallatán.

A fődíjat azonban, a 2007-
ben az Eurovíziós Dalfeszti-
válon is győztes dalt – a szerb 
Marija Seferovic által előadott 
Molitva – ezúttal Dunakeszin 
vitte diadalra dr. Dézsenyi 
Zsófi, aki eredetileg el sem 
akart indulni a versenyen.

„Kísérőként érkeztem a válo-
gatásra, ám az énektanárom, il-
letve Wernke Ádám is arra bíz-
tatott, induljak el. Miután min-

dig van pár dal a tarsolyom-
ban, így belevágtam, mondván 
mit veszíthetek. Amikor beke-
rültem a döntőbe, hirtelen ko-
molyra fordult minden. Miu-
tán a közigazgatásban dolgo-
zom, így minden áldott nap a 
munka után gyakoroltam. Hi-
hetetlen, hogy sikerült nyer-
nem, és ezt a csodálatos dalt én 
is győzelemre tudtam vinni ép-
pen tíz esztendő után” – árulta 
el a boldog nyertes, aki a válo-
gatáson és az elődöntőben mu-
sicalt énekelt.

Azt is elképesztő színvona-
lon.

Ám ne legyünk igazságtala-
nok a többiekkel sem, akik va-
lamennyien a tökéletest tud-
ták kihozni magukból. A Du-
nakeszin élő, nagy visszatérő 
Török Blanka – már harmad-

szor indult a versenyen – ez-
úttal célba is ért, hiszen Du-
nakeszi különdíját vehette át 
Dióssi Csabától, a város pol-
gármesterétől.

Nem utazott üres kéz-
zel haza, a román határ mel-
lé, Csengerre a Lingura-test-
vérpár sem, ugyanis amíg a 
17 éves Tibi a felnőttek mező-
nyében bizonyított, addig a 12 
éves húga, Diána megnyerte a 
gyermekek számára kiírt fődí-
jat Sia Chandelier számával.

„Nagyon boldog vagyok, 
amiért sikerült nyernem. A 
családban sok a zenész, a bá-
tyámmal együtt már egy ideje 

tanulunk énekelni. Otthon so-
kat duettezünk, ám most kü-
lön indultunk, mert úgy érez-
tük, most külön van esélyünk 
inkább” – mondta csillogó 
szemmel Diána, miközben 
egy pillanatra sem volt hajlan-
dó megválni a díjától.

Hogy ő mekkora tehetség? 
Talán ennek bizonyítására 
álljon itt a hetedszer zsűriző  
Toldi Tamás véleménye: „Jövő-
re gyere vissza, és nyerd meg a 
felnőttek versenyét. Mindened 
megvan hozzá!”

Egy biztos: Magyarországon 
nagyon sok tehetséges ember 
van. Ki ebben, ki abban. De 
reméljük, jövőre, a kilencedik 
Dunakanyar Hangján újab-
bakkal ismerkedhetünk meg.

M. L.
(Fotó: Gaspari János)

Dézsenyi Zsófi nyerte a 2017-es, 
nyolcadik alkalommal megrendezett Dunakanyar 

Hangja tehetségkutató énekversenyt

"Közlekedik a család" 
közlekedésbiztonsági vetélkedő

Az elmúlt évek kedvező tapasztalatai alapján az ORFK-Országos Baleset-
megelőzési Bizottság és szakmai támogató partnereikkel együtt idén is 
meghirdeti a "Közlekedik a család" közlekedésbiztonsági vetélkedőt.

A versenyre nevezhet minden olyan 
magyarországi lakóhellyel rendelke-
ző család, ahol legalább az egyik szü-
lő rendelkezik érvényes „B” kategóri-

ás vezetői engedéllyel, továbbá 6–17 év közötti 
gyereke(ke)t nevelnek.

A területi versenyeket a fővárosi és a megyei 
balesetmegelőzési bizottságok bonyolítják le 
2017. április 22. és május 28. között. 

A pontos helyszínekről és időpontokról a ver-
seny honlapján – www.kozlekedikacsalad.hu – 
tájékozódhatnak az érdeklődők. A területi ver-
senyre a fenti honlapon elektronikus úton, vala-
mint a vetélkedő napján, a helyszínen személye-
sen lehet jelentkezni. Regisztráció!

 
Országos döntő

A családi vetélkedő országos döntőjére az 
ORFK-OBB szervezésében 2017. június 10-

11-én kerül sor budapesti központtal. A csalá-
dok tesztlap kitöltése után autós és kerékpá-
ros ügyességi feladatokban, műszaki ismeretek-
ben és elsősegélynyújtás terén mérik össze felké-
szültségüket. 

A verseny fődíja egy ŠKODA Rapid Spaceback, 
amit bármely család megnyerheti, mely ismeri, 
és megfelelően alkalmazni is tudja a mindenna-
pok biztonságos közlekedéséhez szükséges sza-
bályokat.

Ha a versennyel kapcsolatban bővebb infor-
mációra van szüksége, kérem, olvassa el a ver-
senyszabályzatot.

Dr. Dézsenyi Zsófi

A zsűri tagjai

Dióssi Csaba polgármester 
gratulál Török Blankának 
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Jótékonysági koncert a Migazzi szoborért

A világ legjobb 
teniszoktatója Dunakeszin

Mint arról már korábban beszámoltunk, a nyáron szobrot kap a váci város-
építő Migazzi Kristóf püspök, az egész alakos bronz alkotás a püspöki pa-
lota Konstantin tér felőli oldalán kerül elhelyezésre. 

Az alkotás méretarányos 
makettjét már számos 
helyen – intézmények-

ben, templomokban - szemre-

vételezhették a polgárok, gyűl-
nek az adományok a perselyek-
ben, sokan a Migazzi Alapít-
vány számlaszámán (Migazzi 

Alapítvány, 2600. Vác, Migazzi 
tér 1. Raiffeisen Bank 12026001-
00108667-00100005) támogat-
ják a szoborállítást, s természe-

tesen a váci önkormányzat is 
hozzájárulást biztosít.

Április 1-jén a püspöki palo-
tában - dr. Beer Miklós megyés 
püspök fővédnökségével - jóté-
konysági koncertet rendeznek 
a nemes cél megvalósítását se-
gítendő, az eseményen Bogányi 
Gergely Kossuth- és Liszt Fe-
renc díjas zongoraművész játé-
kát élvezheti a közönség, közre-
működik Bogányi Bernadett.

(A belépőjegyek mellett be-
lépésre nem jogosító szoborje-
gyek váltásával is bárki támo-
gathatja a szoborállítást.)

A Dunakeszi Tenisz Klub a vá-
rosi önkormányzattal ösz-
szefogva néhány éve – az or-

szágban szinte egyedülálló módon – 
bevezette az általános iskolások díj-
menetes teniszoktatását, amely nagy 
népszerűségnek örvend. 

A negyedszázados klubot irányí-
tó Bogyó László elnök, és vezetőedző 
fia, Bogyó Tamás szakmai ars poeti-
cája a fiatalok igényes oktatása, a te-
nisz, a sport megszerettetése, mely-
nek elősegítése érdekében rendszeres 
továbbképzéseket tartanak az után-
pótláskorú gyerekek tréningjeit irá-
nyító edzőik számára. 

Fontos számukra a szakmai alá-
zat és az igényesség, melynek jegyé-
ben Európában elsőként ők vásárol-
ták meg a világ elsőszámú és legkere-
settebb előadója, Mike Barrell Evolve 
9 elnevezésű szakmai programját. A 
12 év alatti teniszezők képzésében vi-
lágsikert elérő szakember programja 
az iskolatenisztől egészen a verseny-
teniszig segítséget nyújt a klubnak, 
hogy minél sikeresebb legyen a gye-
rekek képzésében.

Mike március 11-én ellátogatott 
Dunakeszire, ahol bemutatta a prog-
ramot és emellett szakmai tapasz-
talatait is megosztotta a Dunake-
szi Tenisz Klub stábjával – tájékoz-
tatott Bogyó Tamás, aki szerint a 
program átvétele, Mike Barrell sze-
mélyes jelenléte és szakmai tanácsai 
hozzájárultak ahhoz, hogy a dunake-
szi klub tagja lehet annak a világ elit-
nek, amelybe összesen 25 klub, illet-
ve akadémia tartozik. – Élve a rend-
kívüli lehetőséggel – a Magyar Te-
nisz Szövetség támogatásával – Mike 
Barrell március 12-én a magyar 
edzők számára tartott szakmai to-
vábbképzést a Nemzeti Edzés Köz-
pontban – mondta érdeklődésünkre 
Bogyó Tamás vezetőedző.

Most már csak az edzőkön és a fi-
atalokon múlik, hogy mit tudnak ka-
matoztatni a világ legjobb tenisz-
oktatójaként számon tartott Mike 
Barrell szakmai tudásából.

(Vetési)
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Lovas és gyalogos viadal a dunakeszi Katonadombon
Immár hatodik esztendeje került megrendezésre a korhű öltözeteket és fegyvereket bemutató, az 1848-49-es eseményeket felelevenítő  
Dunakeszi Viadal. Több kivetítő, drónok és mobil lelátó tette lehetővé, hogy a helyszínre látogató diákok és családok még teljesebb élményt 
kapjanak.

Dunakeszi városa 
idén is két napos 
eseménysorozattal 
tisztelgett az 1848-

49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulóján az egy-
kori hősök előtt. Ennek első 
szakasza volt a március 14-én 
délelőtt 11 órától tartott Vi-
adal, melyet tíz órától rend-
hagyó történelemóra előzött 
meg a helyszínen.

A megnyitón Dióssi Csaba, 
a város polgármestere köszön-
tötte a jelenlévőket, s tartott 
rövid seregszemlét. Kiemelte: 
bár a szabadságharc elbukott, 
nem volt hiábavaló a küzde-
lem, hiszen a magyarság meg-
mutatta erejét és ennek légkö-
rében jöhetett létre a Kiegye-
zés alig két évtizeddel később. 
Méltatta a huszárok jelentősé-
gét, akik "a honvédség legütő-
képesebb, legveszélyesebb ala-
kulatát" adták.

A látványos öltözetű huszá-
rok jól képzett, gyorsan moz-
gó, s mégis ütőképes könnyű-
lovas egységei könnyedén za-
varba hozták az ellenfél lova-
sait. Ezen a szép verőfényes 
napon a Váci Huszár és Nem-
zetőr Bandérium, a Veresegy-
házi Katonai Hagyományőrző 
Egyesület és a mogyoródi lo-

vas hagyományőrzők jóvoltá-
ból kaphattunk ízelítőt a hu-
száros kardforgatásból. Külön 
dicséret illeti a kiválóan kép-
zett, nyugodt hátasokat, akik 
az időnkénti erőteljes hangha-
tásokat is rezzenéstelenül tűr-
ték.

A látványos bemutató a 
honvédek lendületes roha-
mával kezdődött, de a lovas-
ság és a tüzérség is derekasan 
helytállt. Az osztrák oldalnak 
ma sem kedvezett a szerencse: 
egyszer még az ágyújuk is be-
sült. A hadijáték során több-
ször kémek is veszélyeztették 
a hadműveleteket. Végül szu-
ronyroham és kézitusa dön-
tötte el a csata kimenetelét, 
mely – a lelkes közönség ová-
ciójától kísérve – természete-
sen a magyarok győzelmével 
ért véget.

A délelőtt bizonyára sok 
kisiskolás számára hosszan 
tartó élményt jelentett: az iga-
zi fegyverek látványa, a pus-
karopogás és ágyúdörgés, va-
lamint a csatajelenetek látvá-
nya sok fiatal szívet feltüzelt. 
A gyerekek már alig várták, 
hogy mikor léphetnek ők is a 
tettek mezejére: miután a ma-
gyar huszárok és nemzetőrök 
sikerrel megvédték a papír-

házikókkal jelképesen felállí-
tott kis magyar falut, a diák-
seregek között is kemény csata 
zajlott. Fakardokkal és papír 
"ágyúkkal" és "ágyúlövedé-
kekkel", valamint saját készí-
tésű papírcsákókkal felszerel-
kezve csapott össze az "oszt-
rák" és a "honvéd sereg".

Ez a rendhagyó történelem-
óra talán sok fiatal számá-
ra csak a kezdetet jelentette a 
kulturális és nemzeti hagyo-
mányokban való komolyabb 
elmélyülés felé vezető úton…

Tihanyi-Konda Szilvia
Fotó: Vörös István

A 2016-ban az Év egyesülete címet elnyert SVSE 
Kempo Club idén is sikert sikerre halmoz

Hét ország, 
hét versenyző, hét arany

Fantasztikus díjeső hullott a Százhalombattán rendezett XV. Kempo Nyílt Világ-
kupa versenyen az SVSE kempósaira. A Dunakeszin működő klub hét verseny-
zője vett részt a viadalon, melyen hét arany, 12 ezüst és 3 bronzérem lett ragyo-
gó teljesítményük eredménye. Verók Péter vezetőedző, aki tavaly elnyerte az Év 
edzője elismerést, lapunknak elmondta, tanítványai akár a nyári világbajnoksá-
gon is képesek lennének érmet szerezni. 

Tavaly hatalmas elismerés érte a Duna-
keszin működő SVSE Kempo Clubot, 
miután az elért eredményeik alapján 
elnyerték az Év egyesülete elismerést. 

Nos, Verók Péter vezetőedző tanítványai a 2017-
es szezon első komoly nemzetközi megmérette-
tésén, a Százhalombattán rendezett XV. Kempo 
Nyílt Világkupán is bizonyították, nem véletle-
nül tartják őket a magyar mezőny egyik legjobb 
klubjának.

Nos, Százhalombattán hét ország 46 klub-
jának 297 harcosa összesen 19 stílusban mérte 
össze a tudását, és az SVSE hét versenyzővel vett 
részt a nemzetközi viadalon. Valamennyien ra-
gyogóan szerepeltek, hiszen a hét versenyző ösz-
szesen 7 arany, 12 ezüst és 3 bronzéremmel tért 
haza Dunakeszire, míg az SVSE a 46 csapatból 
az előkelő 8. helyen végzett a csapatversenyben.

„Hatalmas küzdelmeket, és szép technikai 
számokat láthattunk. Mindenki igyekezett ki-
hozni a maximumot önmagából, de ez nem 
minden esetben volt elég a győzelemhez a rend-
kívül erős mezőnyben! Az orosz és ukrán ver-
senyzők magas színvonalú teljesítményéhez si-
került nekünk is felnőni, de most még ők hagy-
ták el többször győztesen a tatamit. Debütáló 
versenyzőink közül  Flórián Ilona azonnal egy 
aranyéremmel nyitott az első napon, amihez 
utána még két ezüstöt sikerült hozzátennie, míg 
a másik, a nemzetközi mezőnyben szintén most 
debütáló Schmidt Szabolcs két arannyal és egy 
ezüsttel zárt. Minden versenyzőnek tiszta szív-
vel gratulálunk az elért eredményekhez, és to-
vábbi sok-sok hasonló élmény megélését kíván-
juk számukra – jelentette ki Verók Péter veze-
tőedző.

A szakember hozzátette, a nyáron, Portugáli-
ában rendezendő világbajnokságon is képesnek 
tartaná versenyzőit hasonlóan jó szereplésre, ám 
a klub költségvetése egyszerűen olyan szűkös, 
hogy nem is álmodozhatnak arról, hogy szere-
peljenek a legnagyobb korosztályos megméret-
tetésen.

„Összesen egy-másfél millió forint kellene a 
felkészüléshez és az induláshoz, ám ezt egysze-
rűen nem tudjuk kigazdálkodni. Pedig kis te-
hetségeink immár a kemény nemzetközi me-

zőnyben is bizonyították, bizony lenne keresni-
valójuk a világbajnokság mezőnyében is” – tette 
hozzá Verók Péter.

M. L.

A Világkupán elért eredmények
• Csonka Máté: light contact II, 

chikara curabe III,
• Flórián Ilona: kata I, light contact II, 

önvédelem II,
• Gyökeri Noémi: kata II, fegyveres kata II, 

önvédelem III, submission I.
• Gyökeri János: fegyveres kata I, önvédelem 

III, chikara curabe I, submission II.
• Gyökeri Ágoston : fegyveres kata I, 

chikara curabe II, submission II.
• Keszei Mátyás: fegyveres kata II, 

önvédelem II, submission II.
• Schmidt Szabolcs: stop semi II, 
chikara curabe I, submision I.


