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Folytatás a 4. oldalon

Tuzson Bence: A legmodernebb, a 21. század követelményeinek 
megfelelő motorvonatok képesek lesznek arra, hogy kiszolgálják 
a dinamikusan növekvő utasforgalmat

Nagyobb biztonságban élhetjük 
mindennapjainkat

Vácon volt a szabadságharc 
utolsó sikeres ütközete

Csökkenhet a vasúti menetidő, 
és sokkal komfortosabban juthat-
nak majd el a budapesti munkahe-
lyükre azok az ingázók is, akik na-
ponta tömegközlekedéssel utaz-
nak, ugyanis az idén, az év végén 
a MÁV-START forgalomba állítja az 
új nagykapacitású, hatszáz ülőhe-
lyes motorvonatokat, amelyek a 
Dunakeszi Járműjavítóban készül-
nek – nyilatkozta laptársunknak, a 
Dunakeszi Polgár városi magazin-

nak Tuzson Bence, a Pest megyei 
5. számú választókerület ország-
gyűlési képviselője. Mint mond-
ta, még ebben az évben elkészül 
a régóta várt, négysávosra bővü-
lő M2-es gyorsforgalmi utat a 2-es 
főúttal összekötő út. Mivel így a 
forgalom elterelődik a város utcá-
iról, a jövőben több tér nyílik majd 
a kerékpárutak bővítésének is – 
fogalmazott a politikus.

1848 fénylő évszám, a „negyvennyolcasság” fénylő ha-
gyomány. Fénye azóta sem halványul, tündöklése máig 
változatlanul erős. Mi lehet ennek az oka? – tette fel a 
kérdést a váci ünnepség szónoka, Steidl Levente, a Ma-
dách Imre Gimnázium igazgatója a Kárpát-medencében 
1868-ban a váci ligetben elsőként emelt ’48-49-es Hon-
véd emlékműnél. 

Bátor őseink azon a ta-
vaszon olyan célt tűz-
tek ki maguk elé, ami-
re az országban min-

denki vágyott: a szabadságot 
– hangzott a történelemből is-
mert válasz, majd idézte Pető-
fi naplójából a március 15-én 
reggel írt sorokat: „Azon ta-
nácskoztunk, mit kell tenni, 
mert az határozottan állt előt-
tünk, hogy tenni kell és mind-
járt holnap... hátha holnapután 
már késő lesz!”  

A „szabadság – nemzet – 
haza” fogalmi szentháromsá-
ga ekkor fonódott egymásba, 
és vált szimbólummá. A „piros 
– fehér – zöld”, mely az erőt, a 
hűséget és a reményt jelképezi, 
törvény által is nemzeti szín lett. 

Steidl Levente az egész na-
pos váci megemlékezések köz-
ponti ünnepségén beszédé-
nek fókuszába a városhoz kö-
tődő forradalmi és harci ese-
mények méltatását emelte.  

A reformkorban, 173 éve indult 
el az első vonat Pestről Vác-
ra. Ennek köszönhetően 1848. 
március 15-e pesti eseményei-
nek hírét még aznap meghoz-
ták a vonaton ingázók. 

A város egyemberként a for-
radalom mellé állt. Négy nem-
zetőri századot szerveztek és 
sokan beálltak honvédnek – is-
mertette, majd azt emelte ki: 

- A legnehezebb helyzetben 
1848 telén városunk felaján-
lotta a templomok harangjait a 
haza oltalmára. A harangokból 
ágyúkat öntöttek. 

A dicsőséges tavaszi hadjárat 
egyik meghatározó eseménye a 
váci csata volt. Ahogy akkor a 
ferences barátok leírták: „1849. 
április 10-én Vácnál volt a ma-
gyaroknak dicsőséges csatája az 
osztrákok ellen, akiket iszonyú-
an legyőztek.”  

A csata legnagyobb hőse 
Földváry Károly volt, akit bá-
mulatos bátorságáért a tiszti-

kar a legvitézebb magyar har-
cosnak címzett, Görgey pedig 
ezredessé léptetett elő.

Nyáron, az orosz csapatok 
beavatkozását követően aztán 
ismét hadszíntérré vált a város: 
1849. július 15. és 17. között si-
került az orosz lovasságot ki-
szorítani Vácról, majd vissza-
verni az orosz sereg támadását, 
így biztosítva Görgey főseregé-
nek elvonulását. Ez volt a sza-
badságharc utolsó sikeres üt-
közete.

1849 augusztusában a ma-
gyar csapatok letették a fegy-

vert. De akárcsak 1956-ban, 
győzelmes vereség volt ez is. 
Mert ne feledjük, hogy a for-
radalom vívmányait, melyet 
az Áprilisi törvények szentesí-
tettek, a győztes fél nem tudta 
eltörölni, vagy megszüntetni - 
hangsúlyozta. 

1849 után az élet már nem le-
hetett az, ami előtte. A reform-
korban gyökerező változások 
megváltoztatták a birodalom 
társadalmi viszonyait, melyet 
már nem fordíthattak vissza; 
Bécsnek pedig rá kellett jön-
nie, hogy Magyarország nélkül 

gyenge és nem tarthatja meg 
nagyhatalmi státuszát. Ez ve-
zetett végül a kiegyezéshez.

Egy évvel később, 1868-ban, 
városunkban, itt ahol állunk 
– mondta a szónok –, felállí-
tották a Kárpát-medence első 
’48-49-es honvéd emlékművét, 
amely közadakozásból épült, és 
még a turini emigrációban élő 
Kossuth Lajos is támogatta 100 
forinttal. 

Emlékezzünk a forradalom 
és szabadságharc eseményeire 
és hőseire. Legyünk büszkék a 
városunkban történtekre, mely 

örökre összeforrasztotta Vác 
nevét a szabadságharccal – 
mondta befejezésül Steidl Le-
vente, kérve az ünneplő pol-
gárokat, hogy hajtsanak fe-
jet e történelmi emlékhelyen 
a mártírok előtt, akik életüket 
adták a szabadságért, akikért 
az emlékmű az égbe kiált.

Az ünnepi beszéd után a 
Váci Madách Imre Gimnázi-
um diákjainak nívós műsorát, 
a Váczi Néptáncegyüttes fer-
geteges produkcióját, a Váci If-
júsági Fúvószenekar színvona-
las játékát és a Váczi Huszár- 
és Nemzetőr Bandérium köz-
reműködését kitörő tapssal ju-
talmazták az ünneplő váciak.

A Honvéd emlékmű-
nél Fördős Attila, és két al-
polgármestere, Pető Tibor és 
Mokánszky Zoltán helyezte el 
az önkormányzat koszorúját 
hősök emléke előtt tiszteleg-
ve. Lerótták kegyeletüket az 
intézmények, civil közösségek 
képviselői és a hagyományőr-
ző nemzetőrök és huszárok. 

Lejegyezte: 
Vetési Imre

Fotó: Sándor Lajos
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Dr. Rétvári Bence államtitkár

Pethő Krisztián

Ünnepi megemlékezések Szobon, Ipolydamásdon és Márianosztrán 

Rétvári: büszke nemzet vagyunk

Dunakeszi: városi koszorúzás 
legnagyobb nemzeti ünnepünkön

Mi egy büszke nemzet vagyunk, nem szeretünk birodalmi alattvalók lenni 
- mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) 
parlamenti államtitkára március 14-én Szobon, a művelődési házban tartott 
városi ünnepségen.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója tiszteletére 
Dunakeszi Város Önkormányzata koszorúzási ünnepséget rendezett a Már-
cius 15-e téren.  

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából 
tartott megemlékezésen a térség KDNP-s 
országgyűlési képviselője arról beszélt, 

hogy Európa történetében a nemzetek mindig a 
szabadságot jelentik, a nemzetek tudták kivívni az 
emberek szabadságát akkor, amikor a saját függet-
lenségüket is garantálták. Hozzátette, hogy a biro-
dalmak voltak viszont azok, amelyek veszélyeztet-
ték az emberek szabadságát azzal, hogy a nemze-
tek függetlenségét legyűrték. 

A parlamenti államtitkár az 1848-49-es esemé-
nyeket felidézve arról beszélt: a forradalom kivív-
ta az emberek szabadságjogait, a nemzet pedig sza-
badságharcot vívott a függetlenségéért. 

Hozzátette, hogy nem megalkuvók vagyunk, 
hanem szabadságszeretők, akik nem tűrik az el-
nyomást és a kölcsönös tiszteleten alapuló együtt-
működést részesítik előnyben.

Rétvári Bence szólt arról, hogy a magyarok nem 
tűrik, ha birodalmi törekvések akarják a nemzet 
jogosítványait lopakodva vagy fenyegetve elvon-
ni. "Nem engedünk tehát a 48-ból, de nem kérünk 
a 49-ből sem, nem kérünk a fenyegetésből és nem 
kérünk a retorziókból, amelyek megtörni szeret-
nék az országot" - fogalmazott az államtitkár. 

Hozzátette, hogy várjuk viszont, amikor 1867-
hez hasonlóan eljön újra az a pillanat, amikor a 
mai viszonyok között is egyenrangú félként tekin-

tenek a Lajtán inneni emberekre a Lajtán túli em-
berek. 1867-re rájött az uralkodó is, hogy nem le-
het megtorlással, elnyomással uralkodni a ma-
gyarságon, hanem egyenrangú félként kell kezel-
ni az országot - emlékeztetett. 

Az államtitkár hangsúlyozta: a rendszerváltás-
kor még azt hitte Magyarország, hogy ha csatlako-
zik az Európai Unióhoz, akkor egyenrangú felek 
kiegyenlített közösségéhez kapcsolódik, de mosta-
nában olyan érzései lehetnek az országnak, mint-
ha csak a parancsok végrehajtása lenne a feladat. 
"Máshol gondolják ki, hogy nekünk mi kéne, hogy 
legyen a jövőnk" - tette hozzá Rétvári Bence.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy a 20. század 
történetében Közép-Európa sokszor beáldozható 
volt, előbb odavetették a szovjeteknek, később pe-
dig a nagy multinacionális vállalatoknak, amelyek 
felvásárolták a piacokat és kihasználták az embe-
reket, olcsó munkaerőként tekintettek rájuk. 

Kiemelte: ez a helyzet most megszűnt és Közép-
Európa többé nem beáldozható, hanem egyenran-
gú fél. Azt mondta, hogy mindenkit elfogadnak 
partnerként, aki három szót ki mer mondani: csa-
lád, nemzet és keresztény kultúra. 

Az ünnepi beszéd után a helyi általános iskola 
tanulói tartalmában és színpadi díszletében rend-
kívül igényes és színvonalas műsorral köszöntöt-
ték nemzetünk legnagyobb ünnepét, emlékeztek 
meg a Márciusi ifjak forradalmi tetteiről. 

MTI/Dunakanyar Régió
Fotó: KesziPress…

Megemlékezések Ipolydamásdon 
és Márianosztrán

Dr. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtit-
kára, a térség kereszténydemokrata országgyűlé-
si képviselője a helyi közösségek tagjaival, a községi 
önkormányzatok vezetőivel együtt emlékezett meg 
Ipolydamásdon és Márianosztrán is az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc eseményeiről, a ma-
gyar nemzet szabadságáért és függetlenségéért ví-
vott hős elődök bátor helytállásáról, Magyarország 
egyenjogúságáért vívott küzdelmükről, melyre az 
utókor hálával és tisztelettel emlékezik.   V. I.

Az ünnepségen jelen volt Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő,. Dióssi Csaba 
polgármester, dr. Molnár György jegy-

ző, Imre Zsolt, a Dunakeszi Járási Hivatal veze-
tője, és az önkormányzati testület számos tag-
ja. A Himnusz elhangzását követően a Kőrö-
si táncegyüttes Nap és Hold valamint Csikó-
fark csoportjai színvonalas műsorát tekinthet-
te meg a közönség.

Ünnepi beszédet ez alkalommal Pethő Krisz-
tián, a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselője mondott. Beszéde közép-
pontjába a forradalomban és szabadságharc-
ban a magyarországi németek kevéssé ismert, 
ám mégis jelentős szerepét helyezte.

– 1848 tavaszán a bécsi forradalom nem csak 
a magyar anyanyelvűeket hozta lázba – mon-
dotta. – A pesti német polgárság jelentős ré-
sze is üdvözölte a változásokat, a márciusi ifjak 
egyike, Irányi Dániel maga is német származá-
sú, szepességi szász volt. A március 15-én köz-
zétett tizenkét pont többségével – így például 
a szabad sajtóval, a törvény előtti egyenlőség-
gel – a németség is egyetértett, valamint az is a 
német szerepvállalás része, hogy a pontokat a 
Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdá-
jában sokszorosították a Nemzeti dallal együtt. 

A továbbiakban felidézte, miképpen váltak a 
török pusztítás után betelepített svábok, a ke-
resztény kultúrával a magyar nemzetállam al-
kotó részei.  

– Magyarország is hazává lett számukra, az ő 
kifejezésükkel élve „atyaföld” lett. A pesti pol-
gárok, a kialakulóban lévő svábság a magyarok 
mellett állt és a fegyveres harcban is részt vett. 

A vezérkarban is voltak német származású-
ak, Görgey Artúr szepességi szász volt, Klapka 
György bánáti német család sarja, Vetter An-
tal, aki legyőzte Kishegyesnél Jellasics hadtes-
tét, szintén német származású volt. 

Méltatta a harcokban aktív szerepet vállaló 
Bécsi osztrák légiót, mely egy idő után kizáró-
lag németekből állt. Parancsnokuk Peter Giron 
volt, akit később két lengyel származású alez-
redessel együtt kivégeztek. Történelmi áttekin-
tésében kiemelte Bem József szerepét, aki 1849 
tavaszán külön sváb zászlóaljat is szervezett. A 
harcokban elesett 36000 honvédből mintegy 
4000 német nemzetiségű volt. A világosi fegy-
verletétel után Haynau a svábokat is árulónak 
tekintette. Megtorlásként számos német tisz-
tet is kivégeztek, vagy várbörtönnel sújtottak. 
Elmondta, hogy Herczeg Ferenc „A hét sváb” 
című regényével és „A fekete lovas” című drá-
májával állított emléket a magyarországi né-
metek áldozatkészségének.  

– Vidéken elterjedt a „wir sind ungarische 
Schwaben” önelnevezés. A svábok tudatá-
ban állam és haza egységében ekkor jelenhe-
tett meg először a magyar névvel való azono-
sulásban és patriotizmusukban manifesztáló-
dó nemzet iránti lojalitás érzése.

A továbbiakban méltatta március 15 dicsősé-
ges napjait, kiemelve, hogy ez a nap a szabad-
ság szimbóluma. – Történelmi és erkölcsi köte-
lességünk, hogy azt a nemzeti összefogást, ami 
erőt adott, példaként tanítsuk. A magyarság-
nak akkor és most is öntudatra kellett és kell 
ébrednie a függetlensége mellett. Önálló nem-
zetnek kell lennünk, mert ez a megmaradásunk 
záloga – mondta befejezésül a szónok. 

A beszédet követően elsőként az Önkor-
mányzat képviseletében Dióssi Csaba, Tuzson 
Bence valamint dr. Molnár György helyezte el 
koszorúját a forradalom emlékhelyénél. A kép-
viselő testület nevében Bocsák István Károly-
né, Csoma Attila és Szabó József koszorúztak. 
Elhelyezték az emlékezés virágait a Dunakeszi 
Német és Bolgár Nemzetiségi Önkormányza-
tok, a pártok, az intézmények, az egyházak,  az 
iskolák valamint a társadalmi szervezetek kép-
viselői. Az ünnepség a Szózat hangjaival feje-
ződött be. Közreműködtek a Dunakeszi Kon-
certfúvósok Szilágyi Szabolcs Balázs vezényle-
tével.  

Az ünneplők egy csoportja ezután átvonult 
Bem Józsefnek a nevét viselő utcában lévő em-
lékhelyére, ahol Kollár Albin nyugalmazott 
címzetes iskolaigazgató, Dunakeszi Díszpol-
gára idézte fel a hadvezér életútját, majd Cso-
ma Attilával közösen, valamint a bolgár nem-
zetiségi önkormányzat koszorút helyeztek el az 
emléktáblánál.

Katona M. István
Fotó: sunnyphoto.hu felvételei

Tuzson Bence, 
Dióssi Csaba 

és dr. Molnár György 
koszorúzott 

a város nevében

Ipolydamásd: ebben házban töltött két napot Görgey Artúr tábornok 1849. július 14-15-én 
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Folytatás a címlapról

Untsch Gergely 
középiskolai tanár

Nagyobb biztonságban élhetjük 
mindennapjainkat

Széchenyi, Petőfi, Kossuth és még jó néhányan sok mindenben ellentétes 
véleményt képviseltek, talán még az ország jövőjéről is eltérő álláspontot 
vallottak, különböző személyiségek voltak, ám abban mindannyian egyet-
értettek, hogy a forradalmi helyzetben az ország megmaradása, az ország 
jövője a tét – fogalmazott Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgála-
tért felelős államtitkár a gödi városi ünnepségen március 15-én.  

Immár hagyománnyá nőtte ki magát Dunakeszin, hogy március 15-e kör-
nyékén egy élő történelem óra keretein belül emlékeznek meg a város 
óvodásai és diákjai az 1848-as hősökre. Idén már nyolcadik alkalommal 
rendezték meg – a valóságban soha meg nem történt – katonadombi üt-
közetet, amelybe az elmúlt évekhez hasonlóan most is bevonták a honvé-
dek küzdelmét lelkesen végig szurkoló fiatalságot is.

Dunakeszi életében fel-
ér egy ünnepi esemény-
nyel, hogy az idén vég-

re elkészül a nagyon várt, a négy-
sávosra bővülő M2-es gyorsforgal-
mi utat a 2-es főúttal összekötő út – 
mondta lapunknak Tuzson Bence. 
A képviselő hangsúlyozta, hogy egy 
olyan agglomerációs környezetben, 
mint amilyen Dunakeszi és térsé-
ge, vagyis a régió, amelyben élünk, 
kiemelt fontosságú, hogy az embe-
rek reggelente lehetőleg minél gyor-
sabban bejussanak a fővárosi mun-
kahelyükre, délután pedig vissza az 
otthonukba, mert ennek köszönhe-
tően is sokkal több időt tölthetnek 
el a családjukkal.

Így végre elterelhetjük majd az 
áthaladó forgalmat a város utcáiról, 
csökken a terhelés, biztonságosab-
ban élhetjük a mindennapjainkat – 
fogalmazott Tuzson Bence, aki sze-
rint ehhez nagymértékben hozzá-
járul az is, hogy az M2-es kibővíté-
sével, valamint a Göd és Dunakeszi 
között megépülő, a régi 2-es utat az 
autópályával összekötő út elkészü-
lésével, a várost gyakorlatilag majd 
egy körgyűrű veszi körül. Mint 
mondta, ezzel együtt pedig némi-

leg a városban is át lehet majd ala-
kítani a forgalmi rendet, ami azért 
is fontos, mert így például több tér 
és lehetőség nyílik majd meg a ke-
rékpárutak bővítése előtt is, ami ki-
emelten fontos a sportos és egészsé-
ges életmódra való nevelés tekinte-
tében. A képviselő kiemelte, hogy az 
útépítési beruházás több mint tíz-
milliárdos állami támogatással va-
lósulhat meg. Ezen felül pedig Du-
nakeszin az elmúlt időszakban hat-
vanhárom utat sikerült leaszfaltoz-
nunk, valamint több járdát és utat is 
felújítottunk, de itt is van még ten-
nivaló, tehát további hasonló fej-
lesztéseket tervezünk – mondta Tu-
zson Bence.

Felvetésünkre, miszerint ma sem 
jár mindenki autóval a munkahe-
lyére, a képviselő a családvédelmi 
akcióterv nyújtotta lehetőséget, il-
letve a tömegközlekedés korszerű-
sítését említette. Mint mondta, a 
kormány a nagycsaládosokat segí-
ti abban, hogy megvásárolhassák 
a számukra megfelelő járműveket. 
Az intézkedések célzatosan segítik 
a családok mobilitását: július 1-től 
gyakorlatilag fél áron juthatnak leg-
alább hétszemélyes autóhoz – tehát 
olyan méretű nagy járművekhez, 
amelyekben mindannyian el is fér-

nek –, azok a családok, amelyek leg-
alább három gyermeket nevelnek.

A tömegközlekedés korszerűsí-
téséről szólva a politikus úgy fogal-
mazott, hogy azoknak a munkába 
járását is szeretnék megkönnyíteni 
és komfortosabbá tenni, akik vona-
ton utaznak. Az ő érdekeiket szol-
gálja, hogy az év végétől várhatóan 
már azok az emeletes motorvonatok 
szállítják majd az utasokat a térsé-
günkben, amelyek a Dunakeszi Jár-
műjavítóban készülnek. Ennek az 
egyik legfontosabb eredménye az 
lesz, hogy csökken a menetidő. A 
MÁV-START az idén tizenegy ilyen 
nagykapacitású, hatszáz ülőhelyes, 
KISS típusú motorvonatot állít for-
galomba a Budapest-Vác-Szob és a 
Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvo-
nalon. Ezek a járművek megfelelnek 
a legmodernebb 21. századi követel-
ményeknek, és képesek arra, hogy 
kiszolgálják a dinamikusan növek-
vő utasforgalmat, de eleget tesz-
nek az egyedi szükségletekből ere-
dő igényeknek is – nyilatkozta Tu-
zson Bence, a Dunakeszi központú 
Pest megyei 5. számú választókerü-
let országgyűlési képviselője.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Gödön Tuzson Bence méltatta 
a ’48-as forradalom történelmi 

jelentőségét 

„Dörög az ágyú, csattog a kard…”
Március idusán idén 

is megtöltötték a 
Huzella iskola sport-

csarnokát az 1848-49-es for-
radalomra és szabadságharcra 
emlékező gödi polgárok, aki-
ket az ünnepi program mű-
sorvezetője, V. Pálfai Kinga  
köszöntött a városi önkor-
mányzat nevében. 

Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc emléke szel-
lemi és erkölcsi tartást ad a ma 
emberének, a nemzetnek, kö-
zösnek érezhetjük sorsunkat 
– mondta köszöntőjében Mar-
kó József. Göd polgármeste-
re köszönetét fejezte az elmúlt 
évek ünnepi műsoraiban sze-
replő tanulóknak és felkészí-
tő tanáraiknak abban a meg-
győződésében, hogy a diákok 
idei előadása is magával raga-
dó lesz. A város polgárainak 
élményekben gazdag ünnepet 
kívánt Március idusán. 

Tuzson Bence, a város or-
szággyűlési képviselője ün-
nepi beszédében külön ki-
hangsúlyozta; Széchenyi, Pe-
tőfi, Kossuth és még jó néhá-
nyan sok mindenben ellen-
tétes véleményt képviseltek, 
talán még az ország jövőjéről 
is eltérő álláspontot vallottak, 
különböző személyiségek vol-
tak, ám abban mindannyian 
egyetértettek, hogy a forradal-
mi helyzetben az ország meg-

maradása, az ország jövője a 
tét. 

– Azt is tudták, hogy az 
ország csak akkor marad-
hat fent, ha nem birodalmak-
kal, nem hatalmasokkal, ha-
nem egyenrangú nemzetekkel 
tárgyalnak. Ennek szellemé-
ben kezdtek tárgyalni még az 
osztrákokkal is… A szabad-
ságharc elbukott ugyan, de az 
egyenrangú féllel való tárgya-
lás 1867-es kiegyezéshez ve-
zetett. Ez volt 1848 lényege – 
emelte ki az államtitkár. 

Hozzátette: azért harcol-
tak 1848-ban, mert tudták, 
hogy csak akkor létezhet egy 
ország, akkor lehet jövője, ha 
egyenrangú nemzetek sorá-
ban erőteljesen képviselhe-
tik saját érdekeiket.  Ez volt 
’48 célja, s ennek köszönhet-
jük, hogy mi magyarok jelen 
vagyunk Gödön, Budapesten, 
Magyarországon, a Kárpát-
medencében, s a világ minden 
táján. 

Kiemelte: napjainkban is 
időtálló, mint volt 171 évvel 
ezelőtt, ha nem úgy viszonyu-
lunk egy országhoz, mint egy 
birodalomhoz, hanem egyen-
rangú tárgyaló partnerként, 
akkor biztosítva lesz Kos-
suth tanítása: „A magyarok 
neve sziklákba felvésve örök-
re megmarad.”

Untsch Gergely, a Váci Ma-
dách Imre Gimnázium törté-
nelem tanára rendkívül szí-
nes és tartalmas beszédben 
mutatta be, hogy az ifjúság, a 
mai diákok számára mit üzen 
az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc. Mint elhang-
zott; a diákok fontosnak tart-
ják, hogy méltóképpen ünne-
peljük meg és emlékezzünk a 
forradalom és szabadságharc-
ra. Nemzetünk legnagyobb 
ünnepének tekintik, amely a 
szabadságunkat és a függet-
lenségünket testesíti meg, ami 
mindannyiunk számára örök 
érték. 

Az ünneplők körében óriá-
si sikert arattak a Huzella Ti-

vadar Általános Iskola harma-
dik és negyedik osztályos ta-
nulói, akik rendkívül igényes 
és érzelemgazdag műsorban 
„játszották el, mutatták be” az 
1848-as forradalom történel-
mi eseményeit. A fiatalok „es-
küjét” visszhangozta a sport-
csarnok: „A magyarok istené-

re/ Esküszünk,/ Esküszünk, 
hogy rabok tovább/ Nem le-
szünk!” A márciusi ifjak, a 
forradalom hősei előtt tisz-
telgő ünnepi műsort emellett 
verses, zenés összeállítás tette 
még emlékezetesebbé.  

Hosszú évek hagyománya-
it folytatva a városi önkor-
mányzat idén is Kóczán Mór-
díjjal ismerte el a kiváló gödi 
sportembereket, akik tehet-
ségükkel, sporteredményeik-
kel öregbítették Göd jó hírét. 
Az elismeréseket Markó Jó-
zsef polgármester és dr. Pintér 
György alpolgármester adták 
át az egykori olimpiai bronz-
érmes Kóczán Mór családtag-
jaival együtt.

A városi rendezvény - Kos-
suth és Petőfi szobrának ko-
szorúzásával folytatódott, 
majd - ünnepi megemlékezés-
sel zárult a Nemeskéri-Kiss 
kúriában. 

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

Ahogy eddig mindig, a 
hagyományokhoz hí-
ven most is honvéd tá-

bor, huszár bemutató és csata-
jelenet várt minden érdeklődőt, 
amibe egyébként az élő történe-
lem órát követően a dunakeszi 
diákságot is bevonták. A szerve-
zők a tapasztalatok alapján a leg-
kisebbeknek ezúttal is mobil le-
látót építettek, így a nagyon lel-
kes óvodások is zavartalanul él-
vezhették az előadást.

Maga a Viadal kezdete előtt 
Tuzson Bence országgyűlési kép-
viselő és Dióssi Csaba, Dunake-
szi polgármestere szólt pár mon-
datot, megemlékezve arról, hogy 
az 1848-as hősök példát mutat-
tak az őket követő nemzedékek-
nek hazaszeretetből.

„Dunakeszin és környéken a 
szabadságharc idején nem zaj-
lott ütközet, mert ez felvonulási 
terület volt a tavaszi hadjáratban 
megvívott váci csatának. Ennek 

ellenére a mostani viadal alkal-
mából elképzelhetjük, mi lehe-
tett volna itt, ha a magyar hon-
védek és huszárok, valamint az 
osztrák vértesek egymásba bot-
lottak volna ezen a helyen” – 
mondta Dióssi Csaba.

A megnyitók után Tuzson 
Bence és Dióssi Csaba Cserek-
lye Sándor huszár alezredes kí-
séretében díszszemlét is tartott, 
majd amikor visszatértek a he-
lyükre, az egymással szemben 
felsorakozó seregek – gyalogság, 
lovasság és tüzérség – nagy har-
ci kedvvel „egymásnak estek”. A 
magyar nemzetőrök a Váci Hu-
szár és Nemzetőr Bandérium 
(VHNB) soraiból kerültek ki, 
a Veresegyház Katonai Hagyo-
mányőrző Egyesület tagjai az 
osztrák sorgyalogságot képvisel-
ték. Az osztrák vértesek unifor-
misában a Mogyoródi Sándor-
Huszárok jelentek meg, a ma-
gyar huszárokat pedig a VHNB 

lovasai személyesítették meg. 
A többször is oda-vissza hullám-
zó ütközet alatt a gyerekek lel-
kesen bíztatták a magyar hon-
védeket, akikre ez olyan jóté-
kony hatással volt, hogy végül 
diadalmaskodtak. Volt itt min-
den: tüzérségi párbaj, kézitu-
sa, valamint lovas csata. A Vi-
adal végén aztán a gyermekek 
is megmutathatták, ők is képe-
sek legalább olyan hősiesen csa-
tázni, és kartonhengerekkel, 
alufólialabdával felszerelkez-
ve keményen megütköztek egy-
mással.

Amikor elindultak vissza az 
óvodákba, iskolákba a gyerme-
kek, a kísérő pedagógusok nem 
győztek válaszolni a kérdéseik-
re. Egy biztos, a Viadalnak kö-
szönhetően Dunakeszi ifjúsága 
soha nem fog megfeledkezni az 
1848-as hősökről.

Molnár László
Fotó: KesziPress

Markó József polgármester
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Gyöngyösi Márton 4-5 EP mandátumot remél

Történelmi fotókiállítás 
a városházán

Az Erdők Világnapját 
ünnepelték Kismaroson

Gyöngyösi Márton: a Jobbik EP választási 
programja három pillérre épül

Márciusban Vácra érkezett a Bölcs Jaroszláv: a diplomácia dinasztikus 
házasságokon keresztül című vándor történelmi fotókiállítás, a tárlat a 
városháza emeleti folyosóján kapott igazán méltó helyet.

- A mostani tavaszi időszakban 22 millió facsemete elültetésével járul 
hozzá a kormány a magyar erdők fenntartásához - mondta Nagy István 
agrárminiszter március 21-én, csütörtökön Kismaroson.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnökhelyettese, parlamenti frakcióvezető-
je, a párt Európai Parlamenti választási listájának vezetője tartott sajtó-
tájékoztatót március 13-án a váci főtéren, ahol a szervezet EP választá-
si programját ismertette, melynek három fő pillére van.

A március 14-én tar-
tott ünnepélyes 
megnyitón Fördős 
Attila polgármes-

ter köszöntőjében kiemelte: 
sok hasonlóság van az ukrán 
és a magyar történelemben.

- Sokat szenvedett az uk-
rán nép is, többször változ-
tak az ország határai és hosz-
szú-hosszú ideig nem volt ön-
álló az állam - említette a vá-
rosvezető.

Hangsúlyozta továbbá, 
hogy a két népet az értékvá-
lasztás, az emberi mentalitás 
hasonlósága is összeköti.

- Mivel kontinensünk jövő-
jének elgondolásában is ha-
sonló a szemléletünk, bízvást 
mondhatjuk, hogy Ukrajná-
nak ugyancsak fontos szerepe 
lehet Közép-Kelet Európa re-
mélt reneszánszában - emelte 
még ki Fördős Attila.

Természetesen említést tett 
Vác és a kárpátaljai Técső 

testvérvárosi kapcsolatá-
nak jelentőségéről is. Ljubov 
Nepop, Ukrajna magyarorszá-
gi rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövete (képünkön) 
ugyancsak kiemelte, hogy tör-
ténelmi és lelki szálak is ösz-
szekötik az ukrán és a magyar 
nemzetet.

- Biztos vagyok abban, hogy 
a jövőben szintén sikeresek 
lehetünk közösen, összefog-
va, ennek fontos záloga a fo-

lyamatos, őszinte párbeszéd - 
hangsúlyozta a diplomata.

Az ukrán nagykövetség, az 
önkormányzat és a Váci Uk-
rán Kisebbségi Önkormány-
zat együttműködésének kö-
szönhetően a városba érke-
zett tárlat megnyitóján táro-
gatón és szaxofonon előadott 
szerzeményekkel közreműkö-
dött Olekszandr Scsur ukrán 
zeneművész.

Ribáry Zoltán

- Az erdők világnapja alkalmá-
ból a természet is ünnepi dísz-
be öltözött, hisz csodás időnk 
van. A tavasz mindent átad 
a reménységnek, az újrakez-
désnek. Az erdők kulcsszere-
pet játszanak mindennapjaik-
ban és a klímaváltozás lassítá-
sában, mivel oxigént termelnek 
– mondta bevezetőjében az ag-
rárminiszter.   

Az erdők világnapja alkal-
mából rendezett országos ün-
nepségen Nagy István kijelen-
tette: a facsemeték elültetése 
2000-2500 hektárnyi erdőterü-
letet jelent.

Hozzátette, hogy az idei év-
ben már 4800 hektárnyi erdő-
terület telepítésére adott enge-
délyt a minisztérium és jelen-
leg elbírálás alatt van még 1200 
hektárnyi erdőt lefedő kérelem. 
Az idén 6000 hektárral kívánja 
növelni a magyar erdők terüle-
tét a tárca, amivel a levegő tisz-
taságához és a klímaváltozás 
elleni küzdelemhez is hozzá kí-
vánnak járulni.  

A miniszter elmondta, hogy 
a 22 millió facsemete az erdő-
frissítést szolgálja, míg a 6000 
hektár az új erdőtelepítéseket. 
Hozzátette, hogy Magyaror-
szág erdőterületeinek felénél is 
több, 1 millió 150 ezer hektár 
állami tulajdonban van, így az 
állami erdőgazdaságok évente 
több milliárd forintnyi turisz-
tikai, közjóléti fejlesztést hajta-
nak végre. Az erdésztársaságok 
kezelésében összesen 81 kilátó, 
159 szálláshely, 36 erdei iskola 
és 25 látogatóközpont található 
- ismertette.

A miniszter örömmel mond-
ta, hogy a lakosság egyre több 
időt tölt a természetben, a lom-
bok árnyékában. A főváros 

környékén évente 25 milliós lá-
togató pihen vagy sportol a ter-
mészetben, melyhez hozzájá-
rulnak az erdei szálláshelyek és 
öko turisztikai központok. 

Nagy István agrárminiszter 
fontosnak tartja, hogy már kis-
gyermekkorban tudatosítsuk a 
természet értékeit, melynek ér-
dekében a kormány erdei isko-
lákat épített, illetve 18-at felújí-
tott tavaly.  

Rétvári Bence, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériu-
mának (Emmi) parlamenti ál-
lamtitkára, aki egyben a térség 
KDNP-s országgyűlési képvi-
selője arról beszélt, hogy a Bör-
zsönyben és térségben nagyon 
sok beruházás valósul meg a 
természet védelme és a lakos-
ság minőségi kiszolgálása ér-
dekében. Ez a régió rendelke-
zik az országban a legnagyobb 
természeti területtel, melyet 
egyre többen fedeznek fel. Bő-

vítik a szálláshelyek számát, 
a kerékpározás és természet 
kedvelői számára megépítik a 
Börzsöny Ringet, de a kisvas-
út igénybevételével is meg le-
het ismerni ezt a gyönyörű táj-
egységet. 

Az államtitkár hangsúlyoz-
ta: Magyarországon a gazdasá-
gi eredményeknek köszönhe-
tően egyre több család enged-
heti meg magának, hogy egy 
hosszú hétvégét, vagy egy - egy 
hetet az erdőkben töltsön, ki-
ránduljon. Hozzátette, hogy az 
Eurostat adatai szerint 2010-
hez képest 2 millió emberrel 
több engedheti meg magának 
azt, hogy elmenjen egy kéthe-
tes nyaralásra. 

Az ünnepség végén Nagy Ist-
ván miniszter erdészeti kitün-
tetéseket és díjakat adott át. 

MTI/Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A politikus szerint a május végi választás 
tétje az, hogy hazánk választópolgárai 
megengedik-e, hogy Orbán Viktor kive-

zesse Magyarországot az európai országok kö-
zösségéből, vagy továbbra is az unió tagja ma-
radunk, és egy közös programot kidolgozva lé-
pünk fel a migráció ellen.

Gyöngyösi Márton bejelentette, hogy a Job-
bik alternatívat kínál a választóknak, melynek 
programját -, mint a legnagyobb parlamenti el-
lenzéki párt - tavaly decemberben már be is mu-
tatta. – Három fő ügyet jelöltünk meg, melye-
ket EP parlamenti képviselőink Strasbourgban 
képviselnek. Az első a migráció kérdése, amely 
komoly globális kihívás, amivel szemben nem-
csak szavakkal, hanem tettekkel is fel kell lép-
ni. Ez létező, valós probléma - húzta alá a Jobbik 
elnökhelyettese, majd így folytatta: „A közpon-
ti statisztikai hivatal kimutatásai szerint 86 ezer 
migráns telepedett le Magyarországon. 2015 
óta ennyi embert engedett be Orbán Viktor és 
a kormánya letelepedési államkötvénnyel vagy 
más eszközökkel. A Jobbik azt mondja, hogy az 
illegális migrációnak minden formáját be kell 
szüntetni. Se szegény, se gazdag migráns ne jöj-

jön be az országba, őket meg kell állítani az or-
szág határainál. A határzár az egy fontos intéz-
mény, de csak akkor, ha azt egy határőrség védi, 
és úgy gondoljuk, hogy felelős politikusokként, 
Brüsszelben, az Európai Unióban olyan prog-
ramokat kell kidolgozni, amelyekkel más euró-
pai országokkal együttműködve az egész konti-
nensnek a védelmét el tudjuk látni.” 

Hozzátette: a migrációnál is nagyobb veszély-
nek tartják, hogy a képzett munkaerő elhagyja 
az országot, a fiatalok elvándorolnak Magyaror-
szágról. 

– KSH adati szerint 600 ezer fiatal távozott – 
fűzte hozzá. Az EP listavezető szerint ezt a folya-
matot meg kell állítani, amire csak a bérfelzár-
kóztatás lehet a válasz, aminek egyik fontos fel-
tétele a magyar gazdaság versenyképességének 
növelése, a korrupció felszámolása. Itt jegyezte 
meg, hogy pártja az európai ügyészség létrejöt-
téért kampányol, aláírásokat gyűjt.

- EP képviselőink kiállnak az uniós kohézi-
ós politika reformjáért, amelynek középpontjá-
ba az oktatást, az innovációt, a kutatásfejlesztés 
ösztönzését kell helyezni – emelte ki.

- A harmadik legfontosabb kérdés az autonó-
miai törekvések határozott támogatása az euró-
pai politika színterén – hangsúlyozta Gyöngyösi 
Márton, aki példaként említette, hogy legutóbb 
személyesen is jelen volt Marosvásárhelyen a 
Székely Szabadság Napján. 

A Dunakanyar Régió - őszi önkormányza-
ti választáson lesz-e ellenzéki összefogás Vácon 
– kérdésére Gyöngyösi Márton kifejtette, hogy 
tapasztalataik szerint a pártok elsősorban a he-
lyi közösségek érdekét tartják szem előtt. – De 
az esetleges ellenzéki együttműködésről nem 
az országos vezetőség, hanem a helyi szervezet 
dönt – hagyta nyitva a kérdést. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A város kerekpárút-hálózata újabb, közel egy kilométeres szakasszal bővül a Repülő-
téri úton, amely a Fóti úti körforgalomtól a Szent István iskoláig épül ki. A fejlesztés-
sel párhuzamosan elkészül a Repülőtéri út felújítása is – tudtuk meg a Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetőjétől.

Lingura Diána 
megidézte Celine Diont

Kerékpárút építés 
és út felújítás Dunakeszin

Tizedik alkalommal rendezték meg Dunakeszin az immár országos hírű tehet-
ségkutató versenyt, a Dunakanyar Hangját. A jubileum igencsak emlékezetes-
re sikeredett, hiszen most fordult elő a verseny történetében először, hogy egy 
olyasvalaki lett a győztes, aki két éve a gyermekkategóriában lett első. Lady 
Gagát és Celine Diont is városunkba elhozó 14 éves Lingura Diána ráadásul 
a győztesnek járó vándordíjat a tavalyi bajnoktól, Lingura Tibortól vehette át.  
A testvérétől…

Magáról a döntőről kizá-
rólag a dicséret hang-
ján lehet írni, ugyanis 

mind a 16 énekes elképesztő tel-
jesítményt nyújtott. Gondolja-
nak csak bele a kedves olvasók, 
amikor felcsendül Lloyd Webber 
macskájából az Éjfél egy 11 éves 
kislány torkából, ami nemcsak be-
tölti az egész nagytermet, hanem 
több néző szemébe könnycseppe-
ket csalt, vagy a mezőny doyenje, 
a 39 éves kormánytisztviselő, aki 
fergeteges Apácashowt varázsolt a 
színpadra, vagy az a gyermekka-
tegóriába egyedüli fiúként beju-
tó Ella Márk, aki még meg is tap-
soltatta produkciójával a nagyér-
deműt. De sokan a fülüknek sem 
akartak hinni, amikor a 13 éves 
Kosz Teodóra zongorán kísérve 
önmagát Christina Aguilera egyik 
legszebb dalát énekelte, vagy ép-
pen 17 évesen már a francia san-
zon egyik leghitelesebb előadó-
ját, Docsa Dórát hallgatta. Ám 
mindannyiukat felülmúlta ezen 
az estén egy 14 éves hölgy, aki-
ért talán a legjobban a tavalyi ver-
seny győztese szurkolt. A testvére, 
Lingura Tibor.

„Sokkal könnyebb volt tavaly 
versenyzőként itt lennem, mint 
most, amikor remeg kezem, lá-
bam, annyira izgulok Diáért” – 
mondta el lapunknak Tibor.

Aztán valamennyien rájöhet-
tünk, hogy az elődöntőben látott, 
és Dia által előadott Lady Gaga és 
Bradley Cooper duettjének a szint-
jét is felül lehet múlni. A két esz-
tendeje a gyermekkategóriát meg-
nyerő Dia ezúttal Celine Diont 
idézte meg a színpadon, és nem 
túlzás, ha a díva itt lett volna, ta-
lán ő tapsolt volna a leglelkeseb-
ben. 

Dia lapunknak elmondta, im-
már ő is énektanárhoz jár, ám 
nyolcadikos lévén, most neki is – 
mint bátyjának, aki felsőfokú an-
gol nyelvvizsgára, valamint az 
egyetemi felvételire készül - első-
sorban a továbbtanulás körül fo-
rog a világ.

„Nagyon boldog vagyok, el sem 
akarom hinni, hogy mindez sike-
rült” – fogalmazott Dia. Duna-

keszi városának két különdíjasa, 
Kosz Teodóra és Dióssi Melinda 
lett, sőt előbbi a gyermekek között 
a legjobbnak bizonyult.

Wernke Ádám és Loksa Levente, 
a Dunakanyar hangja megálmo-
dói bíznak abban, hogy a követke-
ző tíz esztendőben is megrende-
zésre kerül a tehetségkutató. Meg-
köszönték minden támogatónak a 
segítséget, és kiemelték, a jubile-
umi tízedik verseny igazán törté-
nelmire sikeredett: először fordult 
elő, hogy egy korábbi gyermekek 
között első énekes a felnőttek kö-
zött is a legjobb legyen, ráadásul a 
Lingura Tibor és Dia személyében 
itt az első testvérpár, akik mind-
ketten elmondhatják magukról: 
ők a Dunakanyar hangjai.

M. L.
Fotó: sunnyphoto.hu

Lapunk megkeresésére 
Somodi István elmond-
ta, hogy jelenleg a föld-

munkákat, az előkészítő mun-
kákat végzik a kivitelezést el-
nyert Penta Kft. munkatársai.

Az osztályvezetőtől meg-
tudtuk; a kerékpárút építé-
se és az útpálya felújítása pár-
huzamosan halad, melyeket 

május végén együtt adnak át.  
- A kerékpárút színtben is el-
különül az útpályától, kialakí-
tása magasabb lesz. Végig ki-
emelt szegélyt kap, és meg-
oldjuk a csapadékvíz elveze-
tését is. A kerékpárút építése 
mellett a Repülőtéri út telje-
sen megújul, új aszfaltborítást 
kap.  A város és a kivitelező 

vállalkozás a lakosság zavarta-
lan reggeli közlekedése, az is-
kola akadálymentes megköze-
lítése érdekében - a forgalom-
korlátozással járó munkáknál 
- figyelembe veszik a reggeli 
csúcsforgalmat és csak 8:15-től 
kezdődnek a munkálatok – is-
mertette Somodi István. 

 (Vetési)

A kiemelt státusz nagy 
felelősséget jelent 

Mint arról már beszámoltunk, a Váci Dunakanyar Színház kiemelt színház-
művészeti szervezet státuszt kapott. Kis Domonkos Márkkal, a teátrum 
ügyvezető-igazgatójával és Bakos-Kiss Gábor művészeti vezetővel arról 
beszélgettünk, hogy mit is jelent ez valójában.

- Az új státusz nem egy-
szerűen az eddigi ered-
ményeket elismerő ki-
emelés. Mi a jelentősége? 

Kis Domonkos Márk: - Ez 
a státusz rangot jelent, ugyan-
akkor nagy kihívást is egy-
ben. Minden évben újra és újra 
meg kell pályázni, vagyis fo-
lyamatosan meg kell felelnünk 
a feltételeknek.  A kiemelt stá-
tusz normatív állami támoga-
tással jár, ami egyfajta védő-
hálót nyújt a színháznak, ter-
vezhetőbb működést biztosít. 
Bakos-Kiss Gábor: - Termé-
szetesen mindent megteszünk 
azért, hogy mindig tartani tud-
juk a kiemelt státuszhoz szük-
séges szakmai színvonalat, ami 
egyet jelent azzal, hogy minél 
több nézőt tudjunk a színház-
ba csábítani előadásainkkal. 

- Az is megfogalmazódott 
korábban, hogy célul tűz-
ték ki egy önálló kis társulat 
kialakítását. Ezzel kapcso-
latban mit tudhatunk meg? 
 
Bakos-Kiss Gábor: - Már jelen-
leg is számos színész és más al-
kotó rendszeres közreműködő-
je különböző előadásainknak, 
a tettre kész csapat jóformán 
társulatként működik. Ezzel 
együtt valóban szeretnénk még 
szorosabbá fűzni a kapcsolatot 
a helyi közönség számára már 
jól ismert művészekkel, illetve 
lesznek új csatlakozók is. Fo-
lyamatosan napirenden van-
nak az egyeztetések.

Kis Domonkos Márk: - Az 
állandó társulat kialakítása 
persze nem megy egyik napról 
a másikra, sokféle elképzelést 
kell egyeztetni. Mindeneset-
re az is szempont, hogy a csa-
pathoz csatlakozók erősen kö-
tődjenek a városhoz. Ezt per-
sze lelki értelemben kell meg-
élni elsősorban.

Bakos-Kiss Gábor: - Jó-
magam is máshonnan csatla-
koztam a csapathoz, vidéken 
születtem, évek óta a Nemze-

ti Színház társulati tagja va-
gyok, de a kezdetektől részt ve-
szek a váci színház életében, 
és mondhatom, nagyon szíve-
sen jövök ide minden alkalom-
mal, megszerettem a várost, a 
teátrum bensőséges miliőjét. 
 
- A teátrum igen szoros kap-
csolatot ápol több más műhely-
lyel. Ezzel kapcsolatban vár-
ható változás, esetleg bővítés? 
Bakos-Kiss Gábor: - 
Vidnyánszky Attilával, illet-
ve a vezetésével tevékenykedő 
Nemzeti Színházzal a kezde-
tektől szoros kapcsolatot ápol 
a Váci Dunakanyar Színház. A 
jövőben a kaposvári egyetem-
mel is szorossá fűzzük a kap-
csolatot, annál is inkább mi-
vel jómagam is részt veszek ott 
a színész hallgatók képzésében. 
 Kis Domonkos Márk: - Ki 
kell még emelni a salgótarjáni 
Zenthe Ferenc Színházzal ki-
alakított együttműködést, akik 
szintén az idén nyerték el a ki-
emelt színházművészeti szer-
vezet státuszt, s már több alka-
lommal készítettünk előadást 
koprodukcióban.

- Végül, de nem utolsó sor-
ban kérem, szóljanak a reper-
toár alakításának fő szem-
pontjairól is!

Kis Domonkos Márk: - Van-
nak bizonyos elvárások is ezen 
a téren, például törekedni kell 
a fiatal korosztályok megszólí-

tására, klasszikus magyar da-
rabnak, kortárs színműnek 
egyaránt szerepelnie kell a re-
pertoárban, és a nemzeti iden-
titástudat erősítését szolgáló 
előadásnak is. Mindez jó zsi-
nórmérce, és hát eddig is ilyen 
elv szerint állítottuk össze az 
egyes évadok kínálatát.

Bakos-Kiss Gábor: - Az ed-
dig bevált dolgokat, szempon-
tokat továbbra is érvényesít-
jük a repertoár kialakításakor, 
ugyanakkor tovább szeretnénk 
színesíteni a palettát. Ami a sa-
ját előadások számát illeti, az 
évadonkénti öt ilyen produk-
ció lehet reális vállalás, akár 
teljesen önállóan, akár kopro-
dukcióban. És hát ne feledkez-
zünk meg a VéNégy Fesztivál 
és Színházi Találkozóról sem, 
aminek köszönhetően színhá-
zunk már nemzetközi hírnév-
nek örvend, a program kap-
csán úgy szeretnénk alakíta-
ni a kínálatot, hogy jobban il-
leszkedjenek egymáshoz a 
koncertprogramok és a színi 
előadások. 

Ribáry Zoltán
…

Nemzeti ünnepünk alkal-
mából Kásler Miklós emberi 
erőforrások minisztere kiemel-
kedő színészi, rendezői tevé-
kenysége elismeréseként Jászai 
Mari-díjban részesítette Kis 
Domonkos Márk színművészt, 
a Váci Dunakanyar Színház 
ügyvezető igazgatóját.

Elhunyt dr. Szentgyörgyi Ervin
A Jávorszky Ödön Kórház mély megrendüléssel 
értesít mindenkit, aki ismerte, tisztelte és sze-
rette, hogy dr. Szentgyörgyi Ervin urológus fő-
orvos életének 71. évében, 2019. március 8-án, 
elhunyt. A Jávorszky Ödön Kórházban 1992-ben 
kezdett dolgozni részlegvezető főorvosként az 
urológiai részlegen. 1995-től működött teljesen 
önálló egységként az Urológiai osztály, melynek 
vezető főorvosa volt.
1993-ban jelentős szerepe volt 
a Novant Health és a Jávorszky 
Kórház együttműködésének ki-
alakításában, kapcsolattartá-
sában, melynek fő célja az volt, 
hogy csökkentsék az egészség-
ügyi ellátás költségeit, a betegek 
változatlanul magas minősé-
gű ellátása mellett. Az Egyesült 
Államok Nemzetközi Fejlesztési 
Hivatala (USAID), a kelet-euró-
pai országok rendszerváltozása 
után, fejlesztési program kere-
tein belül, a két intézmény szak-
embereiből nemzetközi teame-
ket hoztak létre, melyek külön-
böző szakterületeken, különbö-
ző módszerekkel dolgoztak a cél 
eléréséért.

Szentgyörgyi főorvos szak-
mai tudása, gyakorlata, mene-
dzser szemléletű vezetési stílu-
sa és emberi mivolta segítette az 
intézmény működését akkor is, 
amikor 1999-ben orvos igazga-

tói, 2000-ben Vác Város Képvi-
selő-testületének döntése alap-
ján főigazgatói, majd 2001-ben 
újra orvos igazgatói feladatok el-
látásával bízták meg mindaddig, 
amíg a kiírt intézményvezetői 
pozíció betöltésre került.

2001-től visszavonásig meg-
bízást kapott a Tudományos Bi-
zottság és az Infekciókontroll 
Bizottság elnöki feladatainak el-
látására.

2005 januárjában Tudomá-
nyos igazgató kinevezést kapott. 

Ezzel egy időben szervez-
te meg először a Jávorszky Tu-
dományos Napot, ami azóta is 
minden évben megrendezés-
re kerül több száz egészségügyi 
szakember számára. A program 
összeállításában különös figyel-
met fordított arra, hogy a leg-
korszerűbb műtéti eljárások, 
esetbemutatások, terápiás lehe-
tőségek kerüljenek helyi bemu-

tatásra. Fontosnak tartotta, hogy 
a tudományos konferencián való 
részvétel ne csak a kórház, de a 
térség orvosainak, szakdolgo-
zóinak is ingyenes kreditpontos 
továbbképzést biztosítson.

2008 és 2010 között műtőve-
zető főorvos pozíciót töltött be.

2009-ben kimagasló szakmai 
munkájáért, az Egészségügyi 
Miniszter Pro Sanitate - díjjal 
tüntette ki.

2012-ben az urológiai osztályt 
beolvasztották a sebészeti osz-
tályba és egynapos urológiaként 
működik tovább mind a mai na-
pig.

Tudományos publikációi, 
szakmai előadásai nem csak ha-
zai, de nemzetközi szinten is el-
ismerést arattak.

2014: Vidnyászky Attila és Kis Domonkos Márk 
az együttműködés aláírása után 
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Kistérségi versmondó 
seregszemle Dunakeszin
A Dunakeszi Fazekas Mihály 
Német Nyelvoktató Nemzeti-
ségi Általános Iskola adott 
otthont a kistérségi német 
versmondó versenynek, Kis-
maros, Nagymaros és Duna-
keszi német nemzetiségű 
tanulóinak részvételével. A 
Magyarországon élő német 
nemzetiségi költők művei 
közül választottak a gyere-
kek egy-egy költeményt. 

Debütált a Váci Gyermekkar 
a Duna menti kórustalálkozón

Ezúttal négy váci kórus szerepelt a már hagyományos Duna menti kó-
rustalálkozón, ráadásul az egyik most először mutatkozott be a nagy-
közönségnek.

A Dunakanyar legismertebb és legnevesebb alkotói kö-
zött jegyzik Kardos Tibor szobrászt, és Kardos Éva mo-
zaikkép-művészt. A művészházaspár legújabb kiállítása 
a minap nyílt meg a Dunakeszi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezében, melynek dr. Mervald Anna el-
nök asszony felkérésére örömmel adott otthont intéz-
ményükben Farkas Pál, a Dunakeszi Farkas Ferenc Mű-
vészeti Iskola igazgatója. 

A művelődési központ-
ban rendezett esemé-
nyen Fördős Attila pol-

gármester köszöntötte a kóru-
sok tagjait és szépszámú kö-
zönséget.

- Az ember életét végigkíséri 
az ének, a dalolás. Kisgyermek 
korban nagyon fontos szere-
pe van az érzelmi fejlődésben 
az édesanyától hallott altatók-
nak, népdaloknak. Később az 
értelmi fejlődésben ugyancsak 
meghatározó az ének-zene ok-
tatás. Felnőttként pedig külö-
nösen tartalmas életet élhet-

nek, akik csatlakoznak egy-
egy kórushoz, ezek a csopor-
tok nagyszerű közösségeket 
alkotnak, művészi élménnyel 
megajándékozva mind a tago-
kat, mind a közönséget - fogal-
mazott a polgármester.

Hozzátette: Vácott hagyo-
mányosan nagyon élénk a kó-
rusélet, ezért pedig köszönet 
illeti az énekkarok alapítóit, 
korábbi és mai vezetőit és per-
sze a tagokat egyaránt.

A március 9-én tartott talál-
kozón felléptek: Vox Humana 
Énekkar (vezényelt Sándor Ben-

ce), az először közönség elé lépő 
Váci Gyermekkar (vezényelt 
Pallagi Etelka kórusalapító, zon-
gorán közreműködött Pallagi 
Tamás), a Váci Harmónia Kórus 
(vezényelt Prugli Andrea, zon-
gorán közreműködött Hámori 
Eszter), a Serenus Kórus (vezé-
nyelt Hornyák Tamás).

Mind a négy kórus han-
gos sikert aratott, s különösen 
megörvendeztette a közönsé-
get, amikor a fináléban közö-
sen előadták Bárdos Lajos: Is-
tené az áldás című művét.

Ribáry Zoltán

A városi művészeti isko-
la piciny, ám meghitt 
szentélye méltó hely-

színe a két ragyogó tehetsé-
gű művész alkotásainak, az 
igényesen megformált dom-
borműveknek és mozaikké-

peknek. A tárlatot megnyi-
tó Gebora István fesztőművész 
szerint a művészházaspár kü-
lönlegessége nemcsak abban 
rejlik, hogy olyan alkotásokkal 
szereznek egyedi kulturális él-
ményt a művészetpártoló kö-
zönségnek, melyek napjaink-
ban már igen kevés művész pa-
lettáján kapnak helyet, hanem 
személyiségükben is. 

E tárlaton vendégművész-
ként bemutatkozó Kardos Éva 
alkotói pályája folyamato-
san teljesedett ki az évek so-
rán, melyre nagy hatással van 
a reneszánsz művészete, uta-
zásainak élményei. A miniatűr 
csempékből építkező alkotása-
iban felfedezhető az ő törékeny 
finom nőiessége, a színek és a 

A zsűri (Hudra Andrea, Kamocsa Tímea, 
Kovács Bernadette) szigorú szempont-
rendszer alapján értékelte az előadáso-

kat. 
A dunabogdányi megyei versenyen az első-

második osztályosok közül Vrbovszki Lilla (fel-
készítette: Péter Henriett), a harmadik-negyedik 
osztályosok közül Fodor Boglárka (felkészítet-
te: Vasvári Katalin), az ötödik-hatodik osztályo-

sok közül Tóth Petra (felkészítette: Kollárné Ko-
vács Mariann) tanulók képviselhetik az iskolát 
és Dunakeszit.

- Köszönjük a felkészítő tanáraiknak és az 
iskolának az eredményes szereplést és sok si-
kert kívánunk a következő megmérettetésen! 
– hangzottak a versenynek otthont adó isko-
la igazgatójának, Papné Szalai Csilla elismerő 
szavai. 

RUHANEMŰ JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, 

a zöldséges piacnál.)

Várom Önöket
Tel.: 06-27-304-679

Az alkotó művészházaspár

tárgyak lélekemelő harmóni-
ája. 

Kardos Tibor Békés megye 
szülötte, aki két évtizedig élt 
művész feleségével Sződlige-
ten, egy éve a szomszédos Sző-
dön laknak, közös otthonuk-
ban alkotnak.  Kardos Tibor 
érdeklődése igen széles körű, 
ifjú korában élénken foglal-
koztatta a grafika és a festé-
szet, majd a fa- és kőszobrá-
szat, míg az utóbbi évtizedben 
a kerámia szobrászat, a dom-
borműves kerámia mozaik-
táblaképeken megörökített al-
kotásokban teljesedik ki mű-
vészete, amelyek egyedi, csak 
rá jellemző stílust képviselnek.

Dr. Mervald Anna – mint fo-
galmazott – számára különleges 
értéket jelentenek a művészhá-
zaspár belső harmóniát, az élet 
örömét, érzelem gazdagságot 
sugárzó alkotásai. – Olyan örö-
möt adnak, amit a kiváló művé-
szek közül is kevesen – mondta.

A tárlat egy hónapig tekint-
hető meg, melynek megnyitóját 
Babják Annamária színművész 
és Vincze József költő-szobrász 
színvonalas zenés, irodalmi 
összeállítása, Fazekas László 
ütőhangszeres művésztanár ní-
vós zongorajátéka tett teljessé. 

Vetési Imre
Fotó: Katona M István
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Megnyílt a megújult 
Kincsem-Imperiál-kiállítás 

a Mezőgazdasági Múzeumban
Megnyílt kedden a megújult, új tárgyakkal kiegészített Kincsem-Imperiál: Híres ma-
gyar versenylovak című kiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, Budapesten. 
Gödön 2017-ben avatták fel a felújított Kincsem-istállót, és a csodakanca szobrát.

A Dunakeszihez sok szállal kötődő Sport Magic egyesület büszkén je-
lenti, hogy junior csapata idén februárban kvalifikálta magát a Svájcban 
rendezendő szinkronkorcsolya világbajnokságra. 

A Kincsem-Imperiál-tárlat a szomszédos A ló - 
Nemzeti lókiállítással közösen a magyarorszá-
gi lovaskultúra, lovas hagyományok és lovas-

sport történetét mutatja be - mondta el Estók János, a 
múzeum igazgatója a felújított állandó kiállítás megnyi-
tóján. Felidézte, hogy a Magyar Mezőgazdasági Múze-
umban 1897-ben, több mint 120 éve nyílt meg az első ló-
tenyésztéssel foglalkozó kiállítás.

Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rek-
tora hangsúlyozta, két olyan magyar van, akit minden-
hol ismernek a világon: az egyik Puskás Ferenc, a másik 
a "magyar csodaló", Kincsem, amely 54 versenyen futott 
és 54 alkalommal aratott győzelmet.

A felújított Kincsem-Imperiál tárlatot, amely Széche-
nyi Istvántól a rendszerváltás utánig követi a magyar 
lósport történetét, a kiállítás kurátora, Gócsáné Móró 
Csilla mutatta be. 

Kiemelte: Kincsem 1876-tól négy éven át verseny-
zett, hat ország 13 versenypályáján indult és mindany-
nyiszor győzött. Sikereit máig nem sikerült megismétel-
nie egyetlen versenylónak sem a világon.

A két versenyló csontvázát és játékos, interaktív ele-
meket is felvonultató kiállítás új tárgyai között szere-
pel Kincsem egykori tulajdonosa, Blaskovich Ernő 
több személyes tárgya, valamint Pálik Béla, a híres ál-

latfestő Kincsemet ábrázoló alkotása is - mondta. 
Gócsáné Móró Csilla hozzátette: a 145 évvel ezelőtt szü-
letett Kincsem pályafutása csúcsán, 1878-ban aratott 
győzelmet a goodwoodi versenyen, akkor kapta a "ma-
gyar csoda" nevet. A versenyen nyert nagy értékű ezüst 
szobrot szintén megtekinthetik a látogatók a tárlat új 
tárgyai között. Kitért arra is: 1962 és 1964 között ver-
senyzett Imperiál, a második világháború utáni magyar 
lóverseny és telivértenyésztés legeredményesebb lova, 
amely 25 versenyen 20 első helyezést szerzett Magyar-
országon és külföldön. Imperiál sikerei, népszerűsége 
segítettek a magyar lóversenyzés túlélését a kommunis-
ta uralom alatt - fűzte hozzá Gócsáné Móró Csilla. 

Gödön 2017-ben Tuzson Bence államtitkár, a város 
országgyűlési képviselője, Markó József polgármester, 
és Szabó Imréné, a József Attila Művelődési Ház igaz-
gatója avatta fel a felújított Kincsem-istállót, és a cso-
dakanca szobrát, Tóth Béla szobrászművész alkotását. 
Kincsem hosszú évekig a gödi homokon készült a ver-
senyekre, ami kiemeli és növelheti a hely várostörténeti 
jelentőségét, a csodakancáról készült szobor és az újjáé-
pített, közösségi és kulturális funkciókat ellátó egykori 
istálló turisztikai vonzerejét. 

MTI/Dunakanyar Régió
Fotó: KesziPress

A szinkronkorcsolya egy cso-
dálatos sportág, amit az idei 
dunakeszi jégpálya nyitó 

rendezvényen a közönség is megte-
kinthetett. A sport élménye, a tánc 
kecsessége, a csapatért való küzde-
lem mind-mind megtestesülnek a 
szinkronkorcsolya világában, ahol 
tizenhatan lépnek egyszerre a jégre. 
A látvány magáért beszél! Ahogyan 
a gondosan megtervezett ruhák és 
a precízen megtanult kűrök a ver-
senyen életre kelnek, nem csupán a 
profi szemeket, de a laikus nézőket 
is elkápráztatják. 

A Sport Magic egyesület 2016-
ban alakult olyan szülőkből, akik 
nem titkolt célja, hogy gyermeke-
ik számára a sport egy egész életen 
át tartó örömteli élményt jelentsen. 
Mostanra nem csupán élmény, de 
egy nagyszerű szakmai szint is tár-
sul az egyesület nevéhez, ami mö-
gött komoly lelki és testi felkészü-
lés rejlik. 

Magyarországon egyedüli kor-
csolya-egyesületként a felkészítés 
két nyelven, magyarul és angolul 
történik. Edzőik évente több alka-
lommal vesznek részt nemzetkö-
zi és hazai edzőszemináriumon, 

fejlesztve önmagukat és alkal-
mazkodva a legújabb módszer-
tani sajátosságokhoz, újítások-
hoz. Kötelező balett óra, akroba-
tika, nyújtás, száraz és koreográ-
fia edzések kerülnek be a sporto-
lók edzésnaptárjába. A lányokkal 
továbbá egy úgynevezett “mental 
coach“ is foglalkozik, ami kiemel-
ten fontos az összhang eléréséhez 
és a nemzetközi versenyre való 
felkészüléshez. 

Az egyesület csapataiban mint-
egy tíz dunakeszi kislány szerepel. A 

Sport Magic Egyesület kezdetektől 
rendszeresen hirdet felvételt, kere-
sik a lelkes, korcsolyázni vágyó fia-
talokat, így minden érdeklődő kis-
lányt és szüleit csak biztatni tu-
dunk, hogy bátran jelentkezzen az 
egyesület weboldalán. 

Szurkoljunk együtt a Sport 
Magic Sportegyesület junior lánya-
inak a világbajnokságon, ahol 18 
ország legjobb csapatai, köztük vi-
lágbajnok és világklasszis csapatok 
lépnek majd fel Neuchâtelben. Haj-
rá lányok! 

Az országos bajnokságtól 
a junior szinkronkorcsolya 

világbajnokságig

Gödön 2017-ben 
avatták fel Kincsem szobrát 

és egykori istállóját 


