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Folytatás a 2. oldalon

2019. június 5-én a Dunakeszin szervezett orszá-
gos sajtóeseményen a média képviselői a követ-
kezőt láthatták: rohamos népességnövekedést ki-
szolgáló infrastruktúra fejlesztések, lakossági el-
várásokat kielégítő oktatási és sportmodell, hal-
mozottan sérült gyermekek szociális integrációja. 
Dunakeszi kiaknázva a pozitív demográfiai trende-
ket, jól működő, folyamatosan fejlődő, hosszútávon 
is fenntartható oktatási-nevelési intézményrend-
szert tudott kiépíteni. 

Napjainkban Magyarország 
népességének közel 8%-a 
a budapesti agglomeráció-
ban él; az elmúlt 10 év so-

rán Dunakeszire is számos kisgyer-
mekes család, fiatal pár költözött, 
melynek eredményeként ma közel fél-
százezren élnek a városban. 

Dunakeszi egyike annak az 5 járás-
nak, ahol pozitív népesedési muta-

tókkal büszkélkedhetnek, és közép-
távon Dunakeszi maradhat az egyet-
len, ahol a  születések kontra halálo-
zások tekintetében pozitív demográ-
fiai folyamatok érvényesülhetnek. A 
népességnövekedés azonban számos 
infrastrukturális fejlesztést igényel, 
amely bölcsődei, óvodai általános- és 
középiskolai szinten egyaránt jelent-
kezik.

A város lépést tart az infrastruk-
turális igényekkel, melyet a férőhely-
bővítési munkálatok számszerűsít-
hető eredményei is alátámasztanak: 
2010-2019 között a bölcsődei férőhe-
lyek száma 102%-os növekedést mu-
tat, az óvodai férőhelyeké 28%- ot, az 
általános iskolai tanulólétszám 45%-
kal nőtt. Emellett 2019 szeptemberé-
ben újabb bölcsődében kezdhetik meg 

az évet a legkisebbek, ezen kívül egy 
új óvoda építése is folyamatban van. 
A nyár folyamán Magyarország Kor-
mánya elé kerül a középiskola megva-
lósulását támogató határozat, amely 
stratégiai jelentőségű lépés a városve-
zetés részéről.  

Az oktatással kapcsolatos igényeken 
túl a kultúrafogyasztási igényeket is 
igyekszik kielégíteni a város: a tervek 

szerint 2023-ra felépül a Művészetek 
Háza, amely egy alapfokú művészeti 
iskola mellett 750 férőhelyes színház- 
és koncerttermet, tánc- és kamarater-
met is magába foglal majd. Ezzel a be-
ruházással a Dunakanyar meghatáro-
zó kulturális színhelyévé válhat Du-
nakeszi.

Trendet diktál Dunakeszi!

Művészetek Háza és két középiskola építésének előkészületein dolgoznak
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Folytatás a címlapról

Rétvári: a magyarok a Kárpát-
medence legerősebb nemzete

Megemlékezés az ereklyés országzászlónál

Mi magyarok továbbra is a Kárpát-medence legerősebb nemzete vagyunk 
- mondta Rátvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) 
parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője  szombaton, 
Zebegényben a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott megemlé-
kezésen.

A "Nemzeti összetarto-
zás napja" váci megem-
lékezését Kalapács Jó-
zsef énekes fellépése 
vezette be, az esemény 
szónoka ezúttal Albert 
Mátyás, Hargita Megye 
Tanácsának képviselője, 
Farkaslaka korábbi pol-
gármestere volt.

„A településfejlesztés az a fel-
adat, amely sosincs elvégezve, 
mindig lesznek korszerűsítés-
re váró területek. Folyamato-
san azon dolgozunk, hogy Du-
nakeszi az itt élők és gyermeke-
ik jövőjét szolgálja. Ezt közös-
ségi összefogással, a városlakók 
véleményét meghallgatva, hosz-
szú távú stratégiai célok meg-
határozásával tudjuk megvaló-
sítani.” – hangsúlyozta Dióssi 
Csaba polgármester a június 
5-i sajtóeseményen, majd hoz-
zátette: „szerencsés helyzetben 
vagyunk: azok a fejlesztési 
tervek és lehetőségek, amelyek 
jelenleg is az asztalomon van-
nak, fontos és indokolt fejlesz-
tések, hiszen láthatóan keres-
let lesz rá hosszútávon is. Bát-
ran kijelenthetem, hogy fenn-
tartható fejlődési pályán va-
gyunk.”

A sajtóesemény kezde-

tén, a polgármesteri tájékoz-
tatást többen kiegészítet-
ték. A bölcsődékkel kapcso-
latban Szabóné Ónodi Valé-
ria, a DÓHSZK igazgatója azt 
hangsúlyozta, hogy a gyer-
mekszületések számának ör-
vendetes növekedésével pár-
huzamosan törekednek a böl-
csődei férőhelyek számának 
bővítésével, új intézmény épí-
tésével lépést tartani.  

Az elmúlt tíz évben bővíté-
sekkel, felújításokkal, új óvo-
dák építésével növelték a fé-
rőhelyek számát, mondta 
Faith Éva óvodai intézmény-
egység vezető. A szülőkkel 
kapcsolatban kiemelte, hogy 
a nyolc önkormányzati óvo-
dában 92 százalékos a szülői 
elégedettség. 

Állami beruházásként lé-
tesült 2017-ben a 120 éves 
Szent István Általános Iskola 
új épülete, amelyik bármelyik 
városnak a díszére válhat-

na, fogalmazott Laczkovich 
Krisztina iskolaigazgató. Bár 
kikerültek az iskolák az ön-
kormányzat fennhatósága 
alól, ám a városi tanintézmé-
nyeket a képviselő-testület 
továbbra is támogatja. 

A sérült gyermekeket gon-
dozó Veni Vidi Vici Alapít-
vány az országban egyedül-
álló módon 2018 szeptembe-
rétől két tantermet kapott a 
Krisztus Király Római Kato-
likus Általános Iskolában, s 
erről a szerencsés helyzetről 
számolt be Hegedűs-Gyenge 
Hajnalka, az alapítvány ku-
ratóriumi tagja.

A jelenleg 21 osztállyal mű-
ködő, 4.54-es tanulmányi 
átlagot produkáló Radnó-
ti Miklós Gimnáziumot Kár-
páti Zoltán igazgatóhelyettes 
mutatta be. 

A sajtóesemény zárásakor 
találkozott a résztvevőkkel 
Tuzson Bence államtitkár, a 
térség országgyűlési képvise-
lője. Hangsúlyozta, a magyar 
kormány alapvető célja az, 
hogy a következő tíz-tizenöt 
esztendőben Magyarország 
az életminőség tekintetében 
az élvonalba kerüljön. En-
nek eléréséhez fontos a csa-
ládtámogatás, az erős gazda-
ság megteremtése és a kul-
turális, oktatási intézmények 
megerősítése. Ezekben a kér-
désekben Dunakeszi az or-
szágos átlaghoz képest jelen-
tősen előbbre tart, hangsú-
lyozta a képviselő, hozzáté-
ve, hogy a gyerekszám növe-
kedés tekintetében is élen jár 
a település. A kormány csa-
ládpolitikája Dunakeszin si-
keressé válhatott.       

Katona M. István

Trendet diktál Dunakeszi!

Rétvári Bence a Pest me-
gyei település Havas 
Boldogasszony Plébá-

niatemplomában tartott ren-
dezvényen arról beszélt, hogy 
minden nemzeti tragédia el-
lenére a magyarság, a magyar 
kultúra fennmaradt, jöhettek 
törökök, tatárok, Habsburgok 
vagy szovjetek.

Száz évvel ezelőtt birodal-
mi törekvéseknek lett áldoza-
ta Magyarország, mivel nem 
szabad nemzetek háborúztak 
egymással, hanem országha-
tárokon átnyúló birodalmak - 
tette hozzá.

Az államtitkár szólt arról, 
hogy az első világháborúban 
elesett magyar katonák szá-
ma annyi, mintha összead-
nánk Miskolc, Debrecen, Sze-
ged, Pécs és Győr teljes lakos-
ságát. Mégis, mind az embe-
ri, mind pedig a nagyarányú 
anyagi veszteség ellenére a 
magyarság megmaradt fűzte 
hozzá. Rétvári Bence elmond-
ta, Közép-Európában a viseg-
rádi négyek (V4) nem felül-
ről irányítva, egy dinasztia el-
nyomása alatt, hanem szabad, 
szuverén nemzetekként, sa-
ját jól felfogott érdekük alap-
ján fogtak össze és működ-
nek együtt. Hozzátette, kul-
turális, gazdasági és politikai 
együttműködéssel már lesz 
a közös érdekérvényesítés-
hez elég középhatalmi súlyuk. 

Az együttműködésekkel Ma-
gyarország számára véget ért 
a száz év magány, amely a tri-
anoni békediktátummal ki-
alakult - fűzte hozzá az állam-
titkár, az MTI hírek szerint.

A parlamenti államtitkár a 
visegrádi négyek együttmű-
ködésének jó példájaként em-
lítette, hogy az európai vá-
lasztások után a V4-ek előbb 
egymással egyeztettek és csak 
utána mentek az Európai Par-
lamentbe.

Rétvári Bence felidézte, ta-
valy is úgy búcsúzott a zebe-
gényi megemlékezésen, hogy 
ma sem kérünk mást a Kár-
pát-medencében élő magya-
roknak, mint amit száz év-
vel ezelőtt megígértek és szer-
ződésbe foglaltak az európai 
nemzetek: "igazságot kérünk 
a magyaroknak". Közössé-
gi kultúrát, közösségi nyelv-
használatot, közösségi okta-
tást és területi önigazgatást 
kérünk, amit száz évvel ez-
előtt már garantáltak - tette 
hozzá.

Lomnici Zoltán alkotmány-
jogász, a Civil Összefogás Fó-
rum szóvivője arról beszélt, 
hogy a föderális Európa nem 
hozná meg a Kárpát-meden-
cei magyarság számára a na-
gyobb szabadságot, mivel 
nem közösségépítésről, ha-
nem centralizációról, biro-
dalmi törekvések megvalósí-
tásáról szól. Hozzátette: azok, 
akik az Európai Egyesült Ál-
lamok elképzelésében hisz-
nek, rossz szemmel nézik a 
nemzetegyesítést.

Kalapács József énekművész Wass 
Albert: Záróvers és Véren vett or-
szág című költeménye, Petőfi Sán-

dor Nemzeti dala és a Honfoglalás című 
alkotás "Szállj, szállj sólyom szárnyán..." 
refrénű betétszáma ércesen zengő han-
gú megszólaltatásával kellően megadta az 
emlékező esemény alaphangját.

Albert Mátyás - megköszönve a lehe-
tőséget, hogy a jeles alkalmon köszön-
tőt mondhat a váci ereklyés országzászló 
emlékműnél - elöljáróban kiemelte: a ma-
gyarságnak büszkének kell lennie Szent 
István király szellemi hagyatékára, sza-
vai szerint erre az örökségre alapozva lehet 
esély a nemzeti felemelkedésre.

- A trianoni békediktátum megcsonkí-
totta Magyarországot, de a nemzeti szív 
tovább dobogott az ezt követő vészterhes 
korszakban is, igaz volt, amikor nagyon el-
halkult ez a szívverés - fogalmazott a szó-

nok, többek között a 2004-es népszavazás 
eredményére utalva.

Megemlítette továbbá, mennyire fontos, 
hogy az anyaország a határon túli magya-
rok számára megteremtette a kettős állam-
polgárság megszerzésének könnyített le-
hetőségét, szavai szerint ezzel megkezdő-
dött a nemzet újbóli megerősödése.

- Nekünk, határon túli magyaroknak, 
akiknek mind a mai napig meg kell küzde-
nünk nemzeti identitásunk megőrzésének 
jogáért, hihetetlenül fontos minden támo-
gatás, amit az anyaországból kapunk. És itt 
köszönetet mondok a váciaknak is, hiszen 
a helyiek, élükön a városvezetéssel, Fördős 
Attila polgármesterrel, különösen sok se-
gítséget nyújtanak az elszakított területe-
ken élő nemzettársaknak. Így nekünk szé-
kelyeknek, a csángó magyarságnak ugyan-
csak lélekemelő ez a szerető felénk fordulás 
- zárta beszédét Albert Mátyás.

Fördős Attila polgármester válaszában 
megfogalmazta: nem szabad eltántorod-
ni a nemzetegyesítés nagy álmától, attól a 
vágytól, hogy egyszer minden magyar újra 
egy nagy közös hazában élhessen.

- Nekünk anyaországiaknak segítenünk 
kell a határon túli nemzettársakat a meg-
maradásban, ezután jöjjön a gyarapodás, 
erősödés, ami talán már el is kezdődött, és 
természetesen végső soron a visszaszerzés 
lehetőségéről sem szabad lemondanunk, 
egyetértésben a Kárpát-medencében ve-
lünk együtt élő testvérnépekkel - mondta 
a városvezető.

Az esemény az ereklyés országzászló 
emlékmű megkoszorúzásával zárult, az 
önkormányzat, számos intézmény, szer-
vezet képviselői mellett sok magánszemély 
is csokrot, virágszálat helyezett el a talap-
zatnál. 

Ribáry Zoltán

Dióssi Csaba 
polgármester ismertette 
az eredményeket 
és az újabb terveket

Fördős Attila 
és Albert Mátyás

A zebegényi 
Havas Boldogasszony 

Plébániatemplom adott otthont 
a megemlékezésnek
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A református gyülekezet új házát Tuzson Bence államtitkár (jobbról) 
és Balog Miklós egyházközségi gondnok avatta fel

A kitüntetés átadása utáni ünnepélyes pillanat

Turai János

Tisztelet az elhurcolt 
zsidó mártíroknak

A béke, a szabadság 
és a barátság – kitüntetés

Átadták rendeltetésének 
a gyülekezeti házat 

A Váci Zsidó Hitközség és Vác Város Önkormányzata meghívására június 
5-én kegyeleti eseményen vehettek részt az egybegyűltek a zsinagógában 
a váci és a tágabb régióban élő zsidóság deportálásának 75. évfordulójá-
ra emlékezve.

Dr. Rétvári Bence, az 
Emmi parlamenti ál-
lamtitkára, a váci köz-
pontú választókerület 
országgyűlési képvi-
selője a minap rangos 
kitüntetést vehetett át 
a béke, a szabadság 
és a barátság erősíté-
se, és megőrzése ér-
dekében kifejtett poli-
tikai és emberi helyt-
állásáért, tevékenysé-
ge elismeréseként. 

Öt évig tartó építkezés befejeztével, június 10-én, Pünkösd-hétfőn ünne-
pi hálaadó istentisztelettel egybekötve adták át a Dunakeszi Református 
Egyházközség gyülekezeti házát. 

A kegyeleti esemény be-
vezetéseként Ruzicska 
László színművész elő-

adta Radnóti Miklós: VII. ec-
loga című művét, később pedig 
részletet olvasott fel Turai Já-
nosnak, a Váci Zsidó Hitközség 
elnökének a város és a szűkebb 
régió zsidósága sorstörténetét 
összefoglaló kötetéből.  

Fördős Attila polgármester 
kiemelte: a vészkorszakra em-
lékezve tudatosítani kell a ki-
sebbségek iránti felelősségvál-
lalás fontosságát, illetve azt is, 
hogy nem szabad elnézni még 
egy félreérthető kézmozdula-
tot, elejtett kirekesztő szóbeli 
utalást sem.

- A jövőnk függ attól, hogy el 
tudjuk-e kerülni a végletes bel-
ső egymásnak feszülést akár 
politikai alapon, meg kell talál-
nunk a közös hangot magunk 
között és a velünk együtt élő 
kisebbségeinkkel együtt - fo-
galmazott a városvezető.

Turai János, a Váci Zsidó 
Hitközség elnöke házigazda-
ként kiemelte, hogy az elmúlt 
évtizedekben sokat tehettek az 
emlékek megőrzéséért, a ha-
gyományok ápolásáért, ugyan-
akkor további hathatós segítsé-
get kért ezen küldetésük telje-
sítéséhez.

Rétvári Bence országgyűlési 
képviselő, az Emmi parlamen-
ti államtitkára emlékeztetett: a 
zsidóságnak és a keresztények-
nek ma a világ számos pontján 
közös sorsa az üldöztetés, és az 
a veszély fenyeget, hogy ha Eu-
rópa nem tud védekezni, akkor 
az öreg kontinens sem jelent-
het menedéket a jövőben.

- Figyelmeztető jel, hogy 
kontinensünk számos orszá-

gában már el kell rejteni a zsi-
dó jelképeket az antiszemitiz-
mus itt eleddig kevésbé ismert 
formájának megjelenése miatt, 
és tudatosítanunk kell, hogy a 
kontrollálatlan migráció folyo-
mányaként ugyanez a fenyege-
tettség veszélyeztetheti a ke-
resztényeket is - emelte ki a po-
litikus.

Zárszóként pedig köszönetet 
mondott Turai Jánosnak, hogy 
folyamatosan felhívja a figyel-
met a zsidó értékek és hagyo-
mányok megbecsülésének fon-
tosságára.

Schmitt Pál Péter, az euró-
pai uniós ügyek koordináci-
ójáért felelős helyettes állam-
titkár kiemelte: nagyon fon-
tos, hogy hazánkban zéró to-
lerancia van érvényben a 
kirekesztő, gyűlöletkeltő meg-

nyilvánulásokkal kapcsolatban. 
- Felhívom a figyelmet, hogy a 
kormány februárban határoza-
tot hozott a Nemzetközi Ho-
lokauszt Megemlékezési Szö-
vetség (IHRA) által kidolgo-
zott antiszemitizmus-definí-
ció alkalmazásának előmoz-
dításával kapcsolatban. Ez azt 
is jelenti, hogy kiemelt állami 
feladat minél szélesebb kör-
ben megismertetni a zsidóság 
történelmét és hagyományait, 
szem előtt tartva, hogy ezen is-
meretek terjesztése lehetőséget 
ad az antiszemitizmus és az eh-
hez kapcsolódó negatív néze-
tek visszaszorítására is - emlé-
keztetett a kormánytisztviselő.

Kunos Péter, a Magyaror-
szági Zsidó Hitközségek Szö-
vetsége igazgatója így fogal-
mazott-figyelmeztetett: "Ne-
künk, zsidóknak rendre felró-
ják, hogy állhatatosan felem-
legetjük meghurcoltatásunkat 
és nem használjuk a felejtés 
gyógytapaszát. Nos, a zsidóság 
kész megbocsájtani, de nem 
feledhetünk és a társadalom-
nak sem szabad felednie. Már 
csak azért sem, mert ha a holo-
kauszt bűnétől eltekintünk, az 
azzal fenyeget, hogy a történe-
lem ismételheti önmagát".

Feldmájer Péter regionális ve-
zető kiemelte: a magyarorszá-
gi és az európai zsidóság több-
ségének nem adatott meg, hogy 
méltó örök nyughelyük legyen, 
tehát múlhatatlan kötelesség 
emlékük tisztelete, amiben sza-
vai szerint Vác élen jár, hiszen a 
város a már hagyományos meg-
emlékezéssel voltaképp vissza-
fogadja elhurcolt és mártír sors-
ra jutott zsidó polgárait. 

Ribáry Zoltán

- Nagy megtiszteltetés volt 
átvenni Herta Margarete 
Habsburg-Lothringen fő-
herceg asszonytól és Sándor  

Habsburg-Lothringen fő-
herceg úrtól a béke, a sza-
badság és a barátság iránti 
elkötelezettség elismerése-

ként adományozott kitün-
tetést – mondta a kitünte-
tés átvétele után Rétvári 
Bence.

Az ünnepségen megje-
lent Dr. P. Tóth Zoltán, 
egyházmegyei gond-

nok, Tuzson Bence államtit-
kár, a térség országgyűlési kép-
viselője, Erdész Zoltán alpol-
gármester, Szabó József önkor-
mányzati képviselő és felesége, 
Szabóné Ónodi Valéria, Lő-
rincz Róbert, a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtár intézményve-
zetője, Szabóné Forgács Gabri-
ella tankerületi szakmai igaz-
gatóhelyettes, Kecskés Attila, a 
Szent Imre Templom plébáno-
sa. Eljött az ünnepségre több 
lelkipásztor, köztük Léváról 
Kassai Gyula esperes és felesé-
ge Kassai Tímea. 

A hálaadó istentiszteleten 
igét hirdetett Nt. Matyó La-
jos egyházmegyei főjegyző. Ezt 
követően Varga István presbi-
ter tartott előadást Kirner A. 
Bertalan alapító lelkészről, aki 
1919 januárjában elindította 
az addigi fiúegyházként mű-
ködő közösség egyházközség-
gé nyilvánítását, amely 1921 

novemberében megtörtént. Ezt 
követően Tóth Mária Magdol-
na, Kirner tiszteletes fogadott 
unokája felolvasta nagyapja 
egy versét. 

A 2014-ben elkezdődött épít-
kezés során végzett munká-
ért Szőke Attila Szilárd lelkész 
emlékplakettet adott át Har-
csa Árpád építésvezetőnek, Ba-
log Miklósnak egyházközségi 
gondnoknak és leányának, Ba-
log Nórának.      

– Kőről kőre, tégláról téglá-
ra épült meg a gyülekezeti ház. 
Mutatja ez a hitnek az erejét, az 
itteni közösség és az összefogás 
erejét – kezdte beszédét Tuzson 
Bence.  – Egy ilyen gyülekeze-
ti ház nem jöhet létre az ember 
és ember, az ember és önkor-
mányzat, a gyülekezet és az ál-
lam közötti összefogás nélkül. 
Nagy szükség van az összefo-
gásra, mert nem divat ma Eu-
rópában közösségi házakat és 
templomokat építeni. 

A továbbiakban arról szólt, 
hogy nem tűnhet el a keresz-

tény érték, mert ott van mö-
götte a hagyomány. Ezért fon-
tos az alapok megtartása, hogy 
megépülhessen egy ilyen épü-
let. 

– Mert ezek az építő kövek 
a hit építőkövei. S ezekből áll 
össze a közösség hite, a város, 
az ország s végül Európa hite 
is.  

Az Európán kívüli keresz-
tény közösségek ránk, európai-
akra tekintenek. Minket tekin-
tenek mintának, ha mi olyan 
életet élünk, aminek következ-
ménye, hogy csökken a gyere-
kek száma, elveszítjük a hitün-
ket, kiüresítjük a fogalmain-
kat, akkor ezek a közösségek is 
el fognak tűnni. 

– Ahhoz, hogy a hitünket 
meg tudjuk élni, szükség van 
ilyen épületekre. Töltsük meg 
tartalommal, legyen ott a lélek, 
legyen ott az ember, legyen ott 
Isten.

Végezetül köszönetet mon-
dott a közösségnek, az Önkor-
mányzatnak, amiért hozzájá-
rultak ahhoz, hogy ez a ház lét-
rejött és a közösség ezáltal to-
vább erősödött. 

A szalagátvágást Tuzson 
Bence és Balog Miklós közösen 
végezték el, majd a vendégeket 
Szőke Attila Szilárd vezette vé-
gig a XXI. századi színvonalon 
berendezett gyülekezeti ház-
ban. A lelkésztől megtudtuk, 
hogy öt év alatt három ütem-
ben épült fel a ház, melynek be-
kerülési költsége nagyságrend-
ben 90 millió forint volt. A be-
ruházás az emberi erőforrások 
minisztériuma és Balog Zoltán 
egykori miniszter, az Észak-
pesti Egyházmegye gyüleke-
zeti közössége, a Dunakeszi 
Egyházközség gyülekezeti tag-
jai anyagi vállalása és fizikai 
munkája, valamint Dunakeszi 
Város Önkormányzata támo-
gatásával valósult meg.    

Az ünnepség zárásaként 
a Servite Ökumenikus Kó-
rus adott hangversenyt Dr. 
Gyombolainé Kindler Edit ve-
zényletével.   

Katona M. István
A szerző felvétele

Városi kitüntetésekre 
várnak javaslatokat

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2013. (XII.13.) számú rendelete szól a városi 
kitüntetések alapításáról és adományozásáról.

A város érdekében kifej-
tett kiemelkedő munka 
elismerésére:

- VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA;
- PRO URBE: - EGYÉNI;
- PRO URBE: - KÖZÖSSÉGI 

kitüntetés adható.

Amennyiben javaslatot kí-
ván tenni, úgy a javasolt sze-
mély, közösség nevét, címét, a 
javaslat indokait Fördős Atti-
la polgármesternek címezve, 
2019. június 15-ig Deákné dr. 
Szarka Anita Vác város jegyző-

je részére személyesen: a Pol-
gármesteri Hivatal fsz. 33. sz. 
irodájába, postacímen: a 2600 
Vác, Március 15. tér 11. sz. le-
vélcímre, elektronikus úton: a 
sajto@varoshaza.vac.hu e-mail 
címre szíveskedjen eljuttatni.

A kitüntetések átadása 2019. 
augusztus 20-án, a Szent Ist-
ván napi ünnepségen, a város 
lakosságának nyilvánossága 
előtt, ünnepélyes keretek kö-
zött történik.

Deákné dr. Szarka Anita 
Vác város jegyzője
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Pest megye 29 településén épül vagy újul meg a kerékpárút 

Gerner Péter

Szokolya Zöld Szíve, 
egy iskola és egy 

önkormányzat közös álma

Dunakeszi 200 milliót, Göd 140,5 
milliót, Nagymaros 37,6 milliót 

nyert kerékpárút építésre, felújításra

Megállapodott az ellenzék 
Dunakeszin a közös 

polgármesterjelöltről

Polgármesteri tájékoztató 
váci aktualitásokról

A DDC Zöld Megoldás-pályázatnak köszönhetően 2019-ben újabb 6 kör-
nyezetbarát kedvezményezés valósul meg. A korábbi évek egyik sikeres 
pályázója, Szokolya Önkormányzata a Szokolyai Cseh Péter Általános Is-
kolával összefogva indult és nyert a - környezettudatos kezdeményezések 
támogatására létrehozott - pályázaton. A megújult tankertet június 7-én 
ünnepélyes keretek között adták át.

Pest megye 29 települése nyert el támogatást kerékpárutak építésére, fel-
újítására, összesen 4,2 milliárd forint értékben.

A dunakeszi ellenzék, öt párt és egy mozgalom egyetlen közös jelöltet in-
dít a város fideszes jelöltje ellen az őszi polgármester-választáson - jelen-
tették be vasárnap. Abban is megállapodtak, hogy a város mind a tíz kör-
zetében közös képviselőjelölt indul majd. 

Sajtótájékoztatón ismertette az aktuális városi munkákat, testvérvárosi 
szerepléseket és a felmerült problémákat Fördős Attila polgármester. Be-
szélt többek között a Kosdi úti körforgalomról, a Damjanich téri jelzőlám-
pa kiépítéséről és a megnövekedett hajléktalanok számáról is.

2018-ban a település Önkormányzata a Szoko-
lyai Cseh Péter Általános Iskolával közösen ál-
modta meg a Szokolya Zöld Szíve projektet, 
amely magába foglal egy ökológiai szemléletű, 
madárbarát tan- és élménykertet, ezzel is egy 
életre szóló iskolai élményt biztosítva a gyere-
kek számára. 

A pályázat célja - a 2017-es „Életfa program-
hoz” hasonlóan - a környezettudatosságra neve-
lés, a természeti értékek megismertetése és meg-
őrzése, valamint a közösségépítés. A megálmo-
dott iskolakert időszakosan megnyitja a kapu-
it az érdeklődők előtt, bemutatókertként és sza-
badtéri olvasóteremként is funkcionálva.

A megszépült iskolakert ünnepélyes átadóját 
június 7-én tartották. A résztvevőket Németh-
né Pintér Csilla, Szokolya polgármestere, Nagy 
István agrárminiszter, Rétvári Bence, ország-
gyűlési képviselő, a DDC részéről Szilágyi Zsolt, 
gyárigazgató, valamint Haraszti Gyula, az Ipoly 
Erdő Zrt. vezérigazgató-helyettese köszöntötte. 
Huszta Emma Anna a Cseh Péter Általános Is-
kola igazgatónőjének beszédét követően, az isko-
lásoké lett a főszerep. Rövid műsor után az ün-
nepélyes szalagvágással átadásra került a kert.

A DDC a projekt megvalósulásához 1, 5 millió 
forint támogatással járult hozzá.

A Duna-Dráva Cement Kft. nyolc évvel ez-

előtt hozta létre a Zöld Megoldás-pályázatot ab-
ból a célból, hogy forrást biztosítson olyan fej-
lesztések, programok finanszírozására, amelyek 
a Váci és a Beremendi Cementgyár környezeté-
ben élők által használt közösségi terek kiépíté-
sére, megszépítésére szolgálnak. A pályázat lét-
rejötte óta mintegy 59 millió forint támogatást 
nyújtott a DDC. 

A DDC Zöld Megoldás-pályázatáról és továb-
bi aktuális projektekről bővebben a vállalat hon-
lapján olvashat: 

www.duna-drava.hu/hu/zold-megoldas 

A Pest megyei fejleszté-
si program keretében 
megjelent pályázat cél-

ja a megyei települési önkor-
mányzatok területén a helyi 
hivatásforgalmi, közlekedé-
si célú kerékpárutak létesítésé-
nek, felújításának és korszerű-
sítésének, illetve a települések 
kerékpárosbarát fejlesztéseinek 
támogatása, a megye kerékpá-
ros közlekedési infrastruk-
túrájának bővítése, a meglé-
vő kerékpárút-hálózatokhoz 
való csatlakozás biztosítása és 
a már meglévő elemek hálózat-
ba szervezése volt - ismertette 
Rákossy Balázs, a Pénzügymi-
nisztérium (PM) európai uniós 
források felhasználásáért fele-
lős államtitkára.

Rákossy Balázs kifejtette: az 
igényelhető támogatási összeg 
településenként 20-200 millió 
forint volt.

A megemelt keretből 29 
Pest megyei település összesen 
mintegy 4,2 milliárd forint ér-
tékben fejlesztheti kerékpáros 
infrastruktúráját annak érde-
kében, hogy javuljon a közle-
kedésbiztonság és a település-
közi, illetve a településeken be-
lüli kerékpárút-hálózat, és ezen 

keresztül a térség versenyké-
pessége.

A távlati cél a kerékpározás, 
mint környezetbarát, fenntart-
ható közlekedési mód ösztön-
zése a lakosság körében - tette 
hozzá az államtitkár.

A kiírás révén megvalósuló 
fejlesztések a közlekedésbizton-
ság javítása mellett hozzájárul-
nak a környezeti terhelés csök-
kentéséhez, a közúti forgalom 
okozta károsanyag-kibocsátás 
mérsékléséhez. A fejlesztések 
révén kiegészítő tevékenység-
ként zöldterület-építési, átalakí-

tási munkák is megvalósulnak, 
amelyek az esztétikus környe-
zeti állapot megteremtése mel-
lett hozzájárulnak a levegőmi-
nőség javításához is - emelte ki 
Rákossy Balázs.

Régiónkból Csomád 114 160 
348 forintot, Nagymaros 37 
683 764 Ft-ot, Göd 140 446 771 
Ft-ot, míg Dunakeszi a legma-
gasabb összeget, 200 000 000 
forintot nyert a Repülőtéri úti 
és a Határ úti kerékpárút épí-
tésére, melyek közül az előbbi 
már szinte az átadás előtti mű-
szaki állapotban van.

A dunakeszi sajtótájé-
koztatón a közös pol-
gármesterjelölt, a füg-

getlenként induló Gerner Pé-
ter elmondta, hogy több hó-
napos egyeztető tárgyalá-
sok eredményeként jött létre 
a megállapodás az MSZP, az 
LMP, a DK, a Momentum, a 
Jobbik és a Mindenki Magyar-
országa Mozgalom között. Si-
került a város érdekeit szem 
előtt tartva az ellentétes politi-
kai nézeteket háttérbe szoríta-
ni – emelte ki.

A közös jelölt arról is szólt, 
hogy a gyors ütemben fejlődő 
agglomerációs városban a la-
kosság lélekszámának növeke-
désével nem tart lépést az inf-
rastruktúra fejlődése. Kevés az 
óvodai hely, az óvodák, isko-
lák zsúfoltak, gyakoriak a köz-
lekedési dugók – példálózott -, 
hozzátéve, hogy ezen a helyze-
ten akarnak változtatni. A leg-
fontosabb feladat a zöldfelüle-
tek növelése – tette hozzá.

Városfejlesztési koncepció-
juk összeállításához a követ-
kező hetekben a pártok kép-
viselői felkeresik a városban 
élőket, hogy az ő véleményük 
szerint alakítsák ki a végleges 
programot – közölte.

Gerner Péter az MTI-nek azt 

mondta, hogy informatikus-
ként, menedzserként a vállal-
kozásában kellő tapasztalatra 
tett szert ahhoz, hogy a várost 
sikerrel tudja vezetni, ha el-
nyeri a választók bizalmát.

A sajtótájékoztatón, az elő-
zetes meghívó szerint Gerner 
Péteren kívül Bilinszky Ádám, 
az MSZP dunakeszi elnöke, 
Lengyel Szilvia, az LMP Pest-
Északkelet Területi Szervezet 
elnökségi tagja, Rónai Sándor, 
a DK dunakeszi elnöke, Vajda 
Viktória, a Momentum Moz-
galom helyi szervezeti vezető-
je, Varga Zoltán Péter, a Job-
bik dunakeszi elnöke és Kohut 
Ákos, a Mindenki Magyaror-
szága Mozgalom Pest megyei 
koordinátora vett részt.

A bejelentést követő-
en a pestisracok.hu töb-
bek között ezt írta a Márki-

Zay Péter nevével fémjel-
zett Mindenki Magyaror-
szága Mozgalom (MiMaMo) 
polgármesterjelölti listá-
ján szereplő Gerner Péter-
ről: „A listán feltűnik Gerner 
Péter neve is, aki olyannyi-
ra független, hogy a sorosista 
blogként aposztrofált, a So-
ros-féle Nyílt Társadalom Ala-
pítvány pénzéből fenntartott 
Átlátszó.hu informatikai ve-
zetője. Az, hogy a MiMaMo 
miért gondolja úgy, hogy vá-
rosvezetésre is alkalmas le-
het, talán már nem is kérdés. 
Gerner Péter ugyanis függet-
lennek mondja magát, de hat 
politikai szervezet jelöltjeként 
indul az őszi polgármester-
választáson.” A város egyik 
webportálja, a dunakeszipost.
hu azt írja, hogy „az eddig fő-
leg a Facebookon és interjúk-
ban politizáló jelölt a 2014-es 
választáson az LMP helyi vá-
lasztási bizottsági delegáltja 
volt.”   

Az ATV-ben elmondottak 
szerint 2010-ben és 2014-ben 
sem lett volna sikeres az el-
lenzéki összefogás, ugyanis 
Dióssi Csaba fideszes polgár-
mester több szavazatot kapott 
(50% feletti), mint a többi párt 
együtt. 

A városvezető a műszaki 
osztály munkavégzése-
it sorolva elmondta: a 

Fürj utcai sportpark előkészü-
lete megkezdődött, amely pá-
lyázati pénzből valósul meg.

– A Kosdi úti körforgalom 
kialakításával kapcsolatban a 
megállapodás tervezet elfoga-
dásra került melyet, ha a testü-
let is támogat, akkor kezdemé-
nyezhetjük az utak önkormány-
zati tulajdonba vételét. A me-
gyei kormányhivatal útügyi ha-
tóságánál ezt már elindítottuk. 
Amint birtokon belül leszünk, 
már másnap elkezdjük a körfor-
galom kialakítását – mondta.

Befejeződtek az egyeztetések 
a Damjanich téri jelzőlámpás 
csomóponttal kapcsolatban, 
melyhez a közútkezelő is hoz-
zájárult, így engedélyt kapott a 
város a munkavégzésre. A pol-
gármester tájékoztatása szerint 
július 1. és 31. között valósul-
hat meg a fejlesztés.

Éjszakai melegedőre keres 

helyet a város, nem csak a jog-
szabály változása miatt, hanem 
azért is, mert duplájára nőtt 
Vácon a hajléktalanok száma. 
Fördős Attila a Dunakanyar 
Régió kérdésére válaszolva el-
mondta: sajnos zömmel helyi-
ek a rászorulók, és férfiak, akik 
válás után elvesztették ott-
honaikat és munkahelyüket. 
De több olyan is akad köztük, 
akiknek van hol lakniuk, vi-
szont fűteni nem tudnak télen. 
Erre kívánnak már most meg-
oldást találni.

– A Gombási úton a süly-
lyedés feltárása megkezdő-
dött, szakaszosan kerül javí-
tásra. Korábban az volt a féle-
lem, hogy a hálózat sérült, de 
kiderült, hogy nem. A vezeté-
kek elhelyezése során az alsóbb 
rétegeket nem szilárd rétegek-
ből alkották meg, ezért beszi-
várgott a talajvíz. A szakaszos 
javításban a Gombási út a De-
ákvári főútig újul majd meg – 
hangzott el.

A testvérvárosi rendezvé-
nyek kapcsán a városveze-
tő három programot emelt ki, 
amelyen váciak is részt vettek. 
Így az otrokovicei nemzetkö-
zi tánckoreográfiai kiállításon 
a várost a Váci Jeszenszky Ba-
lett öt fős csapata képviselte, 
akik arany minősítést szerez-
tek a 12 év feletti kategóriában, 
Art-jazz stílusban.

Técsőn birkózó versenyen 
szerepeltek szépen váci fiata-
lok, míg a Székelyudvarhelyi 
Napok keretében bemutatko-
zott a Forte Fotoklub Vác tár-
latával, és Papp László vezeté-
sével a Sajdik kiállítás is.

Végül pedig bejelentette: zaj-
lik még az ellenőrzési osztály 
soron kívüli vizsgálata a Váci 
Dunakanyar Színháznál, me-
lyet a pénzügyi bizottság ren-
delt el. Egy hónapot kaptak az 
ellenőrzésre, az eredményeket 
a júniusi testületi ülésen tárják 
a képviselők elé. 

Furucz Anita
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A püspöki palotában mutatták be a programokat 

Három helyszínen négy hangversenyt élvezhet a közönség

A szervezők a művészekkel és a politikusokkal együtt ismertették az első Ipoly Feszt programjait 

A barokk kor kultúrája 
kerül a középpontba 

a Régi Zenei Napokon

Ipoly Feszt első alkalommal, 
hét településen

Hangversenybérlet 
a Vác Civitassal

Már erős hagyománynak nevezhető, hogy Vác ad otthont a Filharmónia 
Magyarország szervezte Régi Zenei Napok eseménysorozatának.

Ipoly Feszt néven új rendezvény indul útjára öt magyarországi és két fel-
vidéki településen. Az Ipoly menti térség természeti kincseit és kulturá-
lis sokszínűségét bemutató fesztivál június 21-től 23-ig tart.

Különleges hangversenysorozatra válthat bérletet a komolyzene iránt ér-
deklődő közönség idén nyáron - jelentette be sajtótájékoztató keretében 
Sándor Bence karmester. Három helyszínen négy hangversenyt tartanak 
majd. A Vác Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox Humana énekkar mel-
lett világhírű sztárvendége is van Bogányi Gergely zongoraművész sze-
mélyében, aki kedvenc Mozart darabját is előadja majd a nevével fémjel-
zett zongorán.

A június 29-től július 6-ig 
tartó 35. Régi Zenei Na-
pokon - a hagyományok-

hoz híven - ugyanolyan hangsúlyt 
helyeznek a szervezők a mester-
kurzusokra, mint a nagyközönség-
nek szóló koncertekre és egyéb ki-
egészítő programokra, ezúttal a ba-
rokk muzsika, annak a korszak-
nak a hétköznapi és ünnepi vilá-
ga, kultúrája kerül középpontba. 
Az eseményt beharangozó, a váci 
püspöki palotában tartott sajtótá-
jékoztatón - Cs. Nagy Tamás brá-
csaművész zenei bevezetője után 
- Beer Miklós megyéspüspök ki-
emelte: házigazdaként büszkeség-
gel tölti el, hogy a patinás épület a 
zeneművészetnek is hosszú évek 
óta népszerű otthona, s a palo-
ta koncerteknek már országosan jó 
híre, vonzereje van – írja a vac.hu. 
- A párbeszéd kultúrájában a zene 
olyan eszköz, ami tértől és időtől 
független, történelmi és térbeli táv-
latokat átívelő kapcsolatot jelent-
het, tehát közös nyelv lehet - hang-
súlyozta az egyházmegye vezetője. 
Szamosi Szabolcs orgonaművész, a 
szervező Filharmónia Magyaror-

szág ügyvezető-igazgatója köszöne-
tet mondott a befogadásért a társren-
dező püspökségnek, az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskolának és természe-
tesen a városi önkormányzatnak is. 
- Vác tényleg csodálatos hely-
színe ennek a rendezvénynek, 
amit azzal szeretnénk meghálál-
ni, hogy évről évre minél változa-
tosabb, mind többek érdeklődé-
sét felkeltő programsorozatot pró-
bálunk kínálni a nagyközönségnek 
- fogalmazott Szamosi Szabolcs. 
Fördős Attila polgármester meg-
említette: Vác ezer éves múltú vá-
ros, és ezt a mérhetetlenül gazdag 
örökséget korszakoktól függetle-
nül becsülnie kell az utókornak. 
- A barokk kor különösen sok érté-
ket teremtett, és a fesztivál idei tema-
tikája kapcsán fontos hangsúlyozni, 
hogy abban a történelmi időszak-
ban a szakrális és a profán művé-
szet még nagyon közel állt egymás-
hoz, ami a zenére hatványozottan 
igaz - emlékeztetett a városvezető.  
A nagyközönségnek szóló progra-
mok sora a Fehérek templomában 
tartandó hangversennyel kezdő-
dik június 29-én 20 órai kezdettel: 

a nyitó eseményen az Orfeo Zene-
kar és a Purcell Kórus szerepel, Vas-
hegyi György karnagy vezetésével. 
Másnap késő délután barokk tánc-
házba kapcsolódhatnak be az ér-
deklődők a váci főtéren Kovács Gá-
bor vezetésével és a helyi Silverstar 
Művészképző Iskola és Társulat 
tagjainak közreműködésével. Júli-
us 1-jén este az Adullám Kávézó-
ban Für Anikó és Becze Szilvia köz-
reműködésével egy kis "zenés iro-
dalmi szurkapiszka" várja a kö-
zönséget. Július 3-án este az esz-
tergomi Szent Anna-templom ad 
helyet az eseménysorozat követke-
ző koncertprogramjának, mégpe-
dig a mesterkurzust is vezető mű-
vészek, Lax Éva, Bernhard Forck és 
Nicholas Parle, illetve Nagy Réka 
csellóművész főszereplésével. Júli-
us 4-én, újra Vácott a Trio Sospiri 
(Krommer Lúcia, Kónya István, 
Bodrogi Éva) koncertjét hallhat-
ják a vendégek, a helyszín a püspö-
ki palota kertje. Július 5-én a dóm-
ban az orgona titkaiból-varázsla-
tából kaphatnak ízelítőt az érdek-
lődők Tóka Ágoston vezetésével, 
játékával. A záró napon játszóház-
zal, korhű viseletbemutatóval szí-
nesített családi forgatag csábíthat-
ja az érdeklődőket a Duna-partra, 
a zenepavilon előtti térségre, majd a 
székesegyházban tartandó, 20 óra-
kor kezdődő nagyszabású koncert 
zárja a rendezvénysorozatot, ezen 
a hangversenyen a Capella Sava-
ria, a Purcell Kórus, Kalló Zsolt és 
Bernard Forck lesznek a főszerep-
lők, Szokos Augustin vezényletével. 
A Régi Zenei Napok mesterkurzu-
sainak az Apor Vilmos Katolikus 
Főiskola és a püspöki palota külön-
böző terei adnak helyet, a kurzusve-
zető régi zene professzorok: Lax Éva 
(ének), Bernhard Forck (hegedű), 
Nicholas Parle (csembaló), Vashe-
gyi György (kamarazene).

A fesztivál célja, hogy ráirá-
nyítsa a figyelmet az Ipoly 
mentére és a Börzsöny vi-

dékére, amely egy kicsit elfeledett, 
ugyanakkor az egyik leginkább 
természet közeli térsége az ország-
nak. Egy kulturális nemzet és kö-
zösség vagyunk a folyó két partján 
- mondta Rétvári Bence, az Emmi 
parlamenti államtitkára, az Ipoly 
Feszt fővédnöke a csütörtöki buda-
pesti sajtótájékoztatón.

Márta István, a Magyar Feszti-
vál Szövetség elnöke arról beszélt, 
hogy az Ipoly Feszt megrendezésé-
nek ötlete tavaly szeptemberben az 
Ipolyon tartott hídkoncerten szü-
letett. Kitért arra, hogy Magyar-
ország ezen részén, Váctól északra 
nem igazán van fesztivál, ugyanak-
kor például a Művészetek Völgye és 
az Ördögkatlan példája azt mutatja, 
hogy minőségi programmal bárhol 
vonzani lehet a látogatókat.

A háromnapos ingyenes ese-
mény mintegy száz programja Szo-
bon, Márianosztrán, Vámosmiko-
lán, Kemencén, Ipolydamásdon, va-
lamint a szlovákiai Ipolyságban és 
Ipolyszalkán lesz. A nyitókoncer-
tet június 21-én Bogányi Gergely 
zongoraművész adja a Vox Humana 
Énekkar közreműködésével a ke-

mencei katolikus templomban, utá-
na Nagy Feró és a Beatrice játszik a 
szobi nagyszínpadon.

"A kemencei templomban ját-
szottam lemezre Chopin összes 
zongoraművét 2010-ben, ami éle-
tem egyik legintenzívebb idősza-
ka volt, akusztikailag rendkívül 
különleges helyszín ez. Számomra 
nagy öröm, hogy a szobi zeneisko-
la igazgatójaként tíz éve részese le-
hetek e gyönyörűséges térség kul-
turális és zenei életének" - mondta 
Bogányi Gergely.

Nagy Feró kiemelte: egy ilyen 
fesztiválon az a legjobb, hogy az em-
berek összejönnek a környékbeli te-
lepülésekről, jól érzik magukat és 
eszmét cserélnek egymással.

Az MTI által kiadott közle-
mény szerint az Ipoly Feszten fel-
lép még mások mellett Hevesi Ta-
más, Freddie, a Ladánybene 27, a 
Vác Civitas Szimfonikusok zenekar, 
a Talamba Ütő együttes, a Bagossy 
Brothers Company, lesznek családi 
és gyerekprogramok, túrázás, gaz-
dag a gasztronómiai kínálat.

Zámbó Emese, a fesztivál igazga-
tója hangsúlyozta: a rendezvénnyel 
közösségeket akarnak építeni. 

"Azt szeretnénk, ha az emberek 
felfedeznék az itteni kincseket, a 

természeti adottságok mellett a he-
lyi kézművesek, kereskedők áruit, a 
helyi vendéglátást, és sikerüljön be-
indítani az ide irányuló turizmust. 
A fesztivál saját programjaival rá-
kapcsolódik a részes települések ha-
gyományos városi és falunapjaira" - 
mondta Zámbó Emese.

A legtöbb program június 22-én 
szombaton lesz az Ipoly Feszten, 
minden településen már délelőtt el-
kezdődnek a programok. Lesz kis-
pályás focitorna, sárkányhajózás, 
családi kenutúra az Ipolyon, lehet 
utazni a kemencei erdei múzeum-
vasúttal is. A legkisebbeket Dudó 
bohóc, a Langaléta garabonciások 
vásári komédiái szórakoztatják, de 
lesz óriáscsúszda, előadást tart a 
Magyar Népmese Színház.

A túrázók kemencei indulással a 
Börzsöny nyugati gerincén vehet-
nek részt vezetett túrán a Hazajá-
rók című műsor vezetőivel, Kenye-
res Oszkárral és Jakab Sándorral.

A gasztronómiai kínálatban sze-
repel bográcsgulyásozás, palacsin-
tasütés és tócsnikészítés is.

További információk a 
facebook/ipolyfeszten és lapunk 

mellékletében érhetők el.

A sajtótájékoztatón Rétvári 
Bence úgy fogalmazott: a 
váciak egyszerre mondhat-

ják magukat szerencsésnek és büsz-
kének, hogy a városban ilyen szín-
vonalú kulturális eseményeknek le-
hetnek részesei.

A városházán tartotta hangver-
senybérletének bemutatóját a Vác 
Civitas Szimfonikus Zenekar. Az 
eseményen a támogatók képvisele-
tében Rétvári Bence államtitkár és 

Fördős Attila polgármester is jelen 
voltak. Rétvári Bence köszöntőjé-
ben úgy fogalmazott, hogy a hason-
ló kulturális rendezvények közössé-
gi megélése többek között azért fon-
tos, mert hozzájárulnak a polgári 
identitás erősödéséhez – adta hírül 
az estv.hu.

- Fontos, hogy ezeket valaki ne 
csak Budapesten kaphassa meg, 
vagy ne csak a Youtube-on tud-
ja meghallgatni, mert nyilván nem 

ugyanaz a művészeti élmény és nem 
ugyanaz a közösségi élmény egy 
ilyen katarzis, meg szívszorító is 
mindezen közösen átesni – mondta 
Rétvári Bence, az Emmi parlamenti 
államtitkára. 

Fördős Attila rámutatott: Vácot 
nem véletlen emlegetik sokan a zene 
városaként, hiszen a remek koncert-
helyszínek mellett alap- és középfo-
kú zenei oktatással is büszkélkedhet 
a település. 

Nagyon sokan indultak el a váci 
zeneiskolából. Külön öröm szá-
momra, hogy azok a tanárok, akik 
még engem is tanítottak, azoknak 
a gyermekei hihetetlen karriereket 
futottak be ezen a zeneművésze-
ti pályán. Mindenekelőtt Bogányi 
Gergely Liszt-díjas, Kossuth-díjas 
zongoraművészünk, akinek a mos-
tani rendezvénysorozaton belül is 
lesz előadása – emelte ki Fördős At-
tila polgármester. 

A szimfonikusok nemrégiben 
szerződést kötöttek a várossal, ami-
nek eredményeként a váciaknak 

még több lehetőségük nyílik a ko-
molyzenei koncertekre ellátogatni- 
folytatta a polgármester. A hang-
versenybérlet a Vác Civitas Zenekar 
nevét viseli, vezetője pedig 10 éve a 
Vox Humana énekkart is dirigál-
ja. Sándor Bence a kórus mellett si-
kerre vitte a zenekart is. A 2014-ben 
alakult csapatnak mostanra egyre 
több a fellépése.

Sándor Bence karmester: - Sike-
rült ezt az egészet olyannyira felfej-
lesztenünk, hogy az idei évben pél-
dául több mint 20 fellépésünk lesz. 
Egyfelől Vácon itt a molinókon lát-

szik, hogy ez a bérlet négy hangver-
senyt tartalmaz, de emellett több-
ször fel fogunk lépni a Felvidéken, 
Ipolyságban a testvértelepülésün-
kön.

A négykoncertes bérlet sztárfel-
lépője Bogányi Gergely, aki ezút-
tal egyik kedvencével lép majd a kö-
zönség elé.

- Én örömmel játszom majd az 
egyik legnagyobb kedvencemet, 
Mozart D moll zongoraversenyét, 
ami egyúttal a zeneirodalom egyik 
legkiemelkedőbb gyöngyszeme, 
még a legkiválóbbak közül is – fo-
galmazott Bogányi Gergely zon-
goraművész, aki hozzátette: – So-
kan kérdezik tőlem, hogy a Bogányi 
zongorát mikor láthatják. Azt gon-
dolom, hogy sokszor rám már nem 
is kíváncsiak az emberek. A március 
28-iki koncerten mind a zongorát, 
mind pedig engem láthatnak majd 
a váciak.

A nyitóhangversenyre szeptem-
ber 28-án, a Fehérek Templomában 
kerül sor, a bérleteket a művelődési 
központban lehet megvásárolni, jú-
lius végéig ráadásul kedvezménnyel.
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Deák Bill Gyula 
a Váci Világi Vigalomban

Deák Bill Gyula, az egyik leghitelesebbnek tartott énekes a magyar rockiparban. A nyolcvanas évek-
ben a Hobo Blues Band együttesben lett ismert, a magyar blues-bandát a két merőben eltérő, de 
egyaránt karakteres figura, Hobo és Bill arca és hangja tette sikeressé a fiatalok körében. Közben 
rockoperákban énekelt, majd a Hobo által írt első szólólemez után nem sokkal önálló útra lépett és 
a Deák Bill Blues Band-del folytatta tovább.

- A bluest sokan életérzés-
nek tartják, mit jelent Önnek 
a blues?

- A blues valóban egy élet-
érzés, egy életstílus. Nekem a 
blues a teljes életemet jelenti, 
ezt csinálom már 50 éve.

- A dalok szövegét nem Ön 
írja, az ember mégis úgy érzi, 
hogy teljes mértékben Billről 
szólnak, mi a titka ennek a 
hitelességnek?

- Szerencsém van, mert na-
gyon jó szövegírók írják a szö-
vegeimet. A titkom pedig az, 
hogy én sosem adtam el ma-
gam. Nincs sok ember, aki 
nem adta el magát a pénzért. 
Nem mentem el például az 
X-faktorba (pedig kétszer is 
hívtak) vagy a Hal a toArtánba 
vagy bármilyen vetélkedőbe. 
Nem vállalok el olyan dolgo-
kat, amikkel megtagadnám az 
én életemet, és azt, amit kép-
viselek. Nem akarok olyanok-
ban részt venni, amivel nem 
tudok azonosulni.

- Gyermekkorában a tra-
gédiák sem kerülték el, ezek 

mennyiben járultak hozzá 
blues-os lelkivilágához?

- Nagymértékben hozzá-
járultak. Ott kezdődött el a 
blues-os lelkivilág, hogy hatan 
laktunk egy ötször ötméte-
res szobába, konyha sem volt, 
a vécé pedig ott volt a folyosó 
végén. Aki nem élt meg nehéz 
éveket, és nem kapott ilyen 
pofokat az élettől, az azt sem 
tudhatja, hogy mi az a blues. 

- A klasszikus sztorit, mi-
szerint Deák Bill Gyula a leg-
feketébb hangú fehér énekes, 
nem lehet elégszer hallani, 
hogy is volt az Chuck Berry 
történet?

- Mikor vendégek voltunk 
az Old Boys-nál, akkor Chuck 
Berry jött és nem látta, hogy ép-
pen ki van a színpadon, és azt 
mondta, hogy most biztosan egy 
fekete ember énekel, de mond-
ták neki, hogy nem, ő egy ma-
gyar ember. Erre mondta, hogy 
ő még egy ilyen fekete hangú fe-
hér embert sosem hallott.

 
- Manapság a zenei feszti-

válokon már több generáció 
is együtt várja, hogy legyen 
Deák Bill koncert, Ön szerint 
minek köszönhető ez a kor-
osztályokon átívelő szeretet? 

- Ez nagy dolog: ez bizonyít-
ja azt, hogy szeretnek az em-

berek. Én is szeretem és tisz-
telem a közönségemet, senki 
nem tiszteli úgy meg a közön-
ségét, mint én.

 
- Tavaly volt a 70 éves jubi-

leumi nagykoncertje, mit tart 
legfontosabbnak az életmű-
vében?

- Azt, hogy most 70 éves 
koromban is tele volt a Papp 
László Sportaréna, és az em-
berek szeretete számomra a 
legfontosabb, az visz engem 
előre az életben.

 
- Az elmúlt években több-

ször fellépett Vácon, sikerült 
valamennyire megismernie, 
esetleg megszeretnie a várost?

- Igen, szeretem a várost, 
nagyon jó közönsége van. To-
vábbá több barátom is van 
ott, akikkel már játszottam 
együtt: Hirleman Berci, aki a 
Bikiniben és az Edda Művek-
ben is dobolt, valamint Retzler 
Péter is fellépett már velem, 
volt, hogy nálam billentyű-
zött. Tehát nagyon szeretek 
ott zenélni.

Bodzás Szabolcs

Megújul a Drums
Akik látták a közelmúltban a dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola 
Családi Napján fellépni a Drums Ütőegyüttest, meglepve tapasztalhatták, 
hogy a korábbról jól ismert társulat alaposan megváltozott. 

Bár műsoruk a megszo-
kott színvonalat képvi-
selte most is, ám a „na-

gyok” száma megcsappant, he-
lyettük a hangszerek „bűvölői” 
az utánpótlást sejtető kicsik ke-
rültek előtérbe. 

– Átalakuláson megy keresz-
tül az együttes – mondta Ste-
fán Tivadar, a csapat művésze-
ti vezetője. – A fiatalok rész-
ben a dunakeszi művészeti is-
kolában, részben a Gödi Né-
meth László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban ütőhangszeres növendéke-
im.    

Örömmel újságolta, hogy 
Szöllősi Boldizsár, aki tíz éve 
tagja a csapatnak, felvételt nyert 
a hágai Royal Conservatory of 
The Hague zenei felsőfokú tan-

intézménybe, ahol az esedékes 
érettségi vizsgája után, egy év 
múlva kezdi el tanulmányait. 
Reményt keltő a „kicsik” felké-
szültsége is. A közelmúltban a 
Gödön megrendezett IV. Pest 
megyei Dallam-Ütőhangszeres 
Szóló Versenyen és Találkozón 
az első korcsoportban Kováts-
Szőcs Viola (Dunakeszi AMI) 

első, Demes Máté (Göd Né-
meth László AMI) pedig har-
madik helyezést ért el, s csu-
pán egy ponttal maradt le 
Mutenkov Márk. A második 
korcsoportban Kékesi Kornél 
(Göd), szintén harmadik lett. 
Ők is a hangszeres tanulás mel-
lett az újjáformálódó együttes-
nek is tagjai. Stefán Tivadar ta-
nári díjban részesült. 

– Sok munka, gyakorlás és 
szorgalom vár a csapatra, hogy 
elődeik nyomdokaiba lépve ők 
is hasonló sikereket érjenek el 
– mondta bizakodva a művé-
szeti vezető. Ismerve eddigi ki-
váló munkáját hisszük, hogy ez 
be is fog következni.  

Katona M. István
A szerző felvétele

A lap megjelentetéséhez 
hozzájárult a Nemzeti 

Kulturális Alap
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A váci Galambos Péter 
az evezés állócsillaga 

Hetedik helyen zártak 
az újonc focisták

Az idén a svájci Luzern adott otthont az evezős Európa-bajnokságnak, me-
lyen magyar győztes tiszteletére is szólt a nemzeti himnusz, Galambos Pé-
ternek köszönhetően. A Vác Városi Evezős Club kiválósága három világ-
bajnoki érem és számos világkupa-siker után újabb kimagasló eredményt 
ért el, miután a könnyűsúlyú egypárevezős versenyszám A-döntőjében, 
szinte végig vezetve, imponáló magabiztossággal utasította maga mögé 
minden riválisát.

Idén immár második alkalommal rendezték meg közösen a V4 Air Show és 
veteránjárművek bemutatóját június 8-9-én a dunakeszi repülőtéren, ahol 
tízezrek csodálhatták meg az ember és repülőgépek már-már a teljesítő-
képesség határán kivitelezett lélegzetelállító mutatványát. 

Noha egy méretes pofonnal zárta a VS Dunakeszi a Pest megyei I. labdarúgó 
bajnokság 2018/19-es szezonját, még sem kell szégyenkeznie, hiszen újonc-
ként így is a mezőny első felében végzett. A tavaszi idény előtt pár nappal érke-
zett vezetőedző, Kecskés Zoltán kiemelte, csapata a tavaszi eredményeket fi-
gyelembe véve harmadik lett.

Dunakeszi tavaly ilyen-
kor ünnepelt, hiszen 
az Albert Flórián ve-

zette labdarúgók megnyerték 
a Pest megyei II. osztályú baj-
nokságot, így a VSD feljutott az 
első osztályba. A gárda újonc 
létére jól teljesített az őszi sze-
zonban – különösen a védeke-
zés volt dicséretes –, és a nyol-
cadik helyen vonulhattak a téli 
szünetre.

Mindenki hitt az előrelépés-
ben, így a felkészülés végén 
igencsak váratlan volt, ami-

kor Albert Flórián elköszönt a 
klubtól, és vele együtt elhagy-
ta a VSD-t négy-öt meghatáro-
zó játékos is. Az Albert helyére 
érkezett Kecskés Zoltán a baj-
noki bemutatkozása előtt el-
mondta, hogy az a célja, hogy 
tavasszal ne essenek hátrébb a 
bajnoki tabellán, valamint leg-
alább annyi pontot szerezzen 
a csapat, mint ősszel. Nos, a 
szakember minden célja telje-
sült: a hetedik helyen végeztek 
és pontszámban sem szereztek 
kevesebbet, mint ősszel.

„Az előzmények ismereté-
ben elmondható, jól szerepelt a 
csapat tavasszal, elégedett vol-
tam a játékosaim teljesítmé-
nyével. Úgy utaztunk Dabasra 
az utolsó fordulóban, ha nye-
rünk, a tavaszi tabellán mi le-
szünk az elsők, és némi szeren-
csével a harmadik helyen zár-
hatjuk a bajnokságot. Nos, ez 
nem sikerült, egy csúnya po-
fonba szaladtunk bele. Ám az 
egész tavaszi idény teljesítmé-
nyét kell néznem, így kijelent-
hető, ha együtt marad a gárda, 
és esetleg erősíteni is lehet, ak-
kor nagyobb célok valóra vál-
tására is alkalmas a csapat” – 
jelentette ki lapunk kérdésére 
Kecskés Zoltán.

A szakember most ül majd 
le a klubvezetéssel megtárgyal-
ni, hogy marad-e a csapatnál. 
Kecskés kijelentette, ameny-
nyiben tényleg nagy célokért 
szállhatnak harcba a követke-
ző szezonban, bizony érdekel-
né a feladat.

B. Molnár László

Galambos Péter immár 
több mint egy évtizede 
halmozza a sikereket a 

különböző nemzetközi verse-
nyeken.

A sikerről az evezős szövet-
ség a Facebook oldalán így szá-
mol be:

“A Luzernben rendezett Eb 
vasárnapján, a könnyűsúlyú 
egypárevezősök döntőjében 
Peti már közvetlenül a rajtban 
élre állt. A 2000 méteres táv fe-
lénél szétszakadozott a mezőny 
és sorrendben a magyar, len-
gyel, olasz versenyzők haladtak 

a döntő futam elején, csupán 
fél másodperc különbséggel.

Az 1500 méteres táblánál a 
lengyel versenyző 3 tizedmá-
sodperccel átvette a vezetést 
Peti előtt, de ő ezt nem hagy-
ta annyiban, elképesztő hajrá-
ba kezdett, és mindkét nyomá-
ban haladó ellenfelét otthagy-
va magabiztosan az élre állt a 
finisben. Peti 6:57:00 időered-
ménnyel, két másodperces fö-
lénnyel elsőként haladt át a 
célvonalon, megszerezve éle-
te első Európa-bajnoki arany-
érmét!

2016-os Simon-Juhász győ-
zelem után újra magyar evezős 
Eb győzelmet ünnepelhetünk!

Peti számára egy kevésbé is-
mert okból is különleges ez a 
siker. 2006 óta evez a világ él-
vonalában és gyűjti a szebbnél 
szebb eredményeket (eddig: 4 
világkupa győzelem, 3 ezüst, 
1 bronz; 2 egyetemi vb arany, 
2 ezüst; 2 vb ezüst, 2 bronz; 1 
Eb ezüst; 2 U23 vb ezüst), és a 
könnyűsúlyú evezés egyik leg-
kiemelkedőbb alakjaként tart-
ják számon. Viszont a mai na-
pig még soha nem szólhatott 
neki a magyar himnusz, mert 
az Eb, illetve a vb arany hiány-
zott a gyűjteményéből. Eljött 
tehát ez a pillanat is számára. 
Lobogott a magyar zászló, csil-
logott az aranyérem, és zengett 
a Himnusz.

Szenzációs eredmény, szív-
ből gratulálunk Galambos Pé-
ternek, és edzőjének, Rapcsák 
Károlynak!”

A V4 Air Show keretében 
idén is újra rajzolta az 
égboltot a nézők nagy 

örömére Besenyei Péter műre-
pülő világbajnok, Vári Gyula – 
sok egyéb mellett – szívet for-
mált a ragyogó nappal megvi-
lágított kék égre, Veres Zoltán 
bravúros produkcióinak is ez-
rek tapsoltak.  A légi showhoz 
hasonlóan óriási sikere volt a 
matuzsálemi korú járműcso-
dáknak is. 

Az volt az elképzelésünk, 
hogy felvonultatjuk a magyar 
élvonal képviselőit – tájékoz-
tatott Petneházy Balázs, a ren-
dezvény egyik szervezője. – A 
kétnapos program iránt már 
előzetesen is óriási volt az ér-
deklődés, a Facebookon 25 ez-
ren jelezték, hogy itt lesznek, 
de ahogy szétnézünk, azt lát-
hatjuk, hogy jóval többen van-
nak itt. A legnagyobb érdeklő-
dés előzetesen a Csehországból 
érkező The Flying Bulls, XA42 
iránt mutatkozott, mivel idén 
már nem Budapesten rendezik 
meg a Red Bull Air Race világ-
bajnokságot, hanem júliusban 
Zamárdiban. 

Töretlen népszerűségnek ör-
vendett a veteránautó kiállí-
tás, melyet idén is Szlávik Csa-
ba szervezett. Nagyon széles 
volt a csodajárművek palettá-

ja, melyek között felsorakozott 
szinte mindegyik - Panno-
nia motorok, különleges nyu-
gati modellek, a sokak számá-
ra elérhetetlen orosz Csajka - 
amik egykoron csak vágyaink 
világában voltak jelen. Sokan 
voltak kíváncsiak Czibere La-
jos helyi gazdálkodó hatalmas, 
John Deere mezőgazdasági gé-
peire, Takács Sándor, Taki bá-
csi ősidőket idéző stabilmotor 
különlegességeire, az orosz ka-
tonai gépkocsira, és fegyverze-
tére. A Magyar Honvédség a 
látványos bemutató és tobor-
zó mellett fegyverbemutatóval 
is várta az érdeklődőket, ahol 
az egykoron katonaként szol-
gáló édesapákhoz hasonlóan 
gyermekeik is kézbe vették a 
géppisztolyt, és egyéb fegyve-
reket… 

A Malév Aero Klub jóvol-
tából mind a két nap felülről 
is megcsodálhatták Dunake-
szit és a nagy folyót, akik be-
fizettek a légi utazásra. – Bár-
mennyire is vonzó és színes 
volt a földi kínálat, a legna-
gyobb érdeklődés a három ki-
váló pilóta, Besenyi Péter, Vári 
Gyula és Veres Zoltán légi be-
mutatója iránt mutatkozott. 
Gyönyörű produkciókat lát-
hatott a több tízezer érdeklő-
dő, akik ámulattal csodálhat-

ták Imreh Lajos, a népszerű 
Lújó MI-2 helikopterrel vég-
rehajtott légi showját is – érté-
kelt Petneházy Balázs. - Min-
dent megtettünk, hogy kényel-
mesen szórakozzanak a ren-
dezvényre kilátogatók. A jól 
szervezett parkolástól kezdve a 
Gastro udvaron át az árnyékot 
adó sátrak mellett a kicsi gye-
rekek számára biztosított pe-
lenkázóig bezárólag minden-
nel felkészültünk. A gyereke-
ket KRESZ-pályával, gokar-
tokkal, ugrálóvárral vártuk, 
hiszen közismert, hogy Duna-
keszin nagyon sok fiatal, kis-
gyermekes család él, akik test-
közelből megismerhették a je-
lentős kedvezménnyel meg-
vásárolható 7 személyes autó-
kat is. 

A második nap végén 
Petneházy Balázs és kollégái 
jóérzéssel állapíthatták meg, 
hogy Dunakeszi Város Önkor-
mányzatával és a Programiro-
dával együttműködve több tíz-
ezer embert maradandó szép 
élménnyel ajándékoztak meg a 
V4 Air Show és veteránjármű-
vek rendkívül színes program-
kínálatával, melynek idén Er-
dész Zoltán alpolgármester volt 
a házigazdája.  

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

V4 Air Show 
és veteránjárművek 

találkozója Dunakeszin






