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

A dunai áradások idején
gyakran a sétányig ért a víz

- Most viszont már ott tartunk, hogy kiírhattuk a
közbeszerzési felhívást a kivitelezési
munkálatokra,
tehát záros határidőn belül elkezdődhet az építkezés. És nem lehet kellőképp
hangsúlyozni, hogy a beruházás teljes egészében uniós és magyar állami forrásból valósul meg. Távlatosan
gondolkozva kiemelhetjük,
hogy amíg például a 2013as árvíz elleni védekezés, a
kárelhárítás több száz millió forintos költséget jelentett, addig a mobilgát elkészültével sokkal nagyobb
biztonságban
érezhetjük
majd magunkat - mondta
Pető Tibor.
Buday Gergely projektmenedzser kiemelte, hogy
a tervezett árvízvédelmi műnek a Duna 1677,94
és 1679,70 folyó-kilométer
szelvényei között, a Barabás utcától a Gombás patak
torkolatáig húzódó területen 2018. szeptember 30-áig

kell elkészülnie -, olvasható
a város hivatalos honlapján.
A műszaki kérdésekről Décse
Sándor árvízvédelmi szakmérnök adott tájékoztatást, kiemelve a tervezés fő
szempontjait, ezek pedig a
következők:
Teljes körű árvízvédelmi
biztonság, statikailag megfelelő védművel. A keresztirányú szivárgás kezelése, a
hosszirányú rendszerbe illesztése. Egyenletes partél
biztosítása, a szabálytalan
rézsűk stabilizálása. A növényzet kímélése, telepítésre
alkalmas felület kialakítása.
A látkép megőrzése, a mederoldali természetes rézsű
kialakítása. A védmű elemek üzemeltetéséhez optimális feltételek kidolgozása.
A fórum folytatásában a
hozzászólók elsősorban a
dunai látkép megóvásával, a
növények védelmével, a szivárgó vízátfolyásokkal kapcsolatos további feladatokról
tettek fel kérdéseket.

Jó élni a fejlődő Sződligeten

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

A

sződligetiek reményei szerint az uniós forrásból épített védvonalnak
köszönhetően a jövőben már
nem veszélyezteti a nagyközség házait a dunai áradás. Eltűnik a "barna vonal"is mondják. De mi is ez a barna vonal, és valóban elhárult
az árvízi veszély? - kérdeztük
Juhász Béla polgármestertől.
- Sződligeten az elmúlt két
évtizedben nagyjából négyévente érkezett komoly árvízi támadás. Ezek egyik következménye volt, hogy még polgármester elődöm idejében,
2010 legelején olyan települési rendezési tervet fogadott el
az önkormányzat, amely egy
kacskaringós barna vonallal

jelezte, hogy onnantól a Duna
felé eső terület nagyvízi medernek (hullámtérnek, fakadó vízzel veszélyeztetett területnek) számít. Emiatt az ott
található több száz lakóingatlan értéke drasztikusan esett.
A kohéziós alap társfinanszírozásával elnyert 374 millió
664 ezer forint uniós támogatásból a község eddigi történetének legnagyobb és egyik
legfontosabb beruházásaként
épült meg az 1922 méter hos�szú árvízvédelmi gát. Ezt 2013
októberében adtuk át. Az új
védmű koronamagassága egy
méterrel magasabb, mint a
2013-as áradást megelőző száz
év legmagasabb dunai vízállása, így a sződligetieknek a jövőben már nem kell tartaniuk

a Duna áradása okozta károktól. Ennek köszönhető, hogy
elindíthattuk azt a több éven
át tartó folyamatot, amely
után eltűnhet a nagyvízi medret jelző „barna vonal”, visszakaphatják értéküket az érintett ingatlanok.
- A félmilliárd forintos költségvetésből gazdálkodó önkormányzatnak minden kreatív ötletre és pályázati forrásra szüksége van ahhoz,
hogy minél színvonalasabb
szolgáltatást nyújtson a település polgárainak, akik adóterheit, költségeit is igyekszik
minimalizálni. Ennek egyik
példája, hogy olcsóbb lesz a
közvilágítást. Hogyan tudják
a költségeket csökkenteni?

A Dunakanyar egyik legkedveltebb yachtkikötője Sződligeten van

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

áramellátási igényével a piacra, így az állami szolgáltató által kínált feltételeknél kedvezőbb árakat érhettünk el. Az
így felszabaduló költségből aztán a Sződligeten mostanában
már megtapasztalt fejlesztésekre lehet költeni. A bekért

felmérés alapján éves szinten harmadnyi megtakarítás
is megvalósítható nagyközségünk esetében az intézményi,
illetve a közterületi világítás
költségén.
Folytatás az 5. oldalon
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Varga Tibor:
Csak együtt van esélyünk
a felemelkedésre
Nemzeti ünnephez méltó városi
megemlékezést tartottak Dunakeszin

Az 1848-49-es dicső napokra emlékezve március 15-én délelőtt a ’48-as
forradalom jeles napjának emléket állító városi téren Varga Tibor, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi
eseményen a dunakeszi Radnóti Diákszínpad tagjai korhű öltözékben mutatták be nagy sikerű műsorukat. A városi rendezvényen közreműködött a
Dunakeszi Koncertfúvósok zenekara.
„Négy szócskát üzenek, vésd
jól kebeledbe, s fiadnak/Hagyd
örökűl ha kihúnysz: A HAZA
MINDEN ELŐTT.” Kölcsey epigrammájának figyelmeztető gondolataival köszöntöm Önöket
nemzeti ünnepünkön – kezdte
beszédét a szónok, aki így folytatta: „Egy lelkében elbizonytalanodó, fogyatkozó nemzet tekint a
mai napon történelmének mélységes mély kútjába, hogy belemerítse lelkét a hazafiság és nemzeti összefogás feledhetetlen korszakába. Az örök márciusra em-

Varga Tibor
lékezünk, Petőfibe és a márciusi
ifjakba kapaszkodunk, az ő bátorságukat és tettrekészségüket
idézzük fel, mint már oly sokszor,
amikor önzésünk és egymásnak
feszülésünk okán eltűnni látszanak közös céljaink. Összegyűjtöttünk immár mindent, ami elválaszt, ami megkülönböztet bennünket, de létezik-e még valami,
ami összeköti, összefogásra készteti közösségeinket? Saját önös érdekeinket már fölismertük, de látjuk-e a haza és a nemzet valódi érdekeit is, meghalljuk-e a kor hívószavait, melyek önzetlenségre,
önfeláldozásra, összefogásra figyelmeztetnek? Megtalálni véltük azokat az értékeinket, amelyeket a közös Európának adhatunk,
amelyekkel - úgy gondoltuk - gazdagíthatunk másokat, csak valami nagyon fontosról feledkeztünk meg. Arról, hogy megmaradásunk és erőnk forrása sohasem
a jólét hamis illúziója volt, hanem
megszenvedett magyarságunk.
Történelmünk azon erkölcsi alapállása, miszerint A HAZA MINDEN ELŐTT” – mondta Varga
Tibor, aki arra kérte a hallgatóságot – miközben az örök márciusra emlékezünk -, hogy tekintsünk
egy kicsit messzebbre, a reformkor kezdeteire, arra az időszakra, amikor e nemzet nagyjai megértették: a világ olyan változásba
fordult, amelytől nem szabad elmaradni. „A reformkor volt az a
parázsló tűz, amelyet a március
15-i események lángra lobbantottak, és történelmünk egére emeltek. A reformkor nem más, mint

Dióssi Csaba, Erdész Zoltán és gyermekei
a remény születése. Annak a felismerése, hogy Magyarországnak
újjá kell születnie. Az újjászületést
pedig előbb a lelkekben kell elindítani, ott kell helyet teremteni a
nemzeti eszméknek.”
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc idején tanúsított
példanélküli nemzeti összefogásról így beszélt: „Sokféle cél, sokféle elképzelés és ellentét forrt eggyé
a forradalom és szabadságharc hónapjaiban, hogy innen, közel 170
év távolából is rácsodálkozzunk:
élt egykor egy olyan nemzedék,
amelyik valóban képes volt mindenét feláldozni, hogy a nemzet megmaradjon. Hogy mi, mai magyarok az ő felemelő példájuk láttán
végre megértsük: csak együtt van
esélyünk a felemelkedésre.”

szítik keresztre, hogy halálában
keljen örök életre, ott lépjen át az
idő és tér korlátain, és beköltözzék
a történelem azon titkos zugaiba,
ahol csak mi magyarok értjük és
érezzük meg annak felelősségét,
micsoda nagyszerű sorsok örökösei és továbbvivői vagyunk.”
A Radnóti Miklós Gimnázium
igazgatója ünnepi beszédét mindannyiunk számára követendő
örökbecsű fohásszal zárta: „Amikor összefogunk bármilyen ügyben, a haza föltámad, s amikor
egymásnak szegülünk, a haza erejét vesztve elernyed. Persze lehet
vitatkozni, sőt kell is, még ellenfelei is lehetünk egymásnak, de ellenségek soha. Mert túl kicsi már
ez az ország és túlságosan nagyok
azok a globális kihívások, ame-
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Gödön több helyszínen
emlékeztek a ’48-49-es
forradalom hőseire
Göd Város Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
169. évfordulója alkalmából a város több helyszínén tartott ünnepi megemlékezést március 15-én. Nemzeti ünnepünk a Huzella Tivadar Általános
Iskola Tornacsarnokában vette kezdetét, ahol Markó József polgármester
köszöntötte az ünneplő gödi polgárokat. A városi megemlékezés ünnepi
szónoka dr. Párdányi Miklós történész volt, akinek beszédét követően a
Huzella Iskola 4. a. osztályának színvonalas előadása következett, a diákok felkészítő tanára Aranyi-Tóth Ágnes volt.

A

z előadást követően
került sor a Kóczán
Mór-díjak
átadására. A vándordíjat
idén Vass Réka Virág karatés és
Lukács István kajakos vehette
át kiemelkedő sportteljesítményük elismeréseképpen.
Az ünneplő gödiek a tornacsarnokból a főút melletti Kossuth térre vonultak, ahol verssel, majd koszorúzással folytatódott az emlékezés. Kossuth
Lajos szobrától, az 1848-49es forradalom és szabadságharc legendás alakja, a lánglelkű költő, Petőfi Sándor szobránál Kossuth nótákból összeállított dalcsokorral tisztelgett a
forradalom hősei előtt a Felsőgödi Munkásdalkör, vezényelt
Kiss Alíz.

Dr. Tuzson Bence

ria volt, ahol Tuzson Bence, a
Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője méltatta a ’48-as forradalom jelentőségét, aki kiemelte: „1848 egyik fontos üzenete, hogy a magyar nemzetnek

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

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

ma is harcolnia kell a szabadságáért A világ nem változik,
mert mindig lesznek olyan

hatalmak, amelyek csorbítani akarják a magyar szabadságot. Talán nem mindig egyértelmű, de a veszély ma is fennáll. És minden magyar embernek a maga helyén ki kell állnia a magyar szabadságért.
1848 azt is jelentette, hogy a
magyar nép megmaradhatott,
és remélem, hogy mindig lesznek olyan magyarok, akik ös�szefogva előbbre viszik a nemzet sorsát. Tisztelet a bátraknak, akik ’48-ban ezt vállalták
és tisztelet a bátraknak, akik
ezt ma is vállalják! Éljenek a
hősök, éljen 1848!”
A város országgyűlési képviselője után a Gaude kórus előadását hallgathatták meg a jelenlévők. Az ünnepi megemlékezés a ’48-as emléktábla koszorúzásával zárult, melynél az
országgyűlési képviselő, az önkormányzat vezetői mellett a
helyi pártok, civil közösség képviselői is lerótták tiszteletüket.
(B. Szentmártoni)
Fotó: Ligeti Edit

Lázadni az elvekért az értékek
hűséges megőrzésével

A dicső forradalom és szabadságharc bukásának okairól így
beszélt Varga Tibor: „A korszak
uralkodóházai félretéve egymással való ellentéteiket rövid idő
alatt eloltják a népek tavaszának
fáklyáit. A mi szabadságunk tüze
lobog legtovább, hogy az akkori
Európa két legmaradibb uralkodóházának összefogásával, a császári sas és orosz medve nászával
tiportassék el. Világosnál a magyar szabadságra sötét lepel borul. A legsötétebb terror és önkényuralom edzi a kor magyarjainak lelkét, hogy a nemzet elvigye
keresztjét Aradra, melyet Kossuth
jellemzett a legtalálóbban: „Arad
pedig a magyar Golgota”. Arad az
a vesztőhely, ahol egy soknemzetiségű ország szabadságvágyát fe-

lyek amúgy is apasztják erőinket.
Minden napunk kezdődjön ezzel
az egyszerű üzenettel: „A HAZA
MINDEN ELŐTT.”
Fiainknak pedig Tamási Áron
gondolatát adjuk útravalóul, mielőtt elindulnak a nagyobb lehetőségekkel csalogató Nyugat felé: „A
madárnak szárnya van és szabadsága. Az embernek pedig egyetlen
szülőföldje – és sok kötelessége.”
Az ünnepi megemlékezés végén a városi önkormányzat nevében Dióssi Csaba polgármester és
Erdész Zoltán alpolgármester helyezett el koszorút a Március 15.
emlékműnél, majd sorban az iskolák, intézmények, a pártok és civil
közösségek képviselői.
A szerk.
Fotó: Vörös István

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegtek március 14-én a
Pest Megyei Kormányhivatalban. Az ünnepségen Tarnai Richárd kormánymegbízott mondott beszédet, majd koszorúzta meg Kossuth Lajosnak, az egykori Pest-Pilis-Solt vármegye országgyűlési követének, majd Magyarország kormányzójának emléktábláját.
„Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem. Bár zord a harc, megéri a világ, Ha az ember az marad, ami volt: Nemes, küzdő,
szabadlelkű diák”. Ady Endre
régi iskolájához írott verséből
vett idézet köré építette ünnepi
beszédét Tarnai Richárd kormánymegbízott, aki kifejtette,
hogy bár fiatalon nagyon nehéz dolog az életre szóló döntés felelősségét vállalni, ennek
ellenére a Márciusi Ifjak egykor huszonhárom-huszonhat
évesen olyan döntést hoztak,

Dr. Tarnai
Richárd

amely nemcsak az ő személyes
életükre, de az egész nemzet
sorsára hatással volt. Mertek az
elveikért lázadni.
A lázadás ma is ott van a fiatalokban- folytatta a gondolatmenetet a kormánymegbízott -

de fontos kimondanunk, hogy
a jóért való lázadás ma sokszor
az értékek hűséges megőrzését
jelenti”.
A megemlékezés keretében
közösen elénekelték a Himnuszt és a Szózatot, a kormányhivatal kórusa Kossuth nótákkal emelte az ünnepség fényét,
majd Tarnai Richárd megkoszorúzta a történelmi jelentőségű épület falán lévő emléktáblát.
(Pest Megyei
Kormányhivatal)
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Tuzson Bence államtitkár
a fóti városi ünnepségen
Közel húsz éve szervezik Fóton a fáklyás felvonulást a két nemzeti ünnepünk előestéjén, március
14-én és október 22-én. Az igen népes ünnepi menetet minden évben gróf Károlyi László indítja el
a kastélytól.

I

dén mindannyiunk örömére az egész fáklyás felvonulást hat Károlyi kishuszár vezette, továbbá díszőrséget álltak az ünnepi megemlékezések színhelyein, méltó módon képviselve a
48-as Károlyi huszárokat. Gróf
Károlyi László beszédében
idén is a szabadság szeretetére,
a bátor kiállásra és a nemzeti
összefogásra buzdította a hallgatóságot. A „SOHA NE ADJUK FEL!” zárómondatából
mindannyian éreztük és értet-

Tuzson Bence,
a térség országgyűlési képviselője

metőig, ahol a 48-as fóti hősök
emlékhelye áll. E helyen, Sipos
Pál 48-as szabadságharcos sírjánál mondott ünnepi beszédet dr. Tuzson Bence államtitkár. Nagy tisztelettel emlékezett meg a 48-as fóti hősökről,
kiemelten Károlyi Istvánról és
Sipos Pálról. Az államtitkár
hangsúlyozta, ma is aktuálisak a 48-as eszmék, s mint akkor, ma is vannak sajnos köztünk árulók, akikre oda kell figyelni. Az ünnepi megemlékezés a fóti emlékhelyen a tanulságos gondolatokkal és egy-egy
szál virág elhelyezésével zárult.
Közreműködött Csihar Fanni
fóti népdalénekes.
Másnap délelőtt folytatódott

a városi ünnep a Vörösmarty Mihály Művelődési Házban.
Ünnepi beszédet mondott Bartos Sándor polgármester, majd
átadásra kerültek a helyi kitüntetések. Tizennégy személy, illetve közösség részesült városi kitüntetésben, többek között a nyugállományba vonuló,
több évtizedet szolgáló iskolaigazgató, Bohus Zoltán, az Európa-bajnok Eszes Dániel atléta és a fóti református egyház
Gárdonyi Zoltán kórusa. A városi rendezvényen felléptek a
Népművészeti Szakgimnázium
néptáncosai és a Fóti Asszonykórus. A rangos esemény ünnepi fogadással zárult.
Molnár Krisztina

A kitüntetettek a város vezetőivel

tük a magyar nemes értékrendjét, nekünk szóló üzenetét.
A fáklyás felvonulók először
a katolikus műemléktemp-

lom előtti Óvodakertben álltak meg, ahol megkoszorúzták gróf Károlyi István márványszobrát és a Fóti dal költő-

je, Vörösmarty Mihály szobrát.
Károlyi István, Széchenyi István barátja, huszárezredet hozott létre és fiaival együtt harcolt a magyar szabadságért.
A Szózat költője, Vörösmarty Mihály pedig a reformkor
nagyjaival járt Fótra, „a haza
mindenese” Fáy András borházába, ott születtek a nagy forradalmi gondolatok.
A két nagy magyar szobrát

elsőként dr. Tuzson Bence államtitkár, Fót országgyűlési képviselője koszorúzta meg,
majd a város elöljárói, a helyi pártok és civil szervezetek
koszorúi követték. Az ünnepi
megemlékezésen Borka Zsolt
„fóti dalnok” saját gitár kísérettel elénekelte a „Nemzeti
dal”-t.
A fáklyás menet folytatódott egészen a református te-

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

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

L

anderer Lajos emléktáblájánál Furucz Zoltán, laptársunk, a Váci Napló főszerkesztője mondott beszédet,
kiemelve, hogy a teljes sajtószabadság
nehezen elérhető eszmény, de mindig törekedni kell a megvalósítására.
Szavai szerint lehetnek külső gátló tényezők, de talán ennél is lényegesebb
a sajtómunkások, a különböző médiumok hozzáállása, amiben sokszor

meghatározó a vélt vagy valós elvárásoknak való megfelelés reflexe, az olykor talán túlzott önkontroll.
Ugyanakkor megjegyezte: a modern világban valamilyen módon
minden közérdekű információ hozzáférhetővé válik előbb-utóbb, tehát a közügyek iránt érdeklődőknek lehetőségük van a széles körű tájékozódásra, a legkülönbözőbb vélemények megismerésére és akár

saját álláspontjuk kifejezésére is.
A ligeti honvéd emlékműnél tartott megemlékezésen - melyen jelen volt Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára is - ezúttal
Verebélyi Ákos, a Váci Tankerületi Központ igazgatója volt a szónok.
- Nemzeti ünnepeink kapcsán nagyon fontos és elsődleges az emlékezés, de mindez még nem elég, tudnunk kell büszkének is lenni, forradalmaink és szabadságharcaink hőseire ugyanúgy, mint azon nagyjainkra,
akik kiemelkedő eredményt mutattak, mutatnak fel az élet bármely területén - hangoztatta Verebélyi Ákos.
Megfogalmazta az is: a nemzeti egység erősítéséhez közös célok is kellenek, hiszen összefogva nagy dolgokra lehet képes a magyarság, de ennek záloga, hogy ne
legyen közöttünk ellenségeskedés.
***
A március 15-ei nemzeti ünnephez kapcsolódóan dr. Varga Lajos, a Váci Egyházmegye segédpüspöke, általános helynök, a Vác-

Verebélyi Ákos

Alsóvárosi egyházközség plébánosa, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója a Magyar
Érdemrend tiszti keresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült.
Kis Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar Színház igazgatója magas színvonalú munkája, példamutató és kiemelkedő színházi és színházszervezői tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.
Ribáry Zoltán
Fotó: Sándor Lajos
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Régiónk kitüntetettjei a nemzeti ünnepen
...

A

z 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emléke előtt tisztelgő nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Balog
Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Magyar
Érdemrend
Lovagkereszt,
Magyar Arany Érdemkereszt,
Magyar Ezüst Érdemkereszt,

Balog Zoltán és Varga Tibor

Magyar Bronz Érdemkereszt
állami kitüntetéseket adott át
a Pesti Vigadóban.
Magas színvonalú munkája,
példamutató tevékenysége elismeréseként Magyar Arany
Érdemkereszt polgári tagozat
kitüntetésben részesült Varga Tibor, a dunakeszi Radnóti
Miklós Gimnázium igazgatója és tanára.

Dr. Seszták Miklós
és Szarkándi János

Kis Domonkos Márk, színművész, a Váci Dunakanyar
Színház ügyvezető igazgatója
magas színvonalú munkája,
példamutató és kiemelkedő
színházi és színházszervezői
tevékenysége elismeréseként
Magyar Bronz Érdemkereszt
polgári tagozat kitüntetésben
részesült.
...
Sokévi áldozatos és kitartó
szakmai munkájáért március
15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Szarkándi
János, a Duna-Dráva Cement
Kft. elnök-vezérigazgatója.
Szarkándi János 2017. március 13-án a Magyarság Házában

Kis Domonkos Márk

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési minisztertől vette át
a kitüntetést, amelyet a Beremendi és a Váci Cementgyárat
működtető Duna-Dráva Cement Kft. elnök-vezérigazgatói, a Magyar Cement, Beton-

és Mészipari Szövetség elnöki,
valamint a Duna-Dráva a Tehetségekért ösztöndíj program
alapítói tevékenységéért kapott.
"A nemzetgazdaság minőségi
építőipari alapanyag-ellátásának biztosítása mellett a társadalmi felelősségvállalásra és a

környezettudatosságra is nagy
hangsúlyt fektető, nemzetközi
szinten is kiemelkedő szakmai
és társadalmi tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetést adományozom" - áll az Áder János
köztársasági elnök nevében kiállított oklevélben.

Március 15-én a magyar sajtó napját is ünnepeljük

A

magyar sajtó napja
1990-ben alapított,
minden év március 15-én megtartott
ünnepnap.1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar
sajtó első szabad termékeit, a
12 pontot és a Nemzeti dalt.
1848. március 15-én hirdették
ki a polgári sajtószabadságot,
majd április 11-én törvénybe
is foglalták, mely fordulatot je-

lentett a korábbi szigorú cenzúra időszakához képest.
Mit is jelent a sajtószabadság?
Sajtószabadságnak nevezik
azt az állapotot, amikor a sajtó
munkatársai maguktól, csupán saját szakértelmükre, tapasztalatukra és véleményükre hagyatkozva, külső befolyásoktól, fenyegetésektől és tör-
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vényi korlátoktól mentesen
döntik el, hogy az általuk szerkesztett sajtótermékekben milyen tartalom jelenik meg. Ebben a cikkben a „sajtó” a szó
tágabb értelmében a nyomtatott és az elektronikus hírközlő eszközöket, az ezek által
szolgáltatott tartalmakat és az
ezen tartalmakat előállító személyeket jelöli.
Az állampolgári jogok egyi-

ke, a sajtó útján való szabad,
hatóságilag előzetesen nem ellenőrzött és korlátozott véleménynyilvánítás. A sajtószabadság követelését a polgári
átalakulásért folytatott harcban fogalmazták meg először,
aktualitását az abszolút monarchia s különösen az egyházi hatóságok sajtótermékeket
szigorúan kézben tartó zsarnoksága adta. A Habsburg ab-

szolutizmus ellen, a polgári
fejlődésért felkelt 1848-as magyarországi forradalomnak is
ez volt az egyik alapvető követelése.
A sajtószabadság, mint érték
A sajtószabadság – legalábbis elvben – egyetemes érték
és emberi jog. Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata

és az Az emberi jogok európai egyezménye egyaránt szavatolja a vélemények, eszmék,
hírek, információk terjesztésének és megismerésének szabadságát. A legtöbb állam alkotmányába foglalva védi a
sajtó szabadságát, bár ennek
az alkotmányos védelemnek
a gyakorlati megvalósítása államról államra változó mértékű.

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

Segítsünk neki!

Kutatási adatok szerint a magyar lakosság tíz százalékának van
valamilyen mértékű halláscsökkenése.
A hallókészülékkel is meg kell tanulni halA fokozatosan romló hallás az érintetteknek sokszor alig tűnik fel, sőt idővel megszokottá is vál- lani, és ezt csak türelemmel, gyakorlással
hat ez az állapot. Aki rosszul hall, hajlamos lehet érhetjük el. Sokszor a hozzátartozók szerepe
akár a környezetét is hibáztatni: sutyorognak, nem beszélnek érthetően, hadarnak.
Az ebből eredő konfliktusok, sértettség, a
meg nem értettség akár a hozzátartozóktól
való elfordulásig fajulhat.
Felgyorsult világunkban a megnövekedett járműforgalom következtében az autóvezetés és a gyalogosként való közlekedés
egyaránt maximális odafigyelést igényel.
Hogy megelőzzük a baleseteket az utakon,
pontosan kell hallanunk, milyen irányból
jönnek az autók, a buszok, a kerékpárosok
vagy éppen a gyalogosok. Ahhoz, hogy a
hang irányát meg tudjuk állapítani, működMűködő térbeli hallással biztonságosabb
az
utcai közlekedés.
nie kell az úgynevezett térbeli hallásunknak. Ennek alapvető feltétele pedig az,
hogy mindkét fülünkkel tökéletesen jól halljunk. legalább olyan fontos, mint a jól beállított
Ebből következik, hogy számos kisebb-nagyobb hallókészülék rendszeres viselése, főleg ha időbalesetet el lehetne kerülni, ha a hallásprob- sebb családtagról van szó; biztosan mindenkinek a családjában van valaki, akinek szüklémákat időben kezelnék.
Fontos, hogy a közvetlen környezetből érkező sége van figyelemre, biztatásra, hogy megtegye
visszajelzések hatékonyan ráirányíthatják az érin- az első lépést. A hallásvizsgálatra nem kell
tett figyelmét a problémára, és így idővel talán várni; mindenki egyéni időpontot kap az
elfogadja, hogy segítségre van szüksége. Ha már Amplifonnál, és személyre szabott audioeddig eljutottunk, ne engedjük el szerettünk, lógiai ellátásban részesül.
Érdemes tehát most bejelentkezni egy
ismerősünk kezét: kísérjük el a hallásvizsgálatra, várjuk meg vele az eredményt és segít- Amplifon Hallásközpontba a cikk melletti
sük őt a hallásjavító eszköz kiválasztásában is. hirdetésben található telefonszámok egyikén.

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.
A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
dunakanyarbeli lakosok számára 2017. március 17-től április 7-ig.
Ne halogassa, foglaljon időpontot most!
Amplifon Hallásközpontok
Szentendre, Római Sánc köz 1.
Bejelentkezés: 06 26 501 700
Vác, Köztársaság u. 10-12.
Bejelentkezés: 06 27 620 573
amplifon.hu

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

Dunakanyar Régió

2017. március 21.

5

Jó élni a fejlődő Sződligeten „Minden építés alapja”
Jelentős beruházások az immár
„barna vonaltól” mentes településen

Folytatás a címlapról
- Az idei költségvetésben jut-e
forrás fejlesztésekre, beruházásokra?
- Településünk 2017-ben minden idők legnagyobb fejlesztését
tervezi: több mint 45 millió forintot – költségvetésünk majdnem tizedét – különítettük el
fejlesztésre, felújításra! A leglátványosabb beruházás a főtér befejezése lesz. Ennek költségvetésére 15 millió forintot tervezett a
testület. Erre a felújításra pályáztunk is ugyanezzel az összeggel.
Amennyiben megkapja a település, akkor nem a saját költségvetésünkből kell költeni, így ezt
a 15 millió forintot más, fontos
fejlesztésre tudjuk fordítani. Befejeződik annak a nagyívű elhatározásunknak a megvalósítása
is, amelynek köszönhetően eltűnnek a sáros, boka- és tengelytörő földes utcák a településen:
minden út aszfaltos lesz Sződligeten. A testület szintén jelentős
forrást szavazott meg az orvosi
rendelő felújítására, illetve a pol-

Munkaszüneti
nappá nyilvánították
nagypénteket

A

z Országgyűlés a
Fidesz-KDNP képviselőinek javaslatára munkaszüneti nappá
nyilvánította nagypénteket, így idén április 14-től
négynapos munkaszüneti
ünneppé válik a húsvét.
A parlament 163 igen
szavazattal, 2 tartózkodás
mellett támogatta Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes, valamint Balog
Zoltán emberi erőforrások
minisztere és Varga Mihály nemzetgazdasági tárcavezető erről szóló egyéni képviselői indítványát.
Két független képviselő,
Fodor Gábor (Liberálisok)
és Szabó Szabolcs (Együtt)
tartózkodott.
A Ház a munka törvénykönyve mellett további négy jogszabályban rögzítette az új munkaszüneti napot, amellyel Magyarországon tizenegy olyan
munkaszüneti nap lett,
amelyek hétköznapra esnek, illetve eshetnek: január 1-je, március 15-e, nagypéntek, húsvéthétfő, május
1., pünkösdhétfő, augusztus 20-a, október 23., november 1-je, december 25-e
és 26-a.
A nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvét
előtti péntek, amelyen a keresztények Jézus Krisztus
kínszenvedéséről, kereszthaláláról és temetéséről
emlékeznek meg - emlékeztetnek az előterjesztők
indítványukban, hozzátéve, a munkaszüneti nap
nagypéntek méltó megünneplését segíti elő-, olvasható az MTI hírei közt.

A nagyközség
megújult főtere

pályázat építészeknek és
egyetemi hallgatóknak

Az elmúlt két évben beküldött igényes és nívós pályaművek arra ösztönözték a kiírót, hogy tervezőknek és hallgatóknak immár egységes keretben, de külön kategóriákban ismét meghirdessék a „Minden építés alapja” pályázatot.

A
gármesteri hivatal hőszigetelésére is. A barackosi park rendezése során, kialakításra kerül egy
futópálya és szabadtéri fitneszpark, mellyel a lakosok életminőségét kívánjuk javítani.
Erre 4 millió forintot különítettünk el. Beruházás kezdődik a temetőben is. Térkövezés lesz a ravatalozó előtti területen, valamint
újraépítjük a déli kerítést. Komoly
megtakarítást jelent majd a pol-

gármesteri hivatal hőszigetelése
is. És, bár nem értünk egyet a teljes állami átvételével, még az önkormányzat pályázott és nyert el
az iskola energetikai felújítására
137 millió forintos uniós forrást.
A teljes nyílászárócsere mellett az új tanévtől már napelemes rendszerű lesz a teljes intézmény villamos energia ellátása.
(Vetési)
Fotó: Ferjancsics László

Dr. Almási Kitti
először Dunakeszin!

Bátran élni – Félelmeink
és gátlásaink leküzdése

V

Pályázni 4 kategóriában lehet:
• Betonépítészet tervezőknek
• Kreatív, művészeti megoldások építészeknek
• Betonépítés, építészet egyetemi hallgatóknak
• Anyag, technológia egyetemi hallgatóknak
A beérkezett munkákat független zsűri véleményezi, és azokat a pályázókat díjazzák, akik
egyedi látásmóddal, új felfogásban, illetve a legmagasabb szakmai színvonalon használják a betont.
A „Minden építés alapja 2017” pályázat
összdíjazása
1 200 000 Ft.

Március 28-án a népszerű Nyitott Akadémia
sorozat keretében először találkozhatunk Dunakeszin dr. Almási Kitti pszichológussal, akinek estjeit országszerte vastapssal köszöni
meg a közönség.
ajon miként kutathatjuk fel, hogy
miből erednek a félelmeink, gátlásaink, és tudatos munkával hogyan csökkenthetjük erejüket,
hogy ne akadályozzanak bennünket céljaink elérésében? A
nehéz témát dr. Almási Kitti
jó humorú, sodró előadói stílusa oldja, és teszi élvezetessé.

beton a víz után a második leggyakrabban használt anyag a Földön, ezért
a pályázat céljai között szerepel megismertetni a szakmával és a közvéleménnyel azon köz- és lakóépületeket, üzemeket,
telephelyeket és kreatív megoldásokat, amelyeknek a tervezése és megvalósítása során az elsősorban alkalmazott anyag a beton.
A Beton.hu felhívására elsősorban olyan építésztervezők, belső építészek, kreatív alkalmazók projektjeit, valamint egyetemi hallgatók elképzeléseit várják, akik nem félnek kihasználni
a betonban rejlő lehetőségeket, és kreatívan alkalmazzák azt.
Emellett a hallgatók olyan munkákat mutathatnak be, amelyek a betonhoz és alapanyagaihoz, valamint a technológiához kapcsolódnak.

Ismerje meg a tavalyi pályázat nyerteseit
ezen a linken: http://beton.hu/sajtokozlemenykreativ-innovativ-magyar-betonepiteszet/
További információ és a pályázatok
benyújtása:
www.beton.hu/palyazat
Beadási határidő:
2017. június 30. 24:00

Cél a minimalizálódó porkibocsátás

A helyszínen, kedvezményes áron lehet megvásárolni
dr. Almási Kitti könyveit, melyeket a szerző kérésre szívesen dedikál is.
Az
előadásra
jegyek
még kaphatók online, a
w w w.ny itot ta k adem ia .hu
oldalon és személyesen, a József Attila Művelődési Központban.

MUNKALEHETŐSÉG
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.
felvesz közterületi feladatok ellátására segédmunkásokat.
Előjegyzésbe veszünk továbbá a rendkívüli időjárásból eredő
akadályok elhárítására, alkalmi munkák végzésére közterületi
segédmunkásokat.
Kezdés: azonnal / megbeszélés szerint
Fizetés: bruttó 1000,-Ft/óra
Jelentkezésüket várjuk a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail címre,
levélben: 2122 Dunakeszi, Pf.:2. postafiókunkra
illetve személyesen a szállítási irodánkban:
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1. irodaépület.
telefon: +36 27/ 341 789/ szállítás

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

A

közel 7 milliárd forint összértékű környezetvédelmi beruházás célja, hogy a
jövőben szigorodó környezetvédelmi határértékeket is messzemenően teljesítse a gyár,
még inkább növekedjen az üzembiztonság, és a
térségben továbbra is stabil munkáltatóként legyen jelen a vállalat. Ennek a folyamatnak a része a jelenleg használatban lévő elektrofilteres
szűrőrendszer cseréje, melynek hátránya, hogy
olyan esetekben, amikor a szűrő kiesik a termelésből (például áramkimaradás esetén) vagy pedig ciklondugulás történik, előfordulhat kiporzás. A beépíteni kívánt zsákos porszűrő-rendszer segítségével, a Beremendi Cementgyárban
tapasztaltak alapján, a jelenlegi alacsony porkibocsátás tovább fog minimalizálódni. Szarkándi
János, a Duna-Dráva Cement Kft. elnök-vezérigazgatója 2017 februárjában fogadta Michael
Hoffmann-t, aki a 1,5 milliárd forint értékű beruházás fővállalkozója, az FLSmidth kivitelező
cég képviseletében érkezett Vácra. A már folyamatban lévő modernizációs lépések mellett, a
szűrőcseréről szóló szerződés aláírásával tovább
haladnak a beruházás munkálatai.
A modernizáció lépései
A Váci Cementgyár környezetvédelmi modernizációja 2016 nyara és 2018 áprilisa közötti

időszakban történik. A kivitelezés fővállalkozójával a szerződés aláírása 2016 júniusában megtörtént, ezt követően az év második felében a
tervezési és előkészítő munkák folytak. Novemberben elkezdődött a kivitelezés helyszíni előkészítése. A beruházás első kivitelezési időszakában, 2017. január-februárban a jelenlegi két alsó
ciklonfokozat cseréjét végezték, melynek célja, hogy a megújult technológiához a megfelelő áramlástani kialakítással rendelkező ciklonok hosszútávon biztosítsák az üzemelést. Az
acélszerkezetek beépítése január végéig befejeződött, majd a ciklonok belsejébe tűzállóanyagot építettek be. Ezt követően elkezdődött a szárítás folyamata, azaz a tűzálló betonok beépítése
során bevitt vizet párologtatták el a rendszerből
a felfűtés megkezdése előtt. A következő munkafázis március közepén kezdődik, ekkor indul
majd az új, 76 méter magas kalcinátor torony és
a bypass siló alapozása.
A beruházásról bővebben a DDC honlapján olvashat: http://www.duna-drava.hu/hu/
modernizacio
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Csokoládés, mogyorós pralinétorta
nyerte a Város Tortája címet
Dunakeszi várossá nyilvánításának 40. évfordulója alkalmából a hagyományos rendezvények mellett megemlékezésekre, új programokra is sor
kerül.

A

z emlékév első, rendhagyó
eseménye március 10-én volt
a VOKE József Attila Művelődési Központban. Az Önkormányzat az év elején felhívást tett közzé, melyben arra inspirálták a település cukrászmestereit, hogy alkossák meg a Város Tortáját.
A pályázatra a Dalvador cukrászda, a Sütiház,
a Kun Cukrászműhely, a Varázslatte Bisztró valamint a Mentes Cukrászda nevezett. Egyetlen
feltétel volt: a torta olyan recept alapján készüljön, amely korábban egyetlen üzlet kínálatában
sem szerepelt.
Bár a „legidősebb” cukrászda is csak három
éve működik a városban, mind az öt népszerű
az édességet kedvelők körében. A „Műremekeik” összetételét titokban tartották, sajátos, egyedi kreációikat helyezték el a bírálók asztalánál.
A jelen lévőket Erdész Zoltán alpolgármester
köszöntötte. A város jeles évfordulója számunkra nagyon fontos, fogalmazott. Sokféleképpen
igyekszünk a lokálpatriotizmust erősíteni s ennek egyik formája éppen ez a verseny. Ezt követően Kaszás Géza színművész, rendező azzal nyitotta meg a rendezvényt, hogy a település
polgárosodásának egyik jele, hogy egymás után
nyílnak a cukrászdák.
A zsűri elnöke Kaszás Géza volt, tagjai: Borsodi Eszter, a Szent István Általános Iskola 6.a
osztályos tanulója, Erdész Zoltán, Szabó Nikolett, az Alagi Tréningközpont lovas versenyző-

je, aki legutóbb Dunakeszit képviselte a Magyar Vágtán, valamint Zupka Sándor, a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub elnöke. Szemrevételezéssel valamint kóstolással döntötték el,
melyik cukrászda alkotása nyerje el a megtisztelő címet.
A zsűri szokás szerint nehéz helyzetben volt,
fogalmazott az eredményhirdetéskor Kaszás
Géza. – Csodálatos tortaköltemények érkeztek
a versenyre, a torta mindig a gasztronómia csúcsa. Itt is
csúcsteljesítmények
versenyeztek egymással, jó lenne, ha
hagyománnyá válna
ez a kezdeményezés
városunkban. Egyedi tortákkal és eljárásokkal és olyan ízekkel találkoztunk, amelyekkel máshol nem. Olyan produktumokat
kóstolhattunk, amelyek bárhol megállják a helyüket hasonló megmérettetésen.
Ezt követően hirdette ki a végeredményt: A
Város tortája elismerő címet a Kun Cukrászműhely alkotása nyerte meg.
A cukrászdát a Kun testvérek – Miklós és bátyja Péter – 2015 nyarán nyitották meg. Családi
vállalkozásban működnek párjaikkal és kollégáikkal. Minden helyben készül, sokfajta sütemény, torta megtalálható, egyedi termékeiket is
szívesen vásárolja a közönség.
– Nagyon örülünk a győzelemnek, nagy
kedvvel készítjük majd az év során. Mindketten
dunakesziek vagyunk, itt születtünk, itt élünk
most is és ezután is helyben tervezzük a jövőnket, fogalmaztak a testvérek.
A csokoládés, mogyorós pralinétorta, házi készítésű nugát krémmel és törökmogyorós pralinéval, egy fehér, illetve étcsokoládé musszal valamint csokoládé piskótával készült. A nyertes
tortával az év során számos városi rendezvényen találkozhat majd a közönség.
Katona M. István
A szerző felvétele

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

A

versenyre nevezhet minden olyan
magyarországi lakóhellyel rendelkező család, ahol legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel, továbbá 6–17 év közötti
gyereke(ke)t nevelnek.
A területi versenyeket a fővárosi és a megyei
balesetmegelőzési bizottságok bonyolítják le
2017. április 22. és május 28. között.

A pontos helyszínekről és időpontokról a verseny honlapján – www.kozlekedikacsalad.hu –
tájékozódhatnak az érdeklődők. A területi versenyre a fenti honlapon elektronikus úton, valamint a vetélkedő napján, a helyszínen személyesen lehet jelentkezni. Regisztráció!

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

11-én kerül sor budapesti központtal. A családok tesztlap kitöltése után autós és kerékpáros ügyességi feladatokban, műszaki ismeretekben és elsősegélynyújtás terén mérik össze felkészültségüket.
A verseny fődíja egy ŠKODA Rapid Spaceback,
amit bármely család megnyerheti, mely ismeri,
és megfelelően alkalmazni is tudja a mindennapok biztonságos közlekedéséhez szükséges szabályokat.
Ha a versennyel kapcsolatban bővebb információra van szüksége, kérem, olvassa el a versenyszabályzatot.
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Dézsenyi Zsófi nyerte a 2017-es,
nyolcadik alkalommal megrendezett Dunakanyar
Hangja tehetségkutató énekversenyt

Kísérőként jött,
győztesként távozott

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

A

mikor annak idején
Wernke Ádám fejéből kipattant a Dunakanyar
Hangja tehetségkutató énekverseny
ötlete, álmában sem gondolta
volna, hogy a 2010-es premier után 2017-ben már ott tart
majd, hogy a régiós vetélkedés
országos szintűvé válik, illetve több mint százan érzik azt,
hogy megmutassák, mi rejlik
bennük.

Dr. Dézsenyi Zsófi

„Nagyon hálásak vagyunk,
hogy Dunakeszi városa és a
felújított VOKE József Attila
Művelődési Központ befogadott minket. Fantasztikus volt
látni együtt a sok tehetséget,
akik a szó legszorosabb értelmében múlták egymást felül”
– jelentette ki a tehetségkutató
ötletgazdája, aki nemcsak azt
bizonyította be, hogy remek
szervező, hanem azt is, műsorvezetőnek is kiváló.
A döntőre teljesen megtelt
a nézőtér, és a zsűri négy tagja úton-útfélen nem győzte
hangsúlyozni, aznap este nem
üres frázis a „zsűrinek nagyon
nehéz dolga lesz”. Kaszás Géza
nem titkolta, több olyan tehetséget is látott a három szombat alatt, akik komoly pályát
befuthatnak.
„Csak rajtuk múlik, illetve
a lehetőségeken, hogy meddig
jutnak el. Az adottságaik, a tehetségük mindenesetre megvan” – tette hozzá a színművész-rendező.
Mindenesetre a finálét keresve sem indíthatta volna jobb dal, mint a nézőtéren csak magyar Freddy
Mercurynek hívott Arányi
Zsolt, aki szinte felrobbantotta a házat a Queen I want it
all című ópuszával. Ám ahogy
Zsolt is mondta, csak az álmai
fele valósult meg szombat este,
ugyanis csak a fellépési sorrendben lett első. Mert sorban

A zsűri tagjai

jöttek a különböző lírai vagy
kemény rockhimnuszok, saját
szerzemények, áriák és operettek, a nézők pedig vörösre tapsolták a tenyerüket valamennyi előadó hallatán.
A fődíjat azonban, a 2007ben az Eurovíziós Dalfesztiválon is győztes dalt – a szerb
Marija Seferovic által előadott
Molitva – ezúttal Dunakeszin
vitte diadalra dr. Dézsenyi
Zsófi, aki eredetileg el sem
akart indulni a versenyen.
„Kísérőként érkeztem a válogatásra, ám az énektanárom, illetve Wernke Ádám is arra bíztatott, induljak el. Miután min-

szor indult a versenyen – ezúttal célba is ért, hiszen Dunakeszi különdíját vehette át
Dióssi Csabától, a város polgármesterétől.
Nem utazott üres kézzel haza, a román határ mellé, Csengerre a Lingura-testvérpár sem, ugyanis amíg a
17 éves Tibi a felnőttek mezőnyében bizonyított, addig a 12
éves húga, Diána megnyerte a
gyermekek számára kiírt fődíjat Sia Chandelier számával.
„Nagyon boldog vagyok,
amiért sikerült nyernem. A
családban sok a zenész, a bátyámmal együtt már egy ideje

Dióssi Csaba polgármester
gratulál Török Blankának

dig van pár dal a tarsolyomban, így belevágtam, mondván
mit veszíthetek. Amikor bekerültem a döntőbe, hirtelen komolyra fordult minden. Miután a közigazgatásban dolgozom, így minden áldott nap a
munka után gyakoroltam. Hihetetlen, hogy sikerült nyernem, és ezt a csodálatos dalt én
is győzelemre tudtam vinni éppen tíz esztendő után” – árulta
el a boldog nyertes, aki a válogatáson és az elődöntőben musicalt énekelt.
Azt is elképesztő színvonalon.
Ám ne legyünk igazságtalanok a többiekkel sem, akik valamennyien a tökéletest tudták kihozni magukból. A Dunakeszin élő, nagy visszatérő
Török Blanka – már harmad-

tanulunk énekelni. Otthon sokat duettezünk, ám most külön indultunk, mert úgy éreztük, most külön van esélyünk
inkább” – mondta csillogó
szemmel Diána, miközben
egy pillanatra sem volt hajlandó megválni a díjától.
Hogy ő mekkora tehetség?
Talán ennek bizonyítására
álljon itt a hetedszer zsűriző
Toldi Tamás véleménye: „Jövőre gyere vissza, és nyerd meg a
felnőttek versenyét. Mindened
megvan hozzá!”
Egy biztos: Magyarországon
nagyon sok tehetséges ember
van. Ki ebben, ki abban. De
reméljük, jövőre, a kilencedik
Dunakanyar Hangján újabbakkal ismerkedhetünk meg.
M. L.
(Fotó: Gaspari János)
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Jótékonysági koncert a Migazzi szoborért

Mint arról már korábban beszámoltunk, a nyáron szobrot kap a váci városépítő Migazzi Kristóf püspök, az egész alakos bronz alkotás a püspöki palota Konstantin tér felőli oldalán kerül elhelyezésre.

A

z alkotás méretarányos
makettjét már számos
helyen – intézményekben, templomokban - szemre-

vételezhették a polgárok, gyűlnek az adományok a perselyekben, sokan a Migazzi Alapítvány számlaszámán (Migazzi

Alapítvány, 2600. Vác, Migazzi
tér 1. Raiffeisen Bank 1202600100108667-00100005) támogatják a szoborállítást, s természe-

tesen a váci önkormányzat is
hozzájárulást biztosít.
Április 1-jén a püspöki palotában - dr. Beer Miklós megyés
püspök fővédnökségével - jótékonysági koncertet rendeznek
a nemes cél megvalósítását segítendő, az eseményen Bogányi
Gergely Kossuth- és Liszt Ferenc díjas zongoraművész játékát élvezheti a közönség, közreműködik Bogányi Bernadett.
(A belépőjegyek mellett belépésre nem jogosító szoborjegyek váltásával is bárki támogathatja a szoborállítást.)

A világ legjobb
teniszoktatója Dunakeszin

A

Dunakeszi Tenisz Klub a városi önkormányzattal ös�szefogva néhány éve – az országban szinte egyedülálló módon –
bevezette az általános iskolások díjmenetes teniszoktatását, amely nagy
népszerűségnek örvend.
A negyedszázados klubot irányító Bogyó László elnök, és vezetőedző
fia, Bogyó Tamás szakmai ars poeticája a fiatalok igényes oktatása, a tenisz, a sport megszerettetése, melynek elősegítése érdekében rendszeres
továbbképzéseket tartanak az utánpótláskorú gyerekek tréningjeit irányító edzőik számára.
Fontos számukra a szakmai alázat és az igényesség, melynek jegyében Európában elsőként ők vásárolták meg a világ elsőszámú és legkeresettebb előadója, Mike Barrell Evolve
9 elnevezésű szakmai programját. A
12 év alatti teniszezők képzésében világsikert elérő szakember programja
az iskolatenisztől egészen a versenyteniszig segítséget nyújt a klubnak,
hogy minél sikeresebb legyen a gyerekek képzésében.
Mike március 11-én ellátogatott
Dunakeszire, ahol bemutatta a programot és emellett szakmai tapasztalatait is megosztotta a Dunakeszi Tenisz Klub stábjával – tájékoztatott Bogyó Tamás, aki szerint a
program átvétele, Mike Barrell személyes jelenléte és szakmai tanácsai
hozzájárultak ahhoz, hogy a dunakeszi klub tagja lehet annak a világ elitnek, amelybe összesen 25 klub, illetve akadémia tartozik. – Élve a rendkívüli lehetőséggel – a Magyar Tenisz Szövetség támogatásával – Mike
Barrell március 12-én a magyar
edzők számára tartott szakmai továbbképzést a Nemzeti Edzés Központban – mondta érdeklődésünkre
Bogyó Tamás vezetőedző.
Most már csak az edzőkön és a fiatalokon múlik, hogy mit tudnak kamatoztatni a világ legjobb teniszoktatójaként számon tartott Mike
Barrell szakmai tudásából.
(Vetési)
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Lovas és gyalogos viadal a dunakeszi Katonadombon
Immár hatodik esztendeje került megrendezésre a korhű öltözeteket és fegyvereket bemutató, az 1848-49-es eseményeket felelevenítő
Dunakeszi Viadal. Több kivetítő, drónok és mobil lelátó tette lehetővé, hogy a helyszínre látogató diákok és családok még teljesebb élményt
kapjanak.

D

unakeszi
városa
idén is két napos
eseménysorozattal
tisztelgett az 184849-es forradalom és szabadságharc évfordulóján az egykori hősök előtt. Ennek első
szakasza volt a március 14-én
délelőtt 11 órától tartott Viadal, melyet tíz órától rendhagyó történelemóra előzött
meg a helyszínen.
A megnyitón Dióssi Csaba,
a város polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, s tartott
rövid seregszemlét. Kiemelte:
bár a szabadságharc elbukott,
nem volt hiábavaló a küzdelem, hiszen a magyarság megmutatta erejét és ennek légkörében jöhetett létre a Kiegyezés alig két évtizeddel később.
Méltatta a huszárok jelentőségét, akik "a honvédség legütőképesebb, legveszélyesebb alakulatát" adták.
A látványos öltözetű huszárok jól képzett, gyorsan mozgó, s mégis ütőképes könnyűlovas egységei könnyedén zavarba hozták az ellenfél lovasait. Ezen a szép verőfényes
napon a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium, a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző
Egyesület és a mogyoródi lo-

vas hagyományőrzők jóvoltából kaphattunk ízelítőt a huszáros kardforgatásból. Külön
dicséret illeti a kiválóan képzett, nyugodt hátasokat, akik
az időnkénti erőteljes hanghatásokat is rezzenéstelenül tűrték.
A látványos bemutató a
honvédek lendületes rohamával kezdődött, de a lovasság és a tüzérség is derekasan
helytállt. Az osztrák oldalnak
ma sem kedvezett a szerencse:
egyszer még az ágyújuk is besült. A hadijáték során többször kémek is veszélyeztették
a hadműveleteket. Végül szuronyroham és kézitusa döntötte el a csata kimenetelét,
mely – a lelkes közönség ovációjától kísérve – természetesen a magyarok győzelmével
ért véget.
A délelőtt bizonyára sok
kisiskolás számára hosszan
tartó élményt jelentett: az igazi fegyverek látványa, a puskaropogás és ágyúdörgés, valamint a csatajelenetek látványa sok fiatal szívet feltüzelt.
A gyerekek már alig várták,
hogy mikor léphetnek ők is a
tettek mezejére: miután a magyar huszárok és nemzetőrök
sikerrel megvédték a papír-

házikókkal jelképesen felállított kis magyar falut, a diákseregek között is kemény csata
zajlott. Fakardokkal és papír
"ágyúkkal" és "ágyúlövedékekkel", valamint saját készítésű papírcsákókkal felszerelkezve csapott össze az "osztrák" és a "honvéd sereg".
Ez a rendhagyó történelemóra talán sok fiatal számára csak a kezdetet jelentette a
kulturális és nemzeti hagyományokban való komolyabb
elmélyülés felé vezető úton…
Tihanyi-Konda Szilvia
Fotó: Vörös István

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

Hét ország,
hét versenyző, hét arany

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

T

avaly hatalmas elismerés érte a Dunakeszin működő SVSE Kempo Clubot,
miután az elért eredményeik alapján
elnyerték az Év egyesülete elismerést.
Nos, Verók Péter vezetőedző tanítványai a 2017es szezon első komoly nemzetközi megmérettetésén, a Százhalombattán rendezett XV. Kempo
Nyílt Világkupán is bizonyították, nem véletlenül tartják őket a magyar mezőny egyik legjobb
klubjának.
Nos, Százhalombattán hét ország 46 klubjának 297 harcosa összesen 19 stílusban mérte
össze a tudását, és az SVSE hét versenyzővel vett
részt a nemzetközi viadalon. Valamennyien ragyogóan szerepeltek, hiszen a hét versenyző ös�szesen 7 arany, 12 ezüst és 3 bronzéremmel tért
haza Dunakeszire, míg az SVSE a 46 csapatból
az előkelő 8. helyen végzett a csapatversenyben.
„Hatalmas küzdelmeket, és szép technikai
számokat láthattunk. Mindenki igyekezett kihozni a maximumot önmagából, de ez nem
minden esetben volt elég a győzelemhez a rendkívül erős mezőnyben! Az orosz és ukrán versenyzők magas színvonalú teljesítményéhez sikerült nekünk is felnőni, de most még ők hagyták el többször győztesen a tatamit. Debütáló
versenyzőink közül Flórián Ilona azonnal egy
aranyéremmel nyitott az első napon, amihez
utána még két ezüstöt sikerült hozzátennie, míg
a másik, a nemzetközi mezőnyben szintén most
debütáló Schmidt Szabolcs két arannyal és egy
ezüsttel zárt. Minden versenyzőnek tiszta szívvel gratulálunk az elért eredményekhez, és további sok-sok hasonló élmény megélését kívánjuk számukra – jelentette ki Verók Péter vezetőedző.
A szakember hozzátette, a nyáron, Portugáliában rendezendő világbajnokságon is képesnek
tartaná versenyzőit hasonlóan jó szereplésre, ám
a klub költségvetése egyszerűen olyan szűkös,
hogy nem is álmodozhatnak arról, hogy szerepeljenek a legnagyobb korosztályos megmérettetésen.
„Összesen egy-másfél millió forint kellene a
felkészüléshez és az induláshoz, ám ezt egyszerűen nem tudjuk kigazdálkodni. Pedig kis tehetségeink immár a kemény nemzetközi me-

zőnyben is bizonyították, bizony lenne keresnivalójuk a világbajnokság mezőnyében is” – tette
hozzá Verók Péter.
M. L.
A Világkupán elért eredmények
• Csonka Máté: light contact II,
chikara curabe III,
• Flórián Ilona: kata I, light contact II,
önvédelem II,
• Gyökeri Noémi: kata II, fegyveres kata II,
önvédelem III, submission I.
• Gyökeri János: fegyveres kata I, önvédelem
III, chikara curabe I, submission II.
• Gyökeri Ágoston : fegyveres kata I,
chikara curabe II, submission II.
• Keszei Mátyás: fegyveres kata II,
önvédelem II, submission II.
• Schmidt Szabolcs: stop semi II,
chikara curabe I, submision I.
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