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TRIANONRA EMLÉKEZTEK VÁCON: 
A magyar nép 94 év után sem tud nyugodni

HARRACH PÉTER: A nagy változások 
régóta várattak magukra

DR. TUZSON BENCE: Tegyük erőssé az országot

Mint az ország több városában, így Vácon is megemlékeztek a trianoni eseményekre a Nemzeti Összefogás Napján, 
június 4-én. Az országzászlónál megrendezett program a Karolina Katolikus Általános Iskola diákjainak műsorával és 
Sasvári Sándor színész előadásával indult, majd a város vezetője, Fördős Attila tartott beszédet.

A trianoni megemlékezést Sződligeten a település nevét büszkén viselő Sződligetiek Baráti Köre szervezte, melynek keretében hagyományőrző együt-
tesek adtak műsort a község közelmúltban felújított főterén. A magyarságot 94. éve sújtó történelmi eseményről, a tragédiáról és nemzeti összefogás 
jelentőségéről Sződliget felvidéki testvértelepülése, Jólész polgármestere és Harrach Péter országgyűlési képviselő monda el gondolatait. 

– Minden évben eljövünk ide, mióta ez az országzászló elkészült – köszöntötte az emlékezésre egybegyűlt gödieket 
a Nemzeti Összetartozás Napján Markó József. A város polgármestere szerint e nap egyik üzenete: segítenünk kell a 
környező országokban élő magyarokat, hogy megkapják jogaikat, az autonómiát, a magyar állampolgárságot.

A 
polgármester felidézte a 
94 évvel ezelőtti esemé-
nyeket és beszélt arról, 
hogy ez ma hogyan érinti 

a magyarokat. 
- A trianoni szerződés megköté-

se után százezrek, milliók kerül-
tek az új államhatárok mögé. A 
magyarság lélekszámát tekintve, 
a magyar ajkúak egyharmadát el-

vesztette. Valamennyi elcsatolt te-
rület, Felvidék, Erdély, Délvidék 
lakosságát tekintve egyharmadá-
ban magyar ajkú volt. Nem fájna 
úgy, hogy az államalkotó nép or-
szágát feldarabolták, ha legalább 
etnikai alapon húzzák meg a hatá-
rokat – mondta és hozzátette: még 
94 év után sem tud megnyugod-
ni a magyar nép és elfogadni ezt 

a döntést. Beszédét M. Kiss Sán-
dor történész visszatekintése kö-
vette, aki azt hangsúlyozta, hogy 
a trianoni békeszerződés a győz-
tesek akaratát tükrözte. Szerinte 
Trianon bonyolult összefüggése-
ket takar. 

- Trianon, ez a fogalom nagy 
horderejű, Európa távlati politi-
káját meghatározó helység neve, 

egy új történelmi folyamat szüle-
tésének a színhelye, amely egyben 
egy új eljövendő háború bölcsőjé-
nek is bizonyult – hangzott el.

A Duna-parti megemlékezés vé-
gül a címeres országzászló meg-
koszorúzásával és virágok elhe-
lyezésével zárult le. 

Furucz AnitA

A Goj Motorosok díszkörével, 
Zámbó Emese ünnepi meg-
nyitójával és a Himnusz el-

éneklésével kezdődött június 1-jén 
a trianoni emlékezés Sződligeten. A 
25 éves hagyományőrző Szokolyai 
Dalárda műsorát követően Csányi 
János, Jászai Mari-díjas színmű-
vész, rendező Wass Albert Adjátok 
vissza a hegyeimet című versét tol-
mácsolta mély átéléssel.  

Barczi Ferenc, Jólész polgár-
mestere településnek a polgármes-
tere tartott beszédet, aki hangsú-
lyozta: a trianoni békeszerződés-
sel, olyan csapást mértek az or-
szágra, amelynek hatásai jelenleg 
is érezhetőek. „A trianoni béke-
szerződés gazdasági- társadal-
mi hatásait tekintve a magyar 
történelem legsúlyosabb teherté-
tele volt, mely egyaránt sújtotta 
és súlyt napjainkban is minden 
magyar állampolgárt nemzeti-
vallási és politikai hovatartozás 

nélkül. De mi büszkén vállaljuk 
nemzeti érzelmünket határon 
innen és túl békésen, de hatá-
rozottan. Lélekben és hagyomá-
nyokban egyesítjük újra a szét-
szakított országot és annak ma-
gyarságát.” – mondta a felvidéki 
polgármester.

Barczi Ferenc beszédét követő-
en a felvidéki település szülöttjé-
ről elnevezett jólészi Cházár And-
rás énekkar műsorát hallhatta a 
sződligeti Szabadság tér közön-
sége. 

Az ünnepi beszédet Harrach Pé-
ter, a KDNP parlamenti frakcióve-
zetője, a község országgyűlési kép-
viselője mondott, aki hangsúlyoz-
ta: „Akik itt vannak ezen a téren, 
mindnyájan tudják mit jelent Tria-
non fájdalma, de mindnyájan tud-
juk azt is, hogy mit jelent a nemze-
ti összetartozás. 2010-től ebben az 
országban nagy változások voltak. 
Ezek a változások részben régóta 

várattak magukra.” – mondta frak-
cióvezető. Harrach Péter ünnepi be-
szédének egyik legfontosabb üze-
nete így hangzott: „Akik képesek 
nemzetben gondolkodni, nem csak 
Trianon fájdalmát élik át, hanem az 
összetartozás örömét is. Átérezzük 
a Trianoni veszteségeket, a határo-
kon kívül rekedt családok nehézsé-
geit, de megvan a jövőbe vetett re-
ményünk is. A kettős állampolgár-
ság megadásával, megtörtént a köz-
jogi értelemben vett nemzetegyesí-
tés. Ez az intézkedés meghatározza 
a nemzet életének következő év-
tizedeit. Nem a határok módosítá-
sával, hanem a határok átlépésével 
vált lehetővé az egység megalkotá-
sa. Akik 2004. december 5.-én az 
egység ellen szavaztak, nem tudtak 
nemzetben gondolkodni. A Nemze-
ti Összetartozás Napjának törvény-
befoglalása, az emlékezést segíti. 
Fiataljaink, abban a tudatban nő-
nek fel, hogy újból egységes a ma-

gyar nemzet – nyomatékosította a 
politikus.  

Az ünnepi megemlékezésen köz-
reműködött Kiss Kata énekes, aki 
műsora végén a két énekkarral kö-
zösen elénekelte a Székely him-
nuszt. A Nemzeti Összetartozás 

Nap tiszteletére szervezett ünnep-
ség zárásaként a Goj Motorosok fel-
vezetésével a tömeg a 2. számú fő-
úthoz vonult, ahol megkoszorúzták 
a Trianon emlékművet.

A szerk.
Fotó: kesziPress

Ezt követően dr. Tu-
zson Bence ország-
gyűlés képviselő ün-

nepi beszédében azt a kér-
dést szegezte az ünneplő 
közönségnek, hogyan vesz-
hetett el az ország kéthar-
mada, az ország lakossá-
gának több mint fele Tria-
non következtében? Hogyan 
tűnt el az országból a gyárak 
több mint fele? S milyen kárt 
szenvedett ez az ország a ha-
táron innen és határon túl 
maradottak lelkében?

– A kommunizmus idején 
nem lehetett megemlékezni 
a határon túl maradt magya-
rokról. Lassan-lassan az év-
tizedek alatt feledésbe me-
rült, mi történt Trianonban 
– fogalmazott az ünnepi szó-

nok, majd így folytatta: – A 
határon túliak úgy érezték, 
magukra maradtak, nincs 
mögöttük egy anyaország. 

1990-ben a rendszerváltás-
sal ugyan egy katarzist vár-
tunk, de akkor, majd később 
a 2004-es népszavazáskor 

is láthattuk, hogy a magyar 
lelkekben milyen kár kelet-
kezett. Ha Trianon kérdése 
felvetődött, a magyar sajtó-
ban abban az időben, pozitív 
visszhangot nem kapott.

 De ma már másként néz-
zük ezt a helyzetet – hívta fel 
az egybegyűltek figyelmét 
a választókerület ország-
gyűlési képviselője, hiszen 
– ahogy fogalmazott - óriá-
si kihívás előtt állunk. Most 
Magyarországon a kormány 
és az országgyűlés már az 
egész nemzet kormánya és 
országgyűlése, hiszen legi-
timitását az egész nemzettől 
nyerte el. Ma már jogi köte-
lesség a magyarság képvise-
lete az Alaptörvényből adó-
dóan.

Tuzson Bence szerint új tí-
pusú parlamentarizmusra és 
kormányzásra van szükség 
a jövőben. Az Európai Unió 
arról szól, hogy bontsuk le 
a határokat. A határ, mint 
fogalom, a táradalom épí-
tésében egészen megválto-
zott. A közösségépítés egé-
szen más formái alakulnak 
ki, mint például a Facebook, 
s ezek mögött nincsenek ha-
tárok. A kormányzás eszkö-
zei is át tudják lépni a ha-
tárokat, azok relatívvá vál-
nak. Így küldhetünk az Eu-
rópai Parlamentbe is olyan 
magyarokat, akik a határon 
túl élnek. - Minden telepü-
lésnek, legyen az határon in-
nen vagy túl, osztoznia kell 
a felelősségben – hangsú-
lyozta az ünnepség szóno-
ka, mert azzal hogy szavazó-
polgárokká váltak, a lehető-
ség mellett felelősséget is je-
lent: a választásokkor a tel-

jes magyarságról döntenek.  
– Trianon tragédia volt az 
egész nemzet történetében, 
de ma már egy lehetőség-
ként kell felfognunk, ami 
lehetővé teszi, hogy a ma-
gyarságot a süppedésből 
kiemelve erős országgá te-
gyük. Akkor tudjuk az or-
szágban a teljes magyar-
ság érdekeit képviselni, ha 
erős országban élünk. Ha 
erősek leszünk mind lélek-
ben, mind gazdaságban, a 
15 milliós magyarság bol-
dog magyarság lesz – zárta 
ünnepi beszédét az ország-
gyűlési képviselő.

A megemlékezés folyta-
tásaként az egybegyűltek a 
Huzella Tivadar Általános 
Iskola tanulóinak műsorát 
hallgathatták meg, ezt köve-
tően elhelyezték az emléke-
zés koszúit. Az ünnepség a 
Szózat közös eléneklésével 
ért véget.

Fördős Attila 
polgármester

Harrach Péter 
országgyűlési képviselő
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Pedagógusnapi ünnepség Dunakeszin

Dunakeszin a határon túli 
magyarokkal emlékeztek Trianonra

A Pedagógusnap alkalmából Dunakeszi város Önkormányzata június 6-án ünnepséget ren-
dezett a Radnóti Miklós Gimnáziumban. A megjelenteket – köztük Dióssi Csaba polgármes-
tert és Eich László tankerületi igazgatót – Szabó Katalin, a Programiroda munkatársa kö-
szöntötte.  

A Nemzeti Összetartozás Napjának megemlékezése a József Attila Művelődési Központ zsúfolásig megtelt termében dr. Tőkéczki László elő-
adásával vette kezdetét Dunakeszin. A történész felvázolta azt az utat, amely Trianon tragédiájához vezetett, felidézve, hogy hazánk sorsáról 
nem a nemzet tagjai, hanem a mindenkori nagyhatalmak döntöttek az éppen aktuális politikai szempontjaik szerint. 

A rendezvény ünnepi műsor-
ral kezdődött, melyen a Far-
kas Ferenc Alapfokú Művé-

szeti Iskola táncművészeti tansza-
kának balettkara, Ungár Cecília, 
a zongora tanszak növendéke va-
lamint az ütőtanszak dobosai lép-
tek fel nagy sikerrel. Ez utóbbi csa-
pat a márciusi országos ütő kama-
ra versenyen 2 arany, 2 ezüst díjat 
és tanáruk, Stefán Tivadar tanári 
különdíjat kapott.

Ünnepi beszédében Eich Lász-
ló a köszönet szavaival „szólítot-
ta meg” a pedagógusokat, akik ál-
dozatos, odaadó munkát végeznek 
a város intézményeiben tanuló di-
ákok és a település óvodáiba járó 
gyermekek érdekében. 

A továbbiakban felidézte az el-
múlt tíz hónap történéseit. Szólt az 
elmúlt évtizedek legnagyobb válto-
zását hozó Köznevelési törvényről, 
kiemelve, hogy a pedagógus pálya 
presztízsének növekedésében és 
az oktatásügy állami szférán be-
lül elfoglalt helyének megítélésé-
ben fontos előrelépés történt. Ki-
emelte a jelentős béremelést, va-

lamint a pedagógusi minősítési 
rendszer bevezetését. Hangsúlyoz-
ta, hogy a tankerület mind az Ön-
kormányzattal, mind a fenntartá-
suk alá tartozó intézmények veze-
tőivel páratlanul jó munkakapcso-
latot ápol. A városvezetés kiemelt 
figyelemmel kíséri az iskolák, óvo-
dák szakmai munkáját, és minden 
támogatást megadnak a színvona-
las feladatellátás érdekében. En-
nek ékes példája, hogy a város si-
keres gazdálkodásának köszönhe-
tően a pedagógusnap alkalmából 

az Önkormányzat valamennyi ok-
tató-nevelő munkában résztvevő 
dolgozót jutalomban részesített.

Az országos átlagot meghaladó 
beiskolázási mutatók szükségessé 
teszik az iskolai férőhelyek bőví-
tését, illetve a tervbe vett új isko-
la építését. Már lezajlottak ennek 
előkészítő munkálatai, melyek-
ben a városvezetés mellett Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő is 
jelentős szerepet vállalt. 

A továbbiakban részletesen 
szólt a tanintézményekben végzett 
magas színvonalú oktató-nevelő 
munka nyomán a tanulmányi- és 
sportversenyeken elért sikerekről. 
Ugyancsak elismeréssel beszélt az 
óvodákban folyó magas szintű ne-
velőmunkáról. 

A beszédet követően adta át 
Dióssi Csaba és Bocsák Istvánné 
családügyi tanácsnok a Képvise-
lő testület által odaítélt Év Peda-
gógusa díjat Tolnai Mártának, a 
Pest Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat Dunakeszi Tagintézménye 
munkatársának, Dr. Domoszlai 
Erzsébetnek, a művészeti iskola 

zongora tanszak vezetőjének, va-
lamint Hajdara Józsefnének, a 
Játszóház óvoda óvodapedagógu-
sának. A tanári Lenau-díjat idén 
Harmos Ildikó, a Radnóti Gimná-
zium német szakos tanára vehette 
át Dr. Mervald Annától, a Duna-
keszi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökétől és Kollár Albin 
elnökhelyettestől. 

Bejelentették, hogy a pedagógus-
nap alkalmából rendezett központi 
ünnepségen, május 30-án Lengyel 
István, a gimnázium művészeti 
rajz szakos tanára Németh László 
díjat, Seprényi Zoltánné, a Vasút a 
Gyermekekért Alapítvány dunake-

szi óvodájának vezetője Brunszvik 
Teréz díjat vehetett át Balogh Zol-
tán emberi erőforrások miniszte-
rétől. Kettőjüket virággal és aján-
dékkal köszöntötte Tuzson Bence 
országgyűlési képviselő.

Az ünnepség további részében 
emléklapokat adott át Eich Lász-
ló a nyugállományba vonuló pe-
dagógusoknak, az oktatási intéz-
mények igazgatóinak és helyette-
seiknek. Végezetül Dióssi Csaba, 
Bocsák Istvánné és Eich László 
hét egykori pedagógusnak színes 
diplomát nyújtott át

kAtonA M. istván

A szerző Felvételei

Mint mondta, a trianoni bé-
kerendszer igazi hazugsá-
ga, hogy miközben a népek 

önrendelkezési jogáról beszéltek, 
aközben éppen a nemzeteket nem 
kérdezték meg. - A nagyhatalmi 
döntések kényszerei hozták össze 
mindazt, ami ma Európában van, s 
annak minden következményét. A 
trianoni békeszerződés olyan nagy-
hatalmi döntéssorozat volt, amely-
ben pillanatnyi érdekek mentén 
felszabták Európát – fogalmazott 
Tőkéczki László.

Az ünnepi megemlékezés a Kö-
röndön 2013-ban közadakozásból 
felállított országzászlónál folyta-
tódott, amely a Himnusz közös el-
éneklésével vette kezdetét. 

 - Hangszer voltam az Isten kezé-
ben, ki játszott rajtam néhány dal-
lamot – idézte Juhász Gyula szava-
it Skripeczky István, a rendezvény 
egyik szervezője, a Dunakeszi Civi-
lek Baráti Köre elnöke párhuzamot 
vonva azzal, hogy a Teremtő segítsé-

gével, egy évvel ezelőtt civil összefo-
gással sikerült Dunakeszin is létre-
hozni az országzászló emlékművet. 
Külön köszöntötte dr. Tőkéczki Lász-
ló történészt és a határon túlra sza-
kadt országrészek, valamint a törté-
nelmi egyházak jelenlévő képviselőit, 
majd felolvasta Dióssi Csaba polgár-
mester köszöntő sorait, aki más fon-
tos elfoglaltsága miatt személyesen 
nem tudott megjelenni a megemléke-
zésen. A település első embere üze-
netében hangsúlyozta, négy évvel ez-
előtt olyan döntés született, amelyre 
méltán lehetünk büszkék: az Ország-
gyűlés a Nemzeti Összetartozás nap-
jává nyilvánította az első világhábo-
rút lezáró igazságtalan trianoni bé-
keszerződés aláírásának napját, júni-
us 4-ét, amely így már nem csak em-
lék- vagy gyásznap, hanem az egység 
napja is. „Büszke vagyok arra, hogy 
akkori országgyűlési képviselőként 
én is igennel szavazhattam, én is ré-
szese lehettem annak az építő mun-
kának, amelyet az elmúlt négy év-

ben nemzetünkért végeztünk. Rég-
óta vártunk arra, hogy kimondhas-
suk: ÖSSZETARTOZUNK! …ma már 
büszkén állhatunk itt, a nemrég el-
készült Országzászlónk előtt, hiszen 
hittel, és szembeszállva az egységet 
elnyomó hangokkal megküzdöttük 
azért, hogy határon túli társaink újra 
azt érezzék, hozzánk tartoznak, szá-
mítunk rájuk és számíthatnak ránk. 
Mára elég erősek lettünk ahhoz, hogy 
a magány és tehetetlenség érzése he-
lyett tenni akarást érezzünk.”

A felolvasott polgármesteri kö-
szöntőt követően Guttmann Vil-
mos helyi borász, műkedvelő elő-
adóművész Juhász Gyula Trianon 
című versét szavalta el megrendí-
tő átéléssel, majd ünnepélyesen fel-
vonták az országzászlót, melyet a 
Szent István cserkészcsapat tagjai 
hoztak a zászlórúdhoz.

A határon túli magyarok képvi-
seletében Ipolykeszi polgármester 
asszonya, Kosik Szilvia, és a kár-
pátaljai költő, Lengyel János mon-
dott beszédet, akik az összetarto-
zás, az anyaország segítségének je-
lentőségét hangsúlyozták. 

A Bárdos Lajos Általános Iskola 
diákjainak – Bozsik Réka, Buda-
vári Júlia, Miklósváry Gréta - éne-
ke követte a megemlékezést, majd 
Szombat István, az emlékmű létre-
hozásának egyik szervezője szólt 
az ünneplő közönséghez, hangsú-
lyozva: nagy öröm, hogy ennyien 
összegyűltek ezen a megemléke-
zésen, párthovatartozástól függet-
lenül, fiatalok, idősek. Mint mond-
ta, az egybegyűlteket az összefo-
gás szava hívta ide. Száműzni kell 
a széthúzást, össze kell fogni, mert 

az a nemzet, amely nem tud össze-
fogni, az gyenge marad, és mások 
kiszolgálójává válik. Szombat Ist-
ván beszédét Tamási Árontól köl-
csönzött idézettel zárta: ”A madár-
nak szárnya van, és szabadsága, az 
embernek szülőföldje és sok tenni-
valója.”

Az ünnepség végén a történelmi 
egyházak helyi képviselői áldották 
meg az országzászlót, majd az em-
lékezők közösen elénekelték a Szé-
kely himnuszt.

A szerk. 
Fotó: kesziPress

Eich László 
tankerületi 

igazgató

Kosik Szilvia Ipolykeszi polgármestere Szabó József plébános
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Kolozsvár- Hunyadi Mátyás szobra

Regionális megemlékezés Vácon 
a holokauszt 70. évfordulóján

Vác Város Önkormányzata, Ipolyság Város Önkormányzata, Váci Zsidó Hitközség tisztelettel meg-
hívnak mindenkit Vác és a tágabb régió zsidósága deportálása 70. évfordulója emlékére rende-
zendő regionális megemlékezésre, melyet 2014. június 24-én 10.00 órakor a váci Izraelita Teme-
tőben (Vác, Óberlander tér 1. volt Naszály utca 43.) tartunk.

E
mlékezzünk együtt 
a Duna - Ipoly - 
Galga menti telepü-
lések elhurcolt zsi-

dóságáról, határokon innen 
és túlról.

A szervezők ezúton meg-
hívják azon települések pol-
gármestereit és országgyű-
lési képviselőit is ahonnan 
1944-ben zsidó lakosokat 
deportáltak.

Duna menti települések: 
Vác, Göd, Kosd, Nagymaros, 
Penc, Szob, Szokolya, Sződ, 
Sződliget és Verőce.

Ipoly menti települések: 
Balassagyarmat, Ipoly-
ság (Sahy), Letkés, Nagy-
börzsöny, Szécsény és 
Vámosmikola.

Galga menti települé-
sek: Aszód, Bag, Domony, 
Galgagyörk, Hévízgyörk, 
Kartal,Tura és Verseg.

Köszöntőt mond Fördős 
Attila, Vác Város polgár-
mestere és Harrach Péter 
országgyűlési képviselő.

Megemlékező beszédet 
mond Turai János, a Váci 

Zsidó Hitközség elnöke. 
Megemlékező Gyász-szer-
tartást tartja Dr. Róna Ta-
más vezető rabbi és Nógrá-
di Gergely kántor.

 A rendezvény alkalmá-
ból emlékművet avatnak a 
Duna-Ipoly-Galga menti te-
lepülések elhurcolt zsidó 
polgárai emlékére.

 Az év hátralévő részé-
ben több megemlékezés is 
lesz Vácon, avatásra kerül 
még a munkaszolgálatos-
ok emlékoszlopa, valamint 
a Holokauszt Regionális Ok-

tató és Kutató Központ meg-
nyitása, ahol a régió oktatási 

intézményeiben tanuló diá-
koknak tartanak történelem 
oktatást, valamint a történe-
lem tanároknak, és a telepü-
lések néprajz kutatóinak biz-
tosítanak kutatási lehetősé-
get. Kiállításokat szerveznek 
a Magyar Zsidó Levéltárral, 
a Páva utcai Holokauszt Em-
lékközponttal és a Tom Lan-
tos Intézettel.

  Nyáron és ősszel emlék-
táblák avatására is sor ke-
rül, id. Antall József, Radnó-
ti Miklós, Henrich Slawik és 
Tom Lantos emlékére, akik-
nek személye a holokauszt 
óta kötődik a városhoz és a 
régióhoz.

Három könyv jelenik meg 
rövidesen a helyi és a régió 
zsidóságának napjainkban 
is látható emlékeiről, a váci 
gettó házakról és a bennük 
lakók pontos névsoráról, 
valamint a Holokauszt Re-
gionális Oktató és Kutató 
Központ munkájáról és ter-
veiről.

  turAi János elnök

váci zsidó Hitközség

Június 3-6-ig határtalan 
élményekben volt ré-

szünk. Kolozsvár belváro-
sában, majd a Házsongárdi 
temetőben jártunk az első 
napunkon. A parajdi sóbá-
nya levegőjétől felfrissülve 
Zeteváraljára, szállásunkra 
érkeztünk. Másnap megem-
lékeztünk a nemzeti össze-
tartozás ünnepéről, majd 
a Madarasi Hargita csú-
csára kirándultunk. Párat-
lan kilátás tárult szemünk 
elé. Délután a helyi diákok-
kal focimeccset vívtunk. A 
zetelakivíztározó föld alat-

ti alagútjaiban is barangol-
tunk. Felejthetetlen napo-
kat töltünk e csodás vidé-
ken: az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Határtala-
nul pályázata segítségével. 
Előttünk állnak még izgal-
mas programok: Gyilkos-tó, 
Békás-szoros, Csíksomlyó, 
Nagyvárad. Június 11-én is-
kolánkba várjuk a Hazajá-
rók sorozat szerkesztőjét: 
Kenyeres Oszkárt élmény-
beszámoló napunkra. Üd-
vözlettel: Váci Radnóti Mik-
lós Általános Iskola  7.a és 
7.b osztálya.

Útibeszámoló 
Székelyföldről

2. Városi Konzultáció
Tisztelt Dunakeszi Polgár!
A napokban minden 16. életévét betöltött lakótársunknak 
eljuttatunk egy borítékot, amelyben megtalálja a kérdőívet, a 
leadóhelyek listáját, valamint a tájékozott döntésekhez szük-
séges kiadványokat.
A kérdőívet kitöltve leadhatják a leadóhelyeken elhelyezett 
ládákba, vagy a papír jobb felső sarkában található vonalkó-
dot beírva kitöltheti online is a dunakeszi.hu oldalon.
A leadóhelyek listáját megtalálja a kísérő levél hátoldalán.
Amennyiben nem kapott Konzultációs borítékot, illet-
ve nem kapott annyit, ahány 16. éven felüli bejelentett 
lakos van háztartásában, címét feltüntetve jelezze azt  
a programiroda@dunakeszi.hu email címen.
Köszönjük, hogy Ön is részt vesz Dunakeszi, a Mi Városunk 
jövőjének építésében.

Turai János



5Dunakanyar Régió2014. június 11.

 

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

Tartalmas párbeszéd 
a Nyugdíjas Kiránduló Klubban

Negyedik alkalommal, június 4-én találkozott a VOKE József Attila Művelődési Központban a Du-
nakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub tagsága a város vezetőivel, hogy közösen megbeszéljék az el-
múlt esztendő eredményeit, s az elkövetkezendő időszak terveit. 

Terbe Józsefné klub-
vezető köszöntöt-
te Dióssi Csaba pol-

gármestert és Manhalder 
Zoltánnét, a Lakosságszol-
gálati osztály vezetőjét, 
majd a később megérkezett 
Dr. Pál Miklóst, a Szakor-
vosi Rendelő igazgatóját. 
Köszönetet mondott azért, 
hogy a múlt év áprilisi talál-
kozón elhangzott kéréseik 
megoldást nyertek. Kiemel-
te többek között, hogy a vá-
rosban eddig is színvonalas 
zenei programok voltak, de 
Farkas Pál zeneiskolai igaz-
gató kinevezése óta a szín-
vonal tovább emelkedett. 
Megemlítette még, hogy a 
355-ös klubtaglétszám idén 
eddig 44 új taggal bővült. 

A polgármester elöljáró-
ban megköszönte a három 
és fél éves értékes együtt-
működést, nagy segítség 
volt számukra a különbö-
ző kiemelt programok lebo-
nyolításában a klubtagok tá-
mogató munkája. Emellett a 
mindennapi életben tapasz-

talt problémák, megoldást 
igénylő jelenségek felvetése 
is rendkívül hasznos volt.

A ciklus során a város ve-
zetése az összefogás jegyé-
ben zajlott le és ez alapoz-
ta meg a képviselő testület 
hatékony működését, mond-
ta bevezetőben Dióssi Csa-
ba, majd rátért az elért ered-
mények felsorolására. (Er-
ről lapunk májusi számá-
ban részletesen beszámolt 
a polgármester. A szerk.) A 
további tennivalókról szól-
va elmondta többek között, 
hogy új háziorvosi körzete-
ket igyekeznek kialakítani, 
hogy csökkentsék a zsúfolt-

ságot. A képviselők már há-
rom új körzet területét meg-
szavazták, de eddig még 
csak Dunakeszi - Alsóra si-
került orvost kapni. Szólt 
arról is, hogy szeretnék fel-
újítani a művelődési köz-
pont épületét, jelenleg ter-
vezik a fűtési rendszer kor-
szerűsítését. 

Kérdésekre válaszolva el-
mondta, hogy a rémhírek-
kel ellentétben a Lányi Fe-
renc parkban nem létesí-
tenek parkolót. A gyárte-
lepi történelmi városrészt 
meg kell óvni, és átalakítá-
si munkálatokat nem lehet 
engedély nélkül elvégezni. 

A városszépítéssel kapcso-
latban a virágosítást sze-
retnék bővíteni, és ha sike-
rül összefogni a lakótelepi 
családokkal, akkor szeret-
nék elindítani a PanelPark 
Propgramot, amely során 
egy kis kertrészt kapna min-
den ház. A közbiztonságról 
szólva kiemelte, hogy a ter-
vezés stádiumában van több 
mint száz térfigyelő kamera 
felállítása, ami szinte lefedi 
majd a település egész terü-
letét. 

Járdaépítés, ünnepi ingye-
nes buszjáratok bővítése, 
piac, köztisztaság s még egy 
sor egyéb kérdésre adott a 
továbbiakban is érdemi vá-
laszt a polgármester. 

A Szakorvosi rendelőinté-
zetben a sorban állás min-
dennapos probléma. En-
nek enyhülése azon is mú-
lik, hogy az OEP-től meny-
nyi szakorvosi óraszámot 
kapnak. Ezt erősítette meg 
egyebek között Dr. Pál Mik-
lós, a rendelőintézet igazga-
tója.   

A közel három órás, mind-
két fél számára tartalmas 
eszmecsere most is igazol-
ta, hogy fontos és érdemes a 

jövőben is megrendezni a ta-
lálkozót. 

kAtonA M. istván

A szerző Felvételei

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 

Telefon: 30/64 50 616 • 30/49 88 629 www.citroenvac.hu

www.citroenvac.hu

Apróhirdetés

• ELADÓ NAGYMAROSON - SZEMBEN A VISEGRÁDI VÁRRAL - 330 nöles ÜDÜLŐTELEK 
2 SZINTES TÉGLAÉPÜLETTEL, SOK EXTRÁVAL. Tel: +3630-273-6250

• Dunakeszi, Kiserdő u.10. szám alatti négylakásos társasházban 60 nm öröklakás, 60 nm 
beépíthető tetőtérrel, garázzsal, műhellyel, és kerttel 22.000.000.-Ft-ért eladó. Érdeklődni 
lehet: 06-209127190-es telefonon.

• Eladó 300 négyszögöles telek Gödön a termálfürdő közelében,  
a dr. Babitz József u. 2. szám alatt. Ár: 12 M FT. Érdeklődni: Solymosi: 06-27-341-051

A város vezetői tartalmas párbeszédet 
folytattak a nyugdíjasokkal
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Túrázók célkeresztjében 
A DUNAKANYAR

Fúvószenekari találkozó Dunakeszin 

Vác adott otthont a Gyalogtúrázok Országos Találkozójának
Több százan érkeztek Vácra a Gyalogtúrázok XXI. 
Országos Találkozójára, melyet június 6-9-ig ren-
deztek a festői Dunakanyarban, hogy a pünkösdi 
hétvégén gyalogosan, biciklivel és hajóval bejár-
ják a környéket. 

A rendezvény megnyitó-
jára, június 6-án, pén-
teken este a Duna-

parti József Attila sétányon 
felállított központi sátorban 
került sor, ahol Fördős At-
tila polgármester, a rendez-
vény fővédnöke köszöntöt-
te a megjelent résztvevőket, 
majd Papp László, a Pannó-
nia Házban lévő Váci Érték-
tár vezetője mutatta be Vác 
kulturális értékeit. 

A városvezető beszédé-
ben az egészség fontossá-
gát hangsúlyozta, amelyhez 
szerinte elengedhetetlen a 
friss levegő és a kirándulás. 
A megjelenteket pedig arra 
buzdította, hogy családjuk-
kal együtt jöjjenek vissza, 
mert Vác egy vendégszerető 
város. 

-Elgondolkodtam azon, 
hogy vajon hány olyan váci 
van, aki legalább évente 
egyszer elmegy a Naszály 

hegyre kirándulni, és há-
nyan lehetnek azok, akik 
évente egyszer meglátogat-
ják az ártéri tanösvényt.  Hi-
szen itt élünk 35 ezren. Azt 
hiszen nagyon kevesen van-
nak ilyenek. Ez a program 
erre is rávilágít és talán töb-
ben fognak kimenni a termé-
szetbe, mint eddig – mondta 
Fördős Attila és köszönetet 
mondott a támogatóknak és 
a szervezőknek.

Papp László színes elő-
adásban mutatta be az ezer-
éves Vác történelmi, művé-
szeti és épített értékeit, a 
belvárosban található múze-

umok rendkívüli kínálatát. 
Az Ipoly Erdő Zrt. kommu-

nikációs vezetője Vác és tér-
sége környezeti szépségeiről, 
az erdő és vadgazdálkodás 
eredményeiről, a turizmus 

kulturált kiszolgálásának je-
lentőségéről beszélt.

A gyalogtúrázók közel ezer-
fős vendégserege előtt a szö-
vetség vezetői mellett megje-
lentek a rendezvényt támoga-
tó DDC vezető munkatársai, 
a Gönczöl Alapítvány képvi-
selői, helyi idegenforgalmi 
szakemberek, de ott volt a 
vendégek biztonságát garan-
táló Váci Rendőrkapitányság 
vezetője, Latorovszky Gá-
bor is.  

A rendezvény négy nap-
ja alatt számos kirándulás, 
teljesítménytúra, kerékpár-
túra, hajókirándulás várta 
az érdeklődőket, de családi 
programokkal is készültek a 
szervezők. 

Az országos eseményt a 
Budapesti Természetbarát 

Sportszövetség és a Pest Me-
gyei Természetbarát Szövet-
ség szervezte.

(B. szentMártoni)
Fotó: kesziPress

A múlt év őszén 
Simonffy György, a 
Farkas Ferenc Alap-

fokú Művészeti Iskola kivá-
ló rézfúvós tanára fogalmaz-
ta meg, hogy – mivel a város-
ban három fúvószenekar is 
működik, kettő a zeneiskolá-
ban és mellettük a Dunake-

szi Koncertfúvósok – hasz-
nos lenne megyei fesztivált 
rendezni, amelyen több kivá-
ló együttes is bemutatkozhat-
na. Kezdeményezése azonnal 
meghallgatásra talált Farkas 
Pál igazgató személyében, s 
így történt, hogy a zeneiskola 
és a VOKE József Attila Mű-

velődési Központ közös szer-
vezésében létrejött a rangos 
zenei esemény.

Öt zenekar muzsikált ezen 
a napon városszerte majd 
pedig a Gálakoncerten. Dél-
előtt a Városháza előtt, a 
Casalgrande téren, a Gödi-
Tesco és az Auchan parkolói-
ban, valamint a Horányi Rév-
nél térzenékkel „toborozták” 
a közönséget s ennek is kö-
szönhető, hogy a Köröndön 
délután megrendezett hang-
versenyre szép számmal ér-
keztek az érdeklődők.

Kezdéskor Csoma Attila, 
a művelődési központ igaz-
gatója köszöntötte a megje-
lenteket, majd Dióssi Csaba 
polgármester mondott meg-
nyitót. Felidézte: már a cik-
lus elején elhatározták, hogy 
a dinamikus infrastrukturá-
lis fejlesztés mellett közös-
ségfejlesztő programokkal, 
köztük újabb kulturális ese-
ményekkel gazdagítják to-
vább a város életét. Utóbbi-
aknak kezdeményezője a ze-
neiskola és a művelődési köz-
pont, szervezője és koordiná-
tora pedig a Programiroda. 

A szikrázó napsütés elől a 
terebélyes gesztenyefák hű-
vös és hangulatos árnyékába 
húzódva kezdődött a koncert, 
melynek műsorvezetője Far-
kas Pál volt. Elsőként Veres-
egyház Város Fúvószeneka-
rát hallgathattuk Szellinger 
Tamás vezényletével. Őket 
követte Nagymarosról a Du-
nakanyar Fúvósegyüttes, 
karmesterük Újvári Gábor 
volt. Harmadikként a városi 
művészeti iskola Ifjúsági Fú-
vószenekara játszott Szil-
ágyi Szabolcs Balázs veze-

tésével. Nem kis várakozás 
előzte meg a csepeli Egressy 
Béni Református Művészeti 
Iskola zenekarát Péntek Já-
nos (Artisjus, Csepel Örök-
ség valamint Auth Henrik dí-
jas) vezényletével. Zárásként 
a Dunakeszi Városért Pla-
kettel kitüntetett Dunakeszi 
Koncertfúvósok léptek szín-
padra Tóth Ferenc karnagy 
vezetésével.

Aztán jött a ráadás. A 
Bombardier lépcsőjén, da-
colva a tűző napsütéssel, ösz-
szeállt az öt zenekar és az 
egymást követő karmeste-
rek dirigálásával a fúvószene 
klasszikus műfajának számí-

tó indulók közül ötöt játszot-
tak el.  

A rendkívül igényes, nagy 
sikerű gálakoncerten a kivá-
ló zenekarok műsorában nép-
szerű dallamokat és komoly-
zenei műveket egyaránt hall-
gathattunk. Örömmel léptek 
fel az együttesek, s a zenei él-
ményben örömmel osztozott 
a közönség is. Ez adta meg 
az első fesztivál igazi rang-
ját s reméljük, hogy új hagyo-
mány született, melynek jövő 
évi folytatásában bízvást re-
ménykedhetünk.

kAtonA M. istván

Fotó: vörös istván

Dunakeszi már eddig is gazdag kulturális élete 
újabb színfolttal gyarapodott. Első ízben rendez-
ték meg június 7-én öt zenekar részvételével a 
Pest megyei Fúvószenekari Fesztivált, amely már-
is nagy sikert aratott. 

A Búzaszem Hagyo-
mányőrző Délután so-
rán az összes búzasze-

mes iskolás gyerek föllépett 
énekkel, zenével, tánccal, 
majd a profi népzenészek ad-
tak koncerteket, este a tánc-
házhoz szolgáltattak kitűnő 
talpalávalót.

A Gödi Juniális szenzáci-
ós előadással kezdődött a 
Maszk Bábszínház közremű-
ködésével, majd Kállay Bori 
és Berkes János énekelt az 
érdeklődőknek. Este a le-
gendás 70-es évek idéződtek 
meg szép számú közönség 
előtt a Syrius- Mini koncer-
ten, melynek különlegessé-
ge volt, hogy a Mini együttes 
ugyanabban a fölállásban 
játszott- és nagyon jól!-, mint 
1971-ben!

Június 13-án Jelenits ta-
nár úr tart előadást Hrabal 
egyik novellájáról, 15-én a 
Gödi Gaude Kórus vendé-

ge lesz egy izlandi kórus, 27-
én pedig a Belga Sörházban 
lép föl a Rozsnyói Trió és a 
Dresch Quartet a Gödi Jazz 
Napok keretében.

Fotó: kurdi iMre, 
kesziPress

Nagyszerű programokkal nyílt meg a fesztivál: a 
Fétis Cross-futás és Családi Sportnap programja-
in 45 gyerek, felnőtt focicsapat vívott küzdelmet 
a kupákért, érmekért, 400 futó indult a különbö-
ző távokon, sok család vett részt a Családi csa-
vargás nevű ügyességi és váltóversenyben. 

Gödi Családi 
Fesztivál 2014

Vác vezetői szívélyesen 
fogadták a túrázókat

A legendás Mini együttes

Kállay Bori és Berkes János

Dunakeszi Fúvószenekar

Dióssi Csaba 
polgármester
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A központi könyvtári 
programok sorában 
elsőként említjük meg 

a Széchenyi István Általános 
Iskolából meghívott alsó ta-
gozatos gyerekek körében 
nagy sikert aratott, mesé-
léssel egybekötött találko-
zót Kassovitz László mese-
író-mesemondóval (a szerzőt 
márciusi lapszámunkban be-
mutattuk a szerk.).

Sor került a névadó szob-
rának ünnepélyes megkoszo-
rúzására is. A megjelenteket 
a könyvtárigazgató köszön-
tötte, majd először Hernádi 
Anna, a Radnóti Miklós Gim-
názium 11.b. osztályos tanu-
lója szavalta el a Himnuszt. A 
költeményről készült elemző 
tanulmány részleteit Szaba-
dos Alexandra 11.a osztályos 
gimnáziumi tanuló olvas-
ta fel. Ezt követően a könyv-
tár nevében Csonka Mária és 
Lőrincz Róbert könyvtáros 
koszorúzott, majd a jelen lé-
vők elhelyeztek egy-egy vi-
rágszálat a szobornál.

A gyermekrészleg irodal-
mi kvíz- és rajzpályázatának 
díjátadóján Leniczki Tímea 
gyermekkönyvtáros a beér-
kezett 185 rajz közül 28 mű 
alkotójának adott át könyv-
jutalmat és kiosztottak a 
pályázók közül többeknek 
a rajzaikat ábrázoló, névre 
szóló könyvjelzőt is. A tízfor-
dulós irodalmi kvízjáték ver-
senyzői közül kilencen kap-
tak a legjobb megfejtésekért 
ajándékot.  

A nap folyamán nyitás-
tól zárásig a két könyvtár-
ban a látogatók részt vehet-
tek egy „mini” szellemi vetél-
kedőn Dunakeszi a mi város-
unk! mottóval. A település 
életéről készített kérdésekre 
adott helyes választ kis aján-
dékkal honorálták a könyv-
tárosok.

A könyvhét jegyében júni-
us 5-én író-olvasó találkozón 
Kötter Tamással, a Rablóha-
lak című sikerkönyv szerző-

jével beszélgetett Babiczky 
Tibor költő, író, kritikus. 
Csonka Mária köszöntöt-
te az érdeklődő közönséget, 
köztük Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselőt, majd 
ezt követően Erdész Zoltán 
alpolgármester baráti sza-
vakkal méltatta a szerzőt s 
utalt rá, hogy közvetett mó-
don külső szemlélője lehe-
tett a könyv születésének.  

kAtonA M. istván

A szerző Felvétele

„Halhatatlanok bírája az idő,
Csak akkor tudják meg, 

hogy mi ő,
Ha elmerültek

 hosszú századok,
S hozzá hasonlót 

még nem láttatok.”
(Vajda János)

A Tóth Mariska 
Hagyományőrző Alapítvány 

szeretettel meghívja
Önt és Családját

2014. június 27-én
16 órára

Lányi Ferenc
(1883-1961)

tiszteletére elhelyezett 
emléktábla avatására.

Helyszín:
2120 Dunakeszi, Liget utca 40.

Lányi Ferenc 
a MÁV Főműhely első 
vezetője (1926-1944), 

a MÁV lakótelep gondviselője 
és a Jézus Szíve templom 

építtetője (1942-1944) volt.

Program
Avató beszédet mond:

Juhász Róbert
Bombardier MÁV Kft. titkára

Az emléktáblát leleplezi:
Lányi László

Lányi Ferenc unokája

Legindi Tímea
alapítványi elnök

Moderátor:
Harangozó Katalin

a Dunakeszi Városvédő- és 
Városszépítő Egyesület elnöke

Az idén 85. – június 12-16 közötti – Ünnepi könyvhét és a 13. Gyermekkönyv-
napok alkalmából – hagyományosan – június 3-án rendezték meg a Dunakeszi 
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban a névfelvételre is emlékező Olvasók nap-
ját. Csonka Mária könyvtárigazgató elmondta, hogy az országos könyvünnep-
hez való kapcsolódás, az olvasás népszerűsítése mellett azzal is megköszönték 
a leendő és jövőbeni olvasók érdeklődését, hogy ezen a napon a szolgáltatások 
többségét, többek között a beiratkozást, internetezést, ingyen lehetett igénybe 
venni mindkét könyvtárban.

Könyvtári napok 2014

KözéletI újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.
kiadó-főszerkesztő: 

Vetési Imre
szerkesztőség: 

2133 sződliget, Pf. 5. 
tel./Fax: 06-27/353-520, 
Mobil: +36-30/342-8032 

www.dunakanyarregio.hu 

e-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

tördelés: 
BB tanpress Bt.

nyomda:  
DélKelet-Press Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

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

telefonszámokon. 

e-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

vácon: 
a Front graFIKa stúDIóBan

dunakeszin: 
Uno reklám – Kisbán renáta  

tel.: +36-20/319-5213.

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  
a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi 

megváltoztatása nélkül – szerkesztett 
formában közölje. Kéziratot nem őrzünk 

meg, és nem küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. 
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizs-
gálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

     

ÁLLÁS 
Dunakeszi Város Önkormányzata 

pályázatot hirdet Dunakeszi 
város XV. számú háziorvosi 

körzete, háziorvosi 
feladatainak vállalkozási 

formában történő ellátására.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 

2014. szeptember 1.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 

A pályázat benyújtásának 
határidejét követő első 
képviselő-testületi ülés.

A praxis betöltésének kezdeti 
időpontja: 

A praxis legkorábban 2014. 
december 1. napjától tölthető be. 

A pályázati feltételekről bővebb 
információkat talál: 

www.oali.hu 

www.dunakeszi.hu 

- A pályázati kiírással 
kapcsolatban további 

részleteiről Manhalder Zoltánné 
osztályvezető nyújt bővebb 

tájékoztatást a 

+36-27-542-803-as 
telefonszámon

Erdész Zoltán alpolgármester méltatta 
Kötter Tamás író munkásságát
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A pilóta az MTI-nek azt 
mondta, a tikkasz-
tó malajziai hőség-

ben nagyon nehéz volt ver-
senyezniük, mivel a fizikai 
terhelés miatt nem tudtak 
úgy koncentrálni, mint más-
kor. "Sokkal jobban elfárad-
tam, mint amire számítot-
tam, a végén már alig 
láttam, majdnem el-
ájultam, de egy óri-
ási hajrával sike-
rült megszereznem 
az első pontjainkat" 
- nyilatkozott ifjabb 
Tóth. Hozzátette, saj-
nálja, hogy a második fu-
tamon - amelyen 18. lett - el-
maradt a pontszerzés, de 

ö s s z e s s é gé b e n 
nagyon boldog.
A magyar csa-

pat másik versenyző-
je, Sebestyén Péter az első 
versenyen műszaki problé-

ma miatt kiesett, a máso-
dik futamon pedig a 19. he-
lyen végzett. A Superbike-vb 
idei szezonja két hét múlva, 
az olaszországi Misanóban 
folytatódik. 

A labdarúgás ünnepe 
következik, és ennek 
az ünnepnek a szebb-

nél szebb gólok lehetnek a 
legemlékezetesebb pilla-
natai. Aki a világbajnoksá-
gon a gólkirályi címet elnye-
ri, az majdnem biztosan a 
torna legnagyobb sztárja is 
lesz. De kik esélyesek arra, 
hogy a 2014-es brazíliai vi-
lágbajnokságon elnyerjék 
az Aranycipőt, és góljaikkal 
minél messzebb repítsék ha-
zájuk válogatottját. 

Az elmúlt vb egyik 
meglepetéscsapata,a negye-
dik helyen végzett Uruguay 
gólvágója, Luis Suárez a 
Premier League gólkirálya-
ként Cristiano Ronaldóval 
holtversenyben elhódítot-
ta az Európai Aranycipőt. 
Ha éppen Suárez térdét nem 
műtötték volna meg két hete, 
vagy a portugál Aranylabdás 
térde és combizma nem ra-
koncátlankodna. Ha mind-
ketten egészségesek lesznek 
és bírják a sorozatterhelést, 
nehezen elképzelhető az, 
hogy ne legyenek ott a végel-
számolásnál.

Persze egy pillanatra sem 
feledkezhetünk meg olyan 
egyéniségekről, klasszi-
sokról, mint például Mario 
Balotelli, aki ha képes meg-
ismételni a 2012-es Euró-
pa-bajnokságon mutatott 
formáját, akkor az olaszok 
messzire eljuthatnak.

És ha már Messi. Nem a 
legjobb éve volt Barceloná-
ban, de így is 0.89-es gólát-
lagot produkált. Nem hajtot-
ta magát agyon tavasszal, 
hogy végre a válogatottban 
és a csapattal együtt is ma-
radandót alkothasson. Min-
denesetre, ha képesek lesz-
nek a társai őt, vagy esetleg 
csatártársát, Sergio Agüerót 
kiszolgálni, akkor a gauchók 
akár a vb-címet is eloroz-
hatják a brazilok elöl. Eh-
hez persze lesz egy-két sza-
va, vagy inkább gólja Messi 
barcelonai csapattársának, 
Neymarnak is. A Konföde-
rációs Kupán ő volt a nyer-
tes brazilok legjobbja, a fő-
próba után élesben bizonyít-
hat, hiszen a szurkolók min-
denképpen aranyat várnak 
a selecaotól. Főleg, az 1950-
ben, hazai pályán elbukott 
vb miatt.

A 2010-es ezüstérmes Hol-
landia szereplése nagyban 
függ a Premier League két-
szeres gólkirálya, van Persie 
eredményességétől. A Man-

chester United középcsa-
tára 11 találatával az euró-
pai selejtezősorozat legered-
ményesebb játékosa volt, és 
ha csúcsformában érkezik 
meg a vb-re, bizony retteg-
hetnek az ellenfelek védői. 
Akárcsak a Real Madrid-
ban Cristiano Ronaldo ár-

nyékában egyre jobban tel-
jesítő Karim Benzemától, 
aki Ribéry sérülése miatt 
a franciák legnagyobb re-
ménysége lesz. 

A spanyol válogatottban 
ezúttal a honosított, és pá-
lyafutása talán legjobb sze-
zonját produkáló Diego Cos-
ta góljai jelenthetik az esélyt 
akár a címvédésre is, míg a 
németeknél a világbajnoki 
gólrekordra törő Miroslav 
Klosében is van bőven po-
tenciál. A veterán csatár 14 
találatot ért el eddig a világ-
bajnokságokon, azaz egyet-
lenegy találatra van a bra-
zil Fenomén, azaz Ronaldo 
15 gólos csúcsától. És ak-
kor még nem szóltunk a 
torna meglepetéscsapatá-
nak várt Belgium gólvágójá-

Ifjabb Tóth Imre, a BMW Racing Team Toth versenyzője a 14. helyen ért célba 
a Superbike gyorsaságimotoros-világbajnokság malajziai hétvégéjének első 
vasárnapi futamán, így két vb-pontot szerzett. Ifjabb Tóth ezzel sporttörténel-
met írt, a sorozat csúcskategóriájának történetében ugyanis eddig még nem 
szerzett pontot magyar motoros, írja az MTI. A labdarúgás szerelmesei már javában vágják a centit, hiszen órák kérdése, 

és a brazil-horvát találkozóval csütörtökön elkezdődik a már nagyon várt vi-
lágbajnokság. Sokan azt mondják, csak a házigazdák nyerhetnek, mások úgy 
vélik, ha Neymarék megnyerik a csoportjukat, akkor a fölső ág „halálággá” 
változik: a házigazda a 16 között valószínűleg Spanyolországba vagy Hollandi-
ába fut, a következő körben pedig akár Anglia vagy Olaszország, esetleg Ko-
lumbia következhet. Hogy ki lesz a világbajnok? Nos, mindenki ezt találgat-
ja. Lapunk egy kis segítséget nyújt ehhez, mégpedig a legveszélyesebb táma-
dók bemutatásával, akik közül a brazíliai vb legnagyobb sztárja és gólkirálya 
is kikerülhet.

Történelmet írt a dunakeszi 
Tóth a Superbike-vb-nKi lesz a brazíliai 

vb gólvágója? 

Most egy hónapon keresztül minden a labdarúgás körül forog

KI LESZ A VILÁGBAJNOK?
Lapunk az elmúlt héten lejátszott két válogatott mecs-
csen több magyar játékost is megkérdezett, hogy ki 
nyerheti meg a tornát.
Rudolf Gergely (Rába ETO): 
„Úgy vélem, a hazaiak válogatottja a legszebb focit ját-
szó csapat lesz a világbajnokságon, és ez elég lehet hazai 
környezetben az aranyéremre. Én is nekik szurkolok.”
Simon Krisztián (Újpest): 
„Természetesen nézem a világbajnokság valamennyi 
meccsét, és úgy vélem, a hazaiak a legnagyobb favoritok.”
Lovrencsics Gergő (Lech Poznan): 
„Noha eddig nem nyert a dél-amerikai kontinensen eu-
rópai válogatott, most a spanyolok megtörik ezt az átkot, 
és az Európa-bajnoki címvédést követően a világbajnok-
ságon is összejön számukra a duplázás.”

ról, Lukakuról, vagy a bos-
nyákok két ékéről, az angol 
pontvadászatban jeleske-
dő, és góljaival bajnoki cí-
mig jutó Dzekoról, vagy a 
Bundesliga egyik legjobb 
csatáráról, Ibisevicről.

Természetesen, mint min-
denre, a vb gólkirályára is 
lehet fogadni. Annyit el-
árulhatunk, hogy a bukmé-
kereknél Messi az egyértel-
mű favorit az Aranycipő-
re, őt Neymar követi. Érde-
kesség, hogy a fogadóiro-
dák sorrendjében az első öt 
helyen három argentin ta-
lálható: első Messi, a har-
madik Agüero és az ötödik 
Higuain.

Egy tény, a fentiek közül 
bármelyikük elnyerheti az 
Aranycipőt. Sőt, kijelenthet-
jük, amelyikük gólkirály lesz, 
annak a válogatottja bőven 
érdekelt lesz majd a kieséses 
rendszer legvégén is.

– Molnár –


