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Választási összeállítás

Az ’56-os forradalomra 
és mártírjaira 
emlékeztek

Lázár János levele a Váci 
Hitközség elnökéhez

Újratervezteti a NIF 
az M2 autóút bővítését

Mindenszentek ünnepe 
és halottak napja

DunArt: Őszi tárlat

Beszámolóink az 1-3. oldalon

Tudósításaink a 4. oldalon

Írásunk az 5. oldalon

Írásunk az 5. oldalon

Összeállításunk a 6. oldalon

Írásunk a 7. oldalon

Az október 12-i önkormányzati választás másnapján közös sajtótájékoztatón mondott köszönetet a győztes, Fidesz-KDNP szövetség nevében Fördős Attila pol-
gármester, és a két alpolgármester, Pető Tibor és Mokánszky Zoltán, akik az október 27-én megalakult új képviselő-testület eskütételéig ügyvezetőként lát-
ták el feladatukat. 

Megalakult a váci önkormányzat képviselő-testülete

F
ördős Attila – a választá-
si eredmények tükrében - 
hangsúlyozta, Vác vezeté-
sére csak egyetlen pártszö-

vetség, a Fidesz-KDNP összefogás 
képes. A választók akaratából egy 
erős Fidesz-KDNP többség jött lét-
re, amely jó alapot adhat a követ-
kező öt évre a város fejlődéséhez. 
Fördős Attila kiemelte: az önkor-
mányzati választás eredménye bi-
zonyság rá, hogy csak több éves in-
tenzív munkával, szakszerű és kul-
turált, a széles közösség érdekeit 
szem előtt tartó politizálással lehet 
sikert elérni. A jelentős fölénnyel új-
raválasztott Fördős Attila – a kor-
mánypártok eredményes együtt-
működésére utalva – kiemelte, hogy 
ilyen nagy különbség soha nem volt 
a győztes polgármester és a máso-
dik helyen végzett aspiráns között. 
(Az eredményekről külön cikkben 
írunk. A szerk.) Mind a három po-
litikus köszönetet mondott a válasz-
táson résztvevő váci polgároknak, s 
külön elismeréssel szóltak az őket 
támogató szavazókról. 

Bírálták viszont azokat a jelölte-
ket, akik negatív kampánnyal igye-
keztek elérni céljaikat. 

Újságírói kérdésekre Fördős At-
tila elmondta: mivel az elmúlt négy 
esztendőben egy sikeres városve-
zetés dolgozott, s a csapat jól össze-
szokott, egymást értő és támogató 
emberekből áll, nem kíván változ-
tatni az alpolgármesterek szemé-
lyén. Az ellenzékkel való együttmű-
ködést firtató felvetésre kijelentet-
te: az első pillanattól konstruktív 
együttműködés jöhet létre, ez alól 

egyetlen ember a kivétel. A polgár-
mester választáson győztes Fördős 
Attila – amikor október 21-én a Vá-
rosháza dísztermében dr. Oroszi 
Sándortól, a Helyi Választási Bi-
zottság elnökétől átvette a megbí-
zólevelét – a fentebb idézett politi-
kai értékelését húzta alá: „Jelenleg 
van egy erős Fidesz-KDNP frakció. 
Egy frakció van, egy szabályzattal 
és egy akarattal. Ez korábban nem 
volt jellemző a jobb oldalra, hiszen 
különböző pártokból kerültek ki a 
képviselők. Most fordult a kocka, 
és ez 2014-ben egy új fejezetet nyit a 
város életében. A politikai baloldal 
pedig a végletekig megosztott. Szá-
mítok azokra a személyekre, akik 
nem ellenségesek és a város érde-
keit kívánják szolgálni” – mondta.

Október 27-én ilyen előzmények 

után tartotta alakuló ülését Vác Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-testü-
lete. Az ünnepi tanácskozás a vá-
rosháza dísztermében a Himnusz 
eléneklésével vette kezdetét. A tel-
jes létszámban jelenlévő képviselő-
testület – 14 képviselő és a polgár-
mester - egyhangúan elfogadta a na-
pirendet. Ezt követően dr. Kmetty 
Ildikó, a Helyi Választási Bizottság 
elnökhelyettese ismertette az ön-
kormányzati választás eredményét. 
Bejelentette: a 27.959 szavazati jog-
gal rendelkező választópolgár kö-
zül 12.402 fő jelent meg a voksolá-
son, az érvényes szavazatok száma: 
12.141 volt, melyből Fördős Attila 
4.951 szavazatot kapott. 

A tájékoztató után a megválasztott 
2 városanya és a 12 városatya letet-
te az esküt, majd Fördős Attila ün-

nepélyes polgármesteri eskütételé-
re került sor, aki ezután rövid prog-
ramismertetőt tartott. Legfontosabb 
feladatnak a város intézményrend-
szerének működtetését, a költségve-
tés stabilitásának megőrzését nevez-
te. Bejelentette: az intézmények kar-
bantartására prioritásokat tartalma-
zó ötéves intézkedésterv készül, a 
folyamatban lévő nagyberuházáso-
kat – közvilágítás korszerűsítése, du-
nai árvízvédelem, MÁV állomás kor-
szerűsítése,- és az M2-es bővítését – 
ebben a ciklusban befejezik. Ki kell 
dolgozni a mélygarázs működtetésé-
nek jogi hátterét és részleteit. A pol-
gármester külön hangsúllyal beszélt 
a város turisztikai és kulturális érté-
keinek gazdagításáról, vonzerejének 
növeléséről. A még tartalmasabb 
együttműködés érdekében újabb 

„csatornákat” nyitnak a civil szerve-
zetek és a lakosság irányába. Ugyan-
ilyen fontosnak nevezte a nem városi 
fenntartású intézményekkel, az ott 
dolgozókkal való jó kapcsolat fenn-
tartását, ápolását. Határozottan je-
lentette be: a képviselők részéről ki-
zárólag olyan fejlesztési elképzelése-
ket tud támogatni, amelyre a város-
nak meg lesz az anyagi forrása. 

Fördős Attila befejezésül el-
mondta: a részletes városvezetői 
elképzeléseket, terveket a későbbi-
ekben a polgármesteri ciklusprog-
ramban tárja a testület és a nyilvá-
nosság elé. A polgármester bejelen-
tette: „keresztyén jobb kezemet ki-
nyújtom mindazoknak, akik a kul-
turált együttműködés hívei, a város 
javát szolgálják.”

Ezt követően egy ad hoc bizott-
ság jött létre, amely lebonyolította 
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
(PÜB) elnökének és két tagjának a 
titkos, urnás voksolását. A képvise-
lő-testület meghatározta a polgár-
mester illetményét és költségtéríté-
sét, majd Fördős Attila javaslatára 
titkos, urnás szavazással Pető Ti-
bort és Mokánszky Zoltánt megvá-
lasztotta alpolgármesternek. A két 
politikus eskütétele, illetményé-
nek és költségtérítésének megsza-
vazása után megkezdődött a szak-
bizottsági elnökök és képviselői ta-
gok megválasztásának jelölési és 
választási procedúrája. 

 Az alakuló ülés – melyen még 
számos kérdésben döntettek – a 
Szózat eléneklésével zárult.

Vetési imre

Fotó: sándor Lajos

Dióssi Csaba – Dunakeszi 

A tízezernél kisebb létszámú településeken: Nagymaroson Petrovics László, 
Zebegényben Hutter Jánosné, Sződligeten Juhász Béla 

ismét elnyerte a választópolgárok bizalmát 

Újraválasztották Dunakeszi, 
Göd, Fót, Vác polgármesterét

Markó József – Göd Bartos Sándor – Fót Fördős Attila – Vác
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Vácon Fördős Attila 
fölényesen győzött

Sződligeten ismételt 
a Tiszta Forrás Szövetség 

Fóton nyitotta meg tizenharmadik 
magyarországi töltőállomását az Auchan

Gödön Markó József 
harmadszor lett polgármester

Vácon az eddigi polgármester Fördős Attila (Fidesz-KDNP) 
a választópolgárok fölényes támogatásának köszönhetően 
nyerte meg a polgármester választást. 

A 2014. október 12-i önkormányzati választáson a sződligeti választók további öt évre ismét 
csak a Tiszta Forrás Szövetség jelöltjeire bízták Sződliget szolgálatát. 

Az Auchan Magyarország Kft. Fóton nyitotta meg tizen-
harmadik magyarországi Auchan töltőállomását - közölte 
az áruházlánc az MTI-vel.

Gödön Markó Józsefet (Fidesz-KDNP) immár harmadszor választották meg a város polgármes-
terének, akire 2450 fő, a választáson megjelent polgárok 39, 04 %-a voksolt. 

A 
Nemzeti Választási Iroda 
adatai alapján a 12141 ér-
vényes szavazatból 4 951 
(40,78 %) kapott, második 

helyen dr. Bóth János (MSZP-DK) 
3 118 (25.68 %), harmadik helyen dr. 
Néveri István (Független) 1 110 (9.14 
%), negyedik helyen dr. Jakab Zol-
tán (EGYÜTT-Lokálpatrióták) 1 003 
(8.26 %). Őket követi Matkovich 
Ilona (766), Nagy Péter (737), To-
mori Pál (335) és Medveczki Zol-
tán (121) szavazattal.

Az új képviselő-testületben a Fi-
desz-KDNP pártszövetségnek 8 
képviselője lesz: Kriksz István 
(1. választókörzet), Kovács Ágnes  
(2. vk.), Pető Tibor (3. vk.), dr. Man-

ninger Péter (4. vk.), Steidl Le-
vente (5. vk.), Mokánszky Zoltán 
(7. vk.), ifj. Vácy Károly (8. vk.) és 
Balkovics Péter (10. vk.). Az MSZP 
és a DK koalíciója két egyéni helyet 
szerzett meg: Kiss Zsolt a 6. válasz-
tókörzetben, dr. Bóth János pedig a 
9-es számú körzetben nyert.

Kompenzációs listán 1-1 
mandátumot nyert az Együtt-
Lokálpatrióták, JOBBIK, MSZP-DK 
és a SZAVAD. A képviselőtestület 
tagja lett Krauze István (MSZP-
DK), Ferjancsics László (Együtt 
– Lokálpatrióták, Kászonyi Ká-
roly (Jobbik) és Matkovich Ilona 
(SZAVAD Egyesület.)

Fotó: CseLedy andrás

Polgármesternek Juhász Bé-
lát, a képviselő-testület tag-
jainak pedig Bácskai Editet, 

Maszlik Ildikót, Dr. Csányi Ist-
vánt, Dr. Czirjákné Tábori Györ-
gyit, Tari Istvánnét és Ritzl Ger-
gelyt választották meg – olvasha-
tó Juhász Béla sajtóközleményé-
ben. A település újjáválasztott pol-
gármestere köszönetet mondott a 
választók bizalmáért: „Köszönjük 
mindenkinek, aki ránk szavazott! 
Mindent el fogunk követni azért, 
hogy Sződliget tovább fejlődjön az 
elkövetkező öt évben, hogy közsé-
günk közélete továbbra is tiszta, 
átlátható és demokratikus legyen, 
hogy pezsgő kulturális élet, színes 
programok, a kölcsönös tisztelet, 
az egymásra való odafigyelés és az 
itt élő emberek példás összefogása 
egy olyan településsé tegye Sződli-
getet, ahol jó élni.

Kérjük a falu minden lakóját, kor-
ra, nemre, vallásra, politikai meg-
győződésre való tekintet nélkül, 
hogy vegyen részt e felelősségtel-

jes feladatban! Fogjunk össze, se-
gítsük egymást és közösen építsük 
tovább Sződligetet! Ne falakat épít-
sünk, amelyek elválasztanak, ha-
nem hidat, ami mindannyiunkat 

összeköt!” – írja közleményében a 
polgármester, aki képviselő társa-
ival együtt október 24-én ünnepé-
lyesen tette le az esküt az új képvi-
selő-testület alakuló ülésén.

Az Auchan célkitűzése, hogy minden magyarországi áru-
háza mellett legyen benzinkút is. Egy-egy benzinkút ki-
alakítása 300-500 millió forintba kerül. A következő töl-

tőállomást várhatóan még októberben megnyitják Szegeden. 
Az áruházlánc 19 áruházában évi mintegy 40 millió vásárlót 

fogad. Az áruházak többsége mellett önkiszolgáló, diszkont ben-
zinkutakat is üzemeltet a vállalat. Az Auchan az elmúlt 16 évben 
mintegy 200 milliárd forintot fektetett be Magyarországon, és kö-
zel 7000 munkavállalót - köztük több mint 320 megváltozott mun-
kaképességű munkatársat - foglalkoztat jelenleg. Az idén 5 mil-
liárd forint beruházást valósít meg Magyarországon az áruház-
lánc, melynek felét a meglévő áruházai mellé tervezett új töltőál-
lomások létesítésére szánja. Az első idei beruházás a szolnoki töl-
tőállomásunk volt júniusban, melyet most a fóti követett. 

Kovacsik Tamás (Független) 1 745 
(27,8%), Gergely Zoltán (JOB-
BIK) 862 (13.73 %), Lőrincz Lász-
ló (DK-EGYÜTT-PM-MLP) 737 
(11,74 %), Pinczehelyi Tamás 
(MSZP) 482 (7,68 %) eredményt 
ért el a polgármester választáson.  

A nyolc egyéni képviselői körzet-
ből hétben a Fidesz-KDNP jelöltje - 
Lenkei György János, Simon Ta-
más, Csányi József, Szabó Csa-
ba Ferenc, Markó József, Dr. Pin-
tér György Zoltán, Szász-Vadász 
Endre – nyert. Egyben pedig a pol-
gármester-jelöltként is induló füg-
getlen Kovacsik Tamás szerzett 
képviselői mandátumot. A kompen-
zációs listán megválasztott kép-
viselők: Pinczehelyi Tamás Mik-
lós (MSZP), Sipos Richárd (JOB-
BIK), Vidák Árpád - DK-EGYÜTT-
PM-MLP.

A képviselő-testület október 21-
én tartotta alakuló ülését. A vá-
lasztási eredmények ismertetése 
és a megbízólevelek átadása után 
a városatyák egyhangú – 11 igen – 
szavazattal elfogadták Markó Jó-
zsef polgármesteri programját, aki 
beszédében megköszönte a válasz-

tópolgárok támogatását, a szava-
záson való részvételüket. A város 
harmadszor megválasztott első 
embere gratulált a mandátumot 
nyert képviselőknek. Bejelentet-
te, hogy valamennyi gödi polgár ér-
dekét képviselik. Külön köszöntöt-
te a Neveleken élőket, akik immár 
Göd teljes jogú polgáraiként vok-
solhattak az október 12-i választá-
son. Markó József szakszerű mun-
kát ígért, melyben számít az ellen-
zék konstruktív együttműködésére 
is. Az értékmegőrzés és a fejleszté-
sek mellett a kötelező önkormány-
zati feladatok igényes megoldásá-
ra helyezik a hangsúlyt az elkövet-
kezendő öt évben – fogalmazott a 
polgármester, akinek javaslatára a 
képviselő-testület egyhangú szava-
zással dr. Pintér Györgyöt válasz-
totta meg alpolgármesternek. 

V. i.

Fóton újraválasztották 
Bartos Sándor 
polgármestert 

Fóton a 15 416 választópolgár közül 6016 fő járult az urnák-
hoz, az érvényes szavazatok száma 5907 volt. A polgármes-
ter választást, a várost az előző ciklus nagy részében irányító 
Bartos Sándor (Fidesz-KDNP) nyerte. 

A 
győztes polgármester-
re 2630 fő (44,52 %) vok-
solt, második helyen Ta-
kács István (MSZP) vég-
zett 1015 (17,18%) szava-

zatot elnyerve, harmadikként dr. 
Vargha Nóra Mária (MLP-EGYÜTT-
PM-DK) ért célba 766 szavazattal 
(12,97%). A jobbikos Kancz István-
ra 711, a független Földi Pál János-
ra 431, és az ugyancsak független-
ként induló Pozderka Gáborra 354 
személy szavazott.

A nyolc egyéni körzetből hétben 
a Fidesz-KDNP jelöltje nyert, egy-
ben pedig az MSZP képviselő-jelölt-
je szerzett mandátumot. Kompenzá-
ciós listán 1-1 mandátumhoz jutott a 
JOBBIK, az MSZP, az MLP-EGYÜTT 
szövetség. 

A Megbízólevelet Dr. Oroszi Sándor, a Helyi Választási Bizottság elnöke adta át 
Fördős Attila polgármesternek
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Polgármesterek – régiónkban
Az október 12-i helyi önkormányzati választáson 187 településen választottak 
polgármestert a megyében, melyek közül tágabb régiónkban lévő települések 
eredményeit közöljük az alábbi összeállításban.

Pest megyében a tíz-
ezernél több lako-
sú településeken a 

polgármester-választáson a 
Nemzeti Választási Iroda ada-
tai szerint, a szavazatok 100 
százalékának összesítése 
alapján az alábbi eredmények 
születtek: 

Dunakeszi- Dióssi Csaba 
(FIDESZ-KDNP), Fót - Bar-
tos Sándor (FIDESZ-KDNP), 
Göd - Markó József (FIDESZ-
KDNP, Gödöllő - Dr. Gémesi 
György András (GLK), Szent-
endre - Verseghi-Nagy Mik-
lós Zoltán (FIDESZ-KDNP), 
Vác - Fördős József Attila 
(FIDESZ-KDNP), Veresegy-
ház - Pásztor Béla (Függet-
len), 

A tízezernél kevesebb la-
kosú településeken a va-
sárnapi polgármester-válasz-
táson a Nemzeti Választási 
Iroda adatai szerint, a szava-
zatok 100 százalékának ösz-
szesítése alapján az alábbi 
polgármestereket választot-
ták meg: 

Bernecebaráti - Gyenes 

Zoltán (Független), Csomád 
- Klement János (Független), 
Csörög - Hegedüsné Kripák 
Ildikó (Független), Erdőker-
tes - Dr. Pásztor László (Füg-
getlen), Ipolydamásd - Ro-
mányik Ferenc (Független), 
Ipolytölgyes - Radnai Ber-
talan (Független), Kemence - 
Pongrácz János László (Füg-
getlen), Kismaros - Neubau-
er Rudolf (Független), Kis-
némedi - Edelman György 
(FIDESZ-KDNP), Kisoroszi - 
Nádasdi-Csontos Elek (Füg-
getlen), Kosd - Kurdi Ferenc 
(JOBBIK), Kóspallag - Kle-
in Tibor (Független), Leány-
falu - Loszmann János (Füg-
getlen), Letkés - Kovács Ist-
ván (Független), Márianoszt-
ra - Kiss László (Független), 
Mogyoród - Paulovics Géza 
(Független), Nagybörzsöny 
- Antal Gyuláné (Függet-
len), Nagymaros - Petrovics 
László Ferenc (Független), 
Őrbottyán - Kmetty Károly 
(Független), Penc - Králik Jó-
zsef (Független), Perőcsény - 
Gembolya Irma (Független), 

Püspökhatvan - Bátyi József 
(Független), Püspökszilágy 
- Dr. Erdős Zoltán (Függet-
len), Rád - Lieszkovszki Gá-
bor (Független), Szada - Oro-
szi Sándor (Süni) (Függet-
len), Szigetmonostor - Molnár 
Zsolt (Független), Szob - Fe-
rencz Gyöngyi (Független), 
Szokolya - Némethné Pin-
tér Csilla (Független), Sződ 
- Hertel László (Független), 
Sződliget - Juhász Béla Ró-
bert (Tiszta Forrás), Vácdu-
ka - Makkos László Tamás 
(Független), Vácegres - Du-
dás Jánosné (Független), 
Váchartyán - Koblász Sándor 
(Független), Váckisújfalu - 
Dr. Sajó Gyula Elek (Függet-
len), Vácrátót - Spiegelhalter 
László (Független), Vácszent-
lászló - Horváth László Tibor 
(Független), Vámosmikola - 
Bárdi Alex (Független), Ve-
rőce - Grauszmann György 
(Független), Visegrád - 
Félegyházi András (Függet-
len), Zebegény - Hutter Já-
nosné (Független).

a szerk.

Erdész Zoltán 
és Dr. Molnár György 

Dunakeszi újraválasztott polgármestere és a 14 képviselő október 22-én tette le az esküt a József Attila Művelődési Központban. A képviselő-testület ünnepi alakuló ülé-
sén dr. Pál Lajos, a Helyi Választási Bizottság elnöke adott tájékoztatást a választás lebonyolításáról és eredményéről.

Dunakeszi: Újraválasztották Dióssi Csaba polgármestert 
A Fidesznek ismét kétharmada van a képviselő-testületben 

D
r. Pál Lajos tájékoz-
tatójában elmond-
ta, hogy a választók 
öt polgármester-je-

löltre, 40 egyéni- és 13 nem-
zetiségi képviselő-jelöltre ad-
hatták le voksukat. A Helyi 
Választási Bizottságra a ko-
rábbi éveknél jóval aktívabb 
feladat hárult, amely több 
mint 100 határozatot hozott, 
számos kifogást kellett elbí-
rálnia, ám ezek nem ingatták 
meg alapjaiban a választás 
jogszerűségét.  

Dr. Pál Lajos, a beszámo-
lót követően elsőként Dióssi 
Csaba polgármesternek adta 
át – nagy taps közepette – a 
megbízólevelet. A Fidesz je-
löltje nagy fölénnyel győzött, 
aki a 11 541 érvényes szava-
zatból 5 933 (51.41 %) kapott, 
ami a dunakeszi választások 
történetében a legtöbb pol-
gármesterre leadott szavaza-
tot jelenti. Míg a második he-
lyen végzett dr. Horváth Ist-
vánra (EGYÜTT-PM-DK-4K!-
MLP-MOMA) 2 853 fő (24.72 
%),. Szombat Istvánra (JOB-

BIK) 1547 fő (13,4%), Fári Év-
ára (MSZP) 783 fő (6,78%), 
Sulyok Győzőre (Független) 
425 fő (3,68%) szavazott.

A város tíz egyéni körze-
téből kilencben is a Fidesz-
KDNP jelöltje (Csoma Atti-
la, Kárpáti Zoltán, Szabó 
József, Seltenreich József, 
dr. Kovács Sebestyén, Ben-
kő Tamás, dr. Thoma Csa-
ba, Bocsák Istvánné, Erdész 
Zoltán) nyerte el a képviselői 
mandátumot. 2010-hez hason-
lóan október 12-én is egyedül 

csak Hircz Tamás független 
képviselő-jelölt tudott egyéni 
képviselői mandátumot sze-
rezni. 

Kompenzációs listán az 
EGYÜTT-PM-DK-4K!-MLP-
MOMA szövetség 2 mandátu-
mot (Lukácsi Bálint, Rad-
nóti Henrik) az MSZP (Ábri 
Ferenc) és a JOBBIK (Nyíri 
Márton) 1-1 képviselői helyet 
szerzett. 

Az önkormányzati képvi-
selők és a polgármester dr. 
Molnár György jegyző, a He-
lyi Választási Iroda vezetője 

előtt tették le az esküt. Dióssi 
Csaba a 2014-től 2019-ig tar-
tó öt éves önkormányzati cik-
lusban mondott első beszédét 
a köszönet szavaival kezdte. 
A régi-új polgármester elis-
merését fejezte ki valameny-
nyi választópolgárnak, aki élt 
demokratikus jogával. „Külön 
köszönöm annak a többség-
nek, akik a Fidesz-KDNP csa-
patát támogatták, és közösen 
elkötelezték magukat egy si-
keres hosszú távú Dunakeszi 
mellett” – hangzottak az el-
ismerő szavak. A megkezdett 
munka folytatásaként konk-
rét célkitűzésként jelölte meg 
az útfelújítási programot, egy 
új iskola és uszoda építése 
mellett a Művészetek Háza 
felépítését. „Négy éve elkép-
zeléseink alapján kaptunk bi-
zalmat. Egy lehetőséget, hogy 
bizonyítsuk, meg tudjuk azo-
kat valósítani. Azonban a 

mostani szavazás már több-
ről szólt: […]az önkormány-
zatban és az intézményekben 
elvégzett munka került mér-
legre.

Majd arról beszélt, hogy 
a városban élők széles körű 
összefogásával, továbbra is 
közösen szeretnék Dunake-
szi fejlődését szolgálni. „A vá-
lasztás előtt azt kértük az itt 
élőktől, támogassanak ben-
nünket a megkezdett mun-
ka folytatásában. De való-
jában ennél többet kértünk: 
azt kértük, hogy folytassuk 
EGYÜTT. Együtt a várossal, 

közösen Dunakesziért. Biz-
tos többséggel kaptuk meg 
a felhatalmazást a város ve-
zetésére, de ahogy eddig, ez-
után is számítunk az ellenzék 
konstruktív együttműködésé-
re. Munkánk során a telepü-
lés valamennyi polgárát kép-
viselni fogjuk és továbbra is 
meg fogjuk őrizni a pártpoli-
tikai feletti összefogást” – je-
lentette ki beiktatási beszé-
dében az újjáválasztott pol-
gármester. 

Dióssi Csaba polgármester 
előterjesztése alapján az új 
képviselő-testület egyhangú, 

titkos szavazással választotta 
meg Dunakeszi alpolgármes-
terének Erdész Zoltánt, aki az 
elmúlt négy évben is betöltöt-
te ezt a tisztséget. 

Az ünnepi alakuló képvise-
lő-testületi ülés a Himnusz kö-
zös eléneklésével zárult, me-
lyet állófogadás követett. Dr. 
Tuzson Bence, a város ország-
gyűlési képviselője pohárkö-
szöntőjében gratulált a válasz-
táson résztvevő dunakesziek-

nek, a győztes polgármester-
nek és a mandátumot nyert 
képviselőknek. Mint fogalma-
zott: Dunakeszi az országgal 
összefogva érhet el újabb szép 
sikereket, folytathatja a meg-
kezdett eredményes munkát, 
melyhez sok sikert kívánt. 

(Vetési)
Fotó: kesziPress

Az új képviselő-testület tagjai

Dióssi Csaba ismertette 
polgármesteri programját
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Laczkovich Krisztina

"Konok hűséggel hordozom az úttalan bozótokon. Seb a vállam és seb a markom, 
de fogom, viszem és megtartom. S fogcsikorgatva hirdetem: nem ért véget a küzde-
lem! Mert valami még megmaradt: görcs zsibbasztja a markomat, De markomban 
még itt a szó: Láthatatlan lobogó!" (Wass Albert: Láthatatlan lobogó) 

Október 23-án számos megemlékezést tartottak Vácon az 1956-os Forradalom és 
szabadságharc 58. évfordulóján. Az utókor képviselőinek tisztelgő megemlékezé-
se kora délután a Váci Fegyház és Börtön mellett emelkedő emlékműnél kezdődött 
és késő este a megyéspüspöki épület falánál, dr. Pétery József emléktáblájának ko-
szorúzásával zárult.

Göd város Önkormányzata nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulója tiszteletére október 22-én rendezett ünnepséget a József Attila 
Művelődési Házban. 

Az '56-os forradalomra 
emlékezett Dunakeszi

Vác az ’56-os forradalomra 
és mártírjai emlékezett

Göd: Megemlékezés az 56-os forradalomról és szabadságharcról

A
fenti gondolatok je-
gyében tisztelgett 
az 1956-os forra-
dalom- és szabad-

ságharc hőseinek és áldoza-
tainak emléke előtt Dunake-
szi Város Önkormányzata. 
A Kegyeleti parkban, a Gó-
lya emlékműnél október 23-
án délelőtt rendezett városi 
ünnepségen Szabó Katalin, 
az önkormányzat szóvivője 
köszöntötte az emlékező du-
nakeszieket. 

Laczkovich Krisztina, a 
helyi Szent István Általános 
Iskola igazgatója mondott ün-
nepi beszédet, aki a ma har-
mincas-negyvenes éveiben 
járó generációk társadalmi 
emlékképei alapján idézte fel 
a magyar nemzet katartikus 
időszakát. "A rendszerváltás 
után kaphatták vissza az em-
berek vélemény és szólássza-
badságukat, valamint nem-
zeti ünnepeiket: március 15-

ét és október 6-át. S az '56-os 
forradalom ünnepével együtt 
fontos részei a nemzeti össze-
tartozásnak, hiszen az ünnep 
lényege, a közösség. S most, 
amikor elmondhatjuk, hogy 
mindent megkaptunk, amiért 
58 évvel ezelőtt oly sokan ál-
dozták életüket, meg kell ta-
lálnunk a magunk feladatát" 
- mondta a szónok, aki így 
folytatta: "Nem kell életün-
ket adni, mint 56-ban, nem 
kell titokban, félelemmel tel-
ve kimondani gondolatunkat, 
mint negyven éve szüleink-
nek. Egyszerűen, őrizni kell 
a lángot! A forradalom láng-
ját, melyet kötelességünk to-
vább adni az utánunk jövők-
nek" - fogalmazta meg nap-
jaink "forradalmi tetteit" 
Laczkovich Krisztina.

Az ünnepi beszédet köve-
tően a Városi Önkormányzat 
nevében Dióssi Csaba pol-

gármester, Erdész Zoltán al-
polgármester és dr. Molnár 
György jegyző helyezte el az 
emlékezés és a tisztelet ko-
szorúját. Lerótta kegyeletét 
dr. Bíró Attila, a Dunakeszi 
Járási Hivatal vezetője is, őt 
követték a helyi pártok, civil 
közösségek, nemzetiségi ön-
kormányzatok, a gimnázium 
és az általános iskolák tan-
testületei és tanulói, akik fő-
hajtással tisztelegtek �’56 hő-
sei előtt. 

A városi megemlékezé-
sen közreműködött Esze-
nyi Imre, a Dunakeszi Uray 
György Színház tagja és a 
Servite Ökumenikus Kórus, 
vezényelt dr. Gyombolainé 
Kindler Edit karnagy. 

Az ünnepi megemlékezést 
a Himnusz és a Szózat közös 
éneklése zárta keretbe. 

(Vetési)
Fotó: kesziPress

A városi megemlé-
kezek sora a Váci 
Fegyház és Börtön 

oldalfalánál vette kezdetét, 
ahol Fónay Jenő, a Politi-
kai Foglyok Országos Szö-
vetségének örökös elnöke 
idézte fel az ’56-os esemé-
nyeket, a „pesti srácok” bá-
tor helytállását. A követke-
ző helyszínen, a Köztársa-
ság út 67. szám alatti épü-
letnél, dr. Kristóf Béla, 
Vác forradalom alatti pol-
gármesterének emléktáblá-
jánál Moys Csaba,  Vác Vá-
ros Pro Urbe Díjas kitün-
tetettje, a Váci Reménység 
Egyesület elnöke szólt az 
egybegyűltekhez. 

Pap Béla lelkész emlék-

táblájánál Kis Csongor, a 
Vác-Felsővárosi Reformá-
tus Egyházközség gondno-
ka emlékezett az 1956-ban 
történt eseményekre, Ko-
máromi Kornélia, Vác 
posztumusz díszpolgárá-
nak emléktáblájánál pedig 
Mikulai Dániel, Vác Város 
Pro Urbe Díjas kitüntetett-
je, a Váci Reménység Egye-
sület titkára mondta el sze-
mélyes hangvételű emléke-
ző beszédét. Kovács Ottó 
mártír emléktáblájánál 
Pető Tibor alpolgármester 
emlékezett.

A zeneiskolában este hat 
órakor kezdődött a város 
központi ünnepsége, ame-
lyen közreműködött a Vox 

Humana Énekkar, Csuka 
Ágnes, Czakó Ádám, és 
Plásztán Anett. A megem-
lékezésre a szervező önkor-
mányzat és a Váci Remény-
ség Egyesület dr. Kahler 
Frigyes történészt kér-
te fel, aki visszatekintésé-
ben nem csak a forradalom 
eseményeiről szólt, hanem 
azok nemzeti és nemzetkö-
zi hatásairól is.

Ezt követően a résztve-
vők megkoszorúzták dr. 
Brusznyai Árpád emlék-
tábláját, ahol Sebő József, 
veszprémi író-szerkesztő, 
tanár mondott beszédet, 
felidézve a váci tanár ra-
gyogó emberségét, a veszp-
rémi forradalomban betöl-
tött kiemelkedő szerepét, 
humanista gondolkodását, 
akit a hatalom az akkori 
pártközvélemény nyomásá-
ra ítélt halálra. 

A váciak ’56-os megem-
lékezése dr. Pétery József 
emléktáblájánál zárult ahol 
dr.  Beer Miklós megyés-
püspök, Vác Város díszpol-
gára emlékezett püspök tár-
sára, a meghurcolt és szám-
űzött papságra. A ünnepi 
megemlékezés után az egy-
házak, az önkormányzat, a 
pártok, a civil szervezetek 
helyezték el az emlékezés 
virágait, koszorúit.

a szerk.
Fotó: sándor Lajos

A megemlékezés műsor-
vezetője, Pálfai Kinga 
köszöntötte Markó Jó-

zsef polgármestert, Dr. Pin-
tér György alpolgármestert, 
Dr. Szinay József címzetes 
főjegyzőt, a képviselő testü-
let megjelent tagjait, az in-
tézmények és a civil szerve-
zetek képviselőit. 

A Himnusz eléneklése után 
Markó József mondott beszé-
det. Bevezetőben újjáválasz-
tása alkalmából megköszön-
te mindazok munkáját, akik 
képviselőként, vagy a civil 
szervezetek vezetőiként, tag-
jaiként sokat tettek a város 
fejlődéséért, valamint üdvö-
zölte a testület újonnan meg-
választott tagjait. 

A továbbiakban felidézte 
azt az 56-os pillanatot, me-
lyet azóta is őriz emlékei kö-
zött. Nyolc éves volt, Újpes-
ten, az akkori Papp József té-
ren az összegyűlt tömeg két 
muraközi lóval ledöntötte a 
szovjet katonai emlékművet. 
Ezután egy fiatalember lel-
kesítő beszédet mondott, őt 
pár nappal később a szovjet 
katonák lelőtték. "Azt kívá-
nom, az én generációmnak, 

akik leéltük életünk nagy 
részét anélkül, hogy komo-
lyabb fegyveres harc lett vol-
na Magyarországon, és kívá-
nom az utánunk jövőknek is, 
hogy legyen mindig béke ná-
lunk" - mondotta.

Következett az ünnepi, 
megemlékező műsor, melyet 
a Gödi Németh László Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tanulói adtak 
elő felkészítő tanáraik - Bir-
kás Mónika, Bőléné Tóth 
Ágnes, Niedermüller Juli-
anna és Séra Andrea - ösz-

szeállításában és rendezésé-
ben. Rendhagyó ünnepi be-
szédében Dr. Bognár László, 
a Kőrösi Csoma Sándor Ma-
gyar Egyetem Magyar Nem-
zettudat Tanszékének veze-
tője az 1956-os forradalom 

és szabadságharc, valamint 
a dicsőséges napok tragikus 
utóéletét feldolgozó történe-
tiség eddig igen kevesek ál-
tal ismert epizódját tárta az 
ünneplő közönség elé. No-
vember 2-án Habsburg Ottó, 
a Galíciában gyülekező szov-
jet csapatok hírére értesítet-

te a spanyol nagykövetség 
első emberét, hogy kérje meg 
Franco tábornokot, segítse 
katonai erővel a magyaro-
kat. Hamarosan döntés szü-
letett a spanyol miniszterta-
nácsban, hogy százezer spa-
nyol katonát küldenek Ma-
gyarországra. Erről tájékoz-
tatták az Egyesült Államokat 
s kérték, adjanak csapatszál-
lító repülőket, amelyekkel 
majd Sopronban szállnak le 
a katonák. A történések dip-
lomáciai hátterét részletesen 
tárta fel előadásában Bognár 
László, azzal, hogy november 
8-án távirat érkezett a Mad-
ridi Nagykövetségre, mely-
ben az állt, hogy az Egye-
sült Államok kormánya sem 
nyílt, sem titkos katonai be-
avatkozásra nem vállalkoz-
hat Magyarországon a jelen 
körülmények között. Ellen-
ben kezdeményezik, hogy az 
un. magyar kérdés kerüljön 
az ENSZ-be. Végezetül leját-
szotta a Lazio Roma labda-
rugó csapat szurkolóinak in-
dulóját (magyarra fordított 
címe: Előre budapesti srá-
cok).

A megemlékezés első ré-

szének befejezéseként egy 
idézetet olvasott fel a műsor-
vezető az 1957-ben kivégzett 
Iván Kovács László, a Cor-
vin közben harcoló ellenál-
lók főparancsnoka vizsgála-
ti fogságban mondott vallo-

másából: "Nézetem szerint 
nemzeti alapokon nyugvó 
demokratikus rendszer meg-
valósulásáért léptem harcba. 
Tiszteletben tartani a nemze-
ti hagyományokat, egyenlő 
jogokat egyenlő kötelezett-
séggel. A demokratizálódás 
akadályozóit pedig leválta-

ni a kormányból." Az ünnep-
ség a Gödön élt mártír em-
lékművénél folytatódott. Az 
Önkormányzat nevében Mar-
kó József, Dr. Pintér György 
és Dr. Szinay József koszorú-
zott. Ezt követően, a pártok, 

a szerb nemzetiségi önkor-
mányzat, a család, az egyko-
ri harcostársak, az oktatá-
si és kulturális intézmények, 
társadalmi szervezetek kép-
viselői helyezték el a megem-
lékezés virágait 

katona m. istVán

a szerző FeLVéteLei

Brusznyai Árpád családja 

A város vezetői: Dr. Pintér György (balról), 
Markó József, Dr. Szinay József 
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Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter levélben köszönte meg Turai 
Jánosnak, a Váci Zsidó Hitközség elnökének, hogy a kormány által Létrehozott, és 
támogatott Holokauszt-2014 emlék év programjainak Előkészítésében, és végrehaj-
tásában hatékonyan segítette az Emlékbizottság munkáját. 

A váci Piarista Gimnázium és Kollégium projektjét díjazták idén a Duna-Dráva Ce-
ment Kft. Zöld Megoldás-pályázatán. A 2011 óta minden évben megvalósuló projekt 
idén az iskola környezeti nevelési programjának kivitelezéséhez biztosított anyagi 
forrást. 

Az M2 autóút autópályává bővítésére nyílt tendert írt ki a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő (NIF) Zrt., a feladat a meglévő tervek aktualizálása, illetve az új előírások-
nak való megfeleltetése - a felhívás az október 13-i Közbeszerzési Értesítőben je-
lent meg. 

LÁZÁR JÁNOS LEVELE 
a Váci Zsidó Hitközség elnökéhez

Újabb Zöld Megoldás 
kapott támogatást

Újratervezteti a NIF 
az M2 autóút bővítését

…"Jelentősnek gondolom 
az ön tevékenységét, ame-
lyet annak érdekében fej-
tett ki, hogy a jövő nemze-
dék számára is ismertté vál-
jon mind a holokauszt elbor-
zasztó szörnyűssége, mind 
az embermentők hősiessége. 
Gondolok itt például a Duna-
Ipoly-Galgamenti Regioná-
lis Holokauszt Kutatási, Ok-
tatási és Vallás-turisztikai 
Központra, a könyv kiadási 
és ahhoz kapcsolódó tudo-
mányos tevékenységre,vagy 
a középiskolások számára 
rendezett versenyekre."…   

Köztudott, hogy Turai Já-
nos gyakorlati tapasztalattal 
segítette a Kárpát-medencé-
ben található zsidó emléke-
ket megismertetni és szám-
ba vetetni a kormány által 
felállított bizottsággal. Töb-
bek között a határon túli zsi-
nagógák, temetők, a nemzet 
számára jelentősebb, kiemel-
kedő zsidó személyiségek 
emlékhelyeinek feltárásában 
végzett jelentős tevékenysé-
get. Lerakta a Duna-Ipoly-
Galga régióban a helyi holo-
kauszt történetének kutatá-
sát és oktatását.   

- Mind ezekre figyelem-
mel megkérdeztem: Turai 

Jánost, hogy érzi magát? 
Hogyan éli meg a minisz-
ter dicsérő sorait?   

- Nem tagadom, hogy a di-
csérő szavak jólesnek, de 
nem ezért dolgozom, hogy 
engem ünnepeljenek. Első-
sorban is azt akarom elérni, 
hogy a város és a tágabb ré-
gió holokausztkori történe-
tét kutassuk, feltárjuk és hi-
telesen tanítsuk. Vác városa 
nyerje vissza a múltban be-
töltött vezető szerepét a ré-
gió zsidó vallási, kulturális 
életében.    

Ezt a hatalmas, kiterjedt 
munkamennyiséget egyedül 
nem tudnám elvégezni, eh-
hez társak kellenek, elsősor-
ban is a feleségem, Valéria, 
aki nem csak  biztos hátte-
ret teremt nekem, de  a napi 
munkából is egyre jelentő-
sebb részt vállal. A hitközség 
műszaki vezetése is kiváló 
munkát végez, létesítménye-
ink állagának megóvásában, 
és karbantartásában.   

 - Kikre számít még a 
Duna-Ipoly-Galga men-
ti objektum működtetése 
kapcsán?   

- Elsősorban  a magyar ál-
lamra, Vác város és a régió 
önkormányzatainak segítsé-

gére. Szakmailag pedig Ma-
gyar Nyelvterületről szárma-
zó Emlékgyűjtemények Mú-
zeuma Cfát (Izrael), Holo-
kauszt Dokumentációs Köz-
pont, Terror Háza, Antall 
József Tudásközpont és a 
Tom Lantos Intézetre. Köz-
vetlenül pedig a régió mú-
zeumaira, levéltáraira, falu-
kutatókra. Eddig több mint 
tíz oktatási intézménnyel ál-
lunk kapcsolatban és egyre 
többen keresnek minket.   

Ezt a beszélgetést Lázár 
János miniszter úr levelé-
nek záró sorával zárhatjuk 
le "Tevékenységüket nagy-
ra becsülöm. Életükhöz és 
munkájukhoz jó egészséget 
és továbbiakban sok sikert 
kívánok."   

E sorok írója is sok sikert 
kíván az új oktatási intéz-
mény munkájához.   

Harangi attiLa 

A települési környezet 
zöld fejlesztésében 
elkötelezett közössé-

gek számára a Duna-Dráva 
Cement Kft. nemcsak Vác 
térségében, hanem Bere-
mend környékén is komoly 
lehetőséget kínált, amikor 
régiónként idén is 3 mil-
lió forinttal járult hozzá a 
fenntartható zöld megoldá-
sok megvalósításához. 

A gyerekek és szülők be-
vonásával megvalósuló 
zöld projektet 2014. októ-

ber 8-án Szarkándi János, 
a DDC elnök-vezérigazgató-
ja avatta fel. 

A Piarista Gimnáziumban 
megvalósult környezeti ne-
velési program keretében 
kialakították a szelektív 
hulladékgyűjtést, melynek 
részeként az osztályfőnöki 
órák keretében tájékozta-
tást is tartottak a diákok-
nak a szelektálás fontossá-
gáról, gyakorlatáról. Erről 
az iskola folyosóin és osz-
tálytermeiben információs 

táblákat és anyagokat is el-
helyeztek. Az iskola terüle-
tén sziklakert és zöld tető 
kialakítása valósult meg, 
geotextília terítése mellett 
virágládák elhelyezésére és 
zöld növényzet ültetésére is 
sor került.  

„A program célja, hogy 
hosszú távon ösztönöz-
ze a környezettudatos élet-
re, szemléletre elsősorban 
a gimnázium tanulóit, köz-
vetve pedig a családtagja-
ikat is. A gyakorlatban ez 
azt jelenti, hogy tudatosan 
felépítve, az iskolai élet hét-
köznapi részévé tettük a 
környezettudatos gondol-
kodást, a fenntarthatóság 
elősegítésének kicsi, de an-
nál fontosabb lépéseit. A tá-
mogatás segítségével az él-
ményszerzés és a megta-
pasztalás útján neveljük di-
ákjainkat a környezettu-
datosságra.” – mondta el 
megnyitó beszédében Futó 
Béla, az intézmény igazga-
tója.     

Az M0 autópályától in-
duló és Vácig tar-
tó 19 kilométer hosz-

szú M2 autóút váltakozva 
kétszer két-, illetve kétszer 
egysávos. Miután ez a meg-
oldás nagyon balesetveszé-
lyes, így 2011-ben elkészült 
a teljes szakasz kétszer két-
sávosra bővítésének terve - 
írja az MTI.

Az építés azonban nem 
kezdődött el, mivel időköz-
ben több módosítás vált 
szükségessé. Ilyen volt a du-
nakeszi kétszintű csomó-
pont elhagyása - takarékos-
sági okból -, illetve ugyan-
azon a szakaszon az ivóvíz-
bázis védelme. Továbbra is 
része a tervnek két, a 2-es 
számú főutat az M2 autópá-
lyával összekötő út építése, 
ezek Dunakeszin és Sződli-
geten valósulnak meg. Az át-
kötő utak egy-egy 30 méte-
res hídon haladnak át a Bu-
dapest-Szob vasútvonal fe-
lett. Fontos új előírás, hogy a 
pályákat ne szalagkorlát, ha-
nem biztonságosabb beton 
sáv válassza el egymástól.

Az ajánlattevőknek az új 

követelményekhez kell iga-
zítaniuk a meglévő terve-
ket, majd a végleges en-
gedélyek, hozzájárulások 
megszerzése után a kiviteli 
terveket kell elkészíteniük.

A munka becsült ellenér-
téke nettó 650 millió forint, 
amelynek 85 százalékát az 
Európai Unió, míg 15 száza-
lékát a magyar állam fize-
ti. Az ajánlattételi határidő 
november 21. A legalacso-
nyabb összegű ellenszol-

gáltatást kínáló ajánlattevő 
lesz a nyertes.

A tervezést jövő év január 
5-én kell elkezdeni, a befe-
jezési határidő pedig szept-
ember 30.

Az építés Loppert Dáni-
el, a NIF kommunikációs 
vezetője tájékoztatása sze-
rint 2017-ben kezdődhet, és 
az uniós költségvetési idő-
szak utolsó évére, 2020-ra 
lehet készen. 

Fotó: kesziPress

Ezek a kiskorúak átlagosan 9 évesen el-
kezdenek önállóan netezni, és naponta 
mintegy 84 percet töltenek online, de 

nem ritkán már óvodás korú gyermekeket is 
találunk a képernyők előtt. Az internet óriási 
segítséget jelent az életben, támasz lehet a vi-
lág dolgainak megismerésében és a szerteága-
zó tudás megszerzéséhez is hozzájárulhat, ha 
megfelelően tudunk élni lehetőségeivel. 

Tudatosan a weben a Netbaráttal
Az Invitel amellett, hogy minőségi szolgáltatá-
sokat kínál a családok számára a kényelmes 
otthoni felöltődéshez, felelős szolgáltatóként 
fontosnak tartja azt is, hogy ügyfelei köré-
ben előmozdítsa a tudatos mindennapi inter-
nethasználatot. A vállalat ezért a közelmúlt-
ban elindította NetBarát oldalát, amelynek 
célja, hogy segítse a szülőket és gyermekeiket 
az internet minél biztonságosabb használatá-
nak elsajátításában. A portál úgy a felnőttek, 
mint a fiatalok számára hasznos információk-
kal, tanácsokkal és érdekes hírekkel szolgál 
a világháló lehetőségeinek felfedezésével és 
az online veszélyek elleni védekezéssel kap-
csolatban. Az Invitel a NetBarát kezdeménye-
zéssel hosszú távon kíván hozzájárulni a biz-
tonságosabb internetezési szokások kialakí-
tásához és a tudatos médiahasználat elterje-
déséhez. Az oldalról ingyenesen letölthető és 
díjmentesen használható magyar nyelvű szű-
rőszoftver is ezt a célt támogatja, és további 
eszközt biztosít a szülők számára, hogy meg-
óvják gyermekeiket a károsnak ítélt tartal-
maktól, valamint figyelemmel kövessék on-
line tevékenységüket. 

A program partnerei
A NetBarát portál folyamatosan megújuló tar-
talmának összeállításában több partnerszer-
vezet működik együtt az Invitellel, köztük a 
digitális technológiák társadalmi hatásainak 
kutatásával foglalkozó ITHAKA Nonprofit 
Kft. vagy a fiatalkorúak által hívható segély-
vonalakat üzemeltető Kék Vonal Gyermekkrí-
zis Alapítvány. A közreműködő szervezetek, 
illetve programok sorát gyarapítja a kábeltele-
víziós szakma támogatásával született Tévézz 
okosan! weboldal, Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Mé-
diaértés-oktató Központ, valamint a Hatóság 
Internet Hotline weboldala, ahol bárki beje-
lentheti az interneten talált jogellenes, illetve 
a kiskorúak számára káros tartalmakat.

Az Y és Z generáció tagjai gyakorlatilag „beleszülettek” az online világba: rutinosan 
használják a különféle kommunikációs eszközöket. Európai Uniós felmérés szerint a Ma-
gyarországon és a hasonló szociális és gazdasági helyzetben lévő országokban a gyer-
mekek 72 százaléka rendelkezik otthonában interneteléréssel.

NetBarát – társ a szórakoztató 
és biztonságosabb netezésben
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A gyógyító munka színvonalának növelése, a várakozási idők folyamatos csökkentése érdekében az Önkormányzat hathatós támogatásával nagyarányú fejlesztésekre ke-
rült sor a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézetben. A múlt évben mintegy ötvenmilliós beruházás keretében digitalizálták a röntgen gépeket, és új ultrahangos készülé-
keket is vásároltak. Idén, október 8-án ismét két korszerű eszköz átadására került sor.

Korszerű diagnosztikai eszközök a Szakorvosi Rendelőintézetben 

Személyesen hozta el 
Csomor Flórián, a 
Diagon Kft. kereske-

delmi igazgatója az általuk 
kifejlesztett COAG S véral-
vadás mérő műszert, mely-
ről elmondta, hogy a vilá-
gon ez az első olyan esz-
köz, amellyel ujjbegyvérből 
olyan teljes értékű véralva-
dás vizsgálatot végeznek, 
amely a hagyományos labo-
ratóriumival teljesen meg-
egyező módon történik, és 
azonnali eredményközlést 
biztosít. A másik nagy ér-
tékű fejlesztés a fül-orr-gé-
gészeti szakrendelést érinti 
egy komplett kezelő egység 
beszerzésével.     

– Nagyon fontos számunk-
ra, hogy a rendelőintézet-
ben folyamatosan fejlesz-
szük a különböző diagnosz-
tikai eszközöket – mondta 
a műszerek átadásánál je-
lenlévő Dióssi Csaba pol-
gármester. – A tavalyi év-

ben is jelentős összegű be-
ruházást végeztünk, de úgy 
gondoljuk, hogy továbbra 
is fontos teendőink vannak 
a betegek kiszolgálása ér-
dekében. A gégészet olyan 
szakrendelés, ahol különö-
sen sokan fordulnak meg. 
Úgy gondoltuk, hogy azzal 
is elő tudjuk segíteni a na-
gyobb átbocsátó képessé-
gét, ha a legmodernebb esz-
közökkel szereljük fel. Ez 
most közel tízmillió forin-
tos beruházást jelentett. Dr. 
Pap Miklós Péter fül-orr-
gégész főorvos, audiológus 
szakorvos elmondása sze-
rint bármelyik magánren-
delés megirigyelné ezt a ke-
zelő egységet. Emellett be-
vezetünk heti plusz egy nap 
rendelést, s ha szükséges, 
még több nappal megtold-
juk. Mindenféleképpen sze-
retnénk megszüntetni az in-
dokolatlanul hosszú sorban 
állást. Azért, hogy minél 

zökkenő mentesebb legyen 
a betegek kiszolgálása, már 
kiválasztásra került az a be-
tegirányító rendszer, amely 
nyolc monitoron keresztül a 
szakrendelő egész területén 
teljesen világos és egyértel-
mű módon irányítja a bete-
geket úgy, hogy mindenki 
tudja, mikor kerül sorra az 
adott szakrendelésen. 

– A gégészetre került 
komplett kezelőegység, a 
legfrissebb európai modell 
– hangsúlyozta Dr. Pál Mik-
lós, a szakrendelő igazgató-
ja. – Minden olyan műszert, 
szerszámot és egyebet tar-
talmaz, amire a modern gé-
gészetnek szüksége van. 
Fontos része a flexibilis en-
doszkóp, ami arra jó, hogy 
az orrmelléküregekbe, fülbe, 
torokba, olyan helyekre be 
tud látni, ahová a klasszikus 
tükörrel, csipesszel nem le-
hetséges. Így az orvos azokat 
az elváltozásokat is fel tudja 

fedezni, melyeket egyébként 
csak hosszabb vizsgálatok-
kal lehetne kideríteni. 

– A véralvadás mérő mű-
szer pedig arra jó, hogy azon-
nali információt kapjunk ar-

ról, hogy a véralvadás folya-
mat milyen gyorsan megy 
végbe. Ez fontos információ 
a trombózis vagy infarktus 
megelőzése céljából véralva-
dásgátló szereket szedő be-

tegek számára az optimális 
gyógyszermennyiség beállí-
tásához. A városban több kis-
gyermek él, akik véralvadási 
zavarokban szenvednek, s a 
műszer használatával az ujj-
begyből kíméletesen vett vér-
ből azonnal megállapítható a 
megfelelő gyógyszerszint   

– Ezzel kapcsolatban azt 
is el kell mondani, hogy en-
nek az eszköznek a beszer-
zését Szőke Attila Szilárd 
református lelkész kezde-
ményezte. Az ő gyülekezté-
ben van egy olyan kisgyer-
mek, akinek erre a vizsgá-
latra sűrűn szüksége van. 
Gyűjtést kezdeményezett 
a vásárláshoz, de a polgár-
mester úr erről értesül-
ve átvállalta a beszerzését, 
megtudva, hogy több kis-
gyermeknek és felnőtt be-
tegeknek is szükségük van 
erre a vizsgálatra. 

katona m. istVán

a szerző FeLVéteLe

A dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma által meghirdetett Határtalanul program keretén belül október 
6-10-ig egy erdélyi tanulmányi kiránduláson vettek részt.

November 1. mindenszentek ünnepe, november 2. pedig a halottak napja a keresz-
tény világban. Mindenszentek (latinul: festum omnium sanctorum) a katolikus egy-
házban az összes üdvözült lélek emléknapja. A protestantizmus az elhunytakról 
emlékezik meg ilyenkor. Az ezt követő halottak napja fokozatosan vált egyházi ün-
nepből az elhunytakról való általános megemlékezéssé. 

Elek apó meséi – 
székelyföldi legendák 
és mondák nyomában

Mindenszentek ünnepe 
és halottak napja 

A 
program címe: „Elek apó 
meséi” – székelyföldi le-
gendák és mondák nyo-
mában… utalva arra, 

hogy Benedek Elek szülőházában 
járva és szellemi hagyatékát meg-
ismerve nyomon követhessük a 
székelyföldhöz kapcsolódó törté-
neteket. Itt személyesen találkoztunk Szabó 
Rékával, Benedek Elek dédunokájával, aki 
dédapja csodás történeteivel ejtette ámulat-
ba a Dunakesziből jött hallgatóságot.

Tanulóink már itthon kutatómunkával bő-
vítették ismereteiket történelmi tárgyú szö-
vegeket böngészve. Kiselőadás formájában 
többször színesítették ezzel programjainkat. 
Koszorúztunk a nagyváradi Petőfi-parkban, 
jártunk Kolozsváron (Mátyás-szobor, Szent 
Mihály templom), Gyergyószárhegyen (Láz-
ár-kastély), Tatárdombon. 

Az öt nap során olyan természeti képződ-
ményekben is gyönyörködhettünk, mint a 
Tordai- hasadék, Király-hágó, Medve-tó, 
Gyilkos-tó, Békás-szoros és a Parajdi sóbá-
nya, megismerve keletkezésüket és az ahhoz 
fűződő mondákat, történeteket.

Utunk másik célja volt, hogy kapcsolatot 
teremtsünk ottani magyar iskolákkal, bete-
kintést kapjunk életükbe, közvetlen beszél-
getés formájában a gyerekek megismerhes-

sék egymást. Mély benyomást tett tanulóink-
ra a dévai Szent Ferenc Alapítvány által mű-
ködtetett gyermekotthon kis lakóinak élete, 
akiknek örömmel adtuk át itthonról vitt ado-
mányainkat.

(Szovátán alapítványi iskola-focizás, este 
Gyergyóalfaluban közös táncház - Csíksze-
reda – művészeti iskola – közös éneklés, Ma-
rosvásárhely – Bolyai Farkas Líceum – Du-
nakeszi bemutatása)

Újdonságként hatott 
tanulóink számára az 
az életforma, amit az 
esztenán, (erdélyi hegyi 
legelő) nomád körülmé-
nyek között élő pászto-
rok mutattak be. A hely-
ben készített tejterméke-
ket (túró, orda, vaj) jó ét-
vággyal fogyasztották 
kicsik és nagyok. 

A programot megismerve nagy izgalom-
mal várta 40 diákunk a túrát, s e gyönyörű 
utat végig járva egy életre szóló élménnyel a 
szívünkben érkeztünk haza.

kertészné HidVégi zsuzsa

tanár

A 
IV. században mindenszentek ünne-
pét a pünkösd utáni első vasárnap 
ülték meg, az ortodox keresztény 
egyház ma is ekkor tartja. A kezdet-

ben az összes keresztény vértanúra, később 
"minden tökéletes igazra" emlékező ünnep a 
VIII. században tevődött át november 1-jére, 
egy kelta ünnep időpontjára. Jámbor Lajos 

frank császár 835-ben IV. Gergely pápa en-
gedélyével már hivatalosan is elismerte az új 
ünnepet, így ettől kezdve a mindenszentek 
az egész kereszténység ünnepe lett.

Általános szokás, hogy mindenszentek 
napján rendbe teszik és virággal díszítik a sí-
rokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halot-
tak üdvéért. A gyertya fénye az örök világos-
ságot jelképezi, a katolikus egyház szertartá-
sa szerint a "temetők nagy keresztjénél" ma 
is elimádkozzák a mindenszentek litániáját, 
és megáldják az új síremlékeket.

Magyarország egyes vidékein harangoztat-
tak a család halottaiért, máshol ételt ajándé-
koztak a szegényeknek. Sokan úgy tartották, 

hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a 
sírból, így a családi lakomán nekik is terítet-
tek, és minden helyiségben lámpát gyújtot-
tak, hogy eligazodjanak a házban. Egyes fal-
vakban ezen a napon választották meg a bí-
rót, fogadták fel a cselédeket.

Mindenszentek Magyarországon 2000 óta, 
ötven év után ismét munkaszüneti nap.

A mindenszenteket megelőző naphoz kap-
csolódik az angolszász eredetű halloween is, 
ennek elnevezése az angol All Hallows Eve 
kifejezésből származik, amely magyarul any-
nyit tesz: mindenszentek éjszakája. Ez a kó-
bor lelkek, a kelták halotti istenének éjsza-
kája.

A november 2-i halottak napja jóval későb-
bi eredetű: Szent Odiló clunyi apát 998-ban 
vezette be emléknapként a Cluny apátság alá 
tartozó bencésházakban. Hamarosan a ben-
cés renden kívül is megülték, és a XIV. szá-
zad elejétől a katolikus egyház egésze átvet-
te.

A halottakról, elhunyt szeretteinkről való 
megemlékezés, az értük való közbenjárás a 
purgatórium (tisztítóhely) katolikus hittéte-
lén alapul. Azoknak, akik Isten kegyelmében 
hunytak el, de törlesztendő bűn- és büntetés-
teher van még lelkükön, Isten színe előtt meg 
kell tisztulniuk. Lelkileg nagy vigasztalás a 
hátramaradottaknak, hogy tehetnek valamit 
elköltözött szeretteikért imával, vezekléssel, 
szentmisével. A halottak napi gyászmisék az 
örök életről és a feltámadásról szólnak.

E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk 
elhunyt szeretteink emlékére. A szokáshoz 
kapcsolódó némely népi hiedelem szerint en-
nek az a célja, hogy a világosban a "véletlenül 
kiszabadult lelkecskék" újra visszataláljanak 
a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne nyugta-
lanítsák az élőket. Azért kell megszépíteni 
ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szívesen 
maradjanak lakhelyükben. A bukovinai ma-
gyarok - ahogy más kultúrákban is szokásos 
- még ennivalót is vittek a temetőbe.

Dr. Pap Miklós Péter fül-orr-gégész főorvos, audiológus szakorvos 

Kolozsvár: 
Mátyás király 

szobránál

A Gyilkos-tónál
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A város nagy elismertségnek örven-
dő művészeti egyesületének tár-
latát Dunakeszi jegyzője nyitotta 

meg. Dr. Molnár György - aki civilként a 
fotózás nagy szerelmese és aktív műve-
lője - elismeréssel beszélt a kiállító fotó- 
és festőművészek alkotásairól, a város 
kulturális életében betöltött kiemelkedő 
szerepükről. 

Az Őszi tárlat kiállító művészei: Chiba 
Miklós, Czinege István, Dér Győző, 
Dusza Tibor, Gáspár Imre, Halász 
Géza, Koó Éva, Kubó Éva, Kiss Esz-
ter, Magát Tamás, Nádor Géza, Palás-
ti Renáta, Patyus Ferenc, Peti Sándor, 
Péter Nándor, Török Levente, Tuzson-
Berczeli Péter, Vincze József. 

A megnyitó rendezvény háziasszonya 
Ceglédi Gabriella, a tárlatnak otthont 
adó József Attila Művelődési Központ 
művelődésszervezője volt, közreműkö-
dött Karskó Kende (gitár) és Balogh Re-
gina (ének). A kiállítás október 31-ig te-
kinthető meg, hétköznapokon 9:00-21:00 
óráig a VOKE József Attila Művelődési 
Központban, amely az Állomás sétány 
17. szám alatt található.

A megnyitó ünnepség kedves színfolt-
jaként sorsolták ki Tuzson-Berczeli Pé-
ter festőművész által - a DunArt Galéria 
fenntartásának javára - felajánlott 'Game 
over II' című szitanyomatát a galéria tá-
mogatói között. A sorsolás lebonyolítását 
a tárlat megnyitója, Dr. Molnár György, 
Dunakeszi város jegyzője felügyelte. A 
nyertes 1152-es sorszámú szelvényt Terbe 

Józsefné, a Dunakeszi Nyugdíjas Kirán-
duló Klub vezetője, a város díszpolgára 
húzta ki. A szerencsés nyertes a képért 
a +36 30 4747433-as telefonszámon, vagy 
e-mailben a dunartegyesulet@gmail.com 
címen jelentkezhet - hangzott el a sorso-
lást követően. 

(B. szentmártoni)
Fotó: dusza tiBor

Kérdések voltak Székely-
udvarhelyről, erdélyi 
költők, írók műveiből. 

Izgalmas feladatnak bizonyult 
a tájszavak felismerése és Szé-
kelyföld vaktérképén a székek 
helyeinek pontos megnevezé-
se. A városfelismerés feladat-
lapnál híres szobrok, épüle-
tek nevét és helyét kellett fel-
ismerni, illetve nagyvárosok-
hoz tartozó címereket  kellett 
összepárosítani. 

Az összesen nyolc állomás-
ból álló vetélkedő utolsó fel-
adataként vetítés során fel kel-
lett ismerniük a diákoknak hí-

res erdélyi személyeket és he-
lyeket. A mintegy másfélórás 
versenyt a váci Katona Lajos 
Városi Könyvtárral és Vác Vá-
ros Levéltárával közösen ren-
dezte a Madách Imre Műve-
lődési Központ. A zsűri tag-

jaként és a szervezésben köz-
reműködőként dr. Horváth 
Ferenc, a városi levéltár igaz-
gatója köszöntötte a jelenlévő-

ket. Rajta kívül Tumbászné 
Velki Ágnes, a Katona Lajos 
Városi Könyvtár munkatársa 
és Harkácsi István, az Erdély 
Barátainak Közhasznú Egye-

sület tagja vett részt a zsűri-
zésben.  

A vetélkedőre nevező öt is-
kola közül első helyen vég-
zett a Boronkay György Mű-
szaki Középiskola, Gimnázi-
um és Kollégium csapata, míg 

holtversenyben a második he-
lyezett lett a Bernáth Kálmán 
Református  Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző Is-

kola és a Táncsics Mihály Me-
zőgazdasági Szakképző Inté-
zet csapata. Harmadik helye-
zést ért el az I. Géza Király 
Közgazdasági Szakközépisko-
la csapata. A dobogóról pedig 
a váci Piarista Gimnázium és 
Kollégium csapata szorult le. 
A versenyzők díjazását az Er-
dély Barátainak Közhasznú 
Egyesülete támogatta.  

Másnap hatalmas érdeklő-
dés kísérte azt az erdélyi íze-
ket felvonultató gasztronó-
miai bemutatót, amelyet a 
Vendégvárók Váci Egyesüle-
te szervezett. Ezt követően a 
Fölszállott a páva című televí-
ziós népzenei tehetségkutató 
műsorban, 2012-ben különdí-
jat kapott Tallabille együttes 
adott nagy sikerű koncertet. 

Az eseménysorozat záró-
napján, október 18-án, szom-
baton az Aranyalma páros 
gyermekeknek szóló interak-
tív népzenei előadását tekint-
hették meg az érdeklődők, de 
sor került a Korondi Ifjúsági 
Fúvószenekar és a Váci Ifjúsá-
gi Fúvószenekar közös hang-
versenyére, továbbá a váci 
Forte fotóklub Erdélyország 
című kiállítása is megnyílt. 

A tárlat november 10-ig lát-
ható. Szintén november 10-ig 

látható a budapesti Artézi Ga-
léria művészeinek kiállítása, 
amely Magyar Festészet Nap-
ja alkalmából nyílt október 17-

én. Az érdeklődők Kecskemé-
ti Kálmán, Ladányi Imre, 
Lonovics László, Németh 
Dóra, Németh Géza, Orvos 
András, Szemethy Imre alko-
tásait tekinthetik meg. A III. 
Erdélyi Napok című rendez-
vénysorozat a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával való-
sult meg.  mimk-L.Cs.

A DunArt Képzőművészeti Egyesület legújabb kiállítása, Őszi Tárlat címmel október 17-én nyílt a VOKE József 
Attila Művelődési Központban. 

A váci Madách Imre Művelődési Központ - együttműködve az Erdély Barátainak Közhasznú Egyesülettel - im-
máron harmadik alkalommal rendezte meg az Erdélyi napokat. Az október 16-a és 18-a között megtartott ren-
dezvénysorozat első napján vetélkedőn mérhették össze tudásukat a váci középiskolások. A diákok feladat-
lapokat töltöttek ki, amelyek között volt általános kérdéssor irodalom, történelem és földrajz témakörben. 

Dunakeszi: DunArt Őszi tárlat 

Erdélyi napok harmadszor koncertekkel, 
vetélkedővel, gasztronómiával
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Ázsiában először, 1964 októberében rendeztek olimpiát. A nyári játékoknak Japán 
fővárosa, Tokió adott otthont. A magyar sportolók 10 arany-, 7 ezüst-, 5 bronzérem 
megnyerésével, valamint számos értékes helyezés elérésével, a nemzetek közöt-
ti nem hivatalos pontversenyben, az előkelő hatodik helyen végeztek. Az ötvenedik 
évforduló apropóján a világ sporttársadalma emlékezett és emlékeztetett.

Az egyre népszerűbbé váló Találkozások sorozat keretében október 16-án Pitti Katalin Liszt-díjas Érdemes Művész, a 
Magyar Állami Operaház egykori magánénekese, az Opera Nagykövete volt a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
vendége Dunakeszin, Farkas Pál igazgató meghívására. 

A Magyar Olimpiai Bi-
zottság szervezésében, 
mintegy 40 fős delegá-

ció utazott a Felkelő Nap or-
szágába, köztük három váci il-
letőségű kiváló sportemberrel. 
Kulcsár Gergely gerelyhajító 

négyszeres olimpikon, három-
szoros olimpiai érmes, a vá-
ros középiskolájában tanult, s 
váci egyesületekben sportolt. 
Dr. Hesz Mihály a Duna-par-
ti városban kötött barátságot 
a kajakozással, s lett a sportág 
első egyéni olimpiai bajnoka 
(Mexikóban). A szintén kaja-
kos Gyulay Zsolt a város szü-
lötte, sportpályafutását Szö-
ulban két olimpiai aranyérem-
mel koronázta meg. A fél év-
századdal ezelőtti olimpiáról, 
Kulcsár Gergely és Dr. Hesz 
Mihály egyaránt ezüstéremmel 
tértek haza. Most pedig a kint 
eltöltött hét után, valamennyi-
en sok-sok élménnyel gazda-
gabban. Ezek közé tartozik a 
japán császárral való találko-
zás is. A következő számunk 

egyikében, Dr. Hesz Mihály él-
ményeiből válogatunk.

Simák Attila

Az igazgató köszöntő sza-
vai után a művésznő 
rendkívül érdekfeszítő is-

meretterjesztő előadása során az 
operairodalom történetének fon-
tosabb epizódjait, az operák szü-
letésének körülményeit elevení-
tette fel. Mindezeket illusztrálva 
színházi szerepei legkedveltebb 
részleteit videofelvételeken ke-
resztül láthatta, hallhatta a kö-
zönség. Felidézte egykori példa-
képét, Házy Erzsébetet s elhang-
zott az Anyeginből Tatjána leve-
le. Ismert, hogy ezzel a szereppel 
debütált egykoron az operaszín-
padon. Érdekességként beszélt 
az operaénekesi pályára való fel-
készülés, köztük például a hang-
képzés műhelytitkairól is.

Kérdésünkre elmondta, hogy 
két éve pályázati úton nyerte el 

a nagyköveti tisztséget. Ez azt 
jelenti, hogy iskolákba, közös-
ségekbe megy zenés ismeretter-
jesztő előadásokat tartani. Az el-
múlt évad kezdetétől mindmos-
tanáig 72 iskolában járt s nagy 
örömet jelent számára, hogy a 
zömében fiatalokból álló közön-
ség nagy érdeklődéssel és nyi-
tottsággal hallgatta előadását. 
Dunakeszire is szívesen jött, hi-
szen sok jót hallott már a zene-
iskoláról. Az oktatás nem idegen 
számára, hiszen Szombathelyen, 
a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem Savaria Egyetemi Központ 
Zenei Intézeti Tanszékén főisko-
lai docensként oktat, emellett ta-
nít a Budai Művészházban és a 
tatai zeneiskolában is. Úgy érzi, 
a pályán töltött több mint negy-
ven évi tudáshalmazt kötelessé-

ge átadni, erre ad lehetőséget a 
nagyköveti megbízatás is. A ta-
nítás, ismeretterjesztés mellett 
változatlanul másfél-kétórás 
koncerteket is vállal. - Amíg ké-
pes vagyok hangot, örömet adni, 
addig nem hagyom abba - fogal-
mazott a tőle jól ismert szenve-
déllyel. 

Egyébiránt a Találkozások so-
rozat keretében november 10-én 

a VOKE József Attila Művelődé-
si Központban Faludy Judit - 
gordonka, Jandó Jenő - zongo-
ra és Szenthelyi Miklós - hege-
dű, Liszt-díjas művészek adnak 
hangversenyt. Ezt követően nov-
ember 24-én a zeneiskolában 
találkozhatnak az érdeklődők 
Csonka Zsuzsa operaénekessel. 

katona m. istVán

a szerző FeLVéteLe

Találkozás a japán császárral!

Találkozás az Opera Nagykövetével 

Sportlegendák Tokióban

A honi NB II-es futsal bajnokság Közép csoportjában a Dunakanyarból 
négy csapat szerepel, melyek közül Dunakeszi és Vác valamennyi össze-
csapása igazi presztízscsatát jelent a szurkolók nagy örömére. Legutóbbi 
mérkőzésük is sok izgalmat, látványos gólokat és megérdemelt váci győ-
zelmet hozott. 

A nyári fúziónak köszönhetően az új 
idényben Fehér Zsolt vezetőedző csa-
pata Rába ETO II-Dunakeszi Kinizsi 

néven szerepel a bajnoki pontvadászatban. 
A jelentősen átalakuló, a régi „nagy öregek 
köré” a fiatal tehetségeket folyamatosan be-
építő mester együttese öt forduló után veret-
lenül, pontveszteség nélkül állt, amikor ok-
tóber 17-én a hazai arénában fogadta a szom-
szédvár kiválóságait. Mint az várható volt, 
már az első percek is feszült hangulatban tel-
tek, mindkét fél óriási erőket mozgósított a 
vezető gól megszerzésére, ami a Kinizsinek 
sikerült az 5. percben Temesi révén. A ka-

pott gól után a Vác még magasabb fokozat-
ba kapcsolta „gépezetét”, melynek fordulat-
számán pörögtek a hazaiak is. Gigászi küz-
delem volt a pályán. Styevkó és Ligetfalvi 
góljával még szünet előtt megfordították a 
mérkőzést a vendégek, akik a találkozó vé-
get jelentő hármas sípszóig sikeresen őriz-
ték előnyüket. Színvonalas, jó iramú találko-
zó izgalmait jól mutatja, hogy még az utolsó 
percben is két gól esett. A Kinizsi óriási erő-
feszítéseket mozgósított veretlensége meg-
őrzése érdekében, ami végül nem sikerült, 
mert a véghajrában a szerencse is vendégek-
nek kedvezett, s így a Dunatours Vác 6-5-ös 
győzelemmel távozhatott a honi futsal egyik 
fellegvárából, Dunakesziről. 

A Rába ETO II-Dunakeszi Kinizsi a váci-
aktól elszenvedett vereséget hétfőn – egy ko-
rábbról elmaradt mérkőzésen – újabb győze-
lemmel feledtette a PAFC-MITRE fölött ara-
tott 8-5-ös győzelemmel. Fehér Zsolt együt-
tese hat forduló után egy ponttal van lema-
radva a listavezetőtől. Öt győzelemmel és 
egy vereséggel, 15 pontot begyűjtve a 2. he-
lyén áll, gólaránya: 75-31. A Dunatours Vác is 
15 ponttal büszkélkedhet, ám rosszabb gól-
különbsége (51-27) miatt a 3. helyre szorult. 

A Dunakanyar másik két csapata közül a 
nagymarosi Garvittax négy ponttal a 11. he-
lyen tanyázik, míg Göd - a mindössze egy 
döntetlennel szerzett - egy pontjával, az utol-
só előtti 13. helyen áll.  

Vetési imre

Futsal rangadó: 
Dunakeszi–Vác

Izgalmas 
párharcot vívtak 
a játékosok

Gyulay Zsolt és 
Hesz Mihály Tokióban

1964-ben Kulcsár Győző 
vitte a magyar küldöttség 

zászlóját

Pitti Katalin és Farkas Pál

2014-ben is tisztelje meg 
hirdetéseivel a régió 

legnagyobb példányszámú 
és legolvasottabb színes 

közéleti lapját, 
a Dunakanyar Régiót!

Megjelenik kéthetente, 
31 000 példányban.
www.dunakanyarregio.hu
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