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Próbahordás nélkül soha!
Interjú Laczkó Ildikó hallásspecialistával

A hallókészülék vásárlása nagy körültekintést igényel. Érdemes előze-
tesen tájékozódni, ám érdemi döntést csak a teljes körű hallásvizsgálat 
után lehet meghozni. „Próbahordás nélkül soha ne vásároljunk hallóké-
szüléket!” – javasolja Laczkó Ildikó hallásspecialista, a váci Amplifon Hal-
lásközpont vezetője. Az Amplifon ingyenes hallásvizsgálat kampányának 
apropóján beszélgettünk a kiváló szakemberrel.

– Mennyire tájékozottak 
mindazok, akik hallásvizsgá-
latra érkeznek Önhöz?
– Azt tapasztalom, hogy so-
kan, akik hallásvizsgálat-
ra jönnek hozzám, és tud-
ják, hogy hallókészülékre lesz 
szükségük, már előzetesen tá-
jékozódnak. 

Ez legtöbbször a családtól, 
ismerősöktől szerzett infor-
máció, és egyre többen bön-
gésznek az interneten is. Sajnos 
gyakran előfordul, hogy az em-
berek a rémhírekre hallgatnak, 
és téves elképzeléseik alakul-
nak ki, a mi feladatunk, hogy 
ezeket eloszlassuk.

– Kiemelne ezek közül a tév-
hitek közül néhányat?

– Többen tartanak attól, 
hogy a hallókészülék sípol, 
felerősíti a zajokat és kényel-
metlen a viselése. Ilyen eset-
ben mindig elmondom, hogy 
a hallókészülékek a technoló-
giai újításoknak köszönhetően 
az elmúlt években hihetetlen 
nagy fejlődésen mentek keresz-
tül, és a fent említett állítások 
ma már egyáltalán nem állják 
meg a helyüket. 

– Hogyan győzi meg a szkep-
tikusokat?

– Nincs nehéz dolgom, hi-
szen a hallásvizsgálat után 
mindenkinek lehetősége van 
ingyenesen kipróbálni a ké-
szülékeket. Ez azt jelenti, hogy 
a kiválasztott hallókészülé-
ket nem csupán a helyszínen 
tesztelheti, hanem hazaviheti, 
és kipróbálhatja akár otthoni, 
akár munkahelyi környezet-
ben is.  A személyes tapasztalás 
a legfontosabb meggyőző érv, a 
próbahordás alatt mindenki el 

tudja dönteni, hogy javítja-e az 
életminőségét a hallókészülék. 
Azt mondhatom, hogy az ese-
tek döntő hányadában igen.

– Mit tanácsol azoknak, 
akik hallókészülék vásárláson 
gondolkodnak?

– Bármilyen jól és alaposan 
tájékozódtunk, hallgassunk a 
szakember tanácsára, aki meg-
vizsgál minket, és ha szüksé-
ges, hallókészüléket ajánl, hi-
szen ő valóban tudni fogja, 
mire van szükségünk. De a 
legfontosabb: próbahordás nél-
kül soha ne vásároljunk halló-
készüléket!

– Mit kell tenniük azoknak, 
akik részt szeretnének venni 
egy hallásvizsgálaton, vagy ha 
ki akarják próbálni a hallóké-
szülékeket?

– Az érdeklődőknek nincs 
más dolguk, mint felhívni a 
06-27/620-573-as telefonszá-
mot, és egyeztetni egy időpon-
tot munkatársunkkal. Várunk 
mindenkit szeretettel a Vác, 
Köztársaság utca 10-12. szám 
alatt található Amplifon Hal-
lásközpontban.

Próbahordás nélkül soha ne 
vásároljunk hallókészüléket!

Speedmarathon országszerte Pest megyében a 
rendelkezésre álló 
valamennyi vál-

toztatható helyű Komp-
lex Közlekedési Ellen-
őrzési Pont használat-
ban lesz. A 24 óra során 
a műszerek részére több 
ellenőrzési helyet jelöl-
nek meg, egy helyszínen 
legfeljebb 4 órán keresz-
tül ellenőriznek majd.

Az ellenőrzés elsődle-
ges célja a sebességtúl-
lépés veszélyességének 
tudatosítása.

A rendőrség felhívá-
sára számos állampol-
gári javaslat érkezett az 
ellenőrzések helyszíné-
re vonatkozóan.

Ezen jelzések és a he-
lyi adottságok, vala-
mint a közlekedésren-
dészeti elemző munka 
ismeretében a Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitány-
ság munkatársai is ki-

jelölték az ellenőrzések 
helyszíneit és az időpon-
tokat, amelyek a mellé-
kelt táblázatban megta-
lálhatóak.

Az ellenőrzések hely-
színére a rendőrség több 
személyt meghív azok 
közül, akik javaslatot 
tettek. A meghívottak 
e-mailben kapnak tájé-
koztatást a részletekről.

A Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság kö-
szöni az  állampolgárok 
együttműködését és se-
gítségét! 

A megyei főkapitány-
ság tájékoztatása sze-
rint a Dunakeszi és a 
Váci Rendőrkapitány-
ság illetékességi terü-
letén sorra kerülő se-
bességmérés pontos 
helyszínei és időpont-
jai megtekinthetők a  
www.dunakanyrregio.hu  
weboldalon. 

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a TISPOL, 24 órás össz-
európai sebességellenőrzést – úgynevezett Speedmarathont – hajt végre, 
melyhez 20 tagállam, köztük Magyarország is csatlakozott. A kijelölt idő-
szakban, 2015. április 16-án 6 órától 2015. április 17-én 6 óráig, ténylegesen 
24 óra időtartamban, a TISPOL tagállamok nagy részében ellenőrzik a közle-
kedők sebességét.

ÓRIÁSI TRAFFIPAXOZÁS: 
csütörtökön és pénteken Dunakeszin és Vácon 
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Már 27. alkalommal elevenedett meg a váci csata a Ligetben

DUNAKESZI VIADAL

Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozatának egyik állomása ezúttal is Vác volt, hiszen immáron 27. alkalommal szervez-
ték meg április 9-én a Tavaszi Emlékhadjárat keretében a váci csatát. 

Az esős idő miatt március 13-án elhalasztott negyedik Dunakeszi Viadalt április 8-án rendezték meg 
a Katonadombon, ahol hagyományőrző katonák közreműködésével emlékeztek az 1848-49-es for-
radalomra és szabadságharcra.                                                                                          

A 
gyülekezés a város 
főterén kezdődött, 
ahol Mokánszky 
Zoltán alpolgár-

mester mondott beszédet. 
Visszaemlékezett az 1848-
49-es forradalom váci csa-
tájára és azokra az időkre, 
amikor Franciaországból el-
indult a változás szele.

- Mi voltunk azok, akik 
újat akartunk Európában. 
A magyar emberekben volt 
meg az az erő és akarat, 
hogy változtassanak. Pedig 
abban az időben is kisebb-
ségben voltunk. Úgy verbu-
válták össze a haderőt, kép-
zetlenek voltak, mégis a lét-
számfölényen lévő császári 
hadakat a Tavaszi Hadjárat 
során folyamatosan megver-
tük – mondta. Hozzátette: 
öröm, hogy ennyi embert ér-
dekel a történelem és öröm 
azt is nézni, hogy a hagyo-
mányőrzők felidézik a régi 
magyarok múltját. 

A beszédet követően a Ma-
gyar Hagyományőr Világ-
szövetség, a Magyar Huszár 
és Katonai Hagyományőrző 
Szövetség és a Váci Huszár 

és Nemzetőr Bandérium tisz-
teletadással köszöntötte az 
alpolgármestert és Harrach 
Péter országgyűlési képvise-
lőt, akik közösen tartották 
meg a szemlét.  

A csata felelevenítésére a 
Ligetben került sor, ahol is-
mét a magyarok arattak győ-
zelmet a császári csapatok 
felett. 

Babucs Zoltán váci had-
történész ismertette a csa-
ta eseményeit, majd szak-
értő tolmácsolása mellett 
ágyútűzzel, puskaropogás-
sal, illetve gyalogos és lovas 
harccal elevenítették fel a 

győztes ütközet történéseit.  
A csatazaj elülte után a Ta-
vaszi Emlékhadjárat váci 
programjának résztvevői 
a Honvéd emlékműhöz ér-
keztek, ahol a Himnusz el-
hangzása után Kovács Ba-
lázs mondta el Petőfi Sán-
dor Csatadal című versét. 
Babucs Zoltán ünnepi beszé-
dének elhangzása után a vá-
rosi önkormányzat nevében 
Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Váci 
Tankerület nevében Günt-
her Miklósné igazgatónő ko-
szorúzott, majd a pártok, a 

civil szervezetek és a váci 
polgárok helyezték el az em-
lékezés virágait az emlékmű 
talapzatán. 

A tavaszi hadjárat szerve-
zői nevében Fülöp Tibor, a 
Magyar Hagyományőr Világ-
szövetség ügyvezetője, vala-
mint Bakó Zsolt, a Magyar 
Huszár és Katonai Hagyo-

mányőrző Szövetség hadna-
gya nyújtott át elismeréseket 
a hagyományőrzésben élen-
járó személyeknek, majd a 
váci csatára emlékező ese-
ménysorozat a Szózat közös 
eléneklésével fejeződött be.

A rendezvényen közre-
működtek a Magyar Hagyo-
mányőr Világszövetség, a 

Magyar Huszár és Katonai 
Hagyományőrző Szövetség, 
a Magyar Hagyományőrzé-
sért Szociális Szövetkezet, 
a Váci Huszár és Nemzetőr 
Bandérium, a Váci Ifjúsági 
Fúvószenekar és a Fónay-
Humánia-Társulat. 

Furucz AnitA

Fotó: Sándor LAjoS

A 
város általános is-
koláiból népes di-
áksereg érkezett a 
viadal színhelyé-

re. Ugyancsak megérkez-
tek a Váci Huszár és Nem-
zetőr Bandérium tagjai kö-
zül a Miklós huszárok, a 
gyalogos nemzetőrök, a ma-
gyar és osztrák tüzérek. 
A Mogyoródi Sándor Hu-
szárok ezúttal osztrák vér-
tes egyenruhában jelentek 
meg. A Veresegyházi Kato-
nai Hagyományőrzőktől az 
osztrák sorgyalogság érke-
zett, s a csatatéren megjele-
nített falu lakosságát a Bu-
dapesti Vadrózsák Tánc-
együttes tagjai alkották.

A hadrendbe felsorako-
zott katonákat Dióssi Csa-

ba polgármester köszön-
tötte, majd, miután Bakó 
Zsolt hagyományőrző had-
naggyal, a váci bandéri-
um elnökével együtt meg-
szemlélte az alakulatot, rö-
vid beszédet mondott. Meg-
köszönte a tanulóknak és 
a pedagógusoknak, hogy 
most is eljöttek megtekin-
teni a viadalt s hogy gon-
dolatban fejet hajtanak a 
forradalom és szabadság-
harc hőseinek emléke előtt. 
„Ma békés, nyugodt világ-
ban élünk, nem kell életün-
ket adni a szabadságért, ám 
a hazaszeretet ma is fontos 
számunkra s ezt úgy tudjuk 
kimutatni, ha tehetségünk, 
tudásunk szerint minél töb-
bet megteszünk az orszá-

gért, a városunkért, ahol 
élünk”, fogalmazta meg a 
tanulóseregnek szánt mon-
dandóját. 

Ágyúdörgéssel vette kez-
detét a viadal. A tüzérek 
párbaja után osztrák vérte-
sek rontottak rá a jelképes 
falura, hogy a férfiakat ka-
tonának kényszerítsék. Ám 
ők nem kértek az osztrák 
uniformisból s időközben 
megérkeztek a magyar hu-
szárok, akik kiszabadítot-
ták a foglyokat. Ennek örö-
mére mulatságot rendeztek, 
melynek végeztével a férfi-
ak örömmel beálltak a hon-
védseregbe.

A csata sem maradt el. 
Először a gyalogság küz-
dött meg egymással, ezt 

követte a lovasok kardfor-
gatása, majd a két csapat-
kapitány párviadalának 
drukkolhatottunk. Vége-
zetül összecsapott a teljes 
magyar és osztrák haderő, 
ám most, a történelmi való-
sággal ellentétben, az ütkö-
zet döntetlennel végződött. 

Zárásként a diákok hada-
kozására került sor. A gye-
rekek rövid időre magyar 
honvédekké illetve osztrák 
gyalogossá változtak, s ők 
is megküzdöttek, s háború-
juk közös győzelemmel, a 
viadal sikeres győzelmével 
fejeződött be.             

KAtonA M. iStván

A Szerző éS vöröS iStván 
FeLvéteLe

Mokánszky Zoltán alpolgármester és Harrach Péter 
országgyűlési képviselő közösen tartott szemlét
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Egyeztetések az ipolydamásdi híd felépítéséről

P
est Megye Közgyűlé-
se a februári ülésén 
dontött arról, hogy 
szlovák testvérme-

gyéjével közösen határon át-
nyúló kezdeményezést indít. 
A tervek szerint a későbbi-
ekben Budapest, Vác, Nyitra 
és Léva városok is csatlakoz-
nak a társuláshoz.

Az Európai Területi Társu-
lás létrehozását a Nyitrai Ke-
rületi Önkormányzat kezde-
ményezte még 2014 nyarán. 
A Pontibus (Hidak) elneve-
zésű társulás célja, hogy szo-
rosabb gazdasági, társadalo-
mi kapcsolatok alakuljanak 
ki a határ két oldalán élők 
között.

Pest megye csaknem 50 
kilométer hosszan határos 
Szlovákiával, a két önkor-
mányzat összefogása előse-
gítheti a magyar-szlovák ha-
táron átnyúló együttműkö-
dési program (2014-2020), 
valamint a Pest megyei Du-
na-stratégia sikeres megva-
lósítását, illetve a társulás 
intézménye közös pályázati, 
projektmegvalósítási lehető-
ségeket biztosíthat más eu-
rópai uniós források vonat-
kozásában is.

Az európai területi együtt-
működési csoportosulás cél-
ja, hogy az unió gazdasági, 
társadalmi és területi kohé-
ziójának megerősítése cél-

jából tagjai között elősegít-
se és előmozdítsa különö-
sen a területi együttműkö-
dést, ideértve a határokon 
átnyúló, transznacionális és 
interregionális együttműkö-
dési formákat.

Az együttműködés fő terü-
letei a következők lesznek: 
közlekedés, gazdaság, kuta-
tás és innovációk, energeti-
ka, megújuló energiaforrá-
sok, idegenforgalom, kultú-
ra, környezet, sport, humán 
erőforrás, mezőgazdaság és 
élelmiszeripar, valamint az 
egészségügyi és szociális 
szolgáltatások - adta hírül a 
pestmegye.hu.

A társulás Pest megye 
egyik fejletlenebb térségét, 
az Ipoly mentét hozhatná 
leggyorsabban helyzetbe, az 
ETT-programokban a többi 
között híd- és útépítés, illet-
ve a határ menti települések 
találkozói szerepelnek.

A két fél ennek megfelelő-
en a megbeszélésén kiemel-
ten kezelte az Ipoly-térségé-
nek hiányos határon átnyúló 
közlekedési kapcsolatrend-

szere hosszú évek óta húzó-
dó problémáját.

A határon átnyúló közle-
kedési projektek megvalósí-
tása iránti elköteleződést a 
magyar és a szlovák minisz-
terelnök által 2012. febru-
ár 27-én Pozsonyban aláírt 
nemzetközi keretegyezmény, 
majd a 2013. július 2-án alá-
írt kormányfői szándéknyi-
latkozat, illetve a magyaror-
szági és szlovákiai megyei 
önkormányzati elnökök által 
aláírt memorandum erősítet-
te meg.

Annak érdekében, hogy a 
2014-2020-as uniós költség-
vetési ciklusban végül sike-
resen megoldódjon az Ipoly-
mente hiányos közlekedé-
si kapcsolatrendszerének 
problémája, a felek közösen 
áttekintették azokat az aka-
dályozó tényezőket, amelyek 
az Ipoly-hidak megépítését 
eddig hátráltatták. A megbe-
szélésen szóba került a ter-
vezett beruházások finanszí-
rozási lehetőségeinek meg-
vizsgálása. A beruházások 
finanszírozását a tervek sze-

rint a Magyarország-Szlová-
kia Határon Átnyúló Együtt-
működés Operatív Program 
biztosítaná, amelynek kere-
tében 183 millió euró áll ren-
delkezésre különféle határ 
menti projektek megvalósí-
tására. E keret, jelentős ré-
szét a közlekedési kapcsolat-
rendszer fejlesztésére lehet 
majd fordítani, feltéve, hogy 
az operatív programot az Eu-
rópai Bizottság is jóváhagy-
ja.

Mindkét önkormányzat ki-
emelt figyelmet fordít majd 
arra, hogy a térségben élők 
számára fontosnak tartott, 
és tényelegesen is indokolt 
fejlesztések valósuljanak 
meg az Ipoly-térségében. 
A két megye kulcsprojekt-
ként kezeli az Ipolydamás-
dot és Helembát összekö-
tő híd megépítését, továbbá 
vizsgálják annak lehetősé-
gét, hogy a műszaki tartalom 
és a költségek további racio-
nalizálásával minél több ter-
vezett közlekedési kapcsolat 
valósuljon meg a két ország 
között.

Ahogy Azt már megszoktuk, idén is A megújult kAtonAdomb Ad 

helyet A Városi mAjálisnAk. Az ugrálóVárAk és kirAkodó Vásár 

mellett egész napos színpadi program várja az érdeklődőket, 

Az ÖnkormányzAti sátornál pedig ingyen lufit kApnAk A gyerme-

kek. mindenkit Várunk szeretettel!  dunAkeszi progrAmirodA

Ha Május 1., 
akkor Majális

Nyitra megye elnökét, 
Milan Belicát Pest me-
gye elnöke, Szabó Ist-
ván fogadta a közeli 
napokban. A két megye 
kulcsprojektként ke-
zeli az Ipolydamásdot 
és Helembát összekö-
tő híd megépítését. A 
szlovák delegáció láto-
gatásának aktualitását 
a Közös Európai Terüle-
ti Társulás (ETT) létre-
hozása adta.

Fót és a 
Brókerbotrány
Az utóbbi hetekben a „brókerbotrány” kapcsán 
napvilágot látott, hogy Fót Városa is érintett a 
témában. Sajtóértesülések szerint a város egy-
milliárd forintot bukhat. Igazak-e a híreszte-
lések? Szerkesztőségünk e témában kereste  
Bartos Sándor polgármestert. 

– Polgármester úr, hogy fo-
gadta a kedvezőtlen híreket?

– Március 6-án a délelőt-
ti órákban az erdélyi test-
vértelepülés meghívására 
Balavásáron tartózkodtam, 
ott kaptam a hírt telefonon, 
melynek hallatára azonnal 
haza akartam indulni, azon-
ban beláttam, hogy a hétvégén 
már hathatós intézkedést nem 
tudnék véghezvinni. Hazatér-
temkor az első és legfontosabb 
teendőm volt a Magyar Nem-
zeti Bank által kirendelt Sza-
bó Tamás felügyeleti biztoshoz 
fordulni a befektetés visszafi-
zetésének garanciáját illető-
en, valamint tájékoztatást kér-
ni a befektetett instrumentu-
mokról és a cégnél érvényben 
lévő korlátozásokról. Válasz-
levélben a felügyeleti biztos 
2015. március 23-án egyezte-
tést kezdeményezett a befekte-
tett pénzeszközökkel kapcso-
latban, melyre március 24-én 
sor került.

Az egyenlegegyeztetésről 
jegyzőkönyv készült, amely-
ben kértem rögzíteni, hogy az 
Önkormányzatnak eddig kizá-
rólag portfoliókezelési kimuta-
tás állt rendelkezésre, egyen-
legközlő lapot első alkalommal 
kaptunk.

– Ezek szerint Ön a történ-
tekig meg volt győződve róla, 
hogy a befektetett összeg ál-
lampapírban van?

– Az egyeztetés során kide-
rült, hogy az egyedi portfolió-
kezelési szerződésben foglalt 
befektetési politikától eltérő-
en – lehetséges tőkevédett be-
fektetési eszközök kizárólag 
MNB kötvény, Diszkontkincs-
tárjegy, Magyar Államkötvény 

lehetnek – az értékpapírszámla 
egyenlege döntő részben válla-
lati kötvényekből áll.

– Mekkora összegről van 
szó?

– Az egyeztetésen részletes 
számlakivonatot kértem indu-
lástól. A március 24-i számla-
kivonat adatai szerint az Ön-
kormányzat pénzeszközeinek 
értéke és befektetésének piaci 
értéke 1.084.439.720, - Ft.

– A lakosság számára okoz-
hat-e bármi nehézséget ez a 
helyzet?

– Megnyugtathatom a fóti 
polgárokat, hiszen a 2015. évi 
költségvetésben a beruházá-
sok fedezete rendelkezésre áll. 
A megkezdett fejlesztések foly-
tatódnak, amint a Képviselő-
testület meghozza a beruházá-
sokkal kapcsolatos szükséges 
döntéseket. Egyebekben sem 
kívánunk a lakosságra több-
letterhet róni. A Város és intéz-
ményeinek működtetés nincs 
akadályoztatva

Windhager Károly

A kis börzsönyi falu és a régió települései hosszú 
évek szorgalmazzák az ipolydamásdi híd felépítését
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A DDC Kft. a munkavédelem területén is támogatja kiemelt cementvásárló partnerét, a Semmelrock Kft-t.

Több százan vettek részt a hagyományos Visegrád-
Nagymaros közötti közműalagút látogatáson

Nemzetközi Military verseny Dunakeszin – Május 29.-31.

Partnerek a munkavédelemben is

Séta a Duna alatt

Rio a cél az Alagi lóversenypályán!

Biztonságos munkahely – egészséges élet. Ez a mottója a Duna-Dráva Cement Kft. munkavédelmi filozófiájának, amely szerint nemcsak a dolgozók 
és a gyárak területére belépő vendégek biztonságára, hanem a partnerek munkavállalóinak baleset megelőzésére is kiemelt figyelmet fordít a DDC. 
A vállalat már a szerződéskötéstől kezdődően, a munkavédelem területén is támogatja kiemelt cementvásárló partnerét, a Semmelrock Stein+Design 
Burkolatkő Kft-t.   

Idén első alkalommal nyitotta meg a DMRV Zrt. a Nagymarost Visegrád-
dal összekötő Duna alatti közműalagutat az érdeklődők számára. A hét-
köznapokban műszaki létesítményként üzemelő alagutat csak évente két 
alkalommal van mód megnyitni a lakosság előtt. Az április 10-11-én meg-
rendezett, kétnapos program nagy érdeklődésnek örvendett, több mint 
750-en jelentkeztek arra, hogy átsétáljanak az 550 méter hosszú, alig  
3 méter széles beton alagúton a Duna alatt.

Dunakeszi május utolsó hétvégéjén ismét nagyszabású sporteseményeknek lesz 
a házigazdája. A lóversenypálya tulajdonosa, a Kincsem Nemzeti Kft. immár har-
madik alkalommal látja vendégül hazánk és a régió legjobb military lovasait.
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A 
Semmelrock Stein+Design 
Burkolatkő Kft. Magyar-
ország piacvezető térkő 
gyártó vállalataként a kö-

zép- és felsőkategóriás térkövei-
nek, beton járólapjainak és beton-
kerítés elemeinek alapanyagához a 
DDC cementtermékét választotta 
2014 márciusában. Azóta a cement-
ipari vállalat meghatározó partne-
re a térkő gyártó.

A két nagyvállalat a minőségi 
alapanyag felhasználásának fon-
tossága mellett, a munkavédelem 
kiemelt szerepéről is hasonló néze-
teket vall: mindkét cégcsoport nagy 
hangsúlyt fektet a munkavállalók 
épségének és egészségének meg-
őrzésére, a biztonságos munkavég-
zés körülményeinek megteremtésé-
re. Mivel a két felelős nagyvállalat 
egyaránt elkötelezett a dolgozóik, 

látogatóik és partnereik biztonsá-
gának érdekében, ezért döntöttek 
úgy, hogy a munkavédelem terüle-
tén is szorosabbra fűzik a kapcso-
latot. A Duna-Dráva Cement Kft. a 
közös biztonságra törekvés jegyé-
ben a Semmelrock Stein+Design 
Burkolatkő Kft. munkavállalói ré-
szére felajánlott fejenként két-két 
darab láthatósági pólót, amely a 
Semmelrock gyárainak és telephe-
lyeinek területén való biztonságos 
közlekedést és munkavégzést segí-
ti elő. A munkavédelmi ruházat át-
adására a Semmelrock ócsai telep-
helyén került sor. 

„A biztonságos munkahely, a bal-
esetek megelőzése mindannyiunk 
közös érdeke. A Duna-Dráva Ce-
ment Kft. nemcsak a saját munka-
vállalói irányába elkötelezett, ha-
nem gondot fordít arra is, hogy a 

gyárai területére belépő partnerek 
és vendégek biztonságban tartóz-
kodhassanak a vállalat területén. 
Munkavédelmi stratégiánk része-
ként 30 pontból álló, konkrét intéz-

kedéseket tartalmazó akciótervet 
állítottunk össze, hogy megerősít-
sük és tovább javítsuk a munka-
védelmi helyzetünket, és ebben ki-
emelt figyelmet fordítunk a partne-

reink munkavállalóira is.” – mond-
ta Guth Zoltán, a DDC kommuniká-
ciós vezetője az eseményen.

„Mind a cementgyártás, mind a 
cementből készülő térkő és külső 
burkolatok gyártása során a legmo-
dernebb technológiákat alkalmaz-
za mindkét vállalat, mindemellett 
a nehézipari termelés és előállítás 
veszélyes üzem, ahol fokozottan fi-
gyelni kell a biztonságra, a balese-
tek megelőzésére. A Semmelrock 
Kft. évek óta elkötelezett a mun-
kahelyi biztonság megteremté-
sének érdekében, és örömmel ta-
pasztaljuk, hogy cementbeszállító 
partnerünk szintén hasonló elve-
ket vall, így a munkavédelem terü-
letén is hatékonyan működhetünk 
együtt.” – tette hozzá Potos János, 
a Semmelrock Stein+Design Burko-
latkő Kft. ügyvezető igazgatója.  

A 
Duna Menti Regi-
onális Vízmű Zrt. 
egész évben szá-
mos olyan edukatív 

programot szervez kicsiknek 
és nagyoknak, amelynek cél-
ja a fogyasztói figyelem fel-
hívása a tiszta vízkincs ér-
tékességére, megóvására és 
a védelmére. Mára már ha-
gyománnyá  vált, hogy éven-
te két alkalommal is meg-
nyitják az érdeklődök előtt a 
Visegrád-Nagymaros közöt-
ti közműalagutat. A hétköz-
napokban műszaki létesít-
ményként üzemelő alagutat 
kizárólag csak ezen a tava-
szi és őszi rendezvényen lá-
togathatja a nagyközönség. 
Évközben máskor erre nincs 
lehetőség.

A műszaki létesítményt 

akkor hozták létre, amikor a 
Bős-Nagymarosi erőmű épí-
tési munkálatai miatt a Du-
nát elterelték, és a meder 
szárazon állt.  A közműalag-
út ma pontosan ott fut, aho-
vá egykor a nagymarosi duz-
zasztómű nyomvonalát ter-
vezték. Az 1696. folyamkilo-
méternél nyíló lejáratot kék 
fedőlapok is jelzik.          

A Közműalagútban Nagy-
maros felől Visegrád irányá-
ba hoznak át ivóvizet. Dö-
mös, Pilismarót és Visegrád 
térségéből pedig a szennyvi-
zet vezetik át a nagymarosi 
oldalra, amely onnan a váci 
szennyvíztisztító telepre ke-
rül tisztításra. 

A szervezők számos érde-
kességgel igyekeztek színesí-
teni a 16 méter magas vízosz-

lop alatti izgalmas látogatá-
sát. A visegrádi oldalon az 
alagút és a Bős-Nagymarosi 
vízlépcső építését feldolgozó 
tematikus tárlatot tekinthet-
tek meg az érdeklődök, míg 
a nagymarosi oldalon egy, a 
helyi élőkultúrát és állatvilá-
got bemutató rendhagyó tan-
ösvényt láthattak a látogatá-
son résztvevők.  

A Magyarországon egye-
dülálló, mintegy fél kilo-
méter hosszú, és alig 3 mé-
ter széles víz alatti alagutat 
a DMRV Zrt. 2011. óta nyitja 
meg az előzetesen regisztrált 
érdeklődő csoportoknak. 
A látogatás a visegrádi és a 
nagymarosi oldalról is 25 fős 
csoportokban indult szak-
ember vezetésével. 

A
z olimpiai indulás re-
ménye, a változatos 
akadálypálya és a ki-
váló talaj Nyugat Eu-

rópából is számtalan lovast 
csábít Dunakeszire. Az előze-
tes nevezések alapján a négy 
nemzetközi kategóriában, ki-
lenc ország közel nyolcvan lo-
vasa kezdi meg a küzdelmet a 
pénteki díjlovagláson. A ver-
seny leglátványosabb verseny-
számának a szombati terep-
verseny ígérkezik. A rögzített 
és sokszínű ugrások hatalmas 
feladatot jelentenek lónak és 
lovasnak egyaránt. Új akadá-
lyok épültek, ám vélhetően 
idén is a nagy vizes kombiná-
ció lesz a legnépszerűbb ug-
rás, melyet kétszer kell telje-
síteniük a lovasoknak. A ver-
seny harmadik napja díjugra-
tó feladattal és eredményhir-
detéssel zárul. A legnehezebb 
kategóriában (CIC 3+++) a leg-
jobbak kvalifikációs ponto-
kat gyűjtve egy lépéssel köze-
lebb kerülnek a 2016-os brazí-

liai olimpiához. Ezt a helyzeti 
előnyt szeretné a magyar válo-
gatott is kihasználni. 

– A legjobb csapattal indu-
lunk! – tudtuk meg Schaller 
Gábor olimpikontól és szö-
vetségi kapitánytól. – Tapasz-
talt lovasokból álló csapatunk 
van, akik élvezik a hazai pálya 
előnyét és a közönség bízta-
tását. Úgy vélem, hogy Egyed 
László, a tavaly Alagon győ-
ző Szabó Orsolya és a Tuska 
testvérek lehetnek a legjobb 
teljesítményre képesek, de a 
fiataloktól is jó versenyt vá-

rok. Ausztriából és Németor-
szágból mindig jó lovasok jön-
nek, de egyre erősebbek a cse-
hek és a hollandok is. Nem 
lesz könnyű dolgunk a tere-
pen, de bízom a csapatban és 
a közönség bíztatásában.

Kiváló családi eseménynek 
ígérkezik a szombati terepver-
senyen, hiszen büfé, ingyenes 
póni lovaglási lehetőség, állat 
simogató és arcfestés várja a 
gyerekeket. Az eseményre a 
belépés díjtalan.

KrebS AndráS

Military lovasaink 
az olimpián
 Az elmúlt negyven évben 
több nagy korszaka volt a ha-
zai military sportnak. A leg-
jobb eredményt Moszkvá-
ban érte el a csapat 1980-ban, 
Horváth Zoltán vezérleté-
vel a nemzeti csapat a negye-
dik helyen végzett. A nemzeti 
csapat ott volt 1992-ben Bar-
celonában, majd a következő 
ötkarikás játékon Atlantában 
is. A Herczegfalvi, Schaller, 
Sós, Tuska összetételű csa-
pat több magasabban jegy-
zett csapatot megelőzve a kö-
zépmezőnyben végzett. 

Partnerek a munkavédelemben is 
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Születésnapi köszöntésVarázslatos Tudomány 
a Buy-Way Dunakeszi 
Bevásárlóparkban!

Nagyszabású városi ünnepség keretében köszöntötték április 10-én a VOKE József 
Attila Művelődési Központ teljesen megtelt színháztermében nyolcvanadik szüle-
tésnapja alkalmából Szakáll Lászlóné Lujzi nénit, Dunakeszi Díszpolgárát, a város 
első Életmű-díjasát, nyugalmazott iskolaigazgatót, kóruskarnagyot, helytörténészt.

Különleges élményekkel és tudományos ismeretekkel várja látogatóit 
2015. május 9-ig a Buy-Way Dunakeszi Bevásárlópark.

A 
Bárdos Lajos Általános Iskola Kicsi-
nyek Kórusa születésnapi dallal kö-
szöntötte a terembe érkező ünnepel-
tet. Az est „szóvivője”, Terbe Józsefné 

Csöpi néni, a Nyugdíjas Kiránduló Klub vezető-
je bevezetőben arról szólt, hogy eljöttek a volt 
pályatársak, egykori tanítványok, énekesek, 
zenészek, tisztelői. Elsőként a Dunakeszi Kon-
certfúvósok Tóth Ferenc vezényletével adott 
rövid koncertet.

A város nevében Dióssi Csaba polgármester 
mondott köszöntőt. Tiszteletet érdemel mind-
az, amit az elmúlt hatvan évben tett az iskolá-
jáért, majd a városért, hangoztatta, majd beje-
lentette, hogy születésnapja alkalmából a már-
cius 26-i ünnepi ülésen átadták az Önkormány-
zat által újonnan alapított Életmű-díjat. Az er-
ről szóló plakettet beszéde végén átadta Lujzi 
néninek.

Ezt követően kezdődött el a hat évtizedes 
életút felidézése, sok személyes köszöntővel 
fűszerezve. A Váci Gimnáziumban érettségi-
zett, majd következett a Pedagógiai Főiskola 
előbb Budapesten, majd Szegeden, ahol 1956-
ban szerzett diplomát történelem-ének sza-
kon. Ugyanebben az évben ment férjhez Sza-
káll László ének-szakos tanárhoz, karnagyhoz. 
Majd 1965-ben megszerezte az „A” kategóriás 
felsőfokú karvezetői képesítést is.

Következett élete első fontos korszaka, a ta-

nítás, az akkori 3. számú, ma Bárdos Lajos is-
kolában. Megszervezte a gyermekkórust, mely-
lyel sok szép eredményt ért el. Az ének-zene ta-
gozatot sikeres előkészítő munka eredménye-
ként 1971-ben indították el a tanintézményben, 
melyet 1979-től nyugdíjazásáig igazgatóként 
irányított. Ugyancsak az ő kezdeményezésére 
1989-ben felvette az iskola a Bárdos Lajos ne-
vet.

A tanítás mellett kimagasló helytörténeti 
munkát is végzett. A gyűjtőmunkát 1967-ben 
kezdte el, s időnként kiállítást rendeztek az is-
kolában. Az első állandó kiállítóhelyet a Város-
védő és Városszépítő Egyesület segítségével 
kapta meg, majd idővel átkerült az egyre gaz-
dagodó gyűjtemény a Fő úton lévő Neumann 

házba s napjainkban a volt Kántorházban lát-
ható. Aktív résztvevője zsűri elnökként az ál-
talános iskolás diákok évenkénti helytörténe-
ti vetélkedőinek, és számos cikket írt a Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtár gondozásában megje-
lenő Helytörténeti Szemlébe. Nevéhez fűződik 
a hangszeres zeneoktatás beindítása. Karnagy-
ként 1980-tól 12 évig dirigálta a Magyarság fér-
fikart, majd megalakította a most húsz éves 
Harmonia Sacra énekkart.

Az ünnepségen – melynek végén Csoma Atti-
la, a művelődési központ igazgatója mondott po-
hárköszöntőt – volt tanítványok, egykori mun-
katársak, munkáját folytató fiatalok, összesen 
húszan köszöntötték, szívvel, szeretettel.

KAtonA M. iStván

A Szerző FeLvéteLe

A
z üzletközpont immár harmadik 
éve rendez sikeresen kiállításokat 
különböző tematika szerint , mely-
lyel elsősorban családos vásárlókö-

zönségének biztosít ingyenes programlehe-
tőséget a vásárlás mellett. 

Az idei interaktív kiállítás témája a fizi-
ka csodálatos világa. Közel 400 m2-en két-
féle váltakozó játékkészlet közel 50 féle in-
teraktív eszközének segítségével próbálhat-
ják ki az érdeklődők a fizika egyszerű és hét-
köznapi csodáit. Hogyan működik a légágyú? 
Hogyan lehet füstkarikát lőni? Mi is az a Ca-
mera obscura? Mi az ördöglakatok rejtélye? 
Számtalan ehhez hasonló érdekes és szóra-
koztató élmény vár a Varázslatos Tudomány 
interaktív kiállításán. 

A kiállításra - oktatási jellegéből adódóan 
- szeretettel várják az érdeklődő osztályokat, 
iskolai csoportokat is, hétköznapokon dél-
előtt 10 órától este 18 óráig.

A kiállítás mellett minden szombaton dél-
után 16 órától élő fizika show biztosítja az 
önfeledt szórakozást: tüzet okádó sárkány, 
hangrobbanás, lángoló kaszkadőrök titka, 

tűztornádó stb. Kihagyhatatlan és ingyenes 
élmény minden korosztály számára!

A bevásárlóközpont ezúttal sem feledke-
zik meg hűséges látogató- és vásárlóközön-
ségéről. A kiállításhoz kapcsolódó Facebook 
játékon a résztvevők között hetente több 
egyenként 10.000 Ft értékű nyereménycso-
magot sorsolnak ki. 

A Dunakeszi Buy-Way bevásárlópark 2006-
ban nyitotta meg kapuit az Auchan Dunake-
szi hipermarket szomszédságában. Kínálatá-
ban divatáruboltok, drogéria, könyv,papír-
írószer, játék, valamint lakberendezési üzle-
tek és egyéb szaküzletek várják a vásárlókat, 
ingyenes és tágas parkolási lehetőséggel.
Részletes program: 
facebook.com/buywaydunakeszi 
www.buyway.hu
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     Mystery Gang 
a VOKE-ban

2015. május 9-én a 
Mystery Gang ad kon-
certet a dunakeszi 
VOKE József Attila Mű-
velődési Központban 
(Dunakeszi, Állomás 
sétány 17.).

A helyi kötődéssel is ren-
delkező zenekar kö-
zel kétórás koncert-

tel készül erre a napra. Az es-
tén a 2014-es Eurovízió - A 
Dal című műsorból isme-
rős Játssz még jazzgitár! da-
luk mellé válogatnak a nem-
régiben megjelent Hello-Hello 
című lemezükről is, illetve 
olyan rockabilly slágerekre is 
rophatjuk, mint a Megőrü-
lök érted vagy a Woodoo Doll. 
Jól értesült forrásunk szerint 
a fiúk a koncerten kisorsol-
nak a nézők között egy sze-
mélyre szólóan dedikált dob-
bőrt is, mely sok koncerten át 

adott ritmust lendületes zené-
jükhöz.

A zenekar tagjai: Egri Péter 
- ének, gitár, Paszinger Zol-
tán - nagybőgő Tamási Lász-
ló - vokál. 

A dunakeszi kötődésről pe-
dig a koncert után dediká-
láson személyesen is hallha-
tunk többet. Érdemes követni 
a Mystery Gang Facebook ol-
dalát, ahol a május 9-i duna-
keszi koncert mellett más ér-
dekességekről is rendszeresen 
hírt adnak.

Jegyek a helyszínen elővé-
telben 2.000, a koncert napján 
2.500 Forintos áron kaphatók.

Előtérben az ünnepelt 

Dióssi Csaba Életmű-díjjal 
köszöntötte Szakáll Lászlónét
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Emléktornával tisztelegtek Botos Ferenc, a sportág kiemelkedő edzője előtt

A dunakeszi iskola – 
ahol a kiváló szakem-
ber tanított is – április 

11-én rendezte meg az I. Bo-
tos Ferenc Emléktornát, me-
lyen a fiatalokból álló csapa-
tok mellett a senior váloga-
tottban pályára léptek a ’92-
es bajnok Újpesti Dózsa férfi 
csapatának egykori kiváló-
ságai is.

Szombat délelőtt az iskola 
aulájában ünnepélyes meg-
nyitóval vette kezdetét az I. 
Botos Ferenc Röplabda Em-
léktorna. Az egykori játéko-
sokat, a tornán résztvevő csa-
patokat, a sportág jeles sze-
mélyiségeit, a szurkolók so-
kaságát, a torna ötletgazdá-
ját és főszervezőjét, Görög 
Hajnalkát Kellnerné Géczy 
Ágnes köszöntötte kedves 
szavakkal. Az iskola taná-
ra megnyitójában elmondta, 
hogy az emléktornát három 
nemes cél érdekében rende-
zik; az első és legfontosabb; 
„Emlékezzünk Botos Ferenc-
re, az edzőre, pedagógustárs-

ra, barátra, férjre, édesapára. 
Tisztelettel hajtsunk főt élet-
pályája, munkássága előtt.”- 
mondta, majd bejelentette, 
hogy a rendezvény egyben 
névadó ünnep is, hiszen a ki-
váló edző tiszteletére az okta-
tási intézményben tevékeny-
kedő röplabda iskola mos-
tantól a „Botos Röpi-suli” ne-
vet viseli. „Feri bácsi lélekbe-
li jelenlétével és a csapatok 
részvételével is támogatjuk 
a Görög Hajnalka és Oláhné 
Szűcs Katalin által vezetett 
Kőrösis Diákolimpiai Röplab-
da csapat nemzetközi szerep-
lését.” – hangzott el.  

Kárpáti Zoltánné, a Kő-
rösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola igazgatója emel-
kedett hangon méltatta két 
egykori kollégájuk teljesít-
ményét, emberi helytállásu-
kat. Kedves szavakkal be-
szélt az edző Botos Ferenc-
ről, és feléségéről, a közked-
velt Olga néniről, aki test-
nevelő tanárként több mint 
negyedszázadon át fáradha-
tatlanul munkálkodott a di-
ákok testi és lelki gyarapo-
dásáért. Színvonalas munká-
jukat, a sport, a gyermekek 
iránti rajongásukat hosszú 
időn át nehéz volt pótolni, de 
ma már örömmel mondhat-
ja – fogalmazott az igazga-
tó asszony – hogy a nyugál-
lományba vonult Olga néni-
nek méltó követői Görög Haj-
nalka és Oláhné Szűcs Kata-
lin. Ők azok, akik újra magas 
szintre emelték az iskolában 
a röplabdát, melynek bizony-
sága a diákolimpiákon való 
sikeres szereplés.  

Ludvig Zsolt, a Magyar 

Röplabda Szövetség főtitká-
ra – dunakeszi polgárként is 
– reményét fejezte ki, hogy a 
városban újra sikerül azon a 
színvonalon művelni az után-
pótlás nevelést, mint Botos 
Ferenc korszakában, amire 
jó esély van, hiszen ismét jó 
kezekben van a röplabda az 
iskolában. A szövetség főtit-
kára megosztotta a hallga-
tósággal, a mesterrel, a ki-
váló edzővel megélt közös 

szakmai és személyes élmé-
nyeit, aki így zárta méltató 
gondolatait: „Feri bácsi ab-
szolút univerzális edző volt, 
aki foglalkozott fiatalokkal, 
felnőttekkel, fiúkkal és lá-
nyokkal. Építette az utánpót-
lás bázist, edzette a felnőt-
teket. Ő egy igazi röplabda-
edző volt” 

A 201-szeres válogatott Fe-
kete Krisztina, magyar és 
olasz bajnok, CEV kupagyőz-

tes röplabdázó az edzőről, 
az emberről emlékezett meg, 
akinek ő volt az egyik ked-
venc játékosa. „Botos Ferenc 
nemcsak edzőként, de em-
berként is nagyon sokat se-
gített nekem – mondta mes-
teréről az egykori kiváló já-
tékos.

A senior válogatott nevé-
ben Király Zsolt virágcso-
korral köszöntötte Botos Fe-
renc özvegyét, akit nagyon 
meghatott, hogy férje emlé-
két a dunakeszi Kőrösi Cso-
ma Sándor Általános Isko-
la tantestülete, a röplabda 
társadalom megőrzi az utó-
kor számára. „Nagyon örü-
lök, mert így Feri szellemisé-
ge tovább él, a fiatalok meg-
ismerhetik az ő szakmai és 
emberi nagyságát.” – mondta 
a könnyeivel birkózva.  

A nagy érdeklődéssel kí-
sért I. Botos Ferenc Emlék-
torna a késő esti órákban ért 
véget. 

Vetési imre

Fotó: KeSziPreSS

Alig telt el pár hét, máris itt a Váci Duna-
kanyar Színház legújabb saját előadá-
sa, melyet április 8-án mutattak be a 

sajtó képviselőinek. Az új darab a Négyzet-
gyök, avagy Zenés, táncos magány két rész-
ben címet viseli, melyet Tömő György álmo-
dott magyar színpadra az eredeti szlovák mű 
alapján. Az előadás egy újfajta- és szabad 
köntösbe bújtatott társadalombírálat, amely 
a harmincas korosztály rögös felnőtté válá-
sát mutatja be. 

- Mai, rólunk szól, a mi generációnkról és 
érdekes nyelvezete van, jó dramaturgiája, 
mozgalmas. Egyszerre lehet belőle egy sze-
rethető, közönségbarát előadást és egy va-
lódi problémáról szóló előadást létrehozni. 
Nagyon remélem, hogy ez sikerült is, és jó 
arányban van a kettő egymással – nyilatkoz-
ta az ESTV-nek Tömő György rendező. 

A színpadon többnyire szabadúszó színé-
szek tűnnek fel, de jött vendégművész a Jó-
zsef Attila Színházból és a Fónay-HUMÁNIA-
Társulatból is, a koncert hangulatról pedig a 
váci kötődésű Revue Live zenekar gondos-
kodik. A díszlet és a jelmez is nagyon mai, 
továbbá egy magyar design találmány, a 
multisál is feltűnik a darabban. Az előadás 
megtekintését 15-99 éves korig ajánlják. 

Pataki Szilvia színésznő így jellemezte a 
színdarabot: - Szerintem nagyon széles kö-
zönségréteget megszólítunk vele. Tulajdon-
képpen a fiatalok magukra ismerhetnek a 
mai problémák által, az idősebbek meg talán 
választ kapnak arra, hogy miért vagyunk mi 

ilyenek, vagy pedig elgondolkodnak bizonyos 
dolgokon és otthon megbeszélik a saját gye-
rekeikkel. 

Aki lemaradt a Négyzetgyök április 10-ei 
premierjének megtekintéséről az legköze-
lebb májusi és júniusi előadás során pótol-
hatja a Váci Dunakanyar Színházban.

RÖPLABDA: A LEGENDA TOVÁBB ÉL

Négyzetgyök: Újabb bemutató 
a Váci Dunakanyar Színházban

Két éve, 64 éves korában hunyt el Botos Ferenc, a  magyar röplabdasport kiemelkedő alakja, számos klubcsapat vezetőedzője, aki hét bajnoki arany-
érmet, számtalan kupát, és tornát nyert játékosaival. Az ő nevéhez fűződik az a mindmáig egyedülálló bravúr, hogy az Újpesti Dózsa férfi és női csa-
patával 1992-ben egyaránt elhódították a bajnoki aranyérmet. A férfi és női válogatott egykori szövetségi kapitánya a felnőttek mellett szívesen fog-
lalkozott az utánpótlás korú fiatalok nevelésével is. 2006-ban – testnevelő tanár feléségének iskolájában - a dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskolában ketten alapították meg a Botos Röp-Sulit, melyben hatvan fiatal röplabdázott. 

Négyzetgyök, avagy Zenés, táncos magány két részben – áprilisban ezzel 
a címmel tűz új darabot műsorára a Váci Dunakanyar Színház. Az előadás 
egy kortalan, de éles társadalombírálat, amely a harmincas korosztály fel-
nőtté válásának problémáit boncolgatja. A szlovák eredetű művet a sajtó 
számára a múlt héten, szerdán mutatták be, a nagyközönség pedig pénte-
ken láthatta először.

Mint azt Tősér Tibortól, a strand veze-
tőjétől megtudtuk, a mögöttünk ha-
gyott téli időszakban a sportolni vá-

gyók mellett nagyon sok egyesület élt a rendkí-
vüli lehetőséggel, hiszen a szabadtéri nagy me-
dence kellemes vizében edzettek kajakosok, 
vízilabdázók, a vállalkozásban műkö-
dő úszótanfolyamok résztvevői. 

– Örülök, hogy az új kez-
deményezéssel az előző 
évekhez képest a téli év-
szakban sikerült jelen-
tősen növelni a fürdő 
látogatottságát, ami 
igen pozitív hatással 
volt árbevételünkre 
is. Mindezek mellett 
rendkívül fontosnak 
tartom, hogy új mun-
kahelyeket is tudtunk 
teremteni, ami a mai vi-
lágban különösen nagy ér-
ték. A kedvező tapasztala-
tok arra ösztönöznek bennün-
ket, hogy a következő téli időszakban 
új programok beiktatásával még vonzóbbá, és 
eredményesebbé formáljuk a strand kínála-
tát – mondta a vezető, aki szerint erre minden 
esélyük megvan, hiszen a klubok már most 
jelezték igényüket. – Azt sem titkolom, hogy 
szeretném bevezetni az úszásoktatást, mely-
re az iskolák - a KLIK közreműködésével - pá-
lyázatokon nyerhetnek forrást – húzta alá Tő-
sér Tibor.

A hagyományos nyári nyitva tartás május 

1-vel veszi kezdetét, melyre már gőzerővel ké-
szülnek a strand munkatársai, akik csinosít-
ják, szépítik a fürdő környezetét. – Reggel hat-
tól este nyolcig fogadjuk a vendégeket. Noha  a 
pénztár héttől hétig lesz nyitva, ám a bérlete-
sek már kora reggel, hatkor vízbe csobbanhat-

nak. A látogatók kényelmes kiszolgálá-
sa érdekében egy több ezer négy-

zetméteres parkolót alakítot-
tunk ki közvetlenül a strand 

mellett, az Óázis lakópark 
felől. Mint már koráb-

ban jeleztem, sok-sok 
programot szeretnénk 
a strandra hozni, me-
lyek közül az első, 
nyári évadnyitó ren-
dezvényre április 25-

én kerül sor, amikor 
I. Gödi Medencés Sár-

kányhajó Verseny részt-
vevőinek drukkolhatnak 

a fürdőzők. Ezt az izgalmas-
nak és látványosnak ígérkező ver-

senyt a Dunai Sárkányok STE és a Gödi 
Termál Strand közösen szervezi,  melyen hat-
hat fős csapatok egy hajóban, egymással szem-
ben eveznek – avatott be a szakmai részletek-
be Tősér Tibor, aki hozzátette: a versenyre isko-
lák mellett felnőttek, amatőr csapatok is nevez-
hetnek, melynek részleteiről bővebben a  www.
facebook.com/dunaisarkanyok I. Gödi Meden-
cés Sárkányhajó Verseny eseményoldalon ol-
vashatnak az érdeklődők. 

(B. Szentmártoni)

Sárkányhajó versennyel kezdi 
nyári idényét a gödi strand

A gödi strand legújabb újítását, a szabadtéri nagy medence téli üzemelte-
tését örömmel fogadta az úszni, sportolni vágyó lakosság mellett a sport-
egyesületek többsége is. A fürdő programok sokaságával szeretné még 
jobban kiszolgálni a vendégeket, amely a nyári idény kezdetén látványos 
sárkányhajó versenyt rendez a nagy medencében. 

Botos Ferencné (jobbról a negyedik) és az emléktorna szervezői
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A témánknak megfelelően megis-
merkedtek a gyerekek a reformá-
tus, az unitárius és az ortodox 

vallás jellemzőivel, templomaival. Jár-
tunk a bánffyhunyadi, a körösfői refor-
mátus, a torockói unitárius templom-
ban és a remetei ortodox kolostorban. 
Húsvétvasárnap a nagyváradi Szent 
László székesegyházban ültünk le, hús-
véti áhítattal. 

Torockón néprajzi gyűjtést végeztek 
a gyerekek, Körösfőn népviseletet cso-
dáltunk. Ellátogattunk Kolozsvárra és 
gyönyörködtünk Nagyvárad szecesszi-
ós épületeiben is.

Végigmentünk a Tordai-hasadékon, 
lementünk a tordai sóbányába..., és az 
erdélyi tájak szépsége..., a húsvétvasár-
napi havas táj Torockón...

Sok-sok új ismeret,  élmény, benyo-

más, szívmelengető pillanatok a Tün-
dérkertről/Erdélyből.

Sokszor elővesszük majd az ott ké-
szült fotókat! 

Köszönjük az utazási lehetőséget!

A hálás utazók nevében,
GácS zSuzSA, 

A Gödi  HuzeLLA tivAdAr Két tAní-
táSi nyeLvű áLtALánoS iSKoLA tAnárA

Erdélyben 
jártunk!

A Határtalanul program keretében 2015. április 1-5-ig Erdélybe utaztunk 
a gödi Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 7. osztályos ta-
nulóival. Az úti cél Torockó volt. Utunk témája: vallási és néprajzi jellegze-
tességek megfigyelése.

A kötet megjelenése 
egy nagyívű irodalmi 
terv megvalósításá-

nak második állomása, hiszen 
a mű a Lovagkirály keresztje 
című történelmi regény foly-
tatása. A mogyoródi csatától 
követi nyomon László sorsát, 
megelevenítve történelmi iga-
zolást nyert tetteit, a történet-
be szőve a hozzá kapcsolódó 
számos legendát is, s halálá-
val "elbúcsúzva" tőle. Ugyan-
akkor számos kérdés megfo-
galmazódik benne a modern 
kor emberének szemszögé-
ből a régmúlt időszakról és a 
főszereplő(k)ről.

Tömördi Viktor, aki papi 
hivatása mellett történelem-
tanár is egyben, a bemuta-
tón többek között felvetette: 
a könyvből kiviláglik, hogy a 
szerző osztja a nézetet, misze-
rint kell(ett) lennie egy, a ma-
gyarság eredetét jobban meg-
világító ős gesztának, amely-
nek azonban a történelem so-
rán nyoma veszett, s melyet a 
regény története szerint Lász-

ló állhatatosan ke-
resett-kutatott, és 
mi sem mondha-
tunk le erről a tö-
rekvésről.

- Attila kardjá-
nak a magyar ki-
rályok birtokába 
kerülése tényként 
kezelhető, a könyv 
fikciója szerint 
nem tűnt el ha-
zánkból, és László 
mindenképp meg 
kívánta szerezni - nem azért, 
hogy a neki tulajdonított 
misztikus erő birtokában a 
világ ura legyen, hanem hogy 
egyesíthesse a szétszóratott, 
egymással is ellenségeskedő 
magyarságot. De a legendás 
fegyver mellett az ős gesztát 
ugyancsak keresi a történet-
ben, mivel meggyőződéssel 
hiszi, hogy az számos kérdés-
re választ adhat nemzetünk-
ről. Tehát nyomozás is a re-
gény - válaszolta Ősi János.

Elhangzott az is, hogy bár 
kevés tárgyi emlék, épület 

maradt fenn a ti-
zenegyedik szá-
zadból, a mű hite-
lesen igyekszik re-
konstruálni a kü-
lönböző helyszíne-
ket a leíró jellegű 
ho s s z a b b -r öv i -
debb részekben, 
mint ahogy a kor-
ra jellemző világ-
szemléletet, általá-
nosnak mondható 
gondolkodásmó-

dot szintén próbálja megra-
gadni és átérezhetővé tenni az 
olvasónak.

Tömördi Viktor ennek kap-
csán kiemelte: fontos, hogy a 
szerző - a 21. század emberére 
jellemző szemlélettel, nyitva 
hagyva a kérdést, tehát átgon-
dolásra késztetve - a csodák 
mibenlétét is feszegeti, mert 
az ezer évvel ezelőtti korban 
az ezeket elfogadó hit nagyon 
erős és általános volt.  

Ősi János zárszóként azt 
hangsúlyozta: kevés olyan 
történelmi alak van, akit utó-

lag valamiért ne kellene men-
tegetni érdemei méltatása 
mellett, de László ezen kivé-
teles személyiségek közé tar-
tozik.

- Nem találunk olyan mo-
mentumot sem a történel-
mi leírásokban, sem a le-
gendákban, amelyek bármi-
lyen kételyt ébreszthetné-
nek bennünk azzal kapcso-
latban, hogy Lászlót méltán 
tisztelhetjük szent királyként 
- mondta a tanár-író, aki el-
árulta, bár a második kö-
tet a főszereplő halálával zá-
rul, várható folytatás, a kóde-
xek csapásán maradva tovább 
folytatva a kalandozást a le-
gendás történelmi múltban, 
irodalmi eszközökkel lanka-
datlanul keresve a kardot és 
az ős gesztát.

A Rézbong Kiadó gondozá-
sában megjelent Kard és kó-
dex című kötetet Szathmáry 
István illusztrációi teszik tel-
jessé. 

Ribáry Zoltán

Kard és kódex: kalandregény és szépirodalmi 
köntösű történelmi olvasókönyv 

Kalandregény, szépirodalmi köntöst kapott történelmi olvasókönyv, Szent László arcélét tovább ár-
nyaló irodalmi portré egyszerre a váci Ősi János Kard és kódex című új könyve - fogalmazódott meg a 
kötet április 8-án tartott bemutatóján, melyre a Barátok temploma udvarába várta az érdeklődőket a 
szerző, a művet megjelentető Rézbong Kiadó és a házigazda Tömördi Viktor szerzetes-plébános.
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A Váci Kajak-Kenu Ba-
ráti Kör és a Halhatat-
lan Magyar Sportolók 

Egyesülete által megszerve-
zett est első részében az intéz-
mény aulájában kiállítás nyílt, 
amelyben a kajak-kenu sport-
ág eredményei, sikerei mellett 
váci sportemlékeket sorakoz-
tattak fel tablók, sporteszkö-
zök és fotómontázsok segítsé-
gével.

A színházteremben megtar-
tott közönségtalálkozón jelen 
volt Harrach Péter országgyű-
lési képviselő  is.  Fördős Atti-
la, Vác polgármestere, a bará-
ti kör tiszteletbeli elnöke kö-
szöntőjében a példaképek fon-
tosságára hívta fel a figyelmet, 
majd megköszönte a szerve-

zők munkáját és további jó 
egészséget, szép sikereket kí-
vánt a jelenkor versenyzőinek.

A folytatásban Wichmann 
Tamás, a baráti kör szakmai 
alelnöke, a Halhatatlan Ma-
gyar Sportolók Egyesületének 
tagja a magyar sport sikerei-
nek mindennapjainkban be-
töltött szerepéről szólt. Majd 
szólt a helyi kajak-kenu bará-
ti kör tevékenységéről, céljá-
ról is.

A közönségtalálkozó kö-
vetkező részében a színpa-
don helyet foglaló meghívot-
tak meséltek sportpályafutá-
sukról, emlékeikről. Hallhat-
tuk Dónusz Éva, olimpiai baj-
nok kajakos és Hesz Mihály, 
szintén Vácról indult olimpiai 

bajnok kajakos, a város dísz-
polgára szavait a sport em-
berformáló erejéről. Majd két 
legendás labdarúgó szakem-
ber: Vác díszpolgára, Csank 
János mesteredző, a húsz éve 
bajnokságot nyert együttes 
edzője és a bajnokcsapat tag-
ja, Hahn Árpád mesélt emlé-
keiről. 

Kósz Zoltán olimpiai bajnok 
vízilabdás, majd Wichmann 
Tamás kilencszeres világ-
bajnok, többszörös olimpi-
ai, és kontinensbajnoki érmes 
kenusikon révén ismét a vizes 
sportágak legendái következ-
tek. Majd három kézilabdás 
- Zsiga Gyula mesteredző, a 
Váci KSE trénere, Lendvay Pé-
ter, olimpiai 4. helyezett csa-
pattag, a váci klub jelenlegi 
erőssége, végül Kirsner Erika, 
a Váci NKSE elnöke, Európa-
bajnok, világbajnoki ezüstér-
mes kézilabdázónő - pálya-
futásáról, emlékeiről hallhat-
tunk.

A közönségtalálkozó záró 
részében a kiváló sportembe-
rek válaszoltak a fiatal korosz-
tály tehetségei által feltett kér-
désekre, majd a sikeres ren-
dezvény állófogadással ért vé-
get.

Kereszturi Gyula
Fotó: Cseledy András

Példaképek, sportikonok 
a váci közönségtalálkozón
Elsősorban a különböző labdajáték sportágak, valamint a kajak-kenu emlé-
keit, szépségeit idézhették fel azok, akik jelen voltak a váci művelődési köz-
pontban megtartott közönségtalálkozón. 

A nagyszerűen menete-
lő hazai együttes né-
hány százfős arénája ez-

úttal is zsúfolásig megtelt a gödi 
és a vendégszurkolókkal, akik 
a mérkőzés tétjéhez méltó hő-
fokon buzdították kedvencei-
ket. A kispestiek fogadkoztak, 
hogy az őszi hazai győzelmüket 
megismétlik Gödön is, míg Tő-
sér Tibor „lányai” revánsra ké-
szültek.  A találkozó az előzetes 
várakozásoknak megfelelően 
kemény ütközésekkel tarkított 
lüktető játékot hozott, melynek 
első félidejében még jobbára a 
vendégek akarat érvényesült, 
ám fordulás után magához ra-
gadta a kezdeményezést a gödi 
csapat és végül magabiztos 32-
26 (12-17) győzelmet aratott.  

– Az ellenfél nem okozott 
meglepetést, az első fél időbeli 
fiaskót én inkább annak tulaj-
donítom, hogy nem úgy hasz-
náltuk ki a kidolgozott helyze-
teinket, mint ahogy az elvárha-
tó lenne a csapattól.  A védeke-
zésünk sem állt össze. De az is 
igaz, hogy a bírók játékfelfogá-
sa sem kedvezett a támadójá-

tékunknak, mert nem torolták 
meg az Kispest erőszakos, dur-
va védekezését. Az első félidő 
eredményét az is befolyásolta, 
hogy emberelőnyünket nem 
mindig tudtuk kihasználni, sőt 
többször mi kaptunk gólt. Sok 
volt az eladott labda, nem tud-
tuk kijátszani a szituációkat - 
mondta mérkőzés után Tősér 
Tibor, a gödi csapat edzője.

–  Ezt az is mutatta, hogy öt 
gól volt a hátrányuk az első fél-
idő végén. A szünetben mivel 
sikerült „felrázni” a lányokat?

–  Valóban rossz volt a hely-
zetkihasználásunk, pedig az 

akciókat jól kidolgoztuk, de a 
kapu előtt mindig becsúszott 
valami „malőr”. Az öltözőben 
mindenki lehiggadt, „újraépí-
tettük önmagunkat”, megbe-
széltük, hogy a támadásokban 
milyen taktikát és megoldá-
sokat alkalmazunk. A csapat 
felpörögve ment fel a pályá-
ra, s négy perc alatt ledolgoz-
ta az ötgólos hátrányt. A gólja-
ink mellett sokat jelentett Pi-
sák Renáta négy-öt remek vé-
dése is, hogy újra „meccsben” 
legyünk. Innentől már fej-fej 
mellett haladt a két csapat, ki-
véve a második félidő derekát, 
amikor újból egy góllal vezet-

tek a kispestiek, ám az utol-
só tíz percben hatszor talál-
tunk be, míg a vendégek csak 
egyszer. A mérkőzésnek ebben 
a szakaszában nagyon jól jött 
vissza a játékba a kapus Erdé-
lyi Lívia. A két hálóőr – a me-
zőnyjátékosokhoz hasonló-
an – nagyszerű teljesítményt 
nyújtott. A csapat ezúttal is bi-
zonyította, hogy nagyon jó a 
végjátékban, hiszen 32-26-os 
győzelmet úgy vívta ki, hogy a 
második félidőt 20-9-re nyerte.   

– A két kapus teljesítménye 
mellett kinek a játékával elége-
dett?

– Szívem szerint az egész 
csapatot kiemelném, mert 
mindenki kivette részét a győ-
zelemből. Horváth Luca gó-
lokat lőtt, hétméterest har-
colt ki, Petró Bettinának a leg-
fontosabb lélektani pillanat-
ban volt egy fantasztikus ejté-
se, Hámori Konszuéla ezúttal 
is harcosan küzdött, megállít-
hatatlanul törte át a védőfalat, 
remek gólokat szerzett, Tóth 
Tímea vezére volt a csapatnak, 
az átlövései utat találtak a ka-
puba, Kirsner Erika fontos gó-
lokat szerzett a szélről, nagyon 
komoly munkát végzett a be-
állós Helembay Fanny. Jó ka-

pus teljesítményekkel a hátuk 
mögött példásan küzdve, re-
mek játékkal megérdemelten 
nyerte meg csapatunk a rang-
adót az agresszív, néha durván 
védekező Kispest ellen. 

– Öt forduló van hátra, négy 
ponttal vezetik a bajnokságot, 
ám a véghajrá igencsak izgal-
masnak ígérkezik, mert négy-
szer idegenben játszanak. Ho-
gyan ítéli meg az esélyeket?

– A végjáték szempontjából 
sajnos ez nem a legideálisabb, 
ráadásul utazunk a Kecskemét-
hez is, amely a harmadik he-
lyen áll, itthon is csak két gól-
lal tudtuk legyőzni.  Egerben 
is kemény küzdelemre számí-
tok, nem lesz egyszerű beven-
ni az „egri várat”. Bízom benne, 
hogy ezen a két találkozón sike-
rül olyan eredményt elérnünk, 
ami a másik három „papírfor-
ma szerinti” győzelmünkkel 
elég lesz a sikerhez. 

Vetési Imre
Fotó: Bea István 

(Gödi Körkép)

ÚJABB RANGADÓT NYERT 
A GÖDI SE NŐI KÉZILABDA CSAPAT

A Gödi SE női kézilabda csapat magabiztosan, négy pont előnnyel vezeti a bajnoki tabellát az NBI/B Keleti csoportban. A rutinos Tóth Tímeával, Kirsner 
Erikával, a tehetséges Hámori Konszuélával, Helembay Fannyval és a többi saját nevelésű fiatallal felvonuló gödi hölgykoszorú vasárnap az egyik nagy 
rivális, az Elios Kispesti NKK együttese ellen győzött a Balázsovits János Sportcsarnokban.  

Egykori kiváló sportolók a közélet szereplőivel 

A bajnok aspiráns gödi együttes játékosai és edzője vasárnap is kiérdemelte a közönség vastapsát


