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LEGENDÁK A LEVEGŐBEN! 
REPÜLŐNAP DUNAKESZIN!

2015-ben is megrendezésre kerül május 16-17-én a Legendák a Levegőben Repülőnap. Légi bemutatók, sétarepülés, gyer-
mekprogramok a Dunakeszi Repülőtéren. Légi bemutatók, sétarepülés, gyermek programok, old timer, Malév majális!  
A belépés díjtalan! A teljes program megtekinthető a www.dunakanyarregio.hu-n.
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Magyarországon a gazdasági növekedés stabil, az ország iránti bizalom erősödik, ezért jövőre további adócsökkentésre nyílik lehetőség – jelentette 
ki Fördős Attila polgármester azon a sajtótájékoztatón, melyet azért tartottak Pető Tibor alpolgármesterrel közösen, hogy bemutassák a családok gaz-
dasági helyzetét segítő kormánystratégiát.

2016 AZ ADÓCSÖKKENTÉSEK ÉVE

A váci térségben élőket is 
érintik a jövő évre terve-
zett adóváltozások, első-

sorban a személyi jövedelemadó 
15%-ra mérséklése, amivel 4 mil-
lió adófizető zsebében 120 milli-
árd forinttal marad több – érvelt 
Fördős Attila. A polgármester a 
családok adóterheiről szólva ki-
emelte, hogy 2016-ban a kétgyer-
mekesek adókedvezménye tovább 
nő, a kormányzat pedig 2019-ig fo-
kozatosan 10 ezerről 20 ezer fo-
rintra emeli a gyermekenkénti 
kedvezményt.

- 2010 óta változatlanul fő cél a 
családok terheinek csökkentése. 
A családi adókedvezmény 2011-
es bevezetése óta az idei várha-
tó 240 milliárd forintos teher-
csökkentéssel összesen már több 
mint 1000 milliárd forinttal több 

maradt a családoknál - mondta. 
- Az szja-csökkenés és a csalá-
di adókedvezmény növekedésé-
vel: egy két átlagkeresővel ren-
delkező, gyermektelen családnál 
havi 4700, éves szinten pedig en-
nek megfelelően 56 ezer forint-
tal több marad; egy olyan család-
nál, ahol két minimálbéres kere-
ső van és két gyermeket nevelnek, 
havi 7100 forinttal (évi 85 ezerrel) 
több marad; egy két átlagkeresős, 
kétgyermekes családnál havon-
ta 9000-9500 forinttal marad több 
jövedelem.

- Ez az adócsökkentés minden-
kinek, vidéken és városban élők-
nek egyaránt újabb segítséget je-
lent. Célunk az, hogy minden-
ki egy picit előrébb jusson, saját 
maga, családja, vállalkozása, te-
lepülése, az országunk. Ennek az 

eszköze ez az adócsökkentés, ami 
minden magyar számára jó hír – 
fogalmazott Vác első embere

Fördős Attila a folytatásban 
hangsúlyozta: további teher kerül 
le a családok válláról azzal, hogy 
csökken az állami közszolgálta-
tások díja, valamint azzal, hogy a 
sokak által fogyasztott sertéshús 
ÁFA-ja 27-ről 5%-ra mérséklődik.

- Összességében ezek az adó-
csökkentések azt jelentik, hogy 
a dolgozó emberek fizetése emel-
kedni fog, a két gyermeket neve-
lő családok támogatása tovább 
nő, a sertéshús ára csökken, az ál-
lami szolgáltatások díja csökken, 
részben eltörlődik, a mindenna-
pi nehézségekkel küzdők számá-
ra még nagyobb segítséget nyújt a 
kormány – emelte ki Fördős Attila 
Vác polgármestere.

Vác nem érintett a brókerbotrányban

A sajtótájékoztató második ré-
szében Fördős Attila kitért 
a brókerbotrány állítólagos 

váci kapcsolatára is. Mint mond-
ta: a város érintettségéről szóló hí-
rek alaptalanok. Emlékeztetett rá: 
a 2010-et megelőző utolsó öt év-
ben 940 millió forint értékű állam-
papírt, részvényt adott el a városi 
önkormányzat. Így 2010-től a he-
lyi költségvetésben nem számít-
hattak ezek osztalékára, vagy ér-
tékesítésére. Mindössze 55.942 da-
rabról szóló, ezer forintos névérté-
kű Tigáz-részvény maradt városi 
tulajdonban. Testületi felhatalma-
zás alapján az önkormányzat fel-
kérte a Hungária Brókerházat en-
nek a pakettnek az értékesítésére. 

Ezt azonban nem tudta teljesíte-
ni az említett brókercég még 40%-
os névértéken sem, így a részvény-
csomag a számlájukon maradt. Mi-
után egy, az önkormányzatnál je-
lentkező vevő 2012-ben 75%-os név-
értékű vételi ajánlattal állt elő, az 
eladás megtörtént. Ám a bróker-
ház számszaki hibát követett el és 
55.941 darab részvény került érté-
kesítésre. Emiatt egy darab, for-
galmi érték nélküli, ezer forintos 
névértékű, váci tulajdonban lévő 
Tigáz-részvény ott maradt a pénz-
ügyi cégnél. És maradt is a számlá-
ik zárolása miatt.

A polgármester hangsúlyozta: 
Vác nem vett részt semmilyen, a 
brókercégek által ajánlott tranzak-

cióban. Nem történt vásárlás, köz-
pénzzel történő pénzügyi befekte-
tés haszonszerzés céljából. Azaz a 
városnak nincs köze a brókerbot-
rányhoz, amit az Állami Számvevő-
szék véleménye is alátámaszt. 

Fördős Attila kitért arra is, hogy 
Kiss Zsolt az országos brókerbot-
ránnyal összefüggésben egy inter-
netes közösségi oldalra azt tette 
fel, hogy Vácnak is többmillió fo-
rintos kihatással járó tranzakció-
ja volt. "Ez egy hazugság! Aki ilyet 
csinál a várossal szemben, az al-
kalmatlan arra, hogy a várost kép-
viselje. Következésképpen felszólí-
tom Kiss Zsoltot, hogy mondjon le." 
- zárta a sajtótájékoztatót a polgár-
mester.

Kiss Zsolt szerint 
nem őt kell 

felszólítani lemondásra

A polgármester felszólításá-
ra írásban reagált Kiss Zsolt, aki 
szerint Fördős Attilának nem őt, 
hanem Lázár János miniszterel-
nökséget vezető minisztert kell 
felszólítania lemondásra vagy he-
lyesbítésre, mivel sajtótájékoz-
tatóján ő említette Vác városát a 
Quaestor botrányban érintett te-
lepülések között. A szocialista 
politikus szerkesztőségünkhöz 
eljuttatott közleményében hozzá-
tette: Facebook oldalán a minisz-
ter sajtótájékoztatóján elhangzot-

takat kommentár nélkül osztotta 
meg.

Fördős Attila polgármester lemondásra szólította fel Kiss Zsolt önkormányzati képviselőt

A Magyar Urbanisztikai Társaság a Hild János-díj egyé-
ni változatát az urbanisztika terén elért kimagasló sze-
mélyes elméleti és gyakorlati szakmai teljesítmények el-
ismerése érdekében adományozza. Ebben az évben Vác 
korábbi főépítésze vehette át a kitüntetést, melyhez 
szívből gratulálunk. 

Szombaton tartják a nagymarosi ifjúsági találkozót, 
amely a magyar katolikus fiatalok legnagyobb múltú, 
évente kétszer, májusban és októberben megrendezett 
országos lelki napja - közölte a Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel.

Hild János-díjat kapott 
Philipp Frigyes

Szombaton lesz a nagymarosi 
ifjúsági találkozó

„Philipp Frigyes 1987-
től végez példamuta-
tó főépítészi tevé-
kenységet. Váci fő-
építészsége alatt 
a városfejlesztést 
érintő valamennyi 
koncepció készítésében 
közreműködött. Nagy hang-
súlyt helyezett az épített kör-
nyezet alakítására is, melyhez a 
felsőfokú intézmények hallgató-
inak és a mesterkurzusok mun-
kái is nagymértékben hozzájá-
rultak. Sokrétű szakmai élet-
művén belül irodája fogta ösz-
sze a városban az esélyegyenlő-
séggel kapcsolatos feladatokat, 
és több felsőoktatási intéz-

ményben végzett ok-
tatási tevékenysége 
mellett rendszere-
sen szervezett a te-
lepülési tudatossá-
got növelő progra-

mokat óvodásoknak 
is. Bár több ciklusban 

elnökségi tagként dolgozott 
a Pest Megyei Építész Kamará-
ban, melynek jelenleg elnöke, 
szakmai társadalmi tevékenysé-
gének legjelentősebb szakasza 
az Országos Főépítészi Kollégi-
um Elnökségéhez kapcsolódik, 
amelynek nyolc cikluson át volt 
a tagja, nyolc éven át pedig an-
nak elnöke.” – adta hírül a Váci 
Napló.

Az eseményre sok hatá-
ron túli fiatalt is várnak 
a szervezők, különösen a 

Nagymaroshoz közeli Felvidék-
ről. A tavaszi találkozó témája 
a tisztaság, mottója - csatlakoz-
va Ferenc pápa ifjúsági világna-
pi üzenetéhez - a Máté evangéli-
umából vett mondat: "Boldogok 
a tiszta szívűek, mert meglát-
ják az Istent" - olvasható a köz-
leményben.

A szentmise főcelebránsa 
Böcskei László nagyváradi me-
gyés püspök lesz. Az egész na-
pos program keretében a fiatalok 
egyebek mellett a tisztaságról, a 
szexualitásról, a párkapcsolatról 
és a házasságról hallhatnak elő-
adásokat, fakultációkon és be-
szélgetéseken vehetnek részt.

A találkozó helyszínén több if-

júsági szervezet, lelkiségi mozga-
lom és program is bemutatkozik, 
mások mellett a Katolikus Ifjú-
sági Mozgalom, a Sapientia Szer-
zetesi Hittudományi Főiskola, a 
szalézi rend, a jezsuiták és a sze-
gedi Szent Imre Kollégium.

A rendezvény részeként ezúttal 
is megrendezik a Duna partján a 
Gyerekmarost, amelyre csaknem 
nyolcszáz gyermeket várnak.

A katolikus ifjúsági találkozó 
története négy évtizedre nyúlik 
vissza, akkor Sillye Jenő egyház-
zenész és barátai a Dunakanyar-
ban énekes-imádságos össze-
jöveteleket szerveztek, amelye-
ket később a fiatalokkal foglal-
kozó papok, köztük Balás Béla 
- ma kaposvári megyés püspök - 
és Kerényi Lajos pártfogásukba 
vettek - írták.

Fördős Attila polgármester 
és Pető Tibor alpolgármester
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Vácott vendégeskedett 
az izraeli nagykövet

Magánemberként - egy alkalommal éppen kerékpárral - már többször járt Vá-
cott Ilan Mor, Izrael magyarországi nagykövete, április utolsó napján pedig hiva-
talos látogatást tett a városban, a Váci Zsidó Hitközség meghívására.

Dunakeszin a 2010-től 2014 őszéig tartó önkormányzati ciklusban a város 64 ut-
cát aszfaltozott le, vagy épített ki viacolor burkolattal, melynek köszönhetően 
mára szinte teljesen megszűntek a földes utak a településen. Ebben az ötéves 
ciklusban a régebbi, elhasznált városi utak felújítására fordítja energiáit az ön-
kormányzat, amely emellett intenzíven szorgalmazza a Dunakeszit átszelő – a 
városi utaknál lényesen rosszabb állapotban lévő - állami utak felújítását – tájé-
koztatta lapunkat Dióssi Csaba polgármester. 

A diplomata elsőként az 
Óberlander téri izra-
elita sírkertet és egy-

ben regionális holokauszt 
központot kereste fel, ahol 
emlékkövet helyezett el a 
Duna- Ipoly-Galga menti te-
lepülésekről elhurcoltak 
tiszteletére tavaly nyáron ál-
lított mementónál, majd fejet 
hajtott Henryk Slawik, idő-
sebb Antall József, Tom Lan-
tos és Radnóti Miklós emlék-
táblájánál. 

Ezután Turai János, a 
Váci Zsidó Hitközség elnö-
ke, Turai Valéria, a Duna-
Ipoly-Galga térség holo-
kauszt-központjának ügyve-
zetője és Hanula Ferenc, a 
hitközség műszaki koordiná-
tora tájékoztatta a jeles ven-

déget a sírkertben az utóbbi 
néhány évben végzett felújí-
tások részleteiről, illetve a 
kegyeletteljes emlékápolás-
sal, a holokausztkutatással 
és - ismeretterjesztéssel kap-
csolatos további tervekről.

A látogatás kapcsán a 
nagykövet hangsúlyozta: a 
sírkert és a holokauszt-köz-
pont nagyon fontos bázis, 
ahol a fiatalok sok általános- 
és helyi ismeretet szerezhet-
nek a zsidóságról, a népirtó 
vészkorszakról.

Ilan Mor a Táncsics Mihály 
Mezőgazdasági Szakkép-
ző Iskolában folytatta váci 
látogatását. Itt (angol nyel-
ven) személyes hangvéte-
lű előadást tartott Izrael ál-
lam történelméről és a zsidó 

kultúráról. Éspedig nem tit-
koltan azzal a céllal, hogy a 
maga módján egy kicsit ár-
nyalja a nemzetközi média - 
szavai szerint sokszor köz-
helyes - tudósításai alapján a 
hazájáról kirajzolódó általá-
nos képet.

A látogatást értékelve Tu-
rai János hitközségi elnök 
kiemelte, hogy a nagykövet 
egyaránt elismeréssel szólt 
a zsinagóga felújításáról, az 
Óberlander téri sírkert gon-
dozásáról, az itt a holokauszt 
évforduló kapcsán a magyar 
állam támogatásával állított 
mementókról, és a központ 
ismeretterjesztő küldetésé-
ről. 

Kép és szöveg: 
RibáRy zoltán

Újabb önkormányzati út 
újult meg Dunakeszin

A nagy városi útépítési 
program után az ön-
kormányzat tulajdo-

nában lévő régi utak felújí-
tására koncentrálunk - je-
lentette ki a városvezető. -  
Ezen törekvésünk eredmé-
nyének legújabb példája a 
napokban elkészült Pallag út 
több száz méteres szakaszá-
nak felújítása, melyen Duna-
keszi Déli Kereskedelmi- és 
Vállalkozási Központjába és 
vissza naponta közel húsz 
ezer gépjármű halad át.  A 
kátyúktól hemzsegő, elhasz-
nált - mintegy ötszáz méter 
hosszú - úttest 10 cm vastag-
ságú mart aszfaltborítást ka-
pott. Az autósok már a felújí-
tott úttesten közeledhetnek, 
akik mellett azonban gondol-

tunk azokra a dolgozókra és 
vásárlókra, akik csak autó-
busszal tudják megközelíte-
ni munkahelyüket és az üzle-
teket. Az ő érdekükben a fel-
újított Pallag út mindkét ol-
dalán - a Csörsz árok utcánál 
- autóbusz megálló került ki-
építésre, melyet május 30-ig 
kell forgalomba helyezni.  A 
Volánbusz Zrt. kompetens 
vezetőjét arra kértem leve-
lemben, hogy az arra közle-
kedő 305-306-os járatok me-
netrendjébe illesszék be ezt 
a két megállót – tájékoztatta 
szerkesztőségünket Dióssi 
Csaba.

Dunakeszi polgármeste-
re kiemelte, hogy az önkor-
mányzati utakhoz hason-
ló gondossággal felügyelik 

az állami utak állapotát is. – 
Fontos feladatomnak érzem, 
hogy minden lehetséges esz-
közzel előremozdítsuk az el-
használódott állami utak fel-
újítását. A számtalan felújí-
tást sürgető levél és szemé-
lyes egyeztetés után most 
elkészíttettük a felújítási ter-
veket, hogy ezzel is meggyor-
sítsuk a folyamatot. A Rév, a 
Kossuth Lajos és a Bajcsy-
Zsilinszky utak felújítási ter-
veit megküldtük a Magyar 
Közút Nonprofit Kft-nek. Re-
mélem, hamarosan pozitív 
fejleményekről számolha-
tok be – mondta optimistán 
Dióssi Csaba. 

vetési imRe

Fotó: KeszipRess

DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER: Intenzíven 
szorgalmazzuk az állami utak felújítását

Ilan Mor, Izrael magyarországi nagykövete (balról) többször járt Vácott

Május végére az 
autóbusz megálló is 
átadásra kerül

.
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Első ütemébe ért a DDC Zöld Megoldás projektek megvalósulása Vácott 

Turisztikai konferencia helyszíne volt Sződliget

Zöld közösségi terek kicsiknek és nagyoknak

FÓKUSZBAN A KEDVTELÉSI HAJÓZÁS

Jól haladnak a Duna-Dráva Cement Kft. Zöld Megoldás-pályázatának támogatásából megvalósuló fenntartható és a gyermekek, fiatalok egészséges 
fejlődését, valamint a környezetük megismerését, az értékek tudatos felhasználását elősegítő fejlesztések. Az idei évben a váci térségben két óvoda 
és egy középiskola zöld közösségi tereinek kialakítását támogatja a cementgyártó vállalat. 

Két hete arról tudósítottuk a Dunakanyar Régió olvasóit, hogy a Dunáról, a Duna partról tartottak konferenciát Gödön a Magyar Település- és Terület-
fejlesztők Szövetségének rendezésében. A civil szakmai közösség következő tanácskozását május 6-án Sződligeten tartotta, melynek speciális témá-
ja a dunai „kedvtelési hajózás”, a yacht- és motorcsónak turizmus helyzete volt. 

„Zöld pályázat a csemeteli-
getnek” címmel az óvodás 
gyermekek környezettuda-
tosabb életre nevelése, és 
a közvetlen természeti kör-
nyezet megismertetése való-
sul meg a sződligeti Napközi 
Otthonos Óvodában. Az óvo-
da udvarán kerti halastó, ok-
tató pavilon, óvodai vetemé-
nyeskert, szelektív hulladék-
gyűjtő sziget és madárbarát 
mintakert tanösvény is ki-
alakításra kerül. A projekt 
és a megvalósuló fejleszté-
sek célja, hogy a gyermekek 
az óvodai nevelés keretében 
megismerjék a környezetü-
ket, az erdők és kertek lakó-
it, megtanulják a velük való 
helyes együtt élést, környe-
zetvédő és környezetszerető 
attitűd alakuljon ki bennük.  

Hasonló elvek vezérelték a 
Kisvác-Középvárosi Óvoda 
Csányi körúti tagóvodáját is, 
amikor „Városi vadvilág” in-
teraktív tanösvény elnevezé-
sű programjukkal jelentkez-
tek a DDC Zöld-Megoldás-

pályázatára. Az óvoda udva-
rán kialakításra kerülő tan-
ösvény interaktív formában 
mutatja be a környezetünk-
re jellemző élővilágot és a 
tájegységre jellemző növény- 
és állatfajokat. Az állatmeg-
ismerő kalandudvarban já-
tékos formában ismerked-
hetnek a gyermekek az erők-

mezők állataival, a füvész-
kertben pedig a hétköznapi 
növényekkel, helyes gondo-
zásukkal, felhasználásuk-
kal.  

A két óvodai fejlesztés mel-
lett a Madách Imre Gimnázi-
um Tudatos energiafelhasz-
nálás és zöld közösségi tér 
elnevezésű projektjét támo-

gatja a Duna-Dráva Cement 
Kft. A középiskola pályáza-
tának célja, hogy gyakorla-
ti eszközök segítségével a 
fenntarthatóság, energiaha-
tékonyság, valamint a kör-
nyezettudatosság felé elköte-
lezett attitűdöt alakítson ki a 
fiatalokban. Ennek érdeké-
ben kialakításra kerül a sze-
lektív hulladékgazdálkodás, 
energiatakarékos, mozgásér-
zékelős izzókat és vízcsapo-
kat szerelnek be, az iskolaud-
varon pedig kerékpártárolót 
létesítenek, hogy a minden-
napos tevékenységek során 
rögzüljön a környezettuda-
tos gondolkodás, cselekvés 
és egészséges életvitel gya-
korlásának fontossága. A 
kerti fejlesztések során vi-
rágzó növényzet és kerti pa-
dok elhelyezése segíti a zöld 
közösségi tér létrejöttét.    

A projektek első ütemében 
megtörtént az építmények ala-
pozása, helyek kialakítása; a 
fából készült kiegészítők, ok-
tatótáblák, pavilonok, szelek-

tív hulladékgyűjtő egységek, 
kert padok, pedig már várják, 
hogy új helyükre kerüljenek. 
A pályázatok megvalósítási 
folyamata várhatóan a nyár 
elejére fog befejeződni.

A pályázat részeként a Be-

remendi Gyár vonzáskörze-
tében idén Siklós Város Ön-
kormányzatának „Családi 
Szabadidő- és Fitnesz Park” 
elnevezésű programja való-
sul meg.

(munKatáRsunKtól)

A 
szövetség által életre hí-
vott Dunai Gyöngysor 
nemzetközi multi-pro-
jekt a Duna partok élhe-

tőbbé tételére, az ott lévő szabad-
idős terekre, központokra, turisz-
tikai desztinációkra fókuszál. A 
sződligeti tanácskozáson a részt-
vevők – köztük Fejér és Bács-Kis-
kun megyei önkormányzatok kül-
döttei, Pest megye főépítésze, a 
sződligeti Wiking Yacht klub igaz-
gatója, területfejlesztési, turisz-
tikai szakemberek – megvitat-
ták pl. azt a kérdést, hogy a ma-
gyarországi Duna menti térség-
ből miért csak a Dunakanyar és 
Budapest számít kiemelt turisz-
tikai térségnek, üdülőterületnek. 
De az a kérdés is terítékre került, 
hogy a magyarországi szakasz 
turizmusa mennyire versenyké-
pes a Duna teljes hosszán lévő 
országok hasonló elhelyezkedé-
sű desztinációival összehasonlít-
va? Arról is véleményt cseréltek a 
résztvevők, hogy Budapest végál-
lomás vagy egy megálló, vagy el-
osztó központ lesz-e a jövőben a 
Duna nemzetközi turizmusában? 

Mindezek mellett a sződligeti 
munkaülés speciális témája a 
dunai „kedvtelési hajózás”volt, 
melynek keretében megvitatták a 
yacht- és motorcsónak turizmus 
helyzetét, és azt, hogy ez hogyan 
illeszkedik a dunai vízfelület és 

partjainak használatába, a turisz-
tikai fejlesztési lehetőségekhez.  

- „Navigare necesse est” 
– hajózni márpedig 
szükséges – idézte 
Pompeius római 
államférfi hajó-
saihoz intézett 
k i j e l e n t é s é t 
megnyitó be-
szédében a ven-
déglátó Sződ-
liget Nagyköz-
ség polgármes-
tere. Juhász Béla 
bevezetőjében arról be-
szélt, hogy harminc éve még 
strandnagyhatalom volt Sződli-
get, melynek kavicsos Duna-part-
ján olyan sokan pihentek, élvez-
ték a természet gyönyörű aján-
dékát, hogy kiszolgálásukról egy 
mai lakótelepi ABC nagyságú üz-
let gondoskodott. 

- Ez a csodálatos idill három év-
tizede vált a múlt „martalékává”, 
amikor megépült a fenékküszöb 
Göd és Sződliget között. A mű-
tárgy a célját elérte. Megváltozott 
a folyam sodrásiránya. A hajó-
út folyamatosan mélyítette saját 
magát, ám a sződligeti partszaka-
szon megkezdődött a hordalék le-
rakása – ismertette a változást. - 
Néhány év alatt az addig kavicsos 
partot elborította az combközé-
pig érő iszap, amely elriasztot-

ta a strandolókat, elhalt a pezs-
gő fürdőkultúra. Vajon mit tehet 

ilyenkor egy folyóparti tele-
pülés? Hagyja, hogy el-

sorvadjon a vízi élet? 
– tette fel a múltban 

gyökerezett kérdést Juhász Béla 
polgármester, amire az élni aka-
rás, a vállalkozó kedv adta meg 
a választ: létrejött a kishajó ki-

kötő. - A sződligeti partszaka-
szon jelenleg kb. 100-140 kisha-
jót, yachtot, ladikot tárolnak. Bu-
dapesttől északi irányba, Sződli-
get az első olyan kishajó kikötő, 
ahol pl. tankolni lehet. Szintén 

az első kikötő, ahol vízen tárol-
ják a hajókat, illetve nagy bizton-
sággal tudják vízre ereszteni, só-
lyázni a hajókat. Persze felme-

rül a kérdés: miért jó ez a telepü-
lésnek? – hangzott a nagyközség 
polgármesterének kérdő monda-
ta, melyre ugyancsak ő felelt: - 
Közvetlen haszna a terület bérbe-
adásból származó évi 2 millió fo-
rint. De van egy közvetett hasz-
na is. A hajósok rendben tartják 
a területet, pénzt költenek a tele-
pülésen, segítve ezzel a helyi kis-
vállalkozásokat és viszik Sződli-
get jó hírét szerte az országba. Ez 
a konferencia arról szól, hogyan 
lehet a Duna magyarországi sza-
kaszán úgy fellendíteni a kedv-
telési hajózást, hogy mindannyi-
an jól járunk. Jól járjon a telepü-
lés, jól járjon a helyi vállalkozó és 
jól járjon a hajós ember is – mond-
ta megnyitó beszédében Juhász 
Béla, akit a konferencia résztve-
vői - a jelenlévő szakemberek ja-
vaslatára - a multi projekten be-
lül megalakult kedvtelési hajózá-
si munkacsoport vezetőjének vá-
lasztották meg a további fejleszté-
sek koordinálására. 

A tanácskozást követően Sződ-
liget polgármesterétől megtud-
tuk, hogy a konferencián megfo-
galmazott célok sikeres megvaló-
sítása érdekében már a rendezvé-
nyen felvette a kapcsolatot két ha-
jós cég képviselőivel, mert ismert 
a mondás: Navigare necesse est…

vetési imRe

Fotó: KeszipRess

A sződligeti yacht- 
és motorcsónak kikötő
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Töretlen fejlődés eredményeként:
Megnyílt az X-Car Autókölcsönző korszerű  vállalkozási centruma

Dunakeszi északi kapujában, a 2. számú főút mellett egy modern, új autószerviz köszönti az átutazókat, akik ha betérnek az X-Car Autókölcsönző mi-
nap megnyílt egy emeletes vállalkozási telephelyére minden szolgáltatást igénybe vehetnek, ami garanciája egy kiválóan üzemelő autónak. De akik 
gondtalanul, megkötöttségek nélkül szeretnének nyaralni, vagy téli utazásokon részt venni, azok is kedvükre válogathatnak a minden igényt kielégí-
tő bérelhető lakóautók közül.

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 
Telefon: 30/64 50 616 • 30/49 88 629 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

citroenvac.hu

- Szakértelem, kitartás, lehetetlent 
nem ismerő szorgalom, felelős gaz-
dálkodás, no és a távlati célok bá-
tor megfogalmazása mind-mind 
nélkülözhetetlen eleme a dinami-
kus fejlődésnek – foglalta össze 
kérdésünkre Borbély Gyula ügy-
vezető igazgató az elmúlt két évti-
zedben végzett munka sarkköveit. 
A családi vállalkozás 1996-ban in-
dult, amikor Borbély Gyula meg-
nyitotta autójavító műhelyét Gö-
dön. A cég folyamatosan fejlődött, 
melynek tevékenységi köre a gép-
kocsik javítása mellett rövidesen 
tehergépkocsik, személygépkocsik, 
mikrobuszok bérbeadásával is bő-
vült. 

- Az igazán nagy változás 2004-
ben jött el cégünk életében, amikor 
– felismerve a piac igényeit – meg-
kezdtük a lakóautók értékesítését 
és bérbeadását – idézi a hőskort a 
fiatal ügyvezető. - Mára már Ma-
gyarország egyik legnagyobb bér-
autó flottáját üzemeltetjük, és meg-
határozó szerepet töltünk be a la-
kóautó kereskedelem, és lakóautók 
bérbeadása terén is. Cégünk úttörő 
szerepet töltött be hazánkban a la-
kóautózás megteremtésében, a la-
kóautós életérzés megismertetésé-
ben. A lakóautók speciális techno-
lógiákat igénylő javítása terén szin-
tén egyedülállóak vagyunk a hazai 
piacon – emeli ki Borbély Gyula.

A 2015-ös esztendő újabb mér-
földkőnek számít a családi vállal-
kozás életében, amely a megrende-
lők kulturált és még igényesebb ki-
szolgálása érdekében a napokban 
nyitotta meg Dunakeszi északi ka-
pujában az új, egy emeletes telep-
helyét, melyben helyet kapott a leg-
korszerűbb műszaki technológiát 
felvonultató autójavító centrum is. 

- Márka független autószervi-
zünkben vállaljuk személygépko-
csik, és kis tehergépkocsik tel-
jes körű javítását, karbantartá-
sát, műszaki vizsgáztatását. Se-
gítséget nyújtunk ügyfeleinknek 
bármilyen, a gépkocsijukkal felme-
rülő valamennyi probléma megol-
dásában – mondta a szerviz bemu-
tatása közben az ügyvezető igaz-
gató. Borbély Gyula a mesterem-
ber szakmai büszkeségével mutat-

ta be a 3D technológiával üzemelő 
futómű beállító műszert. – A kör-
nyéken csak mi rendelkezünk ezzel 
a modern eszközzel, aminek segít-

ségével a legkorszerűbb személy-
gépkocsik és kis tehergépjárművek 
futóműrendszerét egyaránt be tud-
juk állítani. Partnereink segítségé-
vel kedvező árakon kínálunk gép-
járművekhez indító akkumuláto-
rokat, kipufogó rendszereket, gu-
miabroncsokat, és egyéb gépjármű 
alkatrészeket – sorolja szolgálta-
tásaikat. – Újdonságként bevezet-

tük a Hozom-viszem szolgáltatást, 
de talán az sem mindennapos se-
gítség, hogy a gépkocsik javításá-
nak idejére igény szerint, díjmente-

sen, vagy kedvezményes áron cse-
re gépkocsit biztosítunk ügyfele-
ink számára, mert azt szeretnénk, 
ha az elégedett ember jó érzésével 
gondolnának ránk, akikre mindig 
számíthatnak – mondta a földszin-
ti recepción a modern vállalkozá-
si központ megtekintése után Bor-
bély Gyula.

v. i.

A cég meghatározó szerepet tölt be
a lakóautó kereskedelem, 

és lakóautók bérbeadása terén is

Pályázati forrásból 
újulhat meg az idősek 
otthona Dunakeszin

A dunakeszi Idősek Otthona az 1970-es évek végén, házgyári paneltechno-
lógiával épült a helyi igények kielégítésére. Az intézmény a Városi Önkor-
mányzat Humán Szolgáltató Központ szervezeti egységeként, 50 férőhely-
lyel működik. A 3 szintes épületben 11 db többágyas, 6 db egyágyas szoba, 
4 fürdőszoba és 8 önálló WC működik. Ezen kívül nyolc, egyenként 32 m2 
alapterületű apartmant biztosítja a lakók kényelmét. 

A több mint negyven 
éve épült otthon első 
emeletén és tetőte-

rében még az eredeti nyí-
lászárók üzemelnek, üve-
gezésük széles légrésű, hő-
szigetelésük rendkívül ala-
csony. A beépített lift csak 
a tetőtér szintjén használ-
ható, az első emeleten nem 
áll meg. Az épület fűtési 
rendszerét 2013 végén ön-
erőből korszerűsítette az 
önkormányzat. Saját for-
rásból kicserélte az elavult 
nyílászárók 35%-át, azon-
ban további 65 % cserére 
szorul, melyre jó alkalmat 
kínálhat egy országos pá-
lyázat, amin részt vesz a 
városi önkormányzat. 

- Az ellátási színvonal 
emelése, a várakozás meg-
szűntetése, valamint a 
költséghatékony működ-

tetés érdekében a nemzet-
gazdasági miniszter által 
kiírt pályázat lehetőséget 
nyújt az Idősek Otthoná-
nak felújítására. A támo-
gatás összege maximum 
20 millió Ft, a támogatá-
si intenzitás esetünkben 
75%-os – mondta érdeklő-
désünkre Dióssi Csaba.  

A város polgármesteré-
től megtudtuk, hogy a be-
ruházás költsége a beér-
kezett árajánlatok alap-
ján 28,7 millió forint, ami 
magába foglalja az erede-
ti külső nyílászárók cse-
réjét, az épület hőszigete-
lését és a lift első emele-
ti beszállóhelyének kiala-
kítását. - A fejlesztésnek 
köszönhetően 20-25%-
os energia megtakarítás, 
a fenntartási költségek 
csökkenése és a szolgálta-
tási színvonal emelkedése 
várható. A lift átalakításá-
val a mozgásukban korlá-
tozott várakozók elhelye-
zésére is lehetőség nyí-
lik, az ellátottak gondozá-
sa egyszerűsödik, így több 
idő jut a minőségi ellátás-
ra – tette hozzá a polgár-
mester.  a szeRK.

Képünk illusztráció
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ÁLLÁS
Gyakorlattal 

rendelkező varrónőt 
keresünk váci 
munkahelyre: 

T.: 06-70-3989-278 

Amerikából importált 
használt ruhák eladók. 

Göd, tel.: 06-30-482-2141 

Otthon végezhető kozmetikai és egyéb termékek 
csomagolása,stb: 06 - 90- 60 - 39 - 06 

(http://audiopress-hungary.webnode.hu 635Ft/min,,06204963980) 

Átadták a Felsőgödi Önkéntes Tűzoltó Testület állandó kiállítását

„EMLÉKHELY A BÁTRAKNAK”
A Felsőgödi Önkéntes Tűzoltó Testület, mely 85 éves fennállása alatt több száz tűzesetnél segédkezett, az áldozatkészség és a civil összefogás kiemel-
kedően szép példája. A szervezet, mely túlélt két világháborút, 1995-ben feloszlott. Az egykori tűzoltószertár kihasználatlanul és erősen lepusztult ál-
lapotban „várakozott”, egészen 2015 májusáig, amikor – az épület teljes felújítását követően – helytörténeti emlékmúzeummá alakult.

A felújítás – az elődökhöz ha-
sonlóan – példaértékű, ci-
vil összefogással valósult 
meg. A Bozóky téren talál-

ható tűzoltószertár, Emlékhely a bát-
raknak c. állandó kiállításával 2015. 
május 5-én került átadásra.

A tűzoltómúzeumot működtető Jó-
zsef Attila Művelődési Ház igazgató-
jával, Szabó Imréné Zsuzsával beszél-
gettünk.

- Mesélne egy kicsit a Tűzoltó Testü-
let történetéről?

- 1910. június 26-án alakult meg a 
Felsőgödi Telepesek Önkéntes Tűz-
oltó Testülete. A Testület létrehozá-
sa, személyi és tárgyi feltételeinek 
megszervezése főként Eisler (később 
Lászlóffy) Emil nevéhez fűződik. A 
jegyzőkönyvek és a hiteles visszaem-
lékezések tanúbizonysága szerint a 
nyolc és fél évtized alatt a tagok száma 
meghaladta a száz főt is, akik hosz-
szú éveken keresztül, szabadidejüket 
feláldozva, sőt anyagi áldozatok árán 
látták el ezt a nehéz, felelősségteljes 
munkát. 

A testület elnöksége az alapító és 
pártoló tagok tagsági díjából, vala-

mint a vezetőség személyi vagyonára 
felvett, 10 év alatt törlesztendő kölcsö-
nökből vásárolta meg a szükséges fel-
szereléseket Köhler István tűzoltó sze-
relvények gyárában: a tűzifecskendőt, 
a lajtos kocsit és egyéb eszközöket. 
Ezek végleges elhelyezéséhez szüksé-
gessé vált egy tűzoltó szertár, ill. őr-
ségi épület létrehozása, mely 1912-ben 
épült fel a lakosság és a tagok adomá-

nyaiból, ill. az 1911-es és 1912-es nyári 
mulatságok bevételeiből. 

A Tűzoltó Testület fő tevékenysége 
mellett aktív közösségi életet élt: tag-
jai rendszeresen szerepeltek versenye-
ken, volt fúvószenekaruk és leánycsa-
patuk is. 

Az időközben egyesületté degradált 
testület 1995-ben megszűnt, a tűzol-
tószertár bezárt.

- Milyen kezdeményezésre jött létre 
a múzeum?

- 2014-ben a József Attila Művelő-
dési Ház azzal a kéréssel fordult Göd 
Város Önkormányzatához, hogy sa-
ját üzemeltetésbe vehessük az egyko-
ri szertár épületét, létrehozva ott egy 
állandó kiállítást. A képviselő-testület 
támogatta a javaslatot, s így 2014 tava-
szán megkezdődhetett az épület teljes 
körű felújítása. Az épület felújítására 
civil összefogást hirdettünk. Magán-
személyek, vállalkozók adományai-
ból és kétkezi munkájával, valamint 
a gödi Piarista Szakképző Iskola ács 
és kőműves osztályának szakmun-
kájával épült újjá a szertár. Az egy év 
alatt mintegy 102 önkéntes vett részt 
a munkálatokban. Az anyagi feltéte-

lek megteremtéséhez nagyban hozzá-
járult az Emlékhely a bátraknak elne-
vezésű adománygyűjtő akció is, me-
lyen a Bányai Alfonz gödi szobrász-
művész által díjmentesen elkészített 
emlékplaketteket vásárolhatták meg a 
támogatók.

- Milyen tárgyakat láthatunk a tűz-
oltómúzeumban?

- A szertárban az eredeti tűzoltóko-

csik, a tűzoltás egykori eszközei, fel-
szerelései kerültek kiállításra, míg a 
helyiségekben tablókon mutatjuk be 
a Testület történeti dokumentuma-
it, valamint itt láthatók a tűzoltó ver-
senyeken kapott kupák, oklevelek és 
jelvények is. A helytörténeti anyagot 
Láng József helytörténet kutató állí-
totta össze.

Maczkay Zsaklin

Folytatás a 8. oldalon

I. Nexon-Anthon Berg Open

A nemzetközi torna kü-
lönlegességét jól mu-
tatta, hogy a fiatal te-

niszezők edzői és családtagja-
ik mellett április 26-tól a május 

2-án rendezett döntőkig szin-
te minden nap megtekintette a 
versenyt egy-két neves szemé-
lyiség. Dunakeszin az „termé-
szetes”, hogy minden rendezvé-

nyen jelen van Dióssi Csaba pol-
gármester és Erdész Zoltán al-
polgármester, akik a mai napig 
rendszeresen sportolnak. 

Kettős olasz diadal Dunakeszin
Európa 15 országának legtehetségesebb 16 éves teniszezői játszottak egy héten 
át Dunakeszin az első alkalommal kiírt Nexon-Anthon Berg Kupáért. A nagy érdek-
lődéssel övezett nemzetközi seregszemlét rendkívül sikeresnek értékelte a ver-
senyt szervező és rendező Nexon Dunakeszi Teniszklub vezetőedzője, Bogyó Ta-
más. A lányok és a fiúk döntőjében egyaránt olasz győzelem született.

85 évről "mesél" a kiállítás
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Így történt ez legutóbb is, amikor 
Prihoda Judit festő- és grafikus-
művész „Pillanatkép a természet 

galériájából” címmel mutatkozott be 
a közönségnek. Az alkotót Dunakeszi 
számára Harangozó Katalin fedezte 
fel, s ez annál is inkább érdekes, mert a 
művész évek óta a településen él a Ba-
rátság úti lakótelepen. 

A május 8-i tárlatnyitóra szép szám-
mal érkezett közönséget is köszöntöt-
te Kárpáti Zoltánné igazgató asszony. 
Szárnyasi Leventének, a budapes-
ti Madách Imre Gimnázium tanulójá-

nak versmondása után Pálcza  Zsom-
bor, a Kőrösi iskola tehetséges tanuló-
ja énekelt, majd Gellér Tibor irodalmi 
szerkesztő, újságíró mondott tárlatnyi-
tó beszédet.  

Bevezetőben eképpen jellemezte 
a művésznőt: „A képzőművészeti al-
kotások – köztük a vadászattal kap-
csolatos rajzok, festmények, vagy ép-
pen szobrok – ma is éppoly természe-
tes módon illenek bele környezetünk-
be, mint egykoron. Már ha alkotóiban 
megvan az a mesterségbeli felkészült-
ség, szakmai tudás és a művészet irán-
ti alázat, amely a régi korok művésze-
it jellemezte. A mostani kiállításon lát-
ható művek alkotója, Prihoda Judit e 
művészek közé tartozik.”

A továbbiakban részletesen szólt 
pályafutásáról, arról az útról, melyet 

a már gyerekként különleges tehetsé-
get felmutató alkotó végigjárt ahhoz, 
hogy ma már nemzetközi elismertsé-
get szerzett az állatvilág kis- és nagy-
vadjait ábrázoló különleges képeivel. 
A Budapesti Képzőművészeti Egye-
temen 2006-ban védte meg diploma-
munkáját, melyért nyomban megkap-
ta a Gál Mátyás Tervező-Grafikai Ala-
pítvány ösztöndíját. Eljutott Dél-Af-
rikába, ahol a föld egyik legválto-
zatosabb, leggazdagabb állatvilágát 
tanulmányozhatta testközelből és ki-
törölhetetlen, a munkáihoz elenged-
hetetlenül fontos élményeket, benyo-
másokat szerezhetett az ottani élővi-
lágról. A kiállításon többek között az 
ottani félelmetes nagyvadakat ábrá-
zoló képei is láthatók. 

Számos hazai és nemzetközi önálló 
és csoportos kiállításon szerepel mun-
káival, melyeket megismerhették ha-
zánkon kívül Európa számos országá-
ban és az Amerikai Egyesült Államok-
ban is. Munkásságát számos díjjal is 
elismerték.

A tárlatnyitót a Drums ütőegyüttes 
magával ragadó, sodró lendületű,  nagy 
sikerű koncertje tette teljessé (művé-
szeti vezető: Stefán Tivadar).  

    A kiállítás május 22-ig tekinthető 
meg munkanapokon 8-18 óráig. 

Katona m. istván

a szeRző és CsáKi gáboR Felvétele

A szervezők egyik újítá-
sa, hogy a V4 országo-
kon kívül Ukrajnát is 

bevonják a színházi együtt-
működésbe. A rendezvé-
nyen tehát az öt ország egy-
egy neves színházi társula-
ta vesz részt: a magyar bu-
dapesti Nemzeti Színház, a 
lengyel Jan Kochanowski 
Színház, a cseh Zlín Színház, 
a szlovák Gasparego Színház 
és az ukrán Lviv Academic 
Voskresinnia Színház.  Mind 
az öt társulat egy-egy pro-
dukciót mutat be. A cseh 
társulat előadásában Vladi-
mír Fekar: Kabaret Astragal 
című darabját láthatjuk majd 
Anna Petrželková rendezé-
sében. A szlovák partner 
Werther, Werther című elő-
adásával vesz részt a feszti-
válon, mely Goethe híres ön-
életrajzi regényének, Az ifjú 
Werther szenvedéseinek já-
tékos, hátborzongató és le-
leményes interpretációja. A 
Nemzeti Színház a Fodrász-
nő című pergő, dinamikus, 
vidám, szórakoztató, ugyan-
akkor drámai és elgondol-
kodtató előadását hozza el a 
fesztiválra, amely 2010-ben 
a POSZT legjobb előadásá-
nak díját nyerte el. A lengyel 
színház legújabb, Florian 
Zeller: Az igazság című da-
rabját láthatja majd a feszti-
vál közösége. Az ukrán szín-
ház pedig egy igazi különle-

gességgel érkezik, ami még 
Magyarországon nem volt, a 
Cseresznyéskert című Cse-
hov-darab nagyszabású ut-
caszínházi feldolgozásá-
val, egy igazi show-val vár-
ják közönséget a Duna-par-
ton. Mindezen kívül a Váci 
Dunakanyar Színház is be-
mutatkozik három saját elő-
adással, melyek a fesztivál 
tematikájához illeszkedve a 
V4 országok leghíresebb drá-
maíróinak darabjai. Így a kö-
zönség Slavomir Mrozek: Öz-
vegyek, Václav Havel: Audi-
encia és Vernisszázs, vala-
mint Michaela Zakuťanská 
Négyzetgyök című darabjait 
láthatja majd.

A Találkozó szerves részét 
képezik a zenei koncertek 
is, amelyeket a színházi elő-
adások köré építenek. A sza-
badtéri koncertekre orszá-
gosan ismert hazai és nem-
zetközi előadókat hívtak 
meg: Quimby, Anna and 
The Barbies, Ákos, Boban 
and Marko Markovic 

Orchestra. A koncertek 
idén egy új helyszínen ke-
rülnek megrendezésre, a 
váci Duna-parton. Az esti 
fő koncertek előtt azonban 
már lehet hangolódni az es-
tére, melyről olyan előadók 
fognak többek között gon-
doskodni, mint például a 
Ripoff Raskolnikov, Litt-
le G, Revue Live, Ultrava-
ló, Őskestar és a PG cso-
port.

A színházi és zenei pro-
dukciók mellett az öt társu-
latból produkciónként két-
két fő részt vesz a nemzetkö-
zi workshopon, mely a talál-
kozó ideje alatt zajlik Olt Ta-
más rendező vezetésével. A 
nyelvi gátakat és határokat 
leküzdve, azt kutatják ezen 
a kurzuson, hogyan lehet 
közérthetővé formálni szán-
dékokat, történeteket, hogy 
azok minden közönség szá-
mára érthetőek és világosak 
legyenek. 

A workshop végére közö-
sen létrehozott előadást a 
találkozó záró gálaestjén te-
kintheti meg a közönség.

A V4 Fesztivál és Színházi 
Találkozó során a színészek 
anyanyelvükön játszanak, 
az idegen nyelvű előadáso-
kat magyar, a magyar nyel-
vű előadásokat pedig angol 
nyelvű feliratozással teszik 
minden néző számára érthe-
tővé. 

Nagyvadak az Iskolagalériában

Összeállt a V4 Fesztivál programja

Minden alkalommal maradandó élményeket nyújtó képzőművészeti kiállításokat rendez a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola Iskolagalériájában Harangozó Katalin. A művészet iránti odaadó ér-
deklődéséből fakadóan szakértő módon választja ki a bemutatkozásra felkért alkotókat. 

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre az immár hagyománnyá vált V4 Fesztivál 
és Színházi Találkozó Vácott június 21. és 28. között, a Visegrádi négyek, - azaz Cseh-
ország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia, - regionális együttműködését ün-
neplő rendezvénysorozat. A nyolc napossá bővült esemény idén sok újdonsággal ki-
egészítve várja az érdeklődőket.

KözéletI újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.
kiadó-főszerkesztő: 

Vetési Imre
szerkesztőség: 

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

www.dunakanyarregio.hu 

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

tördelés: 
BB tanpress Bt.

nyomda:  
DélKelet-Press Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

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

telefonszámokon. 

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

vácon: 
a Front graFIKa stúDIóBan

dunakeszin: 
Uno reklám – Kisbán renáta  

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

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

megváltoztatása nélkül – szerkesztett 
formában közölje. Kéziratot nem őrzünk 

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

     

Prihoda Judit festő- és grafikus művész

RUHANEMŰ 
JAVÍTÁS

Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, 

a zöldséges piacnál.)
Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679
Nyitva: Hétfő, kedd: 09.00 – 17.00 

Szerda: Szünnap, 
Csütörtök, péntek:  09.00 – 17.00 

Szombat: 09.00 – 12.00
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Méghozzá mind-
két együttes 
végig az élen 
állva, cseppnyi 

kétséget sem hagyva a szur-
kolókban arról, hogy maga-
san a legjobb CSAPATOT 
alkotja a mezőnyben. Kezd-
jük a hölgyekkel!

Gödi SE
A korábbi években rendre 

megnyerte a harmadik vo-
nalban a csoportját a gödi 
amazonhad. Ám rendszere-
sen le kellett mondani a fel-
jutásról, hiszen sem anyagi 
fedezete, sem a nagyobb igé-
nyeknek megfelelni tudó já-
tékoskerete nem volt a klub-
nak. A 2013/2014-es Észa-
ki csoportban is jelentős 
fölénnyel, a 20 bajnokiból 
19-et megnyerve bizonyult 
jobbnak a Göd. A régióban 
szereplő csapatok Németh 
András által megálmodott 
és hosszú távú kihatással 
járó együttműködésére ala-
pozva ekkor már nekivágott 
a kalandnak a klub. A fel-
törekvő szakembernemze-
dék tehetséges tagjával, Tő-
sér Tiborral az élen egy igen 
eredményes, vegyes kor-
osztályú kerettel indultak 
újoncként a megmérettetés-
nek. 

Aztán a rutinos, volt válo-
gatottakkal, valamint egy-
kori és volt váci játékosok-
kal megerősített csapat-
ról kisvártatva egyértelmű-
vé vált, hogy csoportjában 
a legjobb. A saját nevelé-
sű játékosok mellett egy-
kori és jelenlegi élvonalbe-
li játékosok sora szerepelt 
a csapatban: Erdélyi Lívia, 
Gyetván Krisztina, Laki La-
ura, Németh Lilla, Pisák Re-
náta, Povázsay Nóra és Ta-
kács Gabriella mellett a váci 
egyesület elnöke Kirsner 
Erika, valamint a kapuhálók 
állagának megrögzött ron-
gálója, a csoport gólkirály-

nője, Tóth Tímea is több-ke-
vesebb mérkőzésen lépett 
pályára. Kettős igazolással 
pedig az Ipress Center-Vác 
két nagyon tehetséges fia-
talja, Hámori Konszuéla és 
Helembai Fanny is sokat tett 
a végső sikerért.

Ezekből az igen különbö-
ző tapasztalattal és sportpá-
lyafutással rendelkező játé-
kosokból kellett egységes, 
sikerre éhes és eredményes 
együttest gyúrnia Tősér Ti-
bornak, aki sokszor megfo-
gadva a világhírű mester-
edző, Németh András ta-
nácsait, sorozatban győztes 
mérkőzések után fogadhat-
ta a gratulációkat. A Gödi 
SE rendszeresen nagy kü-
lönbséggel nyerte a bajno-
kikat: az eddig lejátszott 25 
közül 23 után szerzett két 
pontot! Hazai környezet-
ben magabiztosan nyerték 
meg minden találkozójukat 
és a vasárnap Egerben elért 
34-27-es sikerrel a záró for-
duló eredményétől függet-
lenül már aranyérmesek. 
A bajnokavató mérkőzésre 
- amely minden bizonnyal 
egy ünnepi gálája lesz a baj-
nokcsapatnak - és az érem-
osztásra május 16-án szom-
baton 17 órától egy olyan 
helyszínen kerül sor a Deb-
recen második csapata el-
len, amely már nagyon sok 
élvonalbeli női meccsnek 
adott otthont: a váci sport-
csarnokban. 

Váci KSE
Miután szombaton a gödi 

hölgyek átveszik a megérde-
melt medálokat, 24 óra múl-
va hasonló ünnepélyes pil-
lanatok következnek ugyan-
ott. Igaz, a nők helyett fér-
fiak, a Keleti helyett pedig a 
Nyugati csoport legjobbjait 
köszöntheti vastaps: egy év-
vel a furcsa, sportdiplomá-
cia által vezérelt kiesés után 
ismét feljutott ugyanis az 

NB I-be a váci férfi együt-
tes. Így - talán a Budapestet 
leszámítva - újra egyetlen 
város lesz Vác, ahol mind a 
női, mind a férfi első osz-
tályban szerepel kézilabda 
csapat! 

A gyors visszajutás moz-
gatórugója a klub elnöke, 
dr. Schoffer Attila volt, aki a 
pár évvel korábbi váci siker-
trénert, Zsiga Gyulát a kis-
padra ültetve, rutinos játé-
kosokkal erősítette meg a 
csapatot és időt, fáradtságot 
(no, meg pénzt...) nem saj-
nálva, célként határozta meg 
a feljutást. A feltételek meg-
teremtése mellett kemény 
edzésmunkájával és erős já-
tékoskeretével a VKSE is na-
gyon hamar egyértelműsí-
tette a bajnoki viszonyokat. 
A mieink - pontosan meg-
egyezve a gödi hölgyek mu-
tatójával - negyedszáz eddi-
gi bajnokijuk közül 23 al-
kalommal győztek. Sokszor 
igen nagy fölénnyel. Jellem-
ző, hogy átlagosan 35 és fél 
gólt dobtak egy találkozón. 

A gárda megismételte 
négy évvel korábbi - szin-
tén a nemzetközi mester-
edző, Zsiga Gyula vezetésé-
vel elért - kupamenetelését, 
és a negyedik helyen végzett 
a sorozatban. A hazai ten-
denciával dacolva, mindösz-
sze egyetlen idegenlégióssal 
(Darko Pavlovics) felálló vá-
ciak csapatában néhány ki-
emelkedő tudású örökif-
jú játékos (Bajusz Sándor, 
Gúnya Péter, Lendvay Pé-
ter, Nigrínyi Tibor) mellett 
több éve Vácott kézilabdá-
zó fiatalabbak sora (Szé-
kely Kristóf, Tyiskov Mihály, 
Vitáris Norbert) tolta a cél-
ba a szekeret, de több ered-
ményes kézilabdázó (Mun-
kácsi Máté, Kökény Tibor, 
Pál Gergely) remeklésére is 
szükség volt a magabiztosan 
begyűjtött aranyéremhez. 

Kereszturi Gyula

ARANYKEZŰ 
hölgyek és urak

Aki kételkedett benne, hogy a Dunakanyar a magyar kézilabdasport egy-
re büszkébben magasodó erős bástyája, a pár nap múlva záródó másod-
osztályú pontvadászatok tabelláira pillantva bizonyosan fejet hajt régiónk 
csapatai előtt. Az NB I/B-ben ugyanis a szebbik nem reprezentánsainak 
Keleti csoportját a Gödi SE, míg a teremtés koronáinak Nyugati csoportbe-
li küzdelmeit a Váci KSE nyerte.

A Váci KSE nyerte meg a bajnokságot az NB I/B Nyugati csoportban 

A Magyarság Sporttelepén 
megfordultak a honi teniszezés 
felelős vezetői, ott volt a néző-
téren az olimpiai bajnok Ábra-
hám Attila, az egykori kiváló ka-
lapácsvető Gécsek Tibor, de kilá-
togatott Dunakeszire a népszerű 
műsorvezető, Sebestyén Balázs 
is, aki ugyancsak elismeréssel 
nyilatkozott a versenyről.

A Nexon-Anthon Berg Opent 
még az „időjárás felelős” is a ke-
gyeibe fogadta egészen a má-
jus 2-ra kiírt döntő napjáig. Ak-
kor viszont igencsak felborzol-
ta a finálékban érdekelt játéko-
sok, edzők, no és természetesen 
a rendező stáb tagjainak ideg-
rendszerét a meg-megújuló eső. 
Emiatt délelőtt tíz helyett csak 
jóval ebéd után kezdődhettek a 
döntők, melyek azonban feled-
tettek minden bosszúságot. Az 
olasz és a román lány a fiúk dön-

tőjében látottakhoz hasonló-
an – melyben az olasz tehetség-
gel szemben végig állta a sarat 
az egyetlen magyarként fináléba 
jutott Marozsán Fábián – izgal-
makban bővelkedő, színvona-
las játékkal örvendeztették meg 
a publikumot.

Nagyon elégedett volt a ver-
seny főszervezője, Bogyó Ta-
más, aki az ünnepélyes ered-
ményhirdetés után örömét fejez-
te ki, hogy az I. Nexon-Anthon 
Berg ifjúsági tenisztornára Eu-
rópa 15 országából közel száz fi-
atal tehetség jött el Dunakeszi-
re. – Örömmel és büszkeséggel 
tölt el bennünket, hogy a ver-
senyzőkhöz hasonlóan a szakág 
vezetői, az edzők egyaránt elé-
gedetten nyilatkoztak a szerve-
zésről és a kiszolgálásról. Jó volt 
látni, hogy az Európa TOP 50-
ben jegyzett fiatal tehetségek-
kel a magyar lányok és a fiúk fel-
vették a versenyt. Külön gratulá-

lok Marozsán Fábiánnak, aki a 
döntőben csak nagy küzdelem-
ben maradt alul a kiváló olasz te-
niszezővel szemben. Kijár az el-
ismerésből az egykori tízszeres 
magyar bajnok, Csurgó Virág lá-
nyának, Nagy Andrienn-nek is, 
aki a 3. helyen végzett – fogal-
mazott a szakember, aki köszö-
netét fejezte ki a verseny kultu-
rált megrendezését kiszolgáló lé-
tesítmények felújításáért Duna-
keszi Város Önkormányzatá-
nak, és a Nexon Kft.-nek, a torna 
névadó szponzorának a támoga-
tásért. 

- A közös összefogásnak, az 
együtt elért sikernek köszönhe-
tően jövőre még rangosabb te-
nisztornával szeretnénk megör-
vendeztetni a Dunakeszin, és a 
régióban élő sportkedvelő kö-
zönséget – mondta Bogyó Ta-
más vezetőedző.

Vetési Imre
Fotó KesziPress

Kettős olasz diadal Dunakeszin

Folytatás a 6. oldalról

A nemzetközi torna főszereplői a rendezők társaságában


