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Sikertől és örömtől sugárzó arcú kiválóságok foglaltak helyet a váci Városháza dísztermében február 15-én, akiket a városi önkormányzat köszöntött 
az elmúlt esztendőben elért kimagasló eredményük elismeréseként. 

Követendő szép ha-
gyomány, hogy az 
újesztendő elején 
az önkormányzat 

vezetői színvonalas kulturá-
lis műsor keretében ünnepi 
fogadáson gratulálnak azok-

nak a váciaknak, akik az elő-
ző esztendőben kiemelkedő 
teljesítményükkel országos 
vagy külföldi sikert értek el, 
mellyel az egyéni, közösségi 
elismerés mellett öregbítették 
a város jó hírnevét.

Idén Mokánszky Zoltán al-
polgármester fejezte ki kö-
szönetét és elismerését a sike-
res váciaknak az önkormány-
zat nevében. Ünnepi szavait 
azzal kezdte, hogy köszöne-
tet mondott a "Váci sikerek, 

sikeres váciak" elnevezé-
sű esemény ötletgazdájának, 
Furucz Zoltánnak, a Váci 
Napló főszerkesztőjének.

- Örömmel fogadtuk a kez-
deményezést, amely mára 
szép hagyománnyá vált, hi-
szen méltó, hogy ünneplés-
ben részesítsük a kiemelkedő 
sikereket elérő váciakat. Ne-
künk városvezetőknek nagy 
megtiszteltetés, hogy évről-
évre nagyon sokaknak gratu-
lálhatunk - emelte ki a spor-
tért és kultúráért felelős al-
polgármester.

Mokánszky Zoltán büsz-
keséggel sorolta, hogy a vá-
rosban élő és alkotó szemé-
lyeknek és közösségeknek 
köszönhetően Vác és a város 
önkormányzata méltán érde-
melt ki számos elismerést az 
évek során. E nagyszerű alko-
tó munkát dicséri, hogy Vác 
– többek között - a Nemzet 
Sportvárosa, a Kultúra Ma-
gyar Városa díj elismerésben 
részesült, és hazánkban első-
ként és mindeddig egyedüli-

ként elnyerte a Raoul Wallen-
berg Díj kitüntető címet is.

Az alpolgármester szerint 
ezek a kitüntető címek a város 
egész közösségének köszön-
hetők. Olyan sikeres és am-
biciózus személyeknek, mint 
önök – mondta elismerően. 
Mokánszky Zoltán reményét 
fejezte ki, hogy jövőre is ilyen 
sok és sikeres váci kiválóságot 
köszönthetnek majd, aki kö-
szöntője után díszes oklevelet 

és Vácról készült igényes kivi-
telű könyvet adott át a város 
sikeres polgárainak.

Az eseményt színvonalas 
kulturális műsor tette teljes-
sé, melyben Balog Tímea ope-
raénekes és Smál-Szilaj Gá-
bor, a Váci Dunakanyar Szín-
ház és a Fónay-Humánia Tár-
sulat tagja működött közre, 
egyaránt nagy sikert aratva.

V. I.
Fotó: KesziPress

VÁCI SIKEREK, SIKERES VÁCIAK

Bogányi Gergely, Kossuth-díjas zongoraművész is sikeres váci polgár

Mokánszky Zoltán alpolgármester méltatta a kitüntetetteket 

Jó minősítést kaptak 
a dunakeszi 

és a váci rendőrök

KÉSZ fórum Dunakeszin

Éjszakai fürdőzés Gödön

Dunakeszi Teátrum – 
teltházas siker

SPORTHÍREK

Raoul Wallenberg 
vetélkedő Vácott

Írásunk a 2. oldalon

Tudósításunk a 3. oldalon

Interjúnk a 6. oldalon

Cikkünk a 7. oldalon

8. oldal

Tudósításunk a 3. oldalon

Az influenzaszerű meg-
betegedések számának 
növekedése miatt, 2016. 
február 17-től a Jávorszky 
Ödön Kórház minden osz-
tályára kiterjedő látoga-
tási tilalmat rendelek el 
– írja kedd délután ki-
adott sajtóközleményé-
ben Sámoly György fő-
igazgató. 

A látogatók által hozott 
csomagokat a kórház 
felsőportáján felada-
tot teljesítő őrzőszol-

gálat munkatársai átveszik és el-
juttatják a betegekhez. Mint is-
mert a részleges látogatási tilal-
mat már február 12-én elren-
delték a lakosság körében észlelt 
influenza aktivitás emelkedése 
miatt, amely február 17-től a váci 
Jávorszky Ödön Kórház minden 
osztályára kiterjed. 
A tilalom visszavonásig érvényes.
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Hódolat a nőknek Vác idén hatmilliárdból gazdálkodik

Kutas László szobrászművész alkotásaival kö-
szönti a Dunakeszin élő nőket a VOKE József At-
tila Művelődési Központ, amely Hódolat a Nők-
nek című kiállítással tiszteleg előttük. 

Február 18-án, csütörtökön fogadta el Vác Város Képviselő-testülete az idei költségvetést. 2016-ban 
a tervezet szerint közel 6 milliárdból gazdálkodhat a város. A bevételek jelentős részét idén is a bé-
rekre és a település működtetésére fogják fordítani. Marad pénz azért fejlesztésre és karbantartás-
ra is, de mint elhangzott, a több százmilliós projektekre idén is leginkább az uniós pályázati forrá-
sok biztosíthatnak lehetőséget.

A számos díjjal, 
szakmai elisme-
réssel – köztük - 
Magyar Köztár-

sasági Érdemrend Lovag-
keresztje, és Wiesenthal-
díjjal kitüntetett művész ki-
állítását a város jegyzője, aki 
maga is elismert fotóművész, 
dr. Molnár György nyitja 
meg március 4-én, pénteken 
18 órakor. 

A József Attila Művelődési 

Központ Magyarság Galéri-
ájában rendezendő ünnepsé-
gen közreműködik a Magyar 
Örökség díjas Tungsram Ko-
dály Zoltán Férfikar kama-
rakórusa. Vezényel: Pálin-
kás Péter karnagy, a Magyar 
Kultúra Lovagja.

A kiállítás megtekinthető 
2016. március 4-18-ig, mun-
kanapokon 9-20 óráig.

Fotó: Kutas Galéria

Az éves testületi mun-
ka talán legfontosabb 
napirendjét, a költ-

ségvetést tárgyalták febru-
ár 18-i ülésükön a város kép-
viselői. Fördős Attila pol-
gármester előterjesztéséből 
kiderül: Vác hatmilliárdot 
megközelítő tervezett be-
vételből gazdálkodik idén, 
mely összegnek több mint 
80%-át bérekre, azok járu-
lékaira, illetve a város és az 
intézmények működtetésé-
re fordítja – számolt be az 
estv.hu. Ezen felül felújítá-
sokra több mint 100 milli-
ót, fejlesztésekre pedig több 
mint 250 milliót fordít az 

önkormányzat. Az önerőből 
történő legjelentősebb pro-
jektek egyike várhatóan a 
Galcsek utcai szociális bér-
lakások felújítása lesz, erre 
több mint 90 milliót szán-
nának idén. További önerős 
fejlesztés a külterületi köz-
világítás bővítése 10 millió-
ért, a Kosdi úti körforgalom 
építése 20 millióért. A Sejcei 
út aszfaltozására is szánná-
nak 10 millió forintot, de a 
főtér behajtását korlátozan-
dó süllyedő kapuk kivitele-
zésére és a Földváry téri kör-
forgalomnál egy gyalogos át-
kelő telepítésére is betervez-
tek 10, illetve 5 millió forin-

tot. Folytatják a Március 15. 
tér két épületének renová-
lását is, amelyekre összesen 
34.5 milliót irányoztak elő a 
városi büdzsében. 

Az év közepétől várható-
an kiírásra kerülnek az uni-
ós pénzügyi ciklus pályáza-
tai is. Ezekre, illetve a TAO-s 
projektek önrészére 200 mil-
lió forintot tartalékol a városi 
kassza. 

Az idei költségvetés sora-
iról külön szavazással dön-
tött a testület, melynek mind-
egyikét többséggel támogat-
ták a képviselők.

A testületi ülésen Pető Tibor 
alpolgármester előterjeszté-

se alapján arról is határoztak, 
hogy a város pluszforrásokra 
pályázzon a "Hatékony árvíz-
védelem Vácon" című projekt-
hez. Ugyancsak az alpolgár-
mester előterjesztésére a tes-
tület létrehozta az Észak-Pest 
megyei Területfejlesztési Non-
profit Kft-t, amelynek alapve-
tő feladata az új uniós pénz-
ügyi ciklus forrásaihoz kap-
csolódó helyi pályázati ter-
vek előkészítése, és az uniós 
pénzekből megvalósuló prog-
ramok menedzselése. Az új 
szervezet kapcsán az önkor-
mányzat kiírta a pályázatot az 
ügyvezető-igazgatói munka-
kör betöltésére.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság jónak értékelte 
a dunakeszi és a váci rendőrök teljesítményét

A 2015-ös évet összegezte február 18-i állománygyűlésén a Dunakeszi és a Váci Rendőrkapitányság. Az évértékelő beszámolókon részt vett dr. Fekete Csaba  
dandártábornok, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság helyettes vezetője is, aki jónak és kiegyensúlyozottnak nevezte a két kapitányság tavalyi teljesítmé-
nyét annak ellenére, hogy több rendkívüli esemény is tarkította az elmúlt időszakot. 

Az állománygyűlésen 
Latorovszky Gábor 
váci rendőrparancs-

nok tartotta meg éves beszá-
molóját a tavalyi összesített 
adatok tükrében. A statiszti-
kákból többek között az de-
rült ki, hogy emberölés, vagy 
halálos testi sértés nem tör-
tént az illetékességi területen 
és több mint 60%-kal csök-

kent a halálos közúti balese-
tek száma. Tavaly kevesebb 
volt az ismertté vált bűncse-
lekmények száma is, ugyan-
akkor az állománynak jócs-
kán adtak plusz munkát az il-
legális bevándorlók.

- Célként fogalmazódott 
meg a migrációs feladatok to-
vábbfolytatása, az ezzel kap-
csolatos mélységi ellenőrzé-

sek, illetve az ellenőrzési te-
vékenységek fokozása mellett 
minden egyes migrációval 
összefüggő feladat végrehaj-
tása. Úgy fogalmazott főka-
pitány úr, hogy Vácra kéne 
mindenkinek jönni dolgoz-
ni, ugyanis ez egy olyan terü-
let, ahol szinte minden meg-
található. 35 település, nem-
zetközi közút, nemzetkö-
zi vasút, nemzetközi folyó, 
határszakasz, sportegyesü-
letek. Van Püspökszilágyon 
egy radioaktív hulladéktáro-
lónk, ami a védelmi igazga-
tásban ró ránk feladatot, akár 
közös gyakorlatokban, akár 
megelőző tevékenységekben. 
Nem beszélünk az óriási ki-
terjedésű hétvégi házas öve-
zetünkről, tehát itt minden 
van, amit egy rendőrnek tud-
ni kell, és ahol rengeteg rutint 
és tapasztalatot lehet szerez-
ni – nyilatkozta az évértékelő 

után Latorovszky Gábor váci 
rendőrkapitány az ESTV-nek 
adott interjúban.

Latorovszky Gábor hozzá-
tette: az összesített számada-
tokból kiderül, hogy bizonyos 
nyomozati eredmények is ja-
vultak a korábbi évhez képest, 
ugyanakkor a személyi sérü-
léssel járó közúti közlekedési 
balesetek tekintetében negatív 
volt az elmozdulás. 

- Ez a súlyos és könnyű sé-
rüléses balesetekre vonat-
kozik, a halálos az csökkent. 
Erre kell törekedni, hogy a jö-
vőben ezek a baleset számok 
csökkenjenek – mondta a váci 
rendőrkapitány.

Dunakeszi is 
jó minősítést kapott

A Dunakeszi Rendőrkapi-
tányság 2015. évben végzett 
munkáját értékelte 2015. feb-

ruár 18-án Tóth Csaba r. ez-
redes, a rendőrkapitányság 
vezetője. Az évértékelő állo-
mánygyűlés elöljárója Dr. Fe-
kete Csaba r. dandártábornok 
rendészeti főkapitány-helyet-
tes volt, aki a kapitányság ta-
valyi évben végzett tevékeny-
ségét jónak értékelte.

Az évértékelő állomány-
gyűlést megtisztelte jelenlété-

vel dr. Csák Éva, a Dunakeszi 
Járásbíróság elnöke, dr. Mol-
nár György, a Dunakeszi Ön-
kormányzat jegyzője, dr. Bíró 
Attila a Járási Hivatal veze-
tője, Kiszelák Ferenc tü. alez-
redes  a Váci Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség parancs-
noka, valamint  Király János  
Dunakeszi Alsó Polgárőrség 
elnöke.
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Dr. Laczendorfer Erzsébet és Mráz Ágoston

HELYREIGAZÍTÁS

KÉSZ fórum Dunakeszin
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) 1997 januárjától 2014 ok-
tóberéig összesen 226 kerekasztal beszélgetést szervezett, tavaly októ-
berétől pedig új formában végzi a közéleti munkát, a mostanihoz hasonló 
fórumok megtartásával – tájékoztatta lapunkat a szervezet alelnöke a Du-
nakeszin rendezett fórum előtt tartott sajtótájékoztatón.

Mint dr. Lanczen-
dorfer Erzsébet el-
mondta, korábban 

a kerekasztal résztvevői ál-
lami vezetők voltak, a fóru-
mokra pedig politikai elem-
zőket hívnak meg. Ennek az 
a magyarázata, hogy mind-
annyiunk jogos igénye látni 
az események hátterét, okát 
és lényegét, hiszen ezek be-
folyásolják életünket, min-
dennapjainkat. Ezekre a kér-
désekre pedig a politológus 
tud választ adni, ezért tör-
tént a váltás. A dunakeszi fó-
rum az ötödik a rendezvé-
nyek sorában, melyekben az a 
közös, hogy a keresztény er-
kölcs ismérvei alapján tartják 
és szervezik. Hogy ez ponto-
san mit is jelent, a KÉSZ al-
elnöke így fogalmazott: - Elő-
ször is az igazságot képvisel-
jük, világosan és egyértel-
műen fogalmazunk, függet-
lenül attól, milyen kormány 
van hatalmon. Azért dön-
töttünk ilyen rendezvények 
megtartása mellett, mert a 
keresztény embernek nem-
csak joga, hanem kötelessé-
ge is részt venni a közéletben 
a közjó előmozdítása érdeké-
ben, ahogyan Szent II. János 
Pál pápa fogalmazott egyik 
enciklikájában. 

Az európai keresztény ér-
telmiségnek meg kell értenie, 
hogy ez a kontinens ma már 
nem beszéli a kereszténység 

nyelvét – fogalmazott Mráz 
Ágoston, Nézőpont Intézet 
vezetője a Dunakanyar Ré-
giónak nyilatkozva. A fóru-
mon előadást tartó politoló-
gus szerint, ami Jézus mun-
kásságától kezdve a XX. szá-
zad elejéig természetes volt, 
ma már nem adottság, ezért a 
keresztény embereknek meg 
kell tanulniuk azt a nyelvet is, 
amellyel el tudják érni azo-
kat az embereket, akik a szí-
vük mélyén a keresztény ér-
tékeket tisztelik. Ugyanak-
kor nyitottnak kell lenni a 
kisebbségre is, hogy egy de-
mográfiailag átalakuló kon-
tinensen is újra lehessen fo-
galmazni a kereszténységet. 
Aquinói Szent Tamás szava-
ival élve, az egyházat min-
dig meg kell újítani, s ez min-
dig az értelmiség feladata – 
mondta Mráz Ágoston, aki a 
kihívásokat is felsorolta. Első 
helyen a demográfiát emlí-
tette, mert megfogalmazá-
sa szerint az európai konti-
nens kihal. Emberekre, dol-
gozókra s fogyasztókra min-
den ideológia szerint szükség 
van, de a keresztény felfogás 
szerint erről az európai nem-
zeteknek kell gondoskodnia, 
az utánpótlást biztosítania. 
A másik nézet ezt a felelőssé-
get nem akarja vállalni, ha-
nem fogyasztót és munkást 
akar szerezni, bárhonnan. A 
másik nagy kihívásnak a mo-

dern kor nyelvét nevezte, hi-
szen a keresztény kultúra ér-
tékeit a ma stílusában el kell 
juttatni a fiatalokhoz. Az 
igazságot, a tudást és tapasz-
talatot át kell tudni adni. A 
harmadik helyre pedig a kö-
zösségi szemléletet állítot-
ta. Álláspontja szerint a XX. 
század nagy tévedése és bűne, 
vagyis az atomizált és az in-
dividuumra helyezett társa-
dalmakkal szemben a közös-
ségek kell hogy megerősöd-
jenek. Az egyház nem más, 
mint a keresztények közös-
sége, s ezekre a közösségekre 
tudjon épülni a XXI. század 
keresztény Európája – fogal-
mazott a politológus, aki sze-
rint az ember mindig elköve-
ti azt a hibát, hogy a liberális 
nézetrendszert a saját eszkö-
zeivel próbálja legyőzni. Az 
individualitásra épülő tár-
sadalomban a kereszténység 
nem lesz sosem erősebb, mint 
a liberális világrend, mert ott 
az egyént és az egyén érdeke-
it helyezik a középpontba. A 
kereszténység mindig is egy 
közösségi szemléletű nézet-
rendszer és hitközösség volt. 
Ezt kell megerősíteni a XXI. 
században is, hogy ezek a ke-
resztény közösségek vonzóak 
legyenek és erre épüljenek az 
európai társadalmak – hang-
súlyozta Mráz Ágoston.

B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja megtartását a Magyar Köztársaság Ország-
gyűlésének 2000. június 13-án elfogadott 58/2000. (VI. 16.) sz. határozata rendelte el. 
Először 2001. február 25-én emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól az Ország-
gyűlésben és a középiskolákban, majd minden évben sor kerül emlékünnepségekre, fi-
gyelmeztetőként és emlékeztetőként a korszak történéseire és a tanulságok levonására.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom dunakeszi elnöke az alábbi helyreiga-
zítási kérelemmel fordult szerkesztőségünkhöz: 

Február 22-én, hétfőn tartották Vácon a Raoul Wallenberg Egyesület által szervezett vetélke-
dő területi döntőjét, melyen a budapesti és érdi csapatok mellett, három váci csoport is meg-
mérette magát. A verseny célja, hogy Raoul Wallenberg személyén keresztül ismertesse meg 
a diákokkal a Holokauszt történéseit, valamint az embermentő hősök tevékenységét. 

Kovács Bélát, a Független 
Kisgazdapárt (FKGP) fő-
titkárát 1947-ben ezen a 

napon a kommunistákkal szem-
beni kiállása miatt a szovjet ha-
tóságok teljes mértékben jogelle-
nesen, a képviselői mentelmi jog 
ellenére letartóztatták és a Szov-
jetunióba hurcolták, ahol nyolc 
évet töltött fogságban, először a 
Gulagon, majd 1951. szeptember 
25-től az Állambiztonsági Mi-
nisztérium moszkvai központi 
börtönében.

A politikus letartóztatása és 
fogva tartása az első lépés volt 
azon az úton, amelynek során a 
kommunista párt kiiktatta az el-
lenszegülőket és így haladt a to-
tális egy párti diktatúra kiépítése 
felé – írja a wikipédia. Az eset ez-
zel a demokrácia és a szabadságjo-
gok semmibe vételének jelképévé 
vált, amely a kommunizmus közel 

50 éves uralmát jellemezte. Ko-
vács Béla típuspéldája lett a párt-
állami rezsim áldozataiként szá-
mon tartott embereknek.

A kommunizmus fekete köny-
ve becslések és levéltári kutatá-
sok alapján körülbelül 100 milli-
óra teszi a kommunizmus áldo-
zatainak számát az egész világon. 
Kelet-Közép-Európában az éhín-
ségben, kényszermunkatáborban 
vagy kivégzés által elhunyt áldo-
zatok száma eléri az egymilliót, de 
a rendszer áldozata az is, akit bör-
tönbe zártak, vallattak, kínoztak, 
megbélyegeztek, akit csoport- vagy 
vallási hovatartozása miatt üldöz-
tek, vagyis mindenki, akit a szabad 
cselekvés és választás lehetőségétől 
megfosztottak, testileg és lelkileg 
megnyomorítottak.

Régiónkban ma délután négy 
órakor emlékeznek a váciak is az 
egykori rabtemetőnél, ahová Vác 

Város Önkormányzata és a Ma-
dách Imre Művelődési Központ 
tisztelettel hívja az emlékezőket, 
akik előtt Detre János evangéli-
kus idézi fel a korszak jogtiprá-
sait, méltatja a kommunizmus ál-
dozatainak életútját. Az ünnepi 
megemlékezésen közreműködik 
Smál-Szilaj Gábor és Bakos Betti-
na, a Fónay – HUMÁNIA – Tár-
sulat tagjai. 

Gödön ugyancsak ma rendezik 
délután fél ötkor a városi megem-
lékezést a József Attila Művelődé-
si Ház színháztermében, ahol Mar-
kó József polgármester köszöntő-
je után dr. Pintér György alpolgár-
mester tart megemlékező beszé-
det. Az ünnepi megemlékezés után 
az önkormányzat vezetői, a helyi 
pártok képviselői és a város polgá-
rai az áldozatok tiszteletére mécse-
seket és koszorúkat helyeznek el az 
alsógödi kiserdei kopjafánál.

„A Dunakanyar Régió című új-
ság 2016. február 11-én meg-
jelenő XVIII. évfolyam 3. szá-
mában, „ Hatályba lépett a 
kedvezményeket tartalmazó 
építményadó”című cikkben az 
alábbi hamis állítás jelent meg: 
,,(... ) Sőt, a helyi Jobbik elnöke 
jogi kifogásokat keresve, eljárá-
si határidőkre hivatkozva meg-
próbálja elérni, hogy a kedvez-
ményeket tartalmazó módosítás 
idén ne lépjen hatályba. Így a je-
lenlegi maximum 240 Ft/m2 he-
lyett egységesen 800 Ft/m2-ben 
lenne az építményadó mértéke 
megállapítva, ezzel  tüntetve fel 

rossz színben az Önkormányza-
tot."- idézte Varga Zoltán Péter, 
aki az alábbi helyreigazítás köz-
lését kérte szerkesztőségünktől:

„2016. február 9-en megjelent 
írásunkban tévesen állítottuk; 
hogy a helyi Jobbik elnöke jogi 
kifogásokat keresve, eljárási ha-
táridőkre hivatkozva megpróbál-
ja elérni, hogy a kedvezménye-
ket tartalmazó módosítás idén 
ne lepjen hatályba, így a jelenle-
gi maximum 240 Ft/m2 helyett 
egységesen 800 Ft/m2-ben lenne 
az építményadó mérteke megál-
lapítva.

Ezzel szemben az igazság az, 

hogy a Jobbik helyi elnöke kor-
mányhivatali beadványában arról 
kérte a Kormányhivatal állásfog-
lalását, hogy az építményadó mó-
dosításáról szóló rendelet január 
1-jén, vagy 2-án lépett-e hatályba"

A pártelnök helyreigazítási ké-
relméhez -, melynek a sajtóetika 
szabálya szellemében a fentiek-
ben helyt adtunk – annyi kiegé-
szítést fűzünk az olvasók hite-
les tájékoztatása érdekében, hogy 
szerkesztőségünk Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata közleményét 
közölte szó szerint, melyet for-
rásként feltüntettünk az írás köz-
readásakor.  

A rendezvény elején Turai János, a Váci Zsidó 
Hitközség elnöke köszöntötte a diákokat és 
a felkészítő tanárokat. Elmondta: nagy öröm 

számára, hogy a Pest megyei területi döntőnek Vác ad-
hat otthont.

- Büszkék vagyunk arra, hogy a városok között elő-
ször és mindeddig Vác viseli Raoul Wallenberg nevét. 
Igyekszünk ennek megfelelni is – mondta és tolmá-
csolta Harrach Péter országgyűlési képviselő és a vá-
ros vezetőinek üdvözletét, akik nem tudtak jelen lenni 
a megnyitón. Kiemelte: a jövőben a Duna-Ipoly-Galga 
Menti Regionális Holokauszt Oktatóközpont segíti 
majd a helyi diákok felkészülését Turai Valéria ügy-
vezető segítségével.  A zsűrit dr. Orosz Ferenc, a Raoul 
Wallenberg Egyesület ügyvivője mutatta be és sorolta 
fel a rendezvény támogatóit. 

A délutáni díjátadáson Fördős Attila polgármester is 
köszöntette a résztvevőket, s bejelentette, hogy a helyi 
területi forduló három váci csapata az önkormányzat 
különdíjaként elutazhat Vác erdélyi testvérvárosába, 
Székelyudvarhelyre - Turai János és a  DUNA- IPOLY-
GALGA Regionális Holokauszt Oktató -Kutató Köz-
pont ügyvezetője, Turai Valéria vezetésével.

- A mai, végletesen átpolitizált világban sokszor 
úgy érezhetjük, hogy semmi nem az, aminek látszik, 
a múlt történéseinek megítélése is változik különböző, 
olykor önös érdekű politikai szándékoktól függően. 
Ezért nagyon fontos kibogozni, minél jobban feltárni 
a nem is olyan távoli korszakok tényeit. Az idősebb ge-
nerációk tagjai még úgymond pártos, sok vonatkozás-
ban hamisított történelmet tanultak, ma viszont már 
lehetőség van arra, hogy a történelmi valóságról sze-
rezzenek ismereteket a felnövekvő generációk. Ez meg 
is védheti őket a félrevezetésektől. És nem lehet eléggé 
hangsúlyozni ennek a tisztánlátásnak a jelentőségét, 
mert ez lehet a záloga annak, hogy a jövőben ne ter-
jedhessenek ordas eszmék - mondta Fördős Attila. Az 
eredmények: első lett a Szövetségesek nevű csapat (Bu-
dapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Károlyi Mi-
hály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépis-
kolája); második helyen végeztek a Bolyai mentők (Bu-
dapesti Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki 
Szakközépiskola és Kollégium); a harmadik helyet a 
váci Mező I. (FM Kaszk Táncsics Mihály Mezőgazda-
sági Szakképző Iskola és Kollégium) csapata szerezte 
meg.  Furucz Anita

Február 25.: A Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja

A Raoul Wallenberg vetélkedő 
területi döntőjének adott helyet Vác



4 Dunakanyar Régió XVIII. évfolyam 4. szám

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

Ezúttal a Beremendi Cementgyár kulisszái mögé pillanthatnak be a középiskolások

Folytatódik a DDC Zöld Alternatíva Vetélkedő

Dunakeszi – új telefonszámon 
hívható a rendőr járőrszolgálat

Kockás ingbe öltözött 
Sződliget képviselő-testülete is 

Klein Tibor marad 
Kóspallag polgármestere

A tavalyi, Vácott tartott Zöld Alternatíva Vetélkedő és Nyílt Nap sikerének nyomán idén újra megrendezésre kerül a Duna-Dráva Cement Kft. csapatverse-
nye, ezúttal a Beremendi Cementgyárban. A játékra Beremend környéki, illetve pécsi középiskolások nevezését várják. Az esemény ötletes, környezetvé-
delemmel és cementiparral kapcsolatos feladatok teljesítése révén lehetőséget biztosít a gyár fenntartható technológiájának megismerésére. A vetélke-
dőt a DDC 2017-ben, folytatólagos jelleggel ismét Vácott kívánja megrendezni.

Tóth Csaba rendőr ezredes, a Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetője ar-
ról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a bevezetése óta sikeresen 
üzemelő járőrszolgálat mobiltelefonszáma megváltozott. Az új telefon-
szám: +36-20-961-9837, melyen a két segélyhívó szám – 112, 107 – mel-
lett közvetlenül hívható a rendőr járőrszolgálat. 

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete szolidáris a pedagógusokkal – 
írja közleményében a település polgármestere. Juhász Béla tájékoztatása 
szerint támogatásuk jeleként a képviselő-testület legutóbbi ülésén a nagy-
község vezetőjéhez hasonlóan valamennyi képviselő kockás ingben vett 
részt a grémium ülésén. 

Klein Tibor, Kóspallag eddigi független polgármestere 
nyerte a Pest megyei településen, 2016. február 7-én, va-
sárnap tartott időközi polgármester-választást - közölte 
Kóspallag, Szokolya és Kismaros közös önkormányzati hi-
vatalának jegyzője az MTI-vel.

A Duna-Dráva Cement 
Kft. nagy hangsúlyt 
fektet a környezettu-

datos működésre és a folya-
matos technológiai fejleszté-

sekre így biztosítva a cement-
gyártás fenntarthatóságát. 
Éppen ezért a vállalat rend-
szeresen bepillantást enged az 
érdeklődőknek a gyár műkö-

désébe, amelynek keretében 
2015-ben első alkalommal a 
középiskolások kerültek a fó-
kuszba. A Zöld Alternatíva 
Vetélkedőt akkor a Boronkay 
György Műszaki Szakközép-
iskola, Gimnázium és Kollé-
gium csapata nyerte – a kre-
atív feladatok során a fiatalok 
megismerhették a DDC kör-
nyezetbarát technológiáját és 
a tudatos cementgyártás fo-
lyamatát. 

A rendezvény sikere arra 
ösztönzi a DDC-t, hogy foly-
tatólagos jelleggel, ezentúl 
minden évben megrendezze 
a Zöld Alternatíva Vetélkedőt 

és Nyílt Napot. A csapatvetél-
kedővel egybekötött gyárlá-
togatásra idén Beremend kör-
nyéki, és pécsi középiskolák 
9-12. évfolyamos tanulói je-
lentkezhetnek, ötfős csapa-
tokkal 2016. március 1-ig. 

A váci középiskolásoknak 
sincs azonban okuk a csügge-
désre, a tervek szerint a ver-
seny 2017-ben visszatér Vác-
ra! 

A tavalyi verseny videó-
összefoglalója megtekinthe-
tő a DDC honlapján, az idei 
vetélkedő részletei szintén a 
vállalat weboldalán érhető-
ek el.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság 
szolgálati területén – Dunakeszi, 
Göd, Fót – működő körzeti meg-

bízottak az alábbi helyszíneken és időpon-
tokban tartják fogadóóráikat, melyeken 
várják a lakosságot. 

Dunakeszi 
Rendőrkapitányság: 
Szűcs Iván r. törzszászlós
fogadóóra: minden hónap 
első szerdája 18:00-19:00
szolg.tel: +36-20-569-17-57
email: SzucsIvan@pest.
police.hu

Gánóczi Viktor 
r. főtörzszászlós
fogadóóra: minden hónap 
második szerdája 18:00-19:00
szolg.tel: +36-30-845-31-24
email: GanocziV@pest.police.hu

Juhász Ádám r. főtörzsőrmester
fogadóóra: minden hónap harmadik szer-
dája 18:00-19:00
szolg.tel: +36-20-345-56-88
email: Juhaszada@pest.police.hu

Klopp Balázs r. zászlós                              
fogadóóra: minden hónap negyedik szer-
dája 18:00-19:00
szolg.tel: +36-70-492-07-45
email: kloppB@pest.police.hu
A körzeti megbízottak a fogadó órájukat a 
Dunakeszi Rendőrkapitányságon tartják. 
(2120 Dunakeszi Tábor u. 2.) 

Fóti Rendőrőrs:
Stadler Krisztián r. törzsőrmester                              
fogadóóra: minden hónap második szerdá-
ja 14.00 órától 15.00 óráig
szolg.tel: beszerzés alatt, városi telefon-
szám: +36-27-358-007 
email: StadlerK@pest.police.hu

Molnár Attila Norbert
 r. főtörzsőrmester                              
fogadóóra: minden hónap első szerdája 
13.00 órától 14.00 óráig
szolg.tel: beszerzés alatt, városi telefon-
szám: +36-27-358-007 
email: molnaran@pest.police.hu

Kézsmárki Róbert 
r. zászlós                              

fogadóóra: minden hó-
nap második szerdája 
13.00 órától 15.00 óráig
szolg.tel: 
+36-70-492-0744 
email: KezsmarkiR@
pest.police.hu

A körzeti megbízottak 
a fogadó órájukat a Fóti 

Rendőrőrsön tartják. (2151 
Fót, Vörösmarty Mihály tér 2.)

A fentieken túlmenően a Dunakeszi és Fóti 
körzeti megbízottak minden héten Hétfőn, 
Szerdán, és Pénteken 17.00 órától 18.00 
óráig fogadóórát tartanak a Dunakeszi 
Fóti út 120. szám alatti Tesco Áruházban. 

Gödi Rendőrőrs:
Masznyik Attila r. 
főtörzszászlós                              
fogadóóra: minden páros héten kedden 
16.00 órától 18.00 óráig
szolg.tel: +36-70-492-0746 
email: masznyika@pest.police.hu

Áll Rita r. főtörzsőrmester                              
fogadóóra: minden páros héten kedden 
16.00 órától 18.00 óráig
szolg.tel: +36-20-242-33-92 
email: allrd@pest.police.hu
A körzeti megbízottak a fogadó órájukat a 
Gödi Rendőrőrsön tartják. 
(2131 Göd, Pesti út 60/a) 

Mint közismert, a Kossuth téren tartott pe-
dagógus demonstrációt megelőző napok-
ban, Klinghammer István, volt felső okta-

tási államtitkár az egyik országos napilapnak adott 
interjúban az egyik kérdésre így válaszolt: "Olyan pe-
dagógusokra van szükség, akik okosak, erkölcsösek, 
és ezeket az értékeket adják át a diákoknak. Ezért va-
gyok pipa, ha a tévében nézem, hogy borotválatlan, 
kócos, kockás inges tanári kar grasszál. Tudniillik 
egy tanár a megjelenésével is példát mutat a gyere-
keknek."

Mint ma már jól érzékelhető, a köznevelési, okta-
tási reformokat sürgető pedagógusok és a velük szo-
lidaritást vállalók országszerte kockás inget öltöttek 
magukra szolidaritásuk jeleként.

Juhász Béla, a szerkesztőségükbe eljuttatott köz-
leményében ezt írja: "Kockás inges tiltakozá-
sunk nem új keletű! Az iskolák államosítása el-
len már 2011-ben felemeltük szavunkat".  Majd tel-
jes egészében idézi az öt éve írt – széles körű he-
lyi támogatást élvező – levelet, melyben azt ké-

rik, hogy helyben dönthessenek a helyi ügyekről. 
Beadványukhoz szellemi társként Reményik Sándor, 
Templom és iskola című versét hívta, melyet ki ne is-
merne…

"Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!"
Juhász Béla, Sződliget Nagyközség polgármeste-

re pénteken kiadott közleményét így zárja: "Olcsó 
poén lenne azt mondani, előre megmondtuk, hiszen 
mindannyiunk kudarca az, hogy ide jutott hazánk-
ban az oktatás."

Az időközi önkormányza-
ti választást amiatt ren-
dezték meg, mert a tes-

tület tavaly ősszel feloszlatta 
magát. Horváth Péter jegyző el-
mondta, hogy a választásra jo-
gosult 605 helyi lakos közül 423-

an járultak az urnához, ami kö-
zel 70 százalékos részvételnek fe-
lel meg.

A három polgármester-jelölt 
közül a posztot eddig is betöl-
tő Klein Tibor 242 szavazattal 
nyert, míg Miklós István (függet-
len) 179 vokssal a második he-
lyen végzett. A harmadik jelölt, 
Bali Ferencné (Magyar Munkás-
párt) egyetlen szavazatot sem 

kapott, így az utolsó helyre szo-
rult.

A négy képviselői helyért ti-
zenkét jelölt indult, mindany-
nyian függetlenek, közülük ket-
ten eddig is a helyi képviselő-
testületben dolgoztak. A válasz-
tók bizalmából Csányi Marian-
na, Kramár Mihály, dr. Tokareva 
Ljudmila, Draxler József nyerte 
el a képviselői mandátumot.
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Nagy sikernek örvend 
az új oltási rendelet 

Előzzük meg a baleseteket – 
rendőrségi jó tanácsok

Dunakeszi Város Képviselő-testülete decemberi ülésén hagyta jóvá azt a 
rendeletet, mely szerint a város önkormányzata 15.000 Ft keretösszeget 
biztosít minden Dunakeszin élő gyermek nem kötelező védőoltásának tá-
mogatásához.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt év azonos 
időszakához képest emelkedett a személyi sérüléssel járó közlekedési bal-
esetek száma, ezen belül nőtt a halálos kimenetű balesetek száma is.

A támogatás létjogosultságát bizonyítja, 
hogy januári életbelépése óta már kö-
rülbelül hetvenen nyújtották be a kérel-

met. A Polgármesteri Hivatal szociális csoport-
jához folyamatosan érkeznek a szülők által be-
nyújtott igénylések, átlagosan heti tizenkettő.

A rendelet alapján a keretösszeg erejéig több 
oltás beadásához is igényelhető a pénzbeli támo-
gatás, akár különböző időpontokban benyújtott 
kérelmek útján. A gyermek törvényes képvise-
lője a saját belátása szerint kiválasztott védőol-
tásra vonatkozó kérelmet az arra rendszeresített 
formanyomtatványon nyújthatja be, amelyhez 
mellékelni kell a házi gyermekorvos igazolását 
az oltás beadásáról és a védőoltás megvásárlásá-
ról szóló gyógyszertári bizonylatot.

A házi gyermekorvosok szakvéleménye alap-
ján az alábbi fertőző betegségek elleni nem kö-

telező védőoltásokat támogatja az önkormány-
zat: rota vírus, bárányhimlő, gennyes agyhár-
tyagyulladás, valamint a kullancscsípés okozta 
agyvelőgyulladás.

Az oltási támogatás igényléséről bővebben az 
önkormányzat hivatalos weboldalán, a  www.
dunakeszi.hu-n tájékozódhatnak az érdeklő-
dők.

A közúti közlekedés legveszélyeztetet-
tebb résztvevői a gyalogosok, ezért vé-
delmük kiemelt szerepet tölt be a köz-

lekedésbiztonsági feladatok körében. A bal-
esetek bekövetkezését gyakran külső ténye-
zők befolyásolják, mint pl. a korlátozott, rossz 
látási viszonyok, az időjárás. 

A gyalogosok azonban sokat tehetnek an-
nak érdekében, hogy ne váljanak baleset áldo-
zatává, ezért a következőket tanácsoljuk:

- A gyalogosnak a járdán kell közlekednie! 
Ha járda nincs kiépítve, akkor haladjon a le-
állósávon, az útpadkán vagy kerékpársávon!

- Legbiztonságosabb, ha a kijelölt gyalogos-
átkelőhelyen, a forgalomirányító fényjelző ké-
szülék zöld jelzésére halad át. Ha gyalogos-át-
kelőhely nincs a közelben, akkor a lehető leg-
rövidebb útvonalon keljen át az úttesten! 

- Olyan helyen, ahol a járművekkel szem-
ben nincs elsőbbsége, csak akkor lépjen az út-
testre, ha meggyőződött arról, hogy áthaladá-
sával a járműforgalmat nem zavarja!

- Különösen körültekintően lépjen az út-
testre azokon a helyeken, ahol az átlagosnál 
magasabb a járművek haladási sebessége. 

- Tegyen meg mindent a saját észlelhetősé-

ge érdekében! A sötét ruházat akadályozhatja, 
késleltetheti az észlelést, ezért korlátozott lá-
tási viszonyok esetén elindulás előtt öltözzön 
élénkebb színű ruházatba. 

- Lakott területen kívül, éjszaka vagy rossz 
látási viszonyok mellett a fényvisszaverő mel-
lény használata kötelező és gyakran életmen-
tő lehet.

- Gyermekeinket készítsük fel a biztonsá-
gos közlekedésre, járjuk be velük az iskoláig 
és egyéb szokásos úti céljukhoz tartozó útvo-
nalakat, tanítsuk meg nekik közben a közle-
kedési szabályokat.

A balesetek megelőzése céljából a Dunake-
szi Rendőrkapitányság munkatársai a gyalo-
gosok részére ingyenesen biztosítanak a lát-
hatóságot növelő ruházatot, láthatósági mel-
lényt, fényvisszaverő karpereceket, és fény-
visszaverő kiegészítőket. 

Tekintettel a közelgő kerékpáros szezonra, a 
kerékpárokhoz tartozó fényvisszaverő és lát-
hatóságot biztosító eszközöket is ingyenesen 
biztosítjuk a két keréken közlekedőknek. 

Az eszközöket az érdeklődők a Dunake-
szi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztályán vehetik át Serfőzőné Kozma Ilona 
r. alezredes osztályvetőnél munkanapokon. 
(hétfő-csütörtök napokon 08.00-15.00 óra kö-
zött és pénteken 08.00-13.00 óra között)

A járművezetők és a gyalogosok az elkövet-
kező időszakban továbbra is számíthatnak a 
kijelölt gyalogátkelőhelyek közelében végre-
hajtott fokozott rendőri ellenőrzésekre.

Balesetmentes közlekedést kíván a Dunake-
szi Rendőrkapitányság Közlekedésrendésze-
ti Osztálya! 

Kovács T. István és Karaffa Gyula

Békési Márkakereskedések: Gödöllő, M3 lehajtó, Tel.: 06-28-52 52 52
Fót, Móricz Zsigmond út 41., Tel.: 06-27-358 270

www.renaultbekesi.hu

Tízéves a Börzsönyi Helikon
Már a felütés is ragyogó volt, hiszen a költészet és az olvasás szépségé-
ről és az egyén életében betöltött lélekemelő jelentőségéről hallgathattak 
elmélyült társalgást azok az irodalomkedvelők, akik a minap ellátogattak  
a váci Madách Imre Művelődési Központba, ahol tízedik születésnapja al-
kalmából köszöntötték a Börzsönyi Helikon irodalmi havi lapot és a szelle-
mi holdudvarába szerveződött írókat, költőket.

A jeles irodalmi eseményt 
a Móricz Zsigmond Tár-
saság és a rendezvénynek 

otthont adó intézmény közösen 
szervezte, melyen Karaffa Gyulá-
val, a Börzsönyi Helikon alapító-
főszerkesztőjével Kovács T. István, 
az egykori Pest Megyei Hírlap 
nyugdíjas újságírója beszélgetett.  
Az igényesen „felépített” irodalmi 
társalgás során olyan finomsággal 
ölelkeztek egymásba a mondatok, 
mint egy svájci óra fogaskerekei. 

Karaffa Gyulát sokoldalú tehet-
séggel áldotta meg a sors, aki verse-
ket, riportokat, interjúkat, közked-
velt meséket ír, melyek rangos iro-
dalmi folyóiratokban is megjelen-
tek. A Börzsöny vidékén – s azon 
túl is - élő, szárnyaikat bontoga-
tó költőknek, irodalmároknak, új-
ságíróknak kínál immár egy évti-
zede nyilvánosságot az interneten 
PDF formátumban megjelenő Bör-
zsönyi Helikon hasábjain a főszer-
kesztő. Mint mondta: a világhálón 
nem kell nyomdaszámlát, terjeszté-

si költséget fizetni, csak a lényeggel, 
a verssel foglalkozunk. Gondolkod-
junk globálisan, cselekedjünk loká-
lisan – fogalmazta meg ars poeticá-
ját, melyben kitüntetett helyet fog-
lal el a tisztességes újságírás, a véle-
ménynyilvánítás szabadsága. 

A beszélgetőtárs kérdésére: Mi 
a költő dolga ma, lehet-e mozdíta-
ni a világot verssel? - így felelt: „A 
lélek felemelkedéséhez kell a vers. 

Az igaz gondolatokat tartalmazó 
versnek van jövője, hiszen az em-
beri kultúra része.” 

A közönséget tartalmas iro-
dalmi élménnyel megajándéko-
zó születésnapi rendezvényen 
Karaffa Gyula verseit szuggesszív 
kifejezőerővel tolmácsolta Heinl 
Éva és Kocsis György. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Pályázatok teljesítése 2015-ben
A Vác és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány a 2015-ben benyújtott pályázatokat elbírál-

ta és az alábbi támogatást nyújtotta:
Vác Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság részére:
- a tűzoltás, - kárelhárítás során használt eszközök és felszerelések beszerzése és átadása vég-
leges használatra: 3.927.713 Ft  értékben.
Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület részére gépjármű-felújításra és  felszerelés vásár-
lásához 1.857.000 Ft-ot biztosítottunk.
A fenti összegből gépjármű-felújításra már biztosítottunk: 232.996 Ft-ot

Vác és Környéke  Tűzvédelméért Alapítvány
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2016-ban is tisztelje 
meg hirdetéseivel 
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Összeköt bennünket 
közös múltunk és jelenünk

Sobieski János lengyel király volt az a hadvezér, aki csapataival 1683 szeptemberében 
fényes győzelmet aratott a Bécset ostromló 150 ezer főnyi török sereg felett, majd ok-
tóberben vereséget mért az oszmánokra Párkánynál, és napokkal később felszabadí-
totta Esztergomot. A párkányi csata 325. évfordulója emlékére a lengyel hadvezérnek 
lovas szobrot avattak 2008-ban a Duna menti városban. Idén nyáron, a győztes hadjá-
rat 333. évfordulóján László Zoltán vezetésével egy tizenöt fős lovas csapat száll nye-
regbe Dunakeszin, hogy Bécs, Párkány, Pozsony, Lőcse érintésével Sobieski János ki-
rály hadseregének útvonalán végig haladva augusztus 20-án korabeli harci öltözékben 
belovagoljanak a lengyel kis város, Stary Sacz főterére.  

- Közismert a több évszáza-
dos lengyel-magyar történel-
mi barátság, a közös múl-
tunk, ám bármennyire is érté-
kes ez a rendkívüli kapcsolat 
manapság kevés embert ösz-
tönöz arra, hogy több száz ki-
lométert lovagoljon a hős elő-
dök előtt tisztelegve. Honnan 
jött az ötlet, hogy lóháton jár-
ják végig a győztes lengyel ki-
rály seregének útvonalát? – 
kérdeztem László Zoltántól. 

- Az alapötlet onnan szárma-
zik, hogy Dunakeszi és a len-
gyel Stary Sacz Önkormány-

zata testvérvárosi együttmű-
ködést írt alá 2005-ben. Ebben 
az időszakban alpolgármester 
voltam Dunakeszin, és bará-
ti kapcsolatba kerültem a len-
gyel kis város akkori alpolgár-
mesterével, Jacek Lelek úrral, 
aki ma már Stary Sacz polgár-
mestere. Barátságunkat a kez-
detek óta ápoljuk, sokat beszél-
getünk a lengyel-magyar kö-
zös múltról, melynek egyik ki-
emelkedő eseménye volt, ami-
kor 333 évvel ezelőtt Sobieski 
János lengyel király Bécs után 
Párkányból, Esztergomból, a 
Felvidékről is kiűzte a törö-
köket, és a városokat vissza-
adta magyar fennhatóság alá. 
„Hadjáratunkkal” e jeles tör-
ténelmi esemény emléke előtt 
szeretnénk tisztelegni.

- Mikor indul a csapat, és 
kik lovagolnak végig ezen a 
történelmi útvonalon?

- A 24 napos útra július 27-
én indulunk Dunakesziről és 
670 kilométer lovaglás után ér-
kezünk meg Stary Sacz főte-
rére, ahol egyébként az előző, 
2007-es lovas túránk alkalmá-
val kilencezer ember és a pápai 
nuncius fogadott bennünket. 
Az idei tizenöt fős lovas csapat 
törzsét a váci huszárok és lo-
vaik adják, de többen lesznek 
Dunakesziről is, akik a túra 
egyes részein velünk tartanak. 

Mindannyian gyakorlott, jó 
egészségi állapotnak örvendő 
lovas emberek. Az öttagú kísé-
rő csapat tagja lesz egy szakács 
is, aki a napi háromszori étke-
zésért felel. A vonuló egységet 
alkotja három korabeli hintó 
is, melyek kerekeit az útviszo-
nyokhoz alakították. Húszan 
kelhetünk útra a Visegrádi né-
gyek uniós pénzügyi támoga-
tásának köszönhetően. 

- Kik segítik az előkészülete-
ket, milyen útvonalon vonul a 
„hadjárat”?

- Dunakeszin két kiváló 

szakember, Bus Antal, a Kin-
csem Nemzeti Kft. alagi tré-
ningtelepének egykori veze-
tője és Vér Imre, nyugállomá-
nyú katonatiszt, számos lo-
vas szakkönyv szerzője segí-
ti és szervezi az indulás előtti 
egészségügyi vizsgálatot. De 
mellettük számosan vannak 
még, akik önzetlen segítsé-
gükkel támogatják a küldetés 
sikerét. Alagról a váci Püspöki 
Palotáig lovagolunk, ahol ál-
dásban részesülünk, majd ezt 
követően ló szállítókkal me-
gyünk Bécsig. Az osztrák fővá-
rosból indul az igazi lovas túra, 
az egykori győztes csata hely-
színén, Kahlenbergen szállunk 
nyeregbe és két nap múlva ér-
kezünk Pozsonyba, a követke-
ző napon megpihenünk Du-
naremetén, rendbe hozzuk a 
felszerelést. Innen Győr, Ko-
márom-Esztergom érintésével 
haladunk, a felvidéki Kéménd 
községben tartunk egy napos 
pihenőt. Az első szakasz végén, 
itt cserélődnek először a részt-
vevők. Az Ipoly folyását követ-
ve megyünk Szécsényig, majd 
tovább Ipolytarnócig, ahol 
újabb pihenőnapot tartunk. 
Lőcse után a Poprád folyását 
követve a lengyel Beszkidek 
hegyei között vezet az utunk, 
hogy augusztus 20-án belo-
vagoljunk Stary Sacz történel-

mi időket idéző főterére.  Biz-
tos vagyok benne, hogy most 
is – mint 2007-ben – minden 
villanyoszlopon magyar zász-
lót lenget majd a szél, és ezrek 
fogadják a magyar lovas csapa-
tot.   

- Az embert próbáló három 
hét alatt a régi harcosokhoz 
hasonlóan önök is nomád tá-
borokban alakítják ki szállás-
helyüket?  

- Igen, ez számunkra termé-
szetes, hogy szabadban, sát-
rakban töltjük az éjszakát. Ter-
mészetes környezetben pihe-

nünk, és gondoskodunk a lo-
vak ellátásáról. De ezt is – mint 
minden „hadmozdulatot” – 
előre pontosan megtervezzük. 
Semmit sem bízunk a véletlen-
re. Aki ezen a túrán részt vesz, 
az teljes lelkével, történelmi tu-
dásával, a lengyel-magyar ba-
rátság iránti rajongásával le-
küzd minden nehézséget.  

- Már-már missziónak tekin-
tik?

- Igen, jól érzékeli. Min-
den szerénytelenség nélkül így 
gondolkodunk valamennyi-
en. Mindannyian saját költ-
ségünkre készíttetjük el a ko-
rabeli ruházatot, amely legin-
kább a magyar végvári vitézek 
öltözetére hasonlít. Lovaglás-
ra alkalmas térdig érő kaftánt 
viselünk, selyem övvel, mely-
be függesztve hordjuk fegyver-
zetünket, amiket kisiparosok-
kal készíttetünk el.  Ezek kor-
hű, ám nem éles harci eszkö-
zök… Igen, missziónak tekint-
jük, de örömmel tapasztalom, 
hogy a másfél éves előkészítő 
munkánk során minden ma-
gyar, osztrák, cseh, szlovák és 
lengyel település önkormány-
zata segítő szándékkal fogadta 
megkeresésünket. Mindannyi-
an érzik és tudják, hogy a kö-
zös múltunk és jelenünk össze-
köt bennünket.  

Vetési Imre

Hétszáz kilométeres lovas túra a Bécset, Párkányt, 
Esztergomot felszabadító lengyel király emlékére

Éjszakai fürdőzésre 
várja vendégeit a gödi 

termálfürdő
A gödi termálfürdő kiváló adottságainak köszönhetően nemcsak a forró 
nyári napokban örvend nagy népszerűségnek, hanem a hűvösebb, téli év-
szakban is, hiszen 36,5 °C-os meleg vizű és az úszó medence rengeteg 
vízimádó embert vonz ebben az időszakban is. A város vonzáskörzetében 
élők mellett sok fővárosi és határon túli ember kedvenc pihenő- és rege-
nerálódási helye a gödi strand, amely március elejétől éjszakai fürdőzés-
re várja vendégeit.

- Honnan jött az ötlet, hogy ezzel a külön-
leges szolgáltatással lepjék meg vendégei-
ket? – kérdeztük Tősér Tibortól, a Gödi Ter-
málfürdő vezetőjétől.

- Legalább egy éve foglalkoztatott a gondo-
lat, hogy a fővárosi strandokhoz hasonlóan 
mi is vezessük be az éjszakai fürdőzést, hi-
szen nagyon népszerű ez a szolgáltatás. Az 
éjszakai nyitva tartás jóval nagyobb odafi-
gyelést igényel, ezért igyekeztem a kellő kö-
rültekintéssel előkészíteni az új szolgáltatá-
sunk bevezetését. Örülök, hogy a város kép-
viselő-testülete pozitívan fogadta az elképze-
lést és tulajdonosként támogatja az éjszakai 
fürdőzés bevezetését. A március 4-én indu-
ló új szolgáltatást pénteki napokon este fél 
kilenctől éjfélig élvezhetik vendégeink für-
dőnk legújabb szolgáltatását, amely remé-
nyeink szerint sokakat vonz majd. Bízom 
benne, hogy a plusz költségeink is megtérül-
nek a kihasználtságnak köszönhetően.

- Ebben az időszakban a másik szabadté-
ri, nagy úszó medencét is használhatják a 
vendégek?

- Örülök a kérdésnek, mert lehet, hogy 
van, aki nem tudja, igen kedvező fogadtatás-
ra talált a sportolók, az úszni vágyók köré-
ben, hogy a téli hónapokban is igénybe ve-
hetik a szabadtéri úszó medencét. Ezt azon-
ban továbbra is a fürdő nappali nyitva tar-
tási idejében használhatják. Az éjszakai für-
dőzésre csak a 36,5 °C meleg vizű medencét 
nyitjuk meg vendégeinknek, akik reménye-

ink szerint hosszú távon élhetnek ezzel a kü-
lönleges élményt nyújtó lehetőséggel. A biz-
tonsági és anyagi tapasztalatok birtokában 
döntjük majd el, hogy a szolgáltatást tovább-
ra is fenntartjuk-e vagy sem. Én bízom ben-
ne, hogy a fővároshoz hasonlóan nálunk is 
kedvező fogadtatásra talál. 

- Az éjszaki fürdőzés idején nyújtanak-e 
valamilyen plusz szolgáltatást? A siker kul-
csa lehet a belépődíj ára is. 

- Valóban, ezért egységesen egy igazán 
kedvező 1100 forintos díjat határoztunk 
meg. Ez gyerekekre, felnőttek, gödiekre, 
és más településről érkezőkre egyaránt vo-
natkozik, itt nem érvényesítjük a gödieket 
egyébként megillető kedvezményeket. Az éj-
szakai időszakban működik a szaunánk és  a 
büfészolgáltatás is. Biztonsági okok miatt vi-
szont nem engedjük, hogy vendégeink üve-
ges italokat hozzanak be magukkal. 

- Milyen célközönséget szeretnének meg-
nyerni?

- Nem fókuszálunk célközönségre. Mi 
azt szeretnénk, ha a heti munka, tanulás 
és egyéb elfoglaltság után minél többen él-
nének ezzel a kulturált pihenési, feltöltődé-
si lehetőséggel. Szerintem ez jó program le-
het gyermekes családoknak is, hiszen a kö-
zös éjszakai fürdőzés után szombaton pihen-
hetnek, amikor nem kell iskolába vagy dol-
gozni menni. 

(vetési)

A 2007-es lovas túra 
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Kiütéssel nyert a kultúra
Nagy fába vágta a fejszéjét úgy másfél évvel ezelőtt Venyige Sándor és élete párja, Zorgel Enikő, ami-
kor útnak indította a Veres 1 Színházat. Veresegyházon sikertörténet lett belőle, míg Dunakeszin feb-
ruár 18-án táblás ház előtt debütált a színház. Örömmel jelentjük, a kultúra kiütéssel győzött.

2014 októbere. Veresegy-
ház történetének jeles nap-
ja, hiszen a Pest megyei vá-
ros lakói első ízben tapsolhat-
tak saját színházuk premier-
jének. És hiába hirdették az 
óriásplakátok, hogy Ne most, 
drágám!, a teljesen megtelt 
Művelődési Ház szinte fel-
robbant a sikertől. Azóta pe-
dig nincs megállás, a Veres 1 
Színház előadásait az elmúlt 
másfél évben több mint hú-
szezren látták.

– Itt Veresen nagyon ke-
mény munkával, egy komoly 
háttérrel működő színházat 
hoztunk létre, ami eddig iga-
zi sikertörténet. Évente negy-
ven előadást játszunk táblás 
ház előtt, és büszkévé tesz az 
a tudat, hogy évente három 
saját darabot is bemutatunk, 
valamint vendégelőadásokat 
is színpadra állítunk – ecse-
telte Venyige Sándor, a Veres 
1 Színház megálmodója, mű-
vészeti vezetője, társtulajdo-
nosa.

Mi a siker titka? Nos, el-
sősorban a „nem kell Pest-

re menni” jelmondatban van 
összefoglalva a lényeg, hi-
szen az itt élők este fél hét-
től tízig ugyanolyan magas 
szintű színházi előadást kap-
nak, mint bármelyik fővárosi 
teátrumban. És ehhez igazi 
közönségkedvenc, populáris, 
igencsak színvonalas darabo-
kat kell színpadra állítani.

– Amikor kiderült a szá-
munkra, hogy a helybeliek 
mellett jelentős számban ér-
keznek Dunakesziről is az 
előadásainkra, felmerült ben-

nünk, miért ne vinnénk el a 
Duna-part egyik legszebb te-
lepülésére is ezeket a darabo-
kat. Az elgondolást tett kö-
vette, és az ottani művelődési 
központ vezetőségével abszo-
lút együttműködve, mindent 
közösen létrehozva már túl is 
vagyunk az első bemutatón-
kon. Mégpedig hatalmas si-
kerrel, hiszen a Ne most, drá-
gám darabra a világhálón a 
jegyek 45 százaléka fogyott 
el, míg a többit három héttel 
a február 18-i előadás előtt el-

kapkodták. Ötszáz fős táblás 
ház, remek előadás, igény a 
folytatásra. Egyszóval kiütés-
sel győzött a kultúra – mesél-
te a színháztulajdonos.

Már arról is szó van, hogy a 
József Attila Művelődési Köz-
pont nyári rekonstrukcióját 
követően októbertől elindul-
na Dunakeszin az első bérle-
tes szezon, ami három őszi, és 
ugyanennyi tavaszi előadás-
ból állna. Persze azoktól sem 
szeretnék a szórakozás lehe-
tőségét elvenni, akiknek nem 
jut bérlet, és az előadásokat 
két bérletes bemutató között 
újra színpadra állítanák.

Ám addig sem marad sa-
ját színház nélkül Dunake-
szi, hiszen április 7-én Woo-
dy Allen örökzöld komédiá-
ját, a Semmi pánikot láthat-
ja a közönség, míg májusban 
ismét bemutatják a hatalmas 
sikert aratott Ne most, drá-
gám darabot.

Úgyhogy tényleg semmi 
pánik, immár Dunakeszin is 
beindult a színházi szezon…

M. L.
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Fergeteges zenei élményben volt részük azoknak, akik meghallgatták a 
Nagy János Experiment koncertet február 17-én a Bartók–Pikéthy Zenemű-
vészeti Szakközépiskola és Zeneiskola AMI koncerttermében.  Az Erkel Fe-
renc–díjas zeneszerző, jazz-zongorista Nagy János által életre hívott nem-
zetközi zenei formáció ebben az évben Magyarországon turnézik, mely-
nek egyik állomása ezúttal Vác volt. 

A Madách Imre Mű-
velődési Központ év 
elején elindított Jazz 

Klub programsorozatának 
keretében megvalósult kon-
certen a jazz-zene nemzetkö-
zi hírű művészei léptek szín-
padra. 

A kvartett két oszlopos tag-
ja, a világ egyik legelismer-
tebb és legjobb basszusgitá-
rosa, Dominique Di Piazza és 
Nagy János - aki korábban Al 
Di Meolával és Tony Lakatos-
sal is zenélt már - egy trió tag-
jaként fellépet az Alba Regia 
Jazzfesztiválon. Ott határoz-
ták el, hogy folytatják a közös 
munkát . A formáció továb-
bi tagja az ütős hangszereken 
virtuóz módon játszó, fran-
cia Xavier Desandre Navarre 
is, akinek zenéjét Luc Besson: 
Leon, a profi című filmjében 
is hallhattuk. A ritmusszek-
ciót erősítette a zenekarban a 
legtehetségesebb hazai jazz-
dobos, Borlai Gergő, akivel 
Nagy János csaknem negyed-
százada játszik együtt. Gergő 
mindössze harminchét esz-
tendős, három éves kora óta 
dobol. Pályafutását a Grencsó 
Kollektíva tagjaként kezdte ti-
zenkét évesen, de Nagy János-
sal egy másik zenei formáció-
ban, az European Mantra-ban 
is állandó fellépő.

A zenekar saját technikus 
gárdával érkezett, akiknek 
köszönhetően a művészek-
hez méltó, tökéletes hangzás-
sal volt élvezhető az előadás. 
A másfél órás koncerten a 
két szerző, Nagy János és 
Dominique Di Piazza szerze-
ményei hangzottak el. A mű-
sor érdekes figurája volt Xavier 
Desandre Navarre, aki igazi 
showman a zenekarban. Sok-
féle ütős hangszerei között még 
egy összegyűrt nejlonzacskó-
val is hihetetlen hanghatáso-
kat ért el. Féktelen jókedvé-
ben időnként hangos kacagás-
sal kísérte zenésztársai szóló-
ját. Borlai Gergő dobkíséreté-
ben érződött óriási szakmai 
tudása, amely nagyfokú zenei 
alázattal párosult társai iránt. 
Dominique Di Piazza előadás-
módja egy világhírű gitáros já-
tékát tükrözte.

Nagy János zongorajátéka 
rendkívül fegyelmezett, tuda-
tos, mégis ellazult benyomást 
keltett, felszabadult köny-
nyedséget sugárzott a közön-
ség felé. Igaznak bizonyult 
Russel Ferrante, világhírű, 
Grammy-díjas jazz zenész, a 
Yellowjackets alapító tagjá-
nak nyilatkozata magyar kol-
légájáról: „Nagy János han-
gokból szőtt pompás kárpitot 
gyengéd líraisággal, filmsze-

rű struktúrával, gyönyörű és 
váratlan harmóniákkal meg-
töltve.”

A művészek játékában érez-
hető volt az összhang, az 
együtt zenélés öröme, melyet 
a közönség vastapssal jutalma-
zott, kikövetelve a ráadást is.

EXPERIMENT KONCERT

A negyvenkétezres Dunakeszin igenis van igény a saját színházra

RUHANEMŰ 
JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

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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Nagy sikerrel zárult az I. Szarvasi Medencés Bajnokság 

Tősér Tibor, az NBI/B-ben szereplő gödi női kézilabda csapat vezetőedzője 
a 2015/16-os bajnokság eddig lejátszott mérkőzései alapján úgy ítéli meg, 
hogy az előző bajnoksághoz viszonyítva átrendeződött a mezőny, megválto-
zott számos csapat játékoskerete. Ez a megállapítás igaz a gödi együttesre 
is, amely tavaly bravúros teljesítménnyel újoncként megnyerte a bajnoksá-
got az NBI/B Keleti csoportjában.  Idén viszont a fiatalokra épülő csapat a 
középmezőnyt tűzte ki elérendő célként. 

A Gödi Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Gödi SE 
Sárkányhajó Szakosztályával közösen ebben az esztendőben már második alka-
lommal szervezi meg városi sárkányhajó-kupasorozatát 2016 nyarán. 

A Pest Megye I/A osztályban szereplő Dunakeszi Kinizsi asztalitenisz csa-
pata óriási küzdelemben bravúros, 10-8 arányú győzelmet aratott a nagy 
rivális Kakucs ellen.  

A körös-partiak először rendeztek medencés sárkányhajó versenyt, nem is 
akármilyen sikerrel. Összesen 50 csapat 220 versenyzője látogatott el a szarva-
si Szent Klára Gyógyfürdőbe. 

- A tavalyi látványos sikert mi sem terveztük, 
ám a nálunk játszó két nemzetközi klasszis, 
a válogatott korábbi meghatározó játékosai, 
Tóth Tímea és Kirsner Erika vezérletével mér-
kőzésről mérkőzésre robogott a végső győze-
lem felé a csapat. Visszavonulásuk miatt az új 
bajnokságban már nem számíthattunk rájuk, 
ezért elkezdtük az új, fiatal csapat felépítését. 
Fő célkitűzésünk, hogy a középmezőnyben 
sikerüljön megvetni a lábunkat, bent marad-
junk az NBI/B-ben – vázolta a feladatot a ve-
zetőedző.

– A bajnoki nyitánykor kitűzött célok meg-
valósításával nem lehetünk maradéktalanul 
elégedtettek, hiszen jelenleg két hellyel lejjebb 
állunk, mint az elvárásainkban szereplő 7. 
hely. Itt is szeretném hangsúlyozni, hogy min-
den évben változnak a csapatok lehetőségei és 
a játékoskeretek, melyek nem ritkán jelentő-
sen átírják az előző évben kialakult erősor-
rendet.  Az új bajnokságra a mi csoportunk-
ban is jó néhány együttes tapasztalt, nagy já-
téktudással rendelkező játékost, köztük jó né-
hány idegenlégióst igazolt. Sok helyen jelentős 
pénzt költenek a kézilabdára. Mi nem tudjuk, 
és nem is akarjuk a profi kézilabda együtte-
sek útját járni. Göd az utánpótlás nevelésre 
koncentrál, mi a fiataloknak biztosítunk já-
ték lehetőséget, ami nem mindig versenyké-
pes a profi klubokkal szemben. A junior csa-
patból felkerülőket és azokat a fiatalokat ját-
szatjuk kettős igazolással a felnőtt együttes-
ben, akik az NBI-es Vácban még nem stabil 
csapattagok, erősödniük kell a legmagasabb 
szinthez. Rajtuk kívül a megyei bajnokság-
ban szereplő Dunakeszi tehetséges játékosai 
számára biztosítunk lehetőséget, hogy maga-
sabb osztályban bontogathassák szárnyukat – 
osztja meg az együttes szakmai koncepcióját 
Tősér Tibor.  

A Dunakanyarban évek óta jól működik 
a Dunakeszi-Göd-Vác tengely, melynek kö-

szönhetően mindkét irányban meg van a játé-
kosok számára tehetségük és szakmai elkép-
zelésük szerint az átjárhatóság lehetősége. Tő-
sér Tiborék büszkén vállalják, hogy NBI/B-s 
csapatukkal a szakmai tengely középpontjá-
ban helyezkednek el.

 – Igazán az lenne az optimális, ha Duna-
keszin NB II-es csapat lenne, mert akkor még 
inkább megtalálná mindenki - kisebb töré-
sek nélkül – a szintjének és igényének meg-
felelő bajnokságot. A tehetségeknek a felfe-
lé haladást, míg a pályafutások vége felé járó 
játékosoknak a „levezetés” lehetőségét kínálja 
ez az együttműködés. Jó példa erre Helembai 
Fanny és Hámori Konszuéla, akik a kettős 
igazolás révén mind többet játszanak az NB 
I-es Vácban. Igaz emiatt nálunk egyre ke-
vesebbszer számíthatunk rájuk, de ez a ket-
tősség nagy előnyükre válik, hiszen töret-
len a fejlődésük.  Rajtuk kívül több saját ne-
velésű játékosunk – Petró Betti, Márta Dóra, 
Kemenczik Martina, Petró Lilla, Németh Lilla, 
Horváth Luca, Dézsi Réka, Kovács Susi - erő-
síti az NBI/B-s felnőtt csapatunkat. 

A vezetőedző jóérzéssel mondta, hogy – 
noha az idei bajnokságban a formálódó együt-
tes eddig szerényebb eredménnyel büszkél-
kedhet, mint a bajnokcsapat, de - a közönség 
a tavalyi évhez hasonló lelkesedéssel bíztatja a 
gödi lányokat. Ékes bizonyság erre a vasárnap 
lejátszott hazai találkozó, melyen a fiatal csa-
pat kénytelen volt fejet hajtani a profi háttér-
rel működő, remek játékerőt képviselő, a má-
sodik helyen álló ELIOS Kispest NKK ellen. 
A 26-37-es vereség után is vastapssal köszön-
tötte az ifjú gödi hölgyeket a lelkes publikum. 

Ez a sportszerű légkör, a közönség szerete-
te és a csapat mögött álló kiváló szakemberek 
adhatnak bíztatást a fiatal csapatnak, hogy a 
kitűzött célt a bajnokság végére elérje.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A szervezők ezúttal is a település közin-
tézményeit és helyi cégeit célozzák meg 
csapatépítő jelleggel. Az idei évben egy 

hétvégéből álló kupaviadalra hívják az érdek-
lődőket, melyre az előzetes tervek szerint jú-
lius végén, vagy augusztus elején kerül sor az 
alsógödi Duna-parton. A versenynapokat meg-
előző időszakban a szervezők ingyenes felké-
szítő edzéseket biztosítanak az indulók részé-
re (csapatonként 6 alkalom). A viadalra első-
sorban 14-18 fős legénységek jelentkezését vár-
ják. A részvétel a gödi közintézmények dolgo-
zói számára - a sportbizottság támogatásával 

- díjmentes, míg helyi cégek esetében a rész-
vételi díj 20 000 Ft/csapat. Utóbbi tartalmazza 
a versenyhétvégén történő szereplés, valamint 
az azt megelőző, 6 alkalomból álló edzések tel-
jes költségét. A további részletekről a szerve-
zők közvetlen meghívásokban, valamint a vá-
rosi honlapon (www.god.hu) adnak tájékozta-
tást március 31-ig. Előzetesen érdeklődni, illet-
ve részvételi szándékot jelezni a ritksa@gmail.
com e-mail címen lehet. 

Sipos Richárd elnök 
Gödi Önkormányzat Közművelődési, 

Oktatási és Sport Bizottság

Az őszi szezont holtversenyben, 17-
17 ponttal az első helyen zárta a két 
együttes. Az őszi összecsapásán a Ki-

nizsi az idegenben kivívott 9-9-es döntetlen-
nel pontot szerzett a vendéglátók otthonában.   

A vasárnapi dunakeszi találkozót óriási ér-
deklődés kísérte, melyen a hazai közönség 
lelkes buzdításának is köszönhetően a Kini-
zsi nyert 10-8-ra. - Soha ennyien még nem 
tisztelték meg asztalitenisz mérkőzésünket, 
így Wagner Viktornak játékos-edzőnknek 
és fiatal játékosainknak ez is nagy lendüle-
tet adott – nyilatkozta a mérkőzés után Lind-
ner Ádám, DKUSE Asztalitenisz Szakosztály 
vezetőedzője, aki fontosnak tartotta kiemel-
ni, hogy az őszhöz képest Kakucs csapata 
még erősített is. - Leigazolták Kecskemétről 

azt a fiatal játékost, Balogh Eriket, aki koráb-
ban az NB II-ben játszott. Ezzel is demonst-
rálva, hogy ők mindenképpen bajnoki cím-
re áhítoznak. Ennek ellenére sikerült itthon 
tartani a két pontot, így lépéselőnybe kerül-
tünk rivális csapatunkkal szemben, és nagy 
lépést tettünk a bajnoki cím felé, amellyel re-
ményeink szerint sikerül kiharcolni a felju-
tást az NB III-ba – mondta optimistán a ki-
váló szakember. 

A február 21-i mérkőzésen a rutinos Wag-
ner Viktor négy mérkőzést, Kishegyi Ákos há-
rom, Pável Attila és Lengyel Ádám pedig egy-
egy mérkőzést nyert, akik mellett a Wagner/
Kishegyi párosnak sikerült még hoznia egy 
páros mérkőzést. 

 (Kő B.)

A rendezvényen kiemelkedően magas lét-
számban vettek részt ifjúsági korú ver-
senyzők, több mint 10 általános iskolás 

csapat és 3 középiskolás csapat, 4 kategóriában 
mérettette meg magát. A régióból több telepü-
lés – Mezőtúr, Csongrád, Gyomaendrőd és Bé-
kés- is indított szabadidős és profi csapatokat 
is. A profi női és open kategóriákban a Dunai 
Sárkányok Vác csapata tarolt, a profi vegyest 

a Sárkányhajósok Gödi csapata nyerte. A sza-
badidős női összecsapásokból a mezőtúri Tűz-
sárkányok csapata került ki győztesen, a sza-
badidős open első helyezettje a szintén mező-
túri Túri Sárkányok „A” csapata került ki, míg 
a vegyes kategóriát a szarvasi NoName nyerte.

Forrás: 
Magyar Sárkányhajó Szövetség

Fiatal tehetségekre építi női 
kézilabda csapatát a Gödi SE

II. Göd Városi Sárkányhajó Kupa 

Lépéselőnyben Dunakeszi 
asztalitenisz csapata

Győztesek között a gödi és a váci egység 

XVIII. évfolyam 4. szám

X-Car Autószerviz!
2120 Dunakeszi, Fő út 203.

www.gumiszervizcentrum.hu
Bejelentkezés, munkafelvétel: 

06-20-280-2471

• márkafüggetlen gépjárműjavítás
• futómű mérés-beállítás korszerű 3 D technológiás műszerrel
• gumiszerelés-centrírozás
• műszaki vizsgára felkészítés-műszaki vizsgáztatás
• kipufogó rendszer javítás
• fék-futómű szerviz
• autó klímák töltése-tisztítása

Olasz gépkocsik javítására szakosodott autószerviz!
FIAT-LANCIA-ALFA ROMEO típusú gépkocsik gyári 
technológia szerinti javítása gyári célszerszámokkal.

…..
Munkatársakat keresünk: 
autószerelő, autó villamossági szerelő munkakörbe


