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Aki az áprilist búcsúztató napon kilátogatott a város festői Duna-partján 
emelkedő Katonadombra az jó érzéssel állapíthatta meg, hogy Dunake-
szi méltó helyszíne volt a Pest megyében szolgálatot teljesítő rendőrök, a 
katasztrófavédelem szervezeti egységében működő tűzoltók ünnepségé-
nek, melyen kitüntették azokat, akik példaértékű, áldozatos tevékenysé-
gükkel kivívták elöljáróik, kollégáik elismerését, megbecsülését.

Látványos és rendkí-
vül ünnepélyes külső-
ségek között megtar-
tott megyei rendezvé-

nyen Pest megye rendőrfőkapi-
tánya, dr. Mihály István dandár-
tábornok Tiszteletbeli rendőri 
címet adományozott Dióssi Csa-
bának, Dunakeszi polgármeste-
rének és Zámbó János Péternek, 
a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigaz-
gatójának szervező és támogató 
tevékenységük elismeréseként. 
A megyei és városi rendőrkapi-
tányságokon dolgozó rendőrök 
közül számosan vehettek át ki-
tüntetést.

Dr. Mihály István beszédét az 
édesanyák köszöntésével kezd-
te, aki ezt követően elismeréssel 
szólt a megyében szolgálatot tel-
jesítő rendőrök jogszerű és szak-

szerű tevékenységéről. A dan-
dártábornok a megye bűnügyi- 
és közbiztonsági helyzetére utal-
va kijelentette: az eredményes 
felderítő és megelőző tevékeny-
ségüknek köszönhetően növe-
kedett a lakosság szubjektív biz-
tonságérzete.

A megyei főkapitány értékelé-

sével összhangban Dióssi Csaba 
beszédében kiemelte: Dunake-
szin az utóbbi években érzékel-
hetően csökkent a bűncselekmé-
nyek száma, ami a rendőrök áldo-
zatos és szakszerű tevékenységé-
nek köszönhető, amit a számok, 
a statisztikai adatok is igazolnak. 
Dióssi Csaba polgármester ün-

Nélkülük nem élhetnénk biztonságban

A ballagást követően hétfő reggel magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv írásbeli vizsgájával 
megkezdődött az idei tanév május-júniusi érettségi időszaka, amelyben országosan összesen mintegy 112 ezren ad-
nak számot tudásukról.

Elballagtak a duna-
keszi Radnóti Mik-
lós Gimnázium vég-
zősei is. Az érettsé-

giző diákok csütörtök esti 
fáklyás felvonulását követő-
en, szombaton az iskola fa-
lai között is elbúcsúztak az 
együtt töltött évektől. A bal-
lagáson nem csupán a diá-
kok vendégei jelentek meg, 
hanem Dióssi Csaba, Duna-
keszi polgármestere, Hor-
váth Judit, a helyi Rotary 
Club korábbi elnöke és dr. 
Mervald Anna, a Dunakeszi 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke is, akik ne-
ves díjakat adtak át a legki-
emelkedőbbeknek.

Varga Tibor, a Radnó-
ti Miklós Gimnázium igaz-
gatója ünnepi beszéddel kö-
szöntötte az egybegyűlteket. 
Hangsúlyozta, az iskola kap-
csolja össze a múltat a jelen-
nel és a jövővel. Ezzel össze-
függésben azt is megjegyez-
te, hogy egy iskola legfon-
tosabb feladata megtanítani 
a gyerekeket arra, hogy ké-
pesek legyenek elfogadni a 
változást. Beszédének végén 

Assisi Szent Ferenc szavaival 
bíztatta az érettségire készü-
lő fiatalokat: „Előbb csináld 
azt, ami szükséges, utána 
azt, ami lehetséges, és már-
is azt fogod csinálni, ami le-
hetetlen.”

Az ország középiskolai 
rangsorában a 39. helyet el-
foglaló gimnáziumban kü-
lönösen magas osztályátla-
gok születtek a végzős év-
folyamon. A 13. a osztály 
közössége iskolatörténe-
ti csúcsot ért el 4,8 tizedes 
tanulmányi átlagával. Nem 
sokkal „maradt le” a 13. b 
osztály 4,71 százados ered-
ményével. Mindkét osz-
tály minden tanulójának 
legalább egy nyelvvizsgája 
van, s a 13.c osztály is büsz-
ke lehet 4,56 százados át-
lageredményére. Az iskolá-
ból ők vettek részt elsőként 
a Határtalanul programban, 
melynek lényege a magyar-
magyar kapcsolatok építé-
se határon túli magyarlakta 
település felkeresésével ta-
nulmányi kirándulás kere-
tében. Az osztály több mint 
fele tett sikeres nyelvvizsgát.

Elballagtak a diákok
Javában zajlanak az érettségi vizsgák 

nepi beszédében hangsúlyozta: 
örömmel lett Dunakeszi az ese-
mény házigazdája, hiszen ezzel is 
kifejezi a város köszönetét és elis-
merését a rendőrség és katasztró-
favédelem dolgozóinak.

Az ünnepségen – melyen 
Pest megye számos településé-
nek polgármestere is jelen volt 
– régiónkból Petrovics Lász-
ló, Nagymaros polgármestere a 
Pest Megyei Katasztrófavédelem 
Tiszteletbeli Tagja elismerést ve-
hette át a szervezet megyei veze-
tőjétől, Branyiczky Márk tűzoltó 
ezredestől. 

Tuzson Bence államtitkár, a tér-
ség országgyűlési képviselője ün-
nepi beszédében megköszönte a 
rendvédelmi dolgozóknak, hogy 
a legnagyobb migrációs nyomás 
időszakában meg tudták védeni 
Magyarország határát. A tűzol-
tók, rendőrök, katasztrófavédelmi 
dolgozók tevékenysége olyan ál-
dozatokkal járó hivatás, amellyel 
szemben a kormánynak is vannak 
kötelezettségei – húzta alá a poli-
tikus. Ezért tervezzük több lép-
csőben az életpálya-modell alap-
ján az 50 százalékos béremelést, 
és ezért fontosak az ilyen napok, 

hisz rendkívül lényeges  az erköl-
csi elismerés is – mondta Tuzson 
Bence.

Az ünnepi beszédek után kez-
detét vette a látványos bemuta-
tók sokaságát felvonultató prog-
ramsorozat, melyben az érdek-
lődők megismerhették a rend-
őrség és katasztrófavédelem 
kötelékében rendszeresített jár-
műveket, eszközöket, fegyvere-
ket, a biztonságos- és baleset-
mentes közlekedés szabályait a 
színes tanpályán. Sokak figyelő 
tekintetét vonzotta egy imitált 
balesethez érkező mentők, tűz-

oltók szakszerű és gyors mentesi 
akciója. A késő estéig tartó sok-
sok színes program egyik kü-
lönlegessége volt a rendőrkapi-
tányságok között meghirdetett 
főzőverseny.

Egy szóval, kicsik és nagyok 
remekül érezték magukat a me-
gyei rendezvényen, akik testkö-
zelből is megismerhették a rend-
védelmi szolgálatot ellátó egy-
ségek tevékenységét, fegyver-és 
gépjármű arzenálját.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A szlovák delegáció tagjai
Milan Kurucz (balról), Fördős Attila, dr. Alt Gyula, Buchwald Imre

Dr. Újhelyi István nyilatkozott a helyi sajtó képviselőinek is

Újhelyi István EP képviselő 
helyzetértékelése az unió 
és hazánk kapcsolatáról   

A váci szocialisták meghívására a város egyik forgalmas bevásárló központ-
ja előtt tartott sajtótájékoztatót dr. Újhelyi István a párt Európai Parlamen-
ti képviselője, aki ezt követően lakossági fórumon vett részt a művelődési 
központban. Az országgyűlés korábbi alelnöke kifejtette: párttársaihoz ha-
sonlóan feladatának tekinti, hogy a válsággal küzdő uniónak hitelesen mu-
tassa be Magyarországot, a hazánkban zajló gazdasági és politikai folyama-
tokat. 

Újhelyi István elmond-
ta, feladatának tekin-
ti, hogy az Európai 

Unió 28 tagországának kép-
viselői számára hitelesen mu-
tassa be Magyarország politi-
kai sokszínűségét, az uniót tá-
mogató és bíráló politikai kö-
zösségek, gazdasági csoportok 
cselekedetei és megnyilatko-
zásai mögött meghúzódó va-
lódi célokat. – Hazánkban van 
egy, az európai együttműkö-
désben gondolkodó, és az Eu-
rópai Unió mai válságában az 
uniót is változtatni akaró Ma-
gyarország hangját hallató po-
litikai csoport – hangzott Új-
helyi István helyzetértékelése.

A szocialista politikus ki-
fejtette: brüsszeli munkájuk 
során az egyik legfontosabb 
szakpolitikai témaként tart-
ják nyilván, hogy Magyaror-
szágnak milyen esélye és le-
hetősége van az Európai Uni-
ós források felhasználásában, 
a közös európai biztonságpo-
litika kialakításában, gyerme-
keink, unokáink jövőjét szol-
gáló békés fejlődés megterem-
tésében. – Ehhez képest úgy 
látom, hogy sokkal több dol-
gunk van itthon, mert Brüsz-
szelben sem értik a hazánk-
ban zajló folyamatokat – 
mondta Újhelyi István, aki bí-
rálta a Magyar Nemzeti Bank 

elnökének tevékenységét, az 
alapítványok működését és a 
földértékesítést.  - A jelenle-
gi kormány nem a megfelelő 
célokra használja fel az uni-
ós forrásokat, nem a társada-
lom felzárkóztatására fordít-
ja, a pénzeknek egy része pe-
dig magánzsebekbe vándorol, 
ami az ország elszigetelődésé-
hez vezet – tette hozzá, majd 
így folytatta: - Európában van 
egy tőlünk függetlenül is zaj-
ló folyamat. Ennek a lényege, 
hogy azok a mag-országok - 
Franciaország, Németország, 
a Benelux államok, Olaszor-
szág -, melyek megunták azt, 
hogy az orbáni illiberális Ma-
gyarország miképpen próbál 
csatát vívni a saját közössé-
ge ellen. Ezek az országok úgy 

döntöttek, hogy egy sokkal 
erősebb közösséget hoznak 
létre. Például közös ügyészsé-
get, közös adópolitikát, közös 
költségvetési politikát, közös 
szociálpolitikát – jelentette 
ki Újhelyi István, aki szerint 
az Európai Unióban mára le-
mondtak az országról és egy 
olyan együttműködést hoz-
hatnak létre, aminek a ma-
gyarok nem lesznek tagjai, 
ami nemzeti tragédia lenne. 

A szocialista EP képviselő 
kijelentette, azért kezdtek alá-
írásgyűjtésbe, hogy népszava-
zással állítsák meg a közpén-
zek magánzsebbe vándorlá-
sát, az állami termőföldek ér-
tékesítését. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Szlovák és magyar vállalkozók találkozója Vácon
Szlovák-magyar kisvállalkozói találkozót rendezett április 22-én a Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a polgármesteri hivatallal illetve a Vác és 
Vidéke Ipartestülettel együttműködve.

- Ez a nagyon fontos esemény 
a kezdő lépése annak a törek-
vésünknek, hogy a szlovákiai 
partnereinkkel meglévő kap-
csolatainkat egy új területen, 
a gazdasági élet vonatkozá-
sában is egyre inkább meg-
erősítsük a magunk szintjén. 
Ennek az egymásra utaltság, 
a kölcsönösen előnyös közös 
érdekek felismerése az alap-
ja, és segíti a cél elérését, hogy 
országainkban nagyon ha-
sonló a vállalkozói kultúra, 
amit meghatároz a vállalko-
zások indításának és működ-
tetésének feltételrendszere, a 
szinkronban lévő közlekedési 
és egyéb infrastruktúra. Most 
különösen jó a két ország 
kapcsolata, aminek erősítésé-
hez az önkormányzatok, vál-
lalkozások is hozzájárulhat-
nak annak jegyében, hogy a 
magyar és a szlovák emberek 
minél otthonosabban érezzék 
magukat a szomszéd állam-

ban - mondta Fördős Attila 
polgármester.

Milan Kurucz, a budapes-
ti szlovák nagykövetség ke-
reskedelmi tanácsosa kiemel-
te, hogy dinamikusan fejlő-
dik Szlovákia és Magyaror-
szág gazdasági együttműkö-
dése, aminek alátámasztására 
megemlítette: amíg tíz éve 
hozzávetőlegesen egy milli-

árd dolláros volt a két ország 
közötti kereskedelmi forga-
lom, addig - a szlovákiai sta-
tisztika alapján - tavaly ez az 
érték már elérte a hat milliárd 
eurót.

- Az együttműködést 
minden szinten tovább le-
het és kell dinamizálni. A 
mikrovállalkozások kapcso-
latépítésében is igen nagy po-

tenciál van. A határ mentén 
különösen jó lehetőség kínál-
kozik erre. Viszont a szép re-
mények maguktól nem telje-
sülnek. Ehhez sokat kell ten-
ni, és az együttműködések-
ben nagyon fontos szerep há-
rul az önkormányzatokra az 
egyéni- és mikrovállalkozók 
különböző szervezeteire.

Alt Gyula, a Váci Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, a találkozó ötletgaz-
dája és főszervezője elmondta: 
informális, baráti beszélgeté-
seken sok vállalkozó ismerő-
se felvetette az utóbbi időben, 
hogy lehetőség szerint szeret-
ne adni-venni a szomszédos 
országban is, így jött az ötlet 
a találkozó megszervezésére, 
hiszen, mint fogalmazott ön-
állóan, külön-külön nehezebb 
a kapcsolatépítés. 

Buchwald Imre, a Vác és 
Vidéke Ipartestület elnöke 
úgy fogalmazott, hogy a tér-

ségben a kis távolság, a hatá-
rok ellégiesedése miatt reális 
esély van az egyéni vállalko-
zók, mikrovállalkozások ér-
vényesülésére a szomszéd or-
szágban is, de ehhez támoga-
tásra van szükségük példá-
ul összefogással megvalósuló 
piackutatásokkal, rendszeres 
találkozók szervezésével.

A váci találkozón a vál-
lalkozók mellett több szlo-
vákiai településvezető szin-
tén részt vett, ott volt példá-
ul Štefan Mišák, Léva polgár-
mestere, František Mikolášek, 
Vágtölgyes alpolgármeste-
re is.

Ribáry Zoltán
Fotó: KesziPress
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Fehér Zsolt, Vona Gábor, Szilágyi György

Harrach Péter Dr. ifj. Lomnici Zoltán

Vona Gábor: Az alelnökök cseréje irányuló 
döntésem felelősségét vállalom

JOBBIKOS NEMZETI 
KONZULTÁCIÓ VÁCON

Népvándorlás: fórumot 
tartottak a migrációról Vácon

Vona Gábor, a Jobbik elnöke a párt januári évadnyitó rendezvényén hir-
dette meg a Valódi Nemzeti Konzultációt, melyről országjáró körútjának 
váci állomásán elmondta, azzal az elhatározással hívta életre, hogy érde-
mi párbeszédet, konstruktív vitát folytassanak a társadalommal az egész-
ségügyről, az oktatásról és a korrupcióról. A pártelnök kijelentette: a Job-
bik kormányzásra készül, melynek sikere érdekében a programalkotás 
mellett biztosítani kell a személyi feltételeket is. 

A migrációról és annak hatásairól tartott fórumot május 2-án, hétfőn Vácon a Civil Ösz-
szefogás Fórum szóvivője, dr. ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A rendezvényt Fördős  
Attila, Vác polgármestere és Harrach Péter országgyűlési képviselő nyitották meg. 

A váci művelődési köz-
pontban rendezett fó-
rum előtt a párt veze-

tője, Szilágyi György ország-
gyűlési képviselővel, és a vá-
lasztókerület elnökével, Fehér 
Zsolttal közös sajtótájékozta-
tót tartott. 

 A Valódi Nemzeti Kon-
zultáció keretében a Jobbik 
a kormányzó párttól eltérő-
en valóban konzultál a la-
kossággal – húzta alá Vona 
Gábor, aki kiemelte: első lé-
pésként a megyeszékhelye-
ken, nagyobb városokban 
találkoznak a választópol-
gárokkal, akikkel megoszt-
ják politikai elképzeléseiket, 
és meghallgatják a valódi, a 
társadalmat leginkább érin-
tő kérdéseiket, véleményü-
ket. – Emellett érdekkép-
viseleti szervekkel tárgya-
lunk, szakkonferenciákon 
veszünk részt, intézmények-
be látogatunk el. Az elmúlt 
időszakban parlamenti frak-
ciónk tagjai száznál is több 
nemzeti konzultációs fóru-
mon vettek részt – tette hoz-
zá. Vona Gábor elmondta: ez 
az időszak arról szól, hogy 
megtalálják az adott szak-
mai ágazatot érintő legfon-
tosabb kérdéseket. Ez a sza-

kasz a nyár beköszöntével, a 
parlamenti ciklus végével zá-
rul, ekkor igyekeznek meg-
határozni a lakosságtól ér-
kezett legfontosabb kérdé-
sek körét. Ezeket hazánk va-
lamennyi háztartásába pos-
tázzák szeptemberben, mert 
– mint fogalmazott - a párt-
nak nincs pénzügyi lehető-
sége arra, hogy valamennyi 
választópolgárhoz kézbesít-
tesse. - Ez lesz a Valódi Nem-
zeti Konzultáció második 
szakasza – jelentette be Vona 
Gábor, aki hangsúlyozta: a 
Jobbik a beérkező – anonim 
- válaszok alapján alakítja 
ki kormányprogramját a vá-
lasztásokra. – A konzultá-
ció eredménye, számunkra, 
mint a parlament legerősebb 
ellenzéki pártja számára, kö-
telező irányt mutat majd. De 
reményeink szerint 2018-
ban, a Jobbik kormány prog-
ramjának a gerincét is alkot-
ja – fogalmazott a pártelnök-
frakcióvezető. 

Mint elhangzott: a megúju-
lás előtt álló országos elnök-
séget úgy kell összeállítani, 
hogy az a legalkalmasabb le-
gyen a 2018-as választások-
ra való felkészülésre. Az el-
nök kijelentette: a Jobbik egy 

következő szintre lépett, a cél 
pedig a kormányzati szerep-
re való felkészülés.  – Ennek 
sikere érdekében a kongresz-
szuson vállalom az alelnökök 
személyének cseréjére irá-
nyuló döntésemet – mondta 
újságírói kérdésre válaszolva 
Vona Gábor, aki nem tart at-
tól, hogy emiatt a párt támo-
gatottsága, választási sikere 
csökkenne, sőt erősebb, „ütő-
képesebb” lesz.

Szilágyi György szerint a 
kormányváltással nem csök-
kent a korrupció hazánk-
ban, ezért a Jobbik kormány-
ra kerülése esetén az egyik 
legfontosabb feladatának te-
kinti a felszámolását. Az or-
szággyűlési képviselő ha-
tározottan állítja: Magyar-
országon az antikorrupciós 
harcot csak akkor lehet el-
kezdeni, ha a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom 2018-
ban kormányra kerül. - Ad-
dig is megpróbálunk példát 
mutatni a jelenlegi parlamen-
ti pártoknak, hiszen küz-
dünk azok ellen a kiváltsá-
gok ellen, amikkel az ország-
gyűlési képviselők élhetnek, 
így mi el szeretnénk törölni 
a mentelmi jogot. Mi önként 
vállaltuk, hogy nem titkosak 
családtagjaink vagyoni nyi-
latkozatai – mondta Szilágyi 
György, a Jobbik országgyű-
lési képviselője. 

A sajtótájékoztatót követő-
en a három politikus – akik-
hez csatlakozott Pörzse Sán-
dor elnöki szóvivői - közö-
sen tartott lakossági fórumot 
a Madách Imre Művelődé-
si Központ kamaratermében 
április 26-án az esti órákban. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Fördős Attila felvezetője 
után Harrach Péter arról 
beszélt, hogy egy furcsa vi-

lágban élünk, hiszen két egymás-
nak átjárhatatlan világnézet, kul-
túra, életforma harcol ma egy-
mással. 

- Mi megvagyunk győződve ar-
ról, hogy az, amit mi képviselünk 
az a normális, emberi. Azt látjuk, 
hogy Európában egy olyan gon-
dolkodásmód alakult ki, ami tel-
jesen idegen attól, amit mi kép-
viselünk – mondta. Hozzátette: 
amit ma Európa vezetői képvisel-
nek, abból hiányzik az önvédelmi 
reflex. 

Dr. ifj. Lomnici Zoltán a mai ér-
telemben vett népvándorlást mu-
tatta be szakmai anyagokon ala-
puló, statisztikai adatokkal alátá-
masztva a jelenlévőknek.

- A tőlünk nyugatra fekvő 
nagyvárosokban rendkívül magas 
az arab közösségek száma. Külö-
nösen Franciaország, Belgium és 
Hollandia érdekes ebből a szem-
pontból. Gondoljunk csak bele, 
hol volt terrorcselekmény az el-
múlt időszakban – kezdte előadá-
sát a szakember. 

Beszélt arról is, hogy szerinte 
nem működik ma Európában az 
arab népcsoportnak az integráci-
ója, hiszen nem fogadják el a he-
lyi jogszabályi környezetet és leg-
inkább a saját törvényeik szerit 
kívánnak élni. Ezt számos tény 
is alátámasztja szerinte. Például 
az is, hogy Európa több országá-
ban is vannak olyan, no-go zónák, 
ahová még a hatóságok sem mer-
nek bemenni. 

Hallhattunk arról is, hogy mi-
lyen ma Magyarország megíté-
lése a menekültekkel kapcsolat-
ban, hogy melyek azok az intéz-
kedések, amelyek bár ellenállásba 
ütköztek, mégis ma már sok or-
szág követi azokat. Beszélt arról 
is, hogy milyen veszélyeket rejt a 
mai modern népvándorlás, hogy 
mit hallgat és hallgatott el a saj-
tó és mekkora felelőssége van pél-
dául a Kölnben történt események 
kapcsán a rendőrségnek. 

Dr. ifj. Lomnici Zoltán azt is ki-

emelte, hogy a menekültek több-
sége képzetlen, ami tovább nehe-
zíti a beilleszkedésüket. A szak-
ember arról is beszélt, hogy nagy 
jelentősége van a kvótával kapcso-
latos népszavazásnak, mivel azt az 
unió is figyelembe veszi, és ez be-
folyásolhatja a további döntéseket.

A fórumon lehetőséget kapott 
Balkovics Péter önkormányza-
ti képviselő is arra, hogy mint a 
Vöröskereszt munkatársa, bemu-
tassa tapasztalatait a menekül-
tekkel kapcsolatban, melyeket az 
idomeni menekülttáborban szer-
zett. 

Végül pedig a résztvevők tehet-
ték fel kérdéseiket, mondhatták 
el véleményüket a bevándorlással 
kapcsolatban.

Furucz Anita
Fotó: KesziPress
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Idén is látványos programok 
szórakoztatták a majálisozókat

Sportmajális Gödön 

Péntek esti futsal varázslat

A szomorkás időjárás sem szegte a Dunakesziek kedvét, akik közül sok ezren ünnepelték együtt az 
Anyák napját és a Munka ünnepét vasárnap a Katonadombon. Május 1-je idén igazán különlegesen 
egyedi volt, hiszen e két jeles ünnepet egy napon köszöntötte hazánk, és a világ.

A Belépés Családostul mozgalom keretén belül szerveződő szabadidős 
eseményen ismét sok gyerek, anyuka és apuka vett részt. Az Anyák nap-
ját és a majálist sporttal ünnepelték a gödiek a város erdővel övezett 
sportpályáján, ahol a labdarúgásé volt a főszerep e jeles napon. 

A férfi Futsal bajnokság NB II Közép csoportjának éllovasa, a Dunakeszi Kinizsi péntek este 20 órá-
tól a tabella 12. helyezettje, a PTE ÁOK-Petőfi SE ellen játssza soron következő bajnoki mérkőzését. 

Dunakeszi Város Önkor-
mányzata idén is tar-
talmas programokkal 

várta az ünneplőket, akik szí-
nes kulturális-, zenei és rend-
kívül látványos sportbemuta-
tókon szórakozhattak. Az egész 
napos program fűzéren egy-
mást váltották a városunkban 
működő iskolák, klubok, sport-
egyesületek, melyek a fiatalok 
látványos és igazán színvonalas 

produkcióval, szemmel látha-
tóan az édesanyáknak – no és 
természetesen a családok többi 
tagjainak, az ünneplők sokasá-
gának – szereztek maradandó 
szép élményt.

Kicsik és nagyok egyaránt 
kedvükre válogathattak a Du-
na-parti Katonadomb zöld pá-
zsitján egymás mellett sorako-
zó játszóeszközökön, körhin-
tán, kisvasúton, ugráló várban, 

mászó falon, és még hossza-
san lehetne sorolni, mi minden 
várta őket. Bőséges volt a kíná-
lat a kulináris élvezetekre vá-
gyók számára is, hiszen a kifőz-
dék ínycsiklandozó finomságo-
kat tálaltak fel a vendégeknek. 
Az önkormányzat például - az 
elmaradhatatlan léggömb mel-
lett - palacsintával kedveskedett 
a gyerekeknek és felnőtteknek.

Noha szervezett formában 

nem volt szó a munkáról, a dol-
gozók érdekvédelméről, de csa-
ládi, baráti asztaltársaságokban 
szinte kivétel nélkül terítékre 
került a téma, melyről kultu-
ráltan - az ünnephez méltóan – 
mondhatni jó hangulatban cse-
rélték ki véleményüket a majá-
lisozók, akik szerint, mint oly 
sok mindennek, a majálisnak is 
átértékelődött a funkciója, tár-
sadalmi üzenete napjainkra.

Az egész napos jó hangulatú 
program-sorozatot a Bon-Bon 
Együttes nagy sikerű koncert-
je zárta. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A Városi Utánpótlás 
Kupa (VUK) kereté-
ben a gyerekek mel-

lett pályára léptek a hölgyek 
is öt település képviseletében, 
több édesanya és nagymama is 
kergette a labdát a zöld füvön. 
Ezen a napon rendezték meg a 
VI. Bednárik László Kispályás 

Labdarúgó Emléktornát is. A 
Gödi SE sportpályáján rende-
zett sportos majálison közel 
harminc csapat lépett pályá-
ra, a díjakat dr. Tuzson Bence 
államtitkár, a város kormány-
párti országgyűlési képviselő-
je és Markó József polgármes-
ter adta át. 

Az élményekben gazdag 
sportos majális főtámogató-
ja Göd Város Önkormányzata, 
GÖDI SE, és a Felsőgödi Kari-
tász Csoport volt.

(B. Szentmártoni)
Fotó: Bea István 

(Gödi Körkép)

Biczi Gábor együttesé-
re a pénteki összecsapás-
sal együtt már csak három 

megmérettetés vár az alapszakasz-
ban, így minden gőzelem igazán 
fontos a végeredmény szempontjá-
ból. Novemberben 9-5-ös Kinizsi 

győzelemmel végződött a két ala-
kulat összecsapása Kozármisleny-
ben, ami igazán biztató jel az aktu-
ális, péntek esti mérkőzés előtt, me-
lyen remek játékkal szeretné hűsé-
ges közönségét megörvendeztetni a 
Kinizsi.  „Május 6-án este ismét Ki-

nizsi-péntek, várunk minden szim-
patizánst sok szeretettel. Gyertek 
minél többen, töltsük közösen, jó 
hangulatban a hétvége nyitányát! 
Hajrá Dunakeszi, csak a Kinizsi!” – 
olvasható a dunakeszi csapat sajtó-
közleményében. 

Dunakeszi Kinizsi - PTE ÁOK-Petőfi SE 20 órától a Radnótiban 

Dióssi Csaba polgármester és munkatársai jókedvvel osztották a lufikat kicsiknek - nagyoknak egyaránt

Tuzson Bence és Markó József 
adta át a díjakat
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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

KASZÁS GÉZA „A LOVASÍJÁSZ
„

 UTÁN 
A MAGYARSÁG EREDETÉT KUTATJA

Olyan dübörgő erejű taps fogadta Kaszás Géza „A lovasíjász” című filmjének dunakeszi vetítését, mintha egy harci paripákon száguldó sereg vágta-
tott volna el mellettünk. A városban élő népszerű színművészt, az országszerte nagy sikernek örvendő film rendezőjét, producerét láthatóan megérin-
tette a hazai közönség elismerése és szeretete, aki a Dunakanyar Régiónak nyilatkozva elmondta, hogy már készül az újabb nagy kihívásra; a magyar-
ság eredetétéről készít filmet. A forgatás Mongóliában kezdődik. 

- „A Lovasíjász” janu-
ár 21-én került bemutatás-
ra az Uránia Nemzeti Film-
színházban, ahol az alkotást 
kirobbanó tapssal fogadta a 
teltházas közönség, a szak-
ma kiválósága. Óriási siker 
volt!  Meglepő volt számom-
ra az a hihetetlen erőtér, a 
hatalmas taps, ami szinte 
rányomott a falra. Ezt kö-
vetően nagyon sok közön-
ségtalálkozón vettem részt. 
Az alkotást eddig hetven-
ezernél is többen látták, na-
gyon sok játékfilmet meg-
előzve, noha „A lovasíjász” 
dokumentumfilm. Egy du-
nakeszi bemutató még na-
gyobb izgalommal jár, hi-
szen én itt élek a városban. 
Nem tagadom, izgultam, de 
nagy örömömre óriási volt a 
fogadtatás, dübörgött a taps. 
Nagyon jól esett – mondta a 
Dunakanyar Régiónak.  

- Önről közismert, hogy 
az alagi lóversenypálya kö-
zelségében él, imád lova-
golni, rendszeresen indul 
a Nemzeti Vágtán a Hősök 
terén. Sokak szerint a kö-
zépkor hős lovagját testesíti 
meg, aki érzelmileg nagyon 
kötődik „A lovasíjász”-hoz. 
Mi a film küldetése, mi a 
szellemi üzenete?

- Ez egy két órás film, ami-
be belesűrítettem minden 
lényeges filmkockát, amit 
Kassai Lajosnál forgattam 
három év alatt Kaposmérőn. 

Nagyon sűrű az eszenciá-
ja annak a gondolati körnek, 
amit Kassai Lajos vall az is-
kolájáról, a körülményeiről, 
a lovairól, a gazdálkodás-
ról, a felelősségvállalásról. A 
film lényegre koncentráló, 
rendkívül sodró, képgazdag 
alkotás. Hogy mi indított, 
mi ösztönzött az elkészítésé-
re? Egy egyszóval: a PÉLDA, 
amit a világon mindenhol fel 
kell mutatni. Példa arról, ho-
gyan kell viszonyulnunk a 
természethez, egymáshoz. 
Ha nem tudunk számot vetni 
azokkal a bűnös dolgokkal, 
amit nap, mint nap elköve-
tünk, akkor a Földnek nincs 
jövője. Az én gyerekeim még 
fel fognak nőni, de hogy ők 
majd hogyan tudják tovább 
adni ezt a planétát az ő gyer-
mekeiknek, nem lehet tudni. 

- Mit tapasztal, a 21. szá-
zadban, a fénysebességgel 
változó világban élő nézők 
megértették az emberiség 
egyetemes értékeit felmu-
tató film üzenetét, a hagyo-
mányok ápolásának jelen-
tőségét? 

- Igen. De nem szabad el-
szakadni a teremtett világ-
tól. Nincs értelme szolgál-
ni ilyen kreált ügyeket, ame-
lyek túlfogyasztásra késztetik 
az emberiséget. Ha nem talál-
juk meg a harmóniát önma-
gunkkal, és környezetünkkel, 
akkor pazarlóak, felelőtlenek 
leszünk. Muszáj ezt az üzene-

tet átadni. Ilyen pl. a „divat-
őrület” értelmetlen követése, 
a már napi fogyasztási cikk-
nek számító mobiltelefon vá-
sárlása, melyhez szinte heten-
te fejlesztenek újabb és újabb 
alkalmazásokat tartalmazó 
szoftvereket. A lényeg, vedd 
meg, dobd el, és vegyél újat! A 
tartósan jó, az nem üzlet! Ez a 
tervezett elévülés mindenben 
benne van. Félő, hogy lassan 
már az emberbe is bele rakják 
ezt a programot. Ez elől csak 
a felelősség és a tudatosság ad 
felmentést. Nevelni kell ön-
magunkat és a felnövekvő ge-
neráció tagjait. A példát gyer-
mekeinknek is át kell adni, ez 
a példamutatás hat.

- A három évig tartó for-
gatás alatt volt-e olyan pil-
lanat, amikor úgy érezte, 
hogy az üzenet nem biztos, 
hogy ott lesz a filmvásznon, 
eljut majd a közönséghez?

- A nagy feladat az volt – 
anélkül, hogy én tükröt tar-
tanék a Kassai féle iskolá-
nak, a tanítványoknak, mind 
annak, ami a kaposmérői 
völgyben történik -, hogy 
tisztán, a maga naturális va-
lóságában mutassam meg, 
ami ott történik. Így sokkal 
nehezebb volt, mintha saját 
szemüvegemen keresztül lát-
tattam volna. Több kamerá-
val, nagyon aprólékosan rög-
zítettünk mindent. Három 
évig forgattam, hogy a gon-
dolat tisztán átjöjjön a néző 
számára. Nem tenni hozzá 
semmit ahhoz, ami ott van, 
ami pedig ott van, azt tisztán 
felmutatni. Kassai Lajos ne-
velési módszere egyedülálló, 
ahogy oktatja a gyerekeket, 
ahogyan bevonja őket ebbe 
a világba az élő történelem 
órákon. Rajongóvá formálja 
a fiatalokat, megtanítja őket 
az egészséges vitakultúrára. 
Fontos mondata: „Nem az 
ősöket kell követni, hanem 
azt, amit az ősök követtek”. 
Ő nem lovasíjászokat akar 
nevelni, hanem az íjászaton 
keresztül embereket. Ez óri-

ási dolog! Minél előbb meg-
találja egy ember, hogy mi-
vel szeretne élete során fog-
lalkozni, annál könnyebben 
megtalálja az utat az ő sors-
kérdéséhez, és boldogabb 
ember lesz. Teljesen mind-
egy, hogy mi ez, de olyan 
hozzáállással tegye, amit én 
megpróbálok felmutatni a 
filmben. 

- Az elmondottak is azt 
bizonyítják, hogy rendező-
ként, producerként óriási a 
felelőssége. „A lovasíjász” 
nagyon magasra emelte 
a mércét. Gondolt-e már 
arra, hogy mi lesz a követ-
kőző filmjének témája?  

- Játékfilmet szeret-
tem volna készíteni, de „A 
lovasíjász” fogadtatása, a 
rengeteg közönségtalálkozó 
élménye arra inspirál, hogy 
dolgozzuk fel a magyarság 

eredetét, hisz a film egyik 
kulcskérdése is ez. Közis-
mert – a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia által hiva-
talosan képviselt – finnugor 
kapcsolatunk, mellyel szem-
ben „a népi emlékezet" és 
számos magyar és külföl-
di tudós szerint a magyarság 
hun, szkíta gyökerekkel ren-
delkezik. Az ősképekről be-
szél a filmben Kassai Lajos, 
hiszen mindenkiben élnek 
az ősképek. Érzelemmentes, 
tárgyilagos, okos kérdések 
megfogalmazásával keresem 
a választ. Az a tervem, hogy 
visszamegyek a hun terüle-
tekre, belső Mongólia térsé-
gébe, és onnan végig jövök 
az azonos szélességi övön a 
Kárpát-medencéig. Utam so-
rán érintek majd olyan terü-
leteket is, melyek az esetle-
ges finnugor leszármazást is 
igazolhatják, megkeressük a 

kapcsolódási pontokat. Ki-
zárólag külhoni: mongol, 
orosz, kínai, amerikai, olasz, 
német tudósokkal, történé-
szekkel, régészekkel, antro-
pológusokkal, néprajzkuta-
tókkal, zeneművészekkel fo-
gok beszélgetni, akiket sem-
miféle elfogultsággal nem 
lehet vádolni. Számos új ku-
tatási módszer, új feltárás és 
ezek eredménye jelent meg a 
világban, melyek Magyaror-
szágra nem igen jutottak be. 
Ha Petőfi szintjén próbálnék 
fogalmazni: van a népi em-
lékezet és van a struktúra, 
amit hirdet, és ez a két do-
log nem fedi egymást. Néz-
zük meg indulattól mente-
sen, tárgyilagosan, hogy ki-
nek van igaza! Tegyük fel 
kérdéseinket! 

- Mikor kezdődik a ma-
gyarság eredetét kutató 
film forgatása?

- Jelenleg annyi pénzem 
van, mint amikor elkezd-
tem forgatni a Kassai Lajos-
ról készített filmet, vagy-
is egy fillérem sincs. De fej-
ben már elkezdtem össze-
rakni az új filmet és az út-
vonaltervet. Ez az alkotás 
nyilván jóval drágább lesz, 
hiszen rengeteget és nagy 
távolságokat kell utaznunk. 
Három operatőrrel szeret-
nék dolgozni, akik öt kame-
rát tudnak mozgatni. Újabb 
szép és nagy feladat előtt ál-
lok, de bízom a sikerben. „A 
lovasíjász” is így kezdődött, 
nagy volt az elszánás, és 
’hál Istennek sikerült. Egyé-
ni nagy vállalásom teljesíté-
se után egy lovas témájú já-
tékfilmet szeretnék készíte-
ni, amely iránt nagy a nyi-
tottság. Kínából már szóbeli 
ajánlatot kaptam egy kopro-
dukciós lehetőségre. 

- Köszönöm a beszélge-
tést, kívánom, hogy siker 
övezze további alkotói tevé-
kenységét is. 

Vetési Imre

2016-ban is tisztelje meg hirdetéseivel a régió 
legnagyobb példányszámú és legolvasottabb 

színes közéleti lapját, 
a Dunakanyar Régiót!

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

     



7Dunakanyar Régió2016. május 5.

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  

Dióssi Csaba polgármester, Bottyán-Dénes Szilvia, 
Juhászné Dobsonyi Nóra, Sempergerné Czingler Anikó 

www.dunakanyarregio.hu

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!

     

Anyák napi köszöntés
Virággal, meghitt szép szavakkal, szelíd öleléssel köszöntjük Őt, életünk 
legkedvesebbjét az esztendő legszívmelengetőbb ünnepén, Anyák Nap-
ján. S tesszük ugyanezt gondolatban akkor is, ha Ő már csak emlékeink 
legmélyebb, örökké tartós tarsolyában létezik. S ugyanilyen szeretettel 
köszöntjük a nagymamákat, dédnagymamákat is, hiszen ők teremtették 
meg életünk folytonosságát.  

Dunakeszin ez alka-
lommal Dióssi Csa-
ba polgármester há-
rom édesanyát kö-

szöntött. Juhászné Dobsonyi 
Nóra, a Dunakeszi Édesanyák 
Egyesülete elnöke, Bottyán-Dé-
nes Szilvia, az egyesület alelnö-
ke és Sempergerné Czingler Ani-
kó, az egyesület titkára vehette 
át a tisztelet virágait. Rajtuk ke-
resztül a város valamennyi édes-
anyjának, nagymamájának, déd-
nagymamájának szólt az üdvözlet. 
Dunakeszin az is szép hagyomány, 
hogy a város valamennyi bölcső-
déjébe, óvodájába, iskolájába járó 
fiatalnak virágot juttat el a jeles 
nap előtt az önkormányzat, hogy 
azzal köszöntsék édesanyjukat 
Anyák napján a gyerekek. E szép 
gesztus idén is örömteli pillanato-
kat szerzett az édesanyáknak. 

 (K.M.I.-V.I.)
Fotó: Vörös István

A Dumtsa Korzó május minden 
hétvégéjén várja a látogatókat 
A Dumtsa Korzó - Kulturális és Kulináris Fesztivál április utolsó hétvégéjén (2016. ápri-
lis 29. - május 1.), idén negyedszer is beköltözött Szentendre belvárosába, és újra élettel 
töltötte meg a Dumtsa Jenő utcát. A három évszakon átívelő rendezvénysorozat egye-
di, bútorokból kialakított utcai hangulatával, színes programjaival várta a látogatókat.

A három évszakon át-
ívelő rendezvényso-
rozat egyedi, búto-

rokból kialakított utcai han-
gulatával, színes programja-
ival, képző-, iparművész és 
kézműves kiállítóival, kon-
certekkel, gyerekfoglalkozá-
sokkal, ízletes gasztronómiai 
ajánlatokkal várja a látogató-
kat hétről hétre, péntektől va-
sárnapig - olvasható a város 
honlapján. 

A változatos, heti tema-
tikák követik az ünnepe-
ket, helyi hagyományokat, és 
minden hét újdonságot, meg-
lepetéseket is tartogat majd, 
egészen október 14-16-ig, a 
Korzó záró hétvégéjéig.

Májusi tematikák a Korzón:

Május 6-7-8. MÁJUS ZÖLD-
séges ÍZEI
Május 13-14-15-16. PÜN-

KÖSD SZENTENDRE BEL-
VÁROSÁBAN
Május 20-21-22. MÁJUSI 
PIKNIK

Május 27-28-29. MÉZES 
HÉTVÉGE A GYEREKNAP 
JEGYÉBEN



8

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

A tervek szerint akár már ősszel birtokba vehetik a létesítményt a sportolók

XVIII. évfolyam 9. számDunakanyar Régió
Szerződést 

hosszabbítottak 
Zsiga Gyula 

mesteredzővel

Új kézilabdacsarnok épül Vácon
A Váci KSE újabb egy évre 
szóló szerződést kötött a 
férfi első osztályú kézilab-
dacsapatot irányító Zsiga 
Gyula mesteredzővel, ko-
rábbi válogatott szövetségi 
kapitánnyal.

Új sportcsarnok építését jelentette be Pető Tibor alpolgármester és Schoffer Attila, a Váci Kézilabda Sportegyesület el-
nöke. A Szérűskertben TAO-s pályázatból létesülő 1800 négyzetméteres, úgynevezett munkacsarnokot jövő év június 
végéig kell kulcsrakészen átadnia az egyesületnek, ám amennyiben az építkezés a jelenlegi ütem szerint halad, akkor 
már idén szeptembertől az új létesítményben tarthatják az utánpótlásedzéseket.

Zsiga Gyula 2014 júliusában, 
közvetlenül az első osztály-
tól való búcsúzást követően 

vette át a csapatot. Első idényében 
a klub nagy fölénnyel nyerte a má-
sodosztály nyugati csoportját, mi-
közben a Magyar Kupában a leg-
jobb négy közé jutott.

A még javában tartó 2015/2016-
os bajnokságban a csapat újoncként 
az első osztály felsőházába jutott az 
alapszakaszt követően - ezzel elérve 
a váci férfi kézilabdázás eddigi leg-
jobb bajnoki eredményét.

Új sportcsarnok építé-
sét jelentette be Pető Ti-
bor alpolgármester és 
Schoffer Attila, a Váci 

Kézilabda Sportegyesület elnöke. A 
Szérűskertben TAO-s pályázatból 
létesülő 1800 négyzetméteres, úgy-
nevezett munkacsarnokot jövő év 
június végéig kell kulcsrakészen át-
adnia az egyesületnek, ám ameny-
nyiben az építkezés a jelenlegi ütem 
szerint halad, akkor már idén szept-
embertől az új létesítményben tart-
hatják az utánpótlásedzéseket.

A TAO-s sportpályázat újabb be-
ruházást tesz lehetővé Vácon. A Szé-
rűskertben épül egy új sportcsar-
nok, amely a Váci Kézilabda Sport-
egyesületnek a gondozásban üzemel 
majd. A kivitelezés néhány hete kez-
dődött, az építkezés helyszínén Pető 
Tibor alpolgármester és Schoffer At-
tila az egyesület elnöke beszélt a be-
ruházás részleteiről. Mint kiderült, 
a 240 milliós beruházás nagy részét 
a Contitech biztosította az iparűzési 
adójából a TAO-n keresztül, ehhez 
kellett 63 millió forint önrészt biz-
tosítania a váci önkormányzatnak. 

- Szektorok vertikumának teljes 
összefogásával valósul meg, tehát 
kell hozzá egy sportegyesület, kell 
hozzá szakági szakszövetség, tehát 
a kézilabda szövetség, kell hozzá az 

a gazdasági társaság, ami rendelke-
zésre áll, rendelkezésre bocsátja a 
TAO-t,  kell hozzá az önkormány-
zat és kell hozzá az állam, hogy 
meghozza azokat a jogszabályokat, 
amellyel lehetővé tehette, hogy TAO 
felajánlásokat tegyenek ezek a gaz-
dasági társaságok és ezzel az ösz-
szefogással tudjuk kiszolgálni a váci 
sportélet igényeit is – mondta Pető 
Tibor alpolgármester az estv-nek 
adott nyilatkozatában. 

Az új 1800 négyzetméteres csar-
nok 300 néző befogadását teszi le-
hetővé, így kisebb mérkőzések le-
bonyolítására is alkalmas lesz majd. 
Elsősorban azonban azért épül, 
hogy megoldja a kézilabda egyesület 
kezdettől jelentkező edzéssel kap-
csolatos problémáit. 

- Hét- nyolc utánpótlás csapatunk 
van, amely szanaszéjjel a városban 
különböző termekbe bekéredzked-
ve végzi a munkáját. Az edzők nin-

csenek mindig szem előtt, gyerekek 
nem látják a felnőtt csapatot, amire 
felnéznek, ami ugye motiválja őket. 
Így most mindent egy helyre tud-
nánk behozni és a szakmai munkát 
is jobban tudnánk kontrolálni és 
nyílván ennek kapcsán több gyere-
ket tudnánk megmozgatni – hang-
súlyozta dr. Schoffer Atilla, a Váci 
Kézilabda Sportegyesület elnöke. 

Az új csarnok beüzemelésével a 
szérűskerti iskolák is könnyebben 
tudják majd megszervezni a sport-
óráikat. A Kereskedelmi és a Ma-
dách Gimnázium sem rendelkezik 
saját tornateremmel, ezért számuk-
ra is a régi sportcsarnok jelenti az 
egyetlen lehetőséget a mozgásórák 
lebonyolítására. Itt viszont jelenleg 
is zajlanak a profi - illetve az után-
pótlásedzések, amelyek feszítetté te-
szik a csarnok beosztását – adta hí-
rül az estv.hu. 

Az új csarnok üzemeltetését a je-
lenlegi állás szerint az építtető tulaj-
donos, a Váci Kézilabda Sportegye-
sület végzi majd. A TAO törvénynek 
megfelelve 2017. június 30-ig kell 
befejezniük a csarnokot, de az elnök 
úgy látja, ha a megfelelő ütemben 
zajlik az építkezés, akkor már szept-
emberben fedett körülmények kö-
zött edzhetnek a sportolók. 

Fotó: Sándor Lajos


