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Megteltek a strandok, a fürdőzők ellepték a hűsítő tavakat és a folyókat

Városvezetői tájékoztató fontos 
intézkedésekről, kiemelt beruházásokról

A nyár eddigi legmelegebb napjait éljük. Fo-
kozódik a hőség, az előrejelzések szerint 
péntekig több helyen a 35 fokot is elérheti, 
de meg is haladhatja a csúcshőmérsékletet. 
A kánikula elől, aki csak teheti a strandok, a 
folyók és tavak hűsítő vízében keres enyhü-
lést. Megteltek a Dunakanyar strandjai, na-
ponta a fürdőzők sokasága tölti idejét a gödi, 
a váci vagy a leányfalui strandon. Népszerű-
ek a Duna-menti – hivatalos engedéllyel ren-
delkező - szabad strandok is, kicsik és na-
gyok ellepik a dunakeszi, a felsőgödi, és a 
nagymarosi vízpartot, úsznak, vagy hódolnak 
a vízi sportok iránti szenvedélyüknek a Duna 
kijelölt szakaszain. Élvezik a nyarat, a sza-
badság örömét, a természet szépségét. 

A váci főtéren a legutóbbi időkig - ellentétben a térség funkciójával - jelentős volt a gépjármű forgalom. Ám ez a helyzet a déli és az északi 
végponton kiépített süllyedő oszlopok üzembe állásával jelentősen megváltozott, máris tisztult a kép. Ez pedig hosszú távon az itt lakók ér-
dekében és idegenforgalmi szempontból is fontos előrelépés, hiszen a terület így tényleg sétatér jelleget ölthet - fogalmazódott meg a júli-
us hónapot záró városvezetői sajtótájékoztatón.

- A süllyedő oszlopok üzembe állítá-
sával párhuzamosan visszavontuk va-
lamennyi korábban kiadott behajtá-
si engedélyt, az újból beadandó kérel-
mek mérlegelése kizárólagos polgár-
mesteri hatáskör, és ennek kapcsán 
fontos tudnivaló, hogy a területen la-
kók egyszerűsített eljárásban megkap-
hatják a jogosultságot, mindazonáltal 
viszont senki nem számíthat kivétele-
zett elbírálásra, túlzott igényeket nem 
teljesíthetünk - mondta a sajtótájékoz-
tatón Fördős Attila polgármester.

Fontos tudnivaló, hogy a behajtá-
si engedély legfeljebb 30 percre szól, 
ugyanakkor a rendszer a minimum 
tartózkodási intervallum betartásá-
nak ellenőrzését is lehetővé teszi an-
nak érdekében, hogy csupán üzem-
anyag takarékosság vagy a belváro-
son való áthaladási idő minimalizá-

lása érdekében senki ne hajthasson át 
gépjárművel a főtéren.

A polgármester beszámolt ar-
ról, hogy a Vörösház udvara után az 
Althann- és az Eötvös utcában, vala-
mint a Köztársaság út 5. számú ingat-
lannál három újabb elektromos gép-
jármű töltőállomás áll rendelkezésre 
az e-mobilitás elterjesztését szolgáló 
Jedlik Ányos Terv jóvoltából, ezen ál-
lomások használata egyelőre díjtalan.

Fördős Attila a legutóbbi időszak fő 
eseményei közül kiemelte a Váci Vi-
lági Vigalmat, ami szavai szerint ki-
emelkedően nagy siker volt mind a lá-
togatószám, mind a testvérvárosi kap-
csolatok ápolása, elmélyítése szem-
pontjából.

- Utóbbi kapcsán fontos kiemel-
ni, hogy számos testvértelepülésünk-
ről érkeztek delegációk, ez pedig kivá-

ló alkalmat kínált arra, hogy megbe-
széljük a partnerségek jövőjére, még 
tartalmasabbá tételére vonatkozó el-

képzeléseket. Ugyanakkor lényeges, 
hogy fellépett a vigalomban egy uk-
rajnai zenekar is, akiket Lviv, vagy a 

település ősibb nevén Lemberg hely-
hatóságának több képviselője ugyan-
csak elkísért, velük szintén egyeztetni 
tudtunk a városközi kapcsolatok szo-
rosabbra fűzésének lehetőségéről, pél-
dául művészeti csoportjaink rendsze-
res kölcsönös vendégszerepléséről - 
hangoztatta a polgármester.

A kiemelt beruházások kapcsán a 
városvezető elmondta: a Bauer Mi-
hály utcában felépítendő új bölcső-
de beruházása kapcsán már a közbe-
szerzési eljárás közvetlen előkészítése 
van napirenden, a tervezett múzeumi 
negyed megvalósítására vonatkozó-
an pedig javában tartanak a tárgya-
lások, s az elképzelésekről a szeptem-
beri ülésen már tájékoztatást kaphat a 
képviselő-testület. 

Ribáry Zoltán 
Fotó: KesziPress

Aki csak teheti, vízközeli 
felüdülést választ!

Az üzemeltetők nagy örömére hamarosan kitehetik a "megtelt" táblát a gödi strandon

Fördős Attila polgármester 
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Szövetség az újabb negyedszázadra
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Rétvári: tovább 
erősödhetnek a családok

Megkezdődött a tankönyvek 
kiszállítása az iskolákba

Vác és Donaueschingen: 
megerősítették 

a testvérvárosi szerződést

Jövőre, a nemrég elfogadott 2019-es költségvetésnek köszönhetően, to-
vább erősödhetnek a magyar családok - jelentette ki az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának parlamenti államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.

Augusztus 1-jén indult a 2018-19-es tanév tankönyveinek kiszállítása az iskolákba. Az 
alaprendelések 12,5 millió tankönyve augusztus végéig érkezik meg az intézményekbe 
- közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a Könyvtárel-
látó Nonprofit Kft. (Kello) üllői raktárában tartott sajtótájékoztatón.

Huszonöt év után megerősítették Vác és a németországi Donaueschningen 
testvérvárosi kapcsolatát. A Váci Világi Vigalomba érkezett német küldött-
ség vezetőjével, Erik Pauly főpolgármesterrel városunk polgármestere, 
Fördős Attila ünnepélyes keretek között írta alá a jövőt meghatározó nyi-
latkozatot.

Rétvári Bence azt mond-
ta: a magyar családo-
kat a gyermek foganta-
tásától a foglalkoztatá-

sáig segíti a bővülő családtámoga-
tási rendszer.

Jövőre a családok támogatásá-
ra több mint 2000 milliárd forin-
tot fordítanak - közölte az állam-
titkár, hozzátéve, hogy ennél is 
magasabb az az összeg, amit az el-
múlt években családi adókedvez-
mény formájában a családoknál 
hagytak. Ez 2250 milliárd forin-
tot jelent a családi típusú adózás 
2011-es bevezetése óta. 

Rétvári Bence hangsúlyozta: a 
család 2010 óta az egyik legfonto-
sabb nemzeti értéke a kormányzat-
nak, amely arra törekedett, hogy a 
magyar családok folyamatos tá-
mogatásokat, védelmet kapjanak. 
Azóta minden évben bővült a csa-
ládok támogatása és minden évben 
biztonságosabbá vált a családok 
helyzete - tette hozzá.

A családokat segítő intézkedé-
sekről szólva az államtitkár is-
mertette, hogy 10 milliárd forin-
tot fordítanak idén és jövőre a csa-

ládbarát szülészetek kialakításá-
ra, továbbra is a gyermek három-
éves koráig tart a gyes, marad a 
gyed extra, és ezeknek az össze-
ge is nő jövőre. A folyamatos mi-
nimálbér-emelés segíti ezeknek a 
támogatásoknak az emelését - je-
gyezte meg.

Rétvári Bence elmondta, a jövő 
évi költségvetésnek köszönhető-
en az óvodás korú gyermekek el-
látása is biztonságosabbá válik: a 
jelenlegi fejenkénti 81 ezer 700 fo-
rintról 97 ezer 400 forintra emel-
kedik az óvodák működtetési tá-
mogatása. Emellett 3 milliárd fo-
rintos keret áll rendelkezésre óvo-
dai eszközbeszerzésre.

Az ingyenes gyermekétkezte-
tésről szólva közölte: e célra 2010-
ben 29 milliárd forintot szántak, 
míg jövőre már 79 milliárdot for-
dítanak. 

Továbbá idén szeptemberben is 
több mint egymillió iskolás kapja 
ingyenesen a tankönyveket. Ko-
rábban csak a szociálisan legin-
kább rászorulók kapták meg in-
gyen a könyveket, ma már az 1-9. 
évfolyamig minden gyermek. A 

jövő évi költségvetésben 11 milli-
árd forintot különítettek el erre a 
célra - mondta Rétvári Bence.

Közölte azt is, hogy a munka-
alapú családtámogatások értéke 
2019-ben 14 százalékkal, 265 mil-
liárd forintra emelkedik.

Rétvári Bence fontos segítség-
nek nevezte a munkába visszatérő 
kisgyermekes édesanyák számá-
ra azt, hogy az állam adókedvez-
ménnyel támogatja az őket foglal-
koztató munkáltatókat. Az adó-
kedvezmény mértéke 100 ezer fo-
rintról 138 ezerre nőtt - mondta.

Kitért arra, hogy a kétgyerme-
kes családok adókedvezménye ja-
nuártól 40 ezer forint lesz.

Rétvári Bence rámutatott arra 
is, hogy 51 százalékkal nőtt az át-
lagbér az elmúlt hat évben, és ez 
a családok helyzetét nagy mérték-
ben javította.

A családi otthonteremtési ked-
vezményről (csok) szólva elmond-
ta, eddig 75 ezer család részesült 
ebben, a jövői évi költségvetésben 
e célra minden korábbinál na-
gyobb összeg, 242 milliárd forint 
szerepel.

Rétvári Bence emlékez-
tetett, 2010 előtt a tan-
könyvellátást a profitér-
dek határozta meg, ami 

miatt évről évre emelkedtek az 
árak; utána viszont létrejött az ál-
lami tankönyvfejlesztés és -ellátás 
rendszere, amely „az elmúlt évek-
ben bizonyított". 

"Sokkal minőségibb, új generá-
ciós tankönyvek jöttek létre, me-
lyek fejlesztésébe bekapcsolódtak 
a diákok, a tanárok is, s e fejlesz-
tések folytatódni fognak." 

Jelezte, a köznevelési portálon 
nyomon követhető, hogy milyen 
tankönyvek vannak.

Rétvári Bence kiemelte, az álla-
mi tankönyvellátás tette lehetővé, 

hogy az elsőtől a kilencedik év-
folyamig minden, összesen több 
mint egymillió diák ingyenesen 
kapja meg a tankönyveket – írta 
az MTI. 

"Gördülékeny, hatékony, jól mű-
ködő és pontos rendszerről beszél-
hetünk" - mondta az államtitkár.

Kérdésre válaszolva közölte, 
hogy évfolyamtól függően a csalá-
dok 10-12 ezer forintot spórolhat-
nak meg diákonként, a jövő évi 
költségvetésben az ingyenes tan-
könyvellátásra 11 milliárd forint 
szerepel. 

Maruzsa Zoltán köznevelé-
sért felelős helyettes államtitkár 
közölte, az iskolák az idén több 
mint 3300 tételből választhattak. 

A jó minőségű tankönyvek to-
vábbi biztosítása érdekében euró-
pai uniós támogatással a követke-
ző három évre tankönyvfejleszté-
si program indult, összességében 
mintegy 900 tétel fejlesztése való-
sul meg. Hangsúlyosan olyan, sa-
játos nevelési igényű gyermekek-
nek szóló, illetve nemzetiségi tan-
könyvek fejlesztését tűzték ki cé-
lul, amelyek nem voltak a piacon 
- mondta. 

A tankönyveket saját eszközök-
kel, illetve a Magyar Posta közre-
működésével szállítják. A pótren-
deléseket augusztus 20-a után fo-
gadja a Kello szeptember 15-ig, a 
kiszállítás szeptember utolsó he-
tétől kezdődik.

A negyed század-
dal ezelőtt létre-
jött együttműködés 
mindkét városnak 

előnyös volt, hiszen nem csak 
a hivatalos, hanem a civil kap-
csolatok is erősödtek. 

Számos váci és 
donaueschnigeni szervezet 
vette fel egymással közvetle-
nül a kapcsolatot, mint például 
a Forte Fotóklub és a Die Ca-
mera nevű ottani egyesület, 
amely most, az aláírással egy 
időben nyitotta meg kiállítását 
a városháza első emeleti folyo-
sóján.

Mindkét városban műkö-
dik baráti kör, amelyek aktívan 
részt vesznek a kapcsolatok épí-
tésében. 

Erik Pauly beszédében fon-
tos pillanatként említette, ami-
kor egy váci hölgy, Furucz An-
gelika és egy dunaueschngeni 
fiatalember, Dirk Müller há-
zasságot kötött, s különös üze-

nete a sorsnak, hogy közös 
gyermekük, Benedikt a mosta-
ni váci megerősítő nyilatkozat 

aláírásának napján ünnepelte 
harmadik születésnapját. 

 Furucz Zoltán
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Tizenkét testvérváros 
küldöttsége ünnepelt 
Székelykeresztúron

Dunakeszi Város Önkormányzatának küldöttsége Kárpáti Zoltán - önkormányza-
ti képviselő, külkapcsolatokért felelős tanácsnok - vezetésével négynapos láto-
gatáson vett részt az erdélyi testvérváros, Székelykeresztúr nagy érdeklődés-
sel övezett Kistérségi Napok, Petőfi-hét kulturális rendezvényén. A székelyföldi 
testvérváros ünnepi képviselő-testületi ülése után nyílt meg a Dunakeszi fejlő-
dését bemutató kiállítás a Molnár István Múzeumban.

A Petőfi-hét rendez-
vény-sorozattal a 
közeli fehéregyházi 
csatában elesett köl-

tőről -, aki Székelykeresztúron 
töltötte az utolsó estét -, Bem 
tábornok hűséges követőjéről, 
a magyar szabadságharc ren-
díthetetlen katonájáról, a le-

gendás Petőfiről évről évre az 
emlékezés múlhatatlan szere-
tetével emlékeznek meg a ke-
resztúriak. „A mi Petőfink” – 
vallják a kisváros lakói, akik e 
ragaszkodás és tiszteletadás je-
gyében szervezik meg eszten-
dőről esztendőre a lánglelkű 
költő és bátor hazafi emlékére 
a kulturális és sportprogramo-
kat. Így volt ez idén is.

A dunakeszi delegáció tagjai 
a rendkívül tartalmas progra-
mokba augusztus 3-án reggel, 
9 órakor kezdődött ünnepé-
lyes zászlófelvonáskor kapcso-
lódtak be a Millecentenáriumi 
emlékműnél.

A vendéglátók a történel-
mi Magyarország területéről 
tizenkét - Ajka, Csurgó, De-
recske, Dunakeszi, Dévaványa, 
Karcag, Kalocsa, Kunszent-
miklós, Pesterzsébet, Szepsi, 
Zenta és Gersekarát - telepü-
lés önkormányzati küldöttsé-
gét, a kulturális és gasztronó-
miai programokban résztvevő 
közel 250 személyt fogadtak a 
székely vendéglátás igényessé-
gével és szeretetével.

Az zászlófelvonást követően 
a Molnár István Múzeumban a 
városi képviselő-testület ünne-
pi ülésével folytatódott a ren-
dezvény, melyen Rafai Emil, 
Székelykeresztúr polgármeste-
re szívélyes hangon köszöntöt-
te a meghívott önkormányza-
tok delegációt.

A nívós kulturális műsor-
ral színesített ünnepségen ad-
ták át a Pro Cultura-díjat, me-
lyet idén a BEMUGRI, a Berde 
Mózes Unitárius Gimnázium 
színjátszó csoport tagjai vehet-
tek át Rafai Emil polgármes-
tertől. "Székelykeresztúr vá-
ros gazdasági fejlődéséért”- dí-
jat az elmúlt években végzett 
kimagasló tevékenysége elis-
meréseként, a város első üz-
letláncaként ismert Szilvesz-
ter Comprod kft, és cégvezető-
je: id. Szilveszter Gergely érde-
melte ki.

A díjazottak sokrétű és rend-
kívül gazdag szakmai tevé-
kenységét bemutató színvo-
nalas laudációit Sándor-Zsig-
mond Ibolya írta és ismertette.

Az ünnepi képviselő-testü-
leti ülést a magyar és a székely 
himnusz eléneklése foglalta ke-
retbe.

Az ünneplő közönség ezt kö-
vetően megtekinthette azt a 
fotókiállítást a múzeumban, 
amely Dunakeszi fejlődését, 
az elmúlt években megvalósí-
tott beruházásokat, fejlesztése-

ket, a város sokszínű és tartal-
mas mindennapjait tárja az ér-
deklődő elé. A tárlatot Kárpáti 
Zoltán mutatta be a vendéglátó 
város vezetőinek, és az érdek-
lődőknek.

Az ünnepi program délután 
a református templomban tar-
tott ökumenikus istentisztelet-
tel folytatódott, majd az ün-
neplők a főtérre vonultak, ahol 
Rafai Emil köszöntötte a ven-
dég küldöttségek tagjait, az ün-
neplő helyi lakosságot, a nép-
művészeti vásár és kiállítás kö-
zönségét. Este Erdély ifjú éne-
kes tehetsége, a 2011-es Csillag 
születik győztese, László Atti-
la aratott tomboló sikert a több 
ezres közönség előtt.

Szombaton a „mesterszaká-
csoké” és a borászoké volt a 
főszerep. A vendég küldöttsé-
gek és jó néhány helyi közös-
ség a város fő utcáján ízlete-
sebbnél ízletesebb étel külön-
legességgel versengtek a neves 
zsűri és lakosság kitüntető el-
ismeréséért. A dunakeszi csa-
pat két bográcsban főzte a fi-
nom gulyást, melynek a helyi-
ek körében olyan nagy sikere 
volt, hogy a tíz „kiskukta” csak 
néhány falattal tudta enyhíteni 
étvágyát.

A néptánc gálán fellépő du-
nakeszi Rokka Néptáncegyüt-
teshez hasonló siker koronázta 
a neves magyarországi együt-
tes, az Üzletembers koncert-
jét is, melynek egyik gitárosa, a 
dunakeszi Cserép György.

Az erdélyi utazás egyik leg-
felemelőbb eseménye volt, 
amikor Jakubinyi György gyu-
lafehérvári érsek a Szent Mi-
hály székesegyházban fogad-
ta Kozsuch Zsoltot, a dunake-
szi Szent Mihály templom plé-
bánosát és a küldöttség tagjait. 

A közel két hetes kulturá-
lis és sportrendezvény-sorozat 
augusztus 4-én este Nagy Feró 
és a Beatrice koncertéjével zá-
rult, melyet beragyogott a lát-
ványos tűzijáték. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Augusztus 
25-én mulat 
a lakótelep

A Casalgrande tér mel-
letti parkolóban augusz-
tus végén ismét felcsen-
dülnek a mulatós nóták, 
lakodalmas dallamok. 
Érkezik a Dunakeszi Mu-
latság! A programok 17-
23 óráig tartanak, a mű-
sor kínálatából kicsik és 
nagyok egyaránt ked-
vükre válogathatnak. 
Igazi mulatós bulival ér-
keznek a hazai műfaj 
nagyjai, ha kedvelik ezt 
a stílust, ott a helyük!

Veteránautós- és motoros 
találkozó Sződligeten

Augusztus 26-án, vasárnap a 
sződligeti Duna-parton 9.00 – 15.00 
óra között kerül megrendezésre a 
XIV. Veteránautós és motoros talál-
kozó. A belépés ingyenes, regiszt-
rációs díj nincs! Jó buli, gyönyö-
rű autók és zene lesz! A szervezők 
mindenkit szeretettel várnak.

Nagy érdeklődés övezte a Dunakeszi fejlődését bemutató kiállítást

Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere 
szívélyes szavakkal köszöntötte a vendégeket
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2014 óta egymilliárdnál is több pályázati 
forrást nyert a város

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

citroenvac.hu

Közel egy kilométer út 
épült Őrbottyánban 

Vándorúton a Pest 
Megyei Értéktár

Az önkormányzat sikeres pályázatának eredményeként a Kossuth Lajos 
utca és a Radnóti Miklós utca kapott szilárd burkolatot, és kiépült a csa-
padékvíz elvezető rendszer is. A fiatal város a közel egy kilométer hosz-
szú út pénzügyi forrását az adósságkonszolidációban nem részesült ön-
kormányzatok számára kiírt pályázaton nyerte – jelentette be Őrbottyán 
polgármestere. 

Pest megye településeinek helyi értékeiből összeállított Pest Megyei Ér-
téktár vándorkiállítását a közeli napokban Őrbottyán lakossága és a vá-
rosba látogató közönség tekinthette meg a helyi Tájházban.Az útátadó ünnepségen Kmetty Károly 

elmondta, hogy közel bruttó 112 mil-
lió forintot nyert a két utca építésére 
az önkormányzat. 

Mint elhangzott; a 2014-ben kezdődött az ön-
kormányzati ciklusban eddig összesen egymilli-
árd forintnál is több pályázati forrást nyert Őr-
bottyán, melyből – többek között az egyéb fej-
lesztések mellett - a most átadott két úttal együtt 
nyolc utca épült, közel három kilométer hosz-
szan. Kmetty Károly polgármester szerint a 
megvalósult útfejlesztések érzékelhető előrelé-
pést jelentenek a település úthálózatának minő-
ségében. 

A város polgármestere bejelentette, a közeli 
hetekben értesültek róla, hogy a Pest megyei vál-
lalkozói parkok infrastruktúra fejlesztésére kiírt 
pályázaton Őrbottyán 128 millió forintot nyert. 
A beruházástól azt remélik, hogy a vállalkozá-
sok új munkahelyeket hoznak létre, és a várha-
tóan bővülő iparűzési adóbevételek révén nö-
vekszik az önkormányzat pénzügyi mozgáste-
re. Erről így fogalmazott reménykeltően Kmetty 
Károly: „Ne csak mindig a pályázati forrásokra 
kelljen támaszkodnunk, hanem igyekezzünk sa-
ját lábunkra is állni.” 

Befejezésül köszönetet mondott Nagy Gábor-
nak, a Penta Kft. ügyvezető igazgatójának és 
munkatársainak a beruházás szakszerű kivite-
lezéséért, a lakosságnak pedig az útépítéssel járó 
kellemetlenséget elviselésért.

Dr. Rétvári Bence, a város országgyűlési kép-
viselője, az Emmi parlamenti államtitkára ün-
nepi köszöntőjében gratulált az önkormányzat-
nak az egymilliárdnál is nagyobb pályázati for-
rás elnyeréséhez. Mint fogalmazott; az ország-
ban vannak olyan önkormányzatok, települé-
sek – köztük Őrbottyán -, melyek fegyelmezett 

működésüknek köszönhetően a korábbi évek-
ben nem halmoztak fel adósságot, nem vettek 
fel hitelt. 

- Igazságtalan lett volna, amikor az Orbán 
kormány 2010 után kifizette az önkormányza-
tok 1200 milliárd forint adósságát, hogy azokon 
ne segített volna, melyek a korábbi években ta-
núsított fegyelmezett gazdálkodások során nem 
halmoztak fel adósságot. Ezért a kormány úgy 
döntött, hogy forrást biztosít azon települések-
nek, melyek hitelek, kötvények kibocsátása nél-
kül „átvészelték” a nehéz éveket – hangsúlyozta 
az államtitkár, aki szerint Őrbottyán példája is 
mutatja, hogy nagy szükség volt e pályázati for-
rás megnyitására.

Dr. Rétvári Bence szólt arról is; az Európai 
Unió fejlesztési koncepciója nem teszi lehető-
vé, hogy  Közép-Magyarország települései fej-
lesztési forrásokra pályázzanak. Ezért a kor-
mány 80 milliárd forint pályázati keretet bizto-
sít, hogy a főváros és Pest megye ne maradjon 
le a fejlődésben. 

A politikus kiemelte: az adósság konszolidáci-
óra és az uniós fejlesztési források pótlására Ma-
gyarország az elmúlt évek munkájával megte-
remtette a pénzügyi támogatások fedezetét. – S 
ez tapasztalható a települések fejlődésében, ami-
re mindannyian büszkék lehetünk – mondta el-
ismeréssel dr. Rétvári Bence, az Emmi parla-
menti államtitkára. 

A nemzeti színű szalag átvágásával ünnepé-
lyesen is átadták a szilárd burkolatot kapott Kos-
suth Lajos utcát és a Radnóti Miklós utcát. Őr-
bottyán egy újabb jelentős lépest tett előre az ur-
banizációs fejlődés útján.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A tárlat megnyitóján 
Kmetty Károly polgár-
mester a helyi értékek 

felfedezésének és megbecsülé-
sének közösség erősítő jelen-
tőségét hangsúlyozta, aki szor-
galmazta, hogy Őrbottyán ér-
tékeit őrizzék meg a jövő nem-
zedékek számára.

Szabó István, a Pest Megye 
Közgyűlésének elnöke örömét 
fejezte, hogy a harangok város-
ában is bemutatkozhatott a Pest 
Megyei Értéktár gazdag anya-
ga, melyet eddig közel hatvan 
település lakossága ismerhetett 
meg. A megyei és a helyi érték-
tárak létrehozásának egyik leg-
nagyobb „kincse”, hogy eddig 
immár ötvennyolc település ér-
tékeit, a helyi közösségek szá-
mára közkincsként megbecsült 
alkotást, létesítményt, műemlé-
ket sikerült közös összefogással 
a széles nyilvánosság elé tárni.

- Legfontosabb célként fogal-
maztuk, hogy a településeknek 
legyenek helyi értéktárai, ame-
lyek bemutatják és ápolják sa-
ját múltjukat, történetüket, ér-
tékeiket – mondta a megyei 
közgyűlés elnöke. Szabó István 

úgy fogalmazott: „Ezek az ér-
tékek, a helyi sztorik, történe-
tek éltetik a közösséget.”

Az igényesen összeállított 
megyei vándorkiállítás tabló-
in –, melyet a főváros mellett 
megismerhetett Hargita Me-
gye közönsége is – felfedezhet-
tük szűkebb pátriánk értéke-
it, így – többek között - a váci 
Székesegyházat, a Kőszentes 
hidat, a Kálváriát, a fóti Káro-
lyi kastélyt, a gödi Kincsem is-
tállót, a dunakeszi késő római-
kikötőerőd értékes darabjait és 
a sportrepülőteret is.

A kiállítás megnyitóján köz-

reműködött a Dunakeszi Far-
kas Ferenc Alapfokú Művésze-
ti Iskola két tanára.

Július 13-14-i hétvége igazi 
ünnep volt Őrbottyán életében, 
hiszen – a vándorkiállítás meg-
nyitása mellett, melyet megte-
kintett és elismeréssel nyilatko-
zott lapunknak a város ország-
gyűlési képviselője, dr. Rétvári 
Bence, az Emmi parlamenti ál-
lamtitkára – ekkor avatták fel a 
település két új utcáját, és ren-
dezték a Harangok Napja nagy 
sikerű programot.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Péterfy Bori

A képen balról: Nagy Gábor, Kmetty Károly, dr. Rétvári Bence

Az ünnepélyes megnyitó
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2018. augusztus 24-26. Szentendre belvárosában

A XIII. Szentendre Éjjel-
Nappal Nyitva fesztivál

AZ ORSZÁG TORTÁI ÉS KENYEREI 
is kóstolhatók a Magyar Ízek Utcájában

István, a király 
a Slovakia Ringen

Hagyományosan augusztus utolsó hétvégéjén rendezik meg az év 
„legszentendreibb” eseményét, a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva feszti-
vált. A mind műfajilag, mind tematikailag sokszínű programsorozatban 
több, mint 162 esemény várja a látogatókat a három nap alatt: többek kö-
zött a „Házak, udvarok, házigazdák” programsorozat 33 óvárosi udvar-
ban, gyertyaúsztatás, tematikus városi séták, gumikacsa verseny, fény-
festés a Fő téren, számtalan koncert- így The Biebers, Budapest Bár, Lóci 
játszik -, performanszok, kiállítások, gyerekprogramok.

A nemzeti ünnephez évtizedek óta hozzátartozik az István, a király című 
rockopera előadása, határon túli magyar lakta területeken is több helyütt 
bemutatták már a művet az elmúlt években.

A város nyárbúcsúztató eseményét, a 
Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesz-
tivált immár 13. alkalommal rende-
zi meg a Szentendrei Kulturális Köz-

pont a város kulturális intézményeinek, civil 
szervezeteinek, művészeti egyesületeinek és üz-
leti vállalkozásainak összefogásával. A rendez-
vény célja, hogy Szentendre megmutassa sajátos 
értékeit a kultúra, a művészet és a vendéglátás 
területén, s néhány napra késő esti, igazi medi-
terrán élet töltse meg a belvárost. A fesztivál ál-
landó elemei, mint a „Házak, udvarok, házigaz-
dák” programsorozat, nagyszínpadi koncertek 
fényfestéssel, a GastroArt, tematikus városi sé-
ták, Gasztro utca, Dumtsa forgatag, gyerekprog-
ramok és számtalan más érdekes program, kon-
cert várja a látogatókat a háromnapos fesztivá-
lon. A rendezvény – a Házak, udvarok, házigaz-
dák programsorozat egyes eseményeit és a vá-
rosismereti sétákat kivéve- ingyenes!

„A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál, 
és azon belül a HÁZAK, UDVAROK, HÁZI-
GAZDÁK programsorozat a legszentendreibb 
rendezvényünk.” – meséli a város kulturá-
lis alpolgármestere, Sólyomné Gyürk Doroty-
tya. „Ezekben a napokban az idelátogatók nem 
csak a belváros házainak barokk homlokzatait 
csodálhatják meg, hanem betekintést nyernek 

az udvarokba, mi több, találkozhatnak az ott la-
kókkal” 

A Házak, udvarok, házigazdák programsoro-
zatban 33 helyszínen, 90 program közül választ-
hatnak a látogatók. (Egyes programok belépődí-
jasok. Ezekre jegyek már elővételben is  váltha-
tók.)

A GASTROART keretében a szentendrei mű-
vészek alkotásai ihlette artisztikus desszerteket 
és ételeket 9 vendéglátóhely (éttermek, kávézók, 
cukrászdák) jeles képviselői készítik el, kimon-
dottan erre a hétvégére – olvasható a Szentend-
rei Kulturális Központ Nonprofit Kft. sajtóköz-
leményében, melynek tartalmáról és a prog-
ramokról az érdeklődők bővebben az esemény 
Facebook oldala: Szentendre Éjjel Nappal Nyit-
va – tájékozódhatnak, balamint az nformáció: 
http://szentendreprogram.hu/fesztivalok/
szentendre-ejjel-nappal-nyitva/ online felületen.

A magyar pékek idén is igye-
keztek méltó módon meg-
emlékezni az államalapítás 

ünnepéről, ezért innovatív, teljes ki-
őrlésű és búzakenyér kategóriában 
hirdettek termékversenyt - idézte 
fel Septe József, a Magyar Pékszö-
vetség elnöke, a Magyar Ízek Utcája 
rendezvényről tartott keddi sajtótá-
jékoztatóján, Budapesten.

Az idei év Szent István-napi fe-
hérkenyér kategória nyertese Várhe-
gyi Deres lett. A Kurdi Family Pék 
Kft. fejlesztése egy friss kovásszal, 
12 órás érlelelési folyamat eredmé-
nyeként készült, cipó formájú ropo-
gós búzakenyér egy csipet kukoricá-
val és egyedi metszéssel. Különleges-
sége, hogy a pékség most először ne-
vezett friss kovászos kenyeret a ver-
senyre - emelte ki az elnök.

Az innovatív kategória legjobb-
ját a SZEGA Camembert Kft.-ben 
Lusztig Ákos pékmester alkotta 
meg. A mézalmás rozskenyér 70 szá-
zalék rozslisztből 24 órás kovásszal 
készült, méz és almachips hozzáadá-
sával. A különleges kenyeret a pék-
mester kifejezetten sültekhez, már-
tásokhoz, szendvicsnek és különbö-
ző kencék alá ajánlja, de jellege miatt 
lekvárral és mézzel is ízletes.

A teljes kiőrlésű kategóriában 
Takó Zoltán pékmester kenyere lett 
a legjobb a Pedró Pékség Kft. jóvol-
tából. A Hajsza névre keresztelt ke-
nyér tönköly, rozs és zablisztből ké-
szül 24 órás rozskovász élesztéssel, 
de az összetevők között naprafor-
gó, tökmag és zabpehely is találha-
tó. Belsejét tekintve kissé nedves, 
sokáig friss és ropogós, bagett for-
májú kenyér, amely sajtokhoz és bo-
rok mellé is kiváló.

Selmeczi László, a Magyar Cuk-
rász Iparosok Országos Ipartestü-
letének ügyvezetője elmondta, hogy 
idén 12. alkalommal hirdették meg 
a Magyarország tortája versenyt, 
amelynek célja, hogy az államalapí-
tó Szent István előtt a magyar cuk-

rászszakma egy tortával tiszteleg-
jen. A legjobbat egy szakmai zsű-
ri választja ki három forduló után a 
nevezők közül, akik évről-évre egy-
re többen vannak - fűzte hozzá.

A zsűri az első fordulóban ano-
nim módon választja ki a tovább-
jutókat, a második körben javasla-
tokat fogalmaz meg a torták tökéle-
tesítésére, a döntőben pedig a vég-
ső recept szerint, élőben készítik 
el a cukrászok a zsűri előtt a tor-
tát.  A nyertes a Komáromi kisleány 
lett, amelyet a Jánoska Cukrászdá-
ból Sztaracsek Ádám készített el. A 
cukrász elmondta, hogy a mézes-di-
ós piskótában egy fahéjas-diós rop-
panós tésztát rejtett el, majd erre jön 
a fehér csokis-mascarponés mousse 

krém, ami egy citromos-gyömbéres 
körtekompótot és egy mézes-körte-
likőrös csokis krémet is tartalmaz. 
A cukormentes verseny legjobb-
ja a Három kívánság lett, a buda-
pesti Nándori Cukrászda alkotá-
saként. A sütemény nem tartalmaz 
hozzáadott cukrot és fehér lisztet, 
három domináns összetevője pe-
dig a chia magos-diós mandulapis-
kóta, a meggy, és a darabos túró. A 
torta frissességét a pikáns citromlé 
fokozza, míg a tetején édes "habfel-
hő" kapott helyet. A torta alacsony 
szénhidráttartalmú, a Magyar Di-
etetikusok Országos Szövetsége 
számításai alapján egy szelete 12,9 
gramm szénhidrátot és 242 kcal-t 
tartalmaz. MTI

Az idén augusztus 28-án - "Fogjunk 
össze a magyarockért!" mottóval - 
igazán különleges helyszínen, a Vác 
testvérvárosától, Ipolyságtól nem 

messze található Slovakia Ringen a Nemzeti Lo-
vas Színház viszi színre a darabot, a főbb szere-
pekben Varga Miklóst, Vadkerti Imrét, Janza Ka-
tát, Pintér Tibort, Papadimitriu Athinát, Makrai 
Pált láthatja-hallhatja a közönség.

Az előadáshoz egész napos családi programok 

kapcsolódnak, a szervezők több ezer érdeklődő 
részvételére számítanak, s bíznak benne, hogy 
Magyarországról is nagyon sokan ellátogatnak 
a rendezvényre.

A programban citera- és néptánc előadás, íjász 
bemutató, sólyom röptetés, állatsimogató, fa ját-
szópark is szerepel, a rockopera előadás 19.30-
kor kezdődik.

Bővebb információ a www.istvanakiraly.sk 
weboldalon.

Magyarország tortája, a Komáromi kisleány és cukormentes tortája, a Három kí-
vánság, valamint a Szent István-napi kenyérverseny három győztes cipója is kós-
tolható lesz a Magyar Ízek Utcájában augusztus 18. és 20. között Budapesten. 
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FUTURE CUP 2018 Dunakeszin
Augusztus utolsó hétvégéjén, 25-26-án kerül megrendezésre Dunakeszin, a Városi Sport-
egyesület Dunakeszi és az FC Budapest szervezésében, a Future Cup 2018 elnevezésű 
nemzetközi ifjúsági labdarúgó torna! Ez alkalomból Temesvári Istvánnal, a VSD elnökével 
és Czuk Henrikkel, az FC Budapest elnökével, a Future Cup alapítójával beszélgettünk.

Gödre érkezik Kolonics,
 a sportlegenda című kiállítás
Kolonics, a sportlegenda címmel vándorkiállítás őrzi a pekingi olimpia 
előtt nem sokkal, épp egy évtizede tragikusan elhunyt Kolonics György 
kétszeres olimpiai bajnok nevét.

A tizenötszörös világ- és háromszoros Eu-
rópa-bajnok kenus sportpályafutását be-
mutató tárlat augusztusban Gödre érke-

zik. A kiállítás az eddigi 19 alkalommal mint-
egy 500.000 emberhez jutott el; idén a gödi lesz 
az első, egyben huszadik a sorban, mely a József 
Attila Művelődési Házban (JAMH, 2131 Göd, 
Pesti út 72.) lesz megtekinthető. 

A Kolonics György Alapítvány célja a legen-
da talán legfontosabb feladatának átvállalása:  
„Lehetőséget teremteni a gyerekeknek, hogy 

megismerjék a sport szépségeit és személyiség-
formáló erejét. Esélyt adni, hogy a mozgást vá-
lasszák az egészségtelen életmód és a felnőttkor 
alapját jelentő rendszeres munkát a céltalanság 
helyett”. 

Nyitva tartás (JAMH): augusztus 25 – szep-
tember 1-ig 10 – 17 óráig, vasárnap zárva;

szeptember 3-tól szeptember 6-ig 8 – 19 óráig. 

Csoportok bejelentkezését  
a 06-20-25-45-124 telefonszámon várják.

XXV. Göd Kupa augusztus 25-én 
A Gödi SE idén 30 esztendős kajak-kenu szakosztálya és a Dunai Vízisport 
Alapítvány a XXV. Göd Kupát rendezi augusztus 25-én, szombaton.

A szervezők összesen 33 futamot ter-
veznek az alsógödi Duna-szakaszon 
kijelölt 2000 méteres pályán; a 8.45-
kor kezdődő megnyitó után délelőtt 

az utánpótláskorúaknak kiírt kajakversenyekre, 
délután az amatőr, szabadidős indiánkenu-futa-
mokra (a kenut és a lapátokat a szakosztály biz-
tosítja) kerül sor. 

A versenyközpont és az eredményhirdetés 
helyszíne a GSE-csónakház előtti terület. Dél-
után és este, a Széchenyi csárda melletti füves 
parkban koncertekre kerül sor, fellép többek 
közt a Vegas Show Band.

A részletes versenykiírás, a program és a ne-
vezési lap a GSE szakosztályának honlapján, a 
www.godikajak.hu-n megtalálható.

- Honnan jött a gondolat, hogy nemzetközi utánpót-
lás tornát rendezzetek?

- „Maga az utánpótlás labdarúgó torna ötlete és en-
nek a szervezése, egyesületünk, az FC Budapest meg-
alakulásával egy időben jött létre. Az FC Budapesttel 
igyekszünk sok tornára ellátogatni, mert a meccsek, a 
versenyzés adják a foci lényegét! Igazi adrenalin löket, 
ami a gyerekeknek is sokat jelent, hiszen itt lehet meg-
tapasztalni a sikert. Így fogalmazódott meg bennünk, 
hogy szervezzünk mi is itthon egy tornát, ami nem a 
mennyiségre, hanem a minőségre fókuszál! Az elsődle-
ges célunk az volt, hogy jó hangulatú tornánk legyen és 
ez eddig minden alkalommal sikerült is.”

- Mióta működik a Future Cup?
- Az első Future Cup-ot 10 éve, Bükkfürdőn rendez-

tük, utána 8 éven át a XVI. kerület adott nekünk ott-
hont. Az első kupa csupán 8 csapattal indult, ez a szám 
tavaly már 20 csapatra nőtt. Az egyre növekvő igények, 
a füves pálya utáni vágyódás hozott minket – sok egyéb 
mellett – Dunakeszire.” – tudjuk meg Czuk Henriktől, 
a Future Cup alapítójától. 

- Hogyan került képbe Dunakeszi, mint helyszín?
- „Az elmúlt időszakban a VSD és az FC Budapest 

több ízben játszott együtt itt Dunakeszin. Ők is meg-
tapasztalhatták, hogy Dunakeszin pezseg az élet, fo-
lyamatosan fejlődik és láthatóan kiemelt szerepet kap 
a sport, mind a felnőttek, mind a gyerekek körében” – 
adja meg a magyarázatot Temesvári István, a VSD el-
nöke.  „Valóban, több ízben játszottunk Dunakeszin és 
nagyon jó élményekkel tértünk haza. Az itt eltöltött idő 
során fogalmazódott meg bennünk, hogy Dunakeszi 
igazi otthona lehetne a Future Cup-nak, így pár hónap-
pal ezelőtt meg is kezdtük a tárgyalásokat. A tervünk 
egy hosszú távú együttműködés kialakítása, aminek ez 
a rendezvény most csak az első állomása. Távlati célunk, 
hogy Dunakeszi igazi otthona lehessen ennek a rendez-
vénynek” – fogalmaz Czuk.

- Honnan érkeznek majd a csapatok és mely korosz-
tályokból?

„11-12 évesek számára szervezzük a tornát, félpá-
lyás mérkőzéseket játszanak majd, két nap alatt össze-
sen 10 meccset. Szándékosan elég dinamikus a Future 
Cup, de ami igazán fontos, hogy itt különböző kultúrák 
mérik össze az erejüket, amiből szintén sokat profitál-
nak a gyerekeknek, hiszen megismerhetnek egy teljesen 
más játékstílust. Volt már amerikai csapatunk, idén lesz 
török, svájci és fehérorosz indulónk is. Arany, ezüst és 
bronzágon megy majd a játék, nem egyenes kiesésben, 
ami az önbizalmuknak, önbecsülésüknek is nagyon jót 
tesz” – véli Czuk Henrik.

„Ebben a korban még nagyon fontos a pozitív meg-
erősítés. Támogatóinknak köszönhetően sok díjat tu-
dunk majd kiosztani! Fontos, hogy meglegyen a nyeré-
si élmény. Gólkirályokat, legjobb játékosokat, edzőket is 
jutalmazunk majd. A legjobb magyar játékos egy angol 
bajnoki mérkőzésre látogathat majd el, szóval van bő-
ven, ami inspirálja őket” – sorolja a torna előnyeit Te-
mesvári, VSD elnök.

- Pontosan hol zajlik majd a torna? 
„A Magyarság Pálya ad otthont a mérkőzéseknek, a 

Fő út 145. alatt fociznak majd a gyerekek 2 napon át. 
Természetesen a VSD is részt vesz a rendezvényen után-
pótlás korosztályával. Várunk mindenkit az eseményre 
és szurkolunk Dunakeszinek” – zárja a beszélgetést Te-
mesvári István.

Mészáros-Schöffer Zsuzsanna

A győztest megillető trófeát 
Szijjártó Péter miniszter adta át 

Hamilton hatodszor lett 
a HUNGARORING királya

Hatalmas sikerrel zárult minden szempontból a 33. F1-es Magyar Nagydíj. Egyrészt a 
négy nap alatt 210 ezer rajongó látogatott ki a Hungaroringre, másrészt mind az időmé-
rő, mind pedig a futam sok izgalmat tartogatott a versenyzők és a nézők számára is.  
A címvédő és négyszeres világbajnok brit pilóta ezzel 24 pontra növelte az előnyét a 
pontversenyben a szintén négyszeres vb-győztes Sebastian Vettellel (Ferrari) szemben.

Idén a lehető legjobb forgatókönyv alapján vág-
hattak neki a pilóták a 33. F1 Magyar Nagy-
díjnak, ugyanis a pénteki hőség után a szom-
bati, záporos időmérőt követően vasárnap ve-

rőfényes napsütésben és 33 fokban sorakoztak fel 
a versenyautók a rajtrácson. A nézőtér dugig telt, a 
start előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek meg 
Sergio Marchionnéról, a Ferrari pár nappal korábban 
elhunyt elnökéről, akinek emlékére mindenképpen 
szerette volna a csapat megnyerni a futamot. Nos, ez 
nem sikerült, ugyanis Hamilton Pazar formában ve-
zetett a teljes futam alatt, míg az olasz csapat szere-
lői mind Vettel, mind Räikkönen kerékcseréjét is el-
rontották – a német 2-3, míg a finn majdnem tíz má-
sodpercet veszített –, így a 33 éves brit rekordot jelen-
tő, hatodik alkalommal győzött Mogyoródon, az idei 
szezonban ötödször, pályafutása során 67. alkalom-
mal állhatott a dobogó felső fokára.

„Csodálatos napunk van ma, megérdemeltük ezt 
a sikert, amiért rendesen leizzadtam ebben a hőség-
ben. Jó pihenést kívánok mindenkinek, aztán pedig 
ugyanilyen keményen meg fogjuk nyomni a szezon 
második felét is” – nyilatkozta a futamot követően 
Hamilton, aki azt hozzátette, a következő hetekben 
aktívan pihen majd, edzésekkel készül az évad foly-
tatására.

És egy érdekesség: Hamilton számára intő jel lehet, 
hogy 2004 óta a Magyar Nagydíj győztese az adott 
évben egyszer sem tudott világbajnokságot nyer-
ni. Lehet, ha ezt előbb tudja, átengedi a győzelmet 
Vettelnek? A vb egy hónap szünet után, augusztus 
utolsó hétvégéjén folytatódik Belgiumban.

A hétvégi, 33. Magyar Nagydíj versenyhétvégéjén 
végre eldőlt, hogy a 2019-es F1-es magyar futam után 
kezdődhetnek meg a stratégiai fejlesztési program-
ban szereplő beruházások a Hungaroring területén, 
melyek a 2020-as versenyre kell, hogy tökéletesen el-
készüljenek. Ugyanis a háttérben létfontosságú tár-

gyalásokra került sor Chase Careyvel, az F1 kereske-
delmi jogait birtokló amerikai Liberty Media képvi-
selőjével, akivel Szíjjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter és Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport 
Zrt. elnök-vezérigazgatója tárgyalt a magyar pálya és 
a futam jövőjéről is. Kiderült, hogy a tavalyi évben 
mintegy 30 milliárd forintnyi gazdasági aktivitás va-
lósult meg a mogyoródi F1-es hétvége nyomán.

Az egyik legfontosabb változás lehet, hogy Chase 
Carey stratégiájának lényege, hogy egy-egy Forma-1-
es nagydíj ne egy hétvégi, hanem egy teljes hetet át-
fogó program legyen, s mivel Budapest adottságai en-
nek a megvalósítását lehetővé teszik, így jövőre már a 
Magyar Nagydíj is ezt a koncepciót fogja követni. Ép-
pen ezért a már sokszor emlegetett felújításra csak a 
2019-es futam után kerülhet sor, és a megbeszélésen 
a külügyminiszter kijelentette, a kormány az ehhez 
szükséges forrásallokációs és jogalkotási folyamato-
kat időben végrehajtja. Azaz a beruházások elvégzé-
sére a reális idősáv a 2019-es és a 2020-as GP közötti 
időszak, ezért jövő év tavaszáig el kell végezni a jogal-
kotási munkákat és a szükséges források elkülönítését.

M. L.
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Tel.: 06-27-304-679
A dunakeszi Lucz Anna 

U23-as világbajnok
A dunakeszi Lucz Anna aranyérmet 
nyert a Plovdivban rendezett U23-
as és ifjúsági kajak-kenu világbaj-
nokságon. 

"Úgy mentem, ahogy csak tudtam, a végén néz-
tem csak ki, és akkor láttam, hogy győztem. 
Számomra ezzel vége a szezonnak, örülök, hogy 
egy világbajnoki arannyal zártam" – nyilatkozta 
Lucz Anna az utanpotlassport.hu-nak.

A Dunakeszin élő Lucz Anna annak a 
Rasztótzky Jánosnak és feleségének, László Gi-
zellának a felfedezettje, akik sok-sok tehetsé-
get neveltek a magyar kajak számára, köztük 
Anna nővérét, a kétszeres Európa-bajnok Lucz 
Dórát is. Ma mindketten Újpest színeiben ver-
senyeznek.

Nyolc érmet nyertek a váciak 
a szegedi sárkányhajó VB-n

Minden idők legnagyobb sárkányhajó világbajnokságát rendezték meg Szegeden. A napfény váro-
sában öt évvel ezelőtt már rendeztek sárkányhajó VB-t, de ez a mostani minden szempontból  
a "leg-ek" versenye volt! 21 ország 102 csapatának 6200 versenyzője vette birtokba a várost és  
a környező településeket. 

A versenyzőkkel ér-
kező kísérőkkel 
együtt a vendé-
gek száma jócskán 

meghaladta a tízezer főt, így 
a környék összes szálláshelye 
megtelt. Mindenki imádta a 
várost, és a magyaros finom-
ságokat. Elképesztő mennyi-
ségű lángos, kürtőskalács, töl-
tött káposzta és pacal fogyott a 
versenypálya környékén.

A 200 és 500 méteres ver-
senyeket a felújított Szegedi 
Olimpiai Központban rendez-
ték meg. Az utolsó két nap-
ra a versenyzők beköltöztek 
a patinás belvárosba, és a Ti-
szán hajszolták egymást a lát-
ványos 2000 méteres futa-
mokban. Szombat éjjel hatal-
mas vihar csapott le Szegedre. 
Egész éjjel dörgött, villámlott, 
és szakadt az eső. A dörgés és 
a villámlás még reggel 9-kor 
sem hagyott alább, így egy 
darabig úgy tűnt, nem lehet 
folytatni a versenyt. Szeren-
csére a délelőtti eső után már 
minden a normál kerékvágás-
ban zajlott. A záró ceremónia 
után a szegedi rakparton ki-
tört az őrület, 6200 lóerő tom-
bolt, miközben DJ Metzker 

Viki tekerte a lemezeket. 
A Dunai Sárkányok Vác ver-
senyzői hosszú és küzdelmes 
felkészülési időszak után áll-
tak rajthoz, melynek tagjai a 
világbajnokság legeredménye-
sebb magyar, és az összesítés-
ben a 3. legjobb klubcsapat let-
tek!

Egyesületünk színeiben 123 
fő vett részt a versenyen. A kb. 
70 váci versenyző mellett sze-

gedi, tolnai, kecskeméti és bu-
dapesti légiósokkal egészült ki 
a csapat. 

A VB sztárjai minden két-
séget kizárólag a váciak vol-
tak. Szeged utcáin sétálva, az 
éttermekben és a boltokban 
is megszólították a verseny-
zőinket, és gratuláltak nekik! 
A legjobbak legjobbja a senior 
open csapatunk volt, akiknek 
sikerült, ami talán még sen-

kinek: mesterhármassal ko-
ronázták meg a váciak sike-
rét. 200, 500 és 2000 méteren 
is a dobogó legfelső fokára áll-
hattak fel. A csapat felkészí-
tését Szabó Miklós mellett Ja-
kus Béla irányította. A dobo-
gós helyezések mellett a pre-
mier és senior női, valamint 
a premier mix csapataink az 
igen erős mezőnyben a kö-
zépmezőny elején végeztek. 
Első alkalommal sikerült sa-
ját grandsenior csapatot (50+) 
összeállítanunk, melyet Láng 
László fogott össze. Hatalmas 
tapsot kaptunk a versenytár-
saktól, amikor Szabó Miklós, 
egyesületünk elnöke és edző-
je a záró ceremónián átvet-
te a legeredményesebb ma-
gyar csapatnak járó kupát, és 
bemondták, hogy mi lettünk 
a világ 3. legjobb sárkányha-
jó klubja!

A 23 magyar éremből a vá-
ciak összesen nyolcat lapá-
toltak össze, melyből négy 
arany, három ezüst, és egy 
bronzérem. 

Selymes Nóra 
(dunakanyar.hu)

Apróhirdetés

• GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő - mú-
zeumok számára is- készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evő-
eszközöket, aranyakat, szobrokat, porcelá-
nokat. Kiszállás díjtalan: 06/1/789-1693, 
30/382-7020

A győztes váci "sárkányok"






