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Dunakanyar Kézilabda Akadémia 
– Ünnepélyes alapkő letétel Vácott

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parla-
menti államtitkára szerint évszázadonként egyszer adódik olyan lehető-
ség egy város és egy sportág életében, mint a váci Dunakanyar Kézilabda 
Akadémia (DKA) építése.

"Ez a létesítmény éke és nagyon 
jó kiegészítője lesz annak, ami 
a váci sportéletben eddig is zaj-
lott. Olyan lehetőség, ami nem 
generációnként, hanem évszá-
zadonként egyszer adódik egy 
város és egy sportág életében" - 
mondta köszöntőjében a KDNP 
országgyűlési képviselője, majd 
ünnepélyesen lerakta az akadé-
mia alapkövét a volt Esze Ta-
más Laktanya területén.

A két évvel ezelőtt beindult 
DKA-ban jelenleg két évfolya-
mon, négyszáz fiatal játékos-
sal zajlik a szakmai munka. 
Az intézmény célja, hogy bent-
lakásos rendszerben működő 
csoportjai a Dunakanyar-ré-
gió, valamint Heves, Nógrád és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

legtehetségesebb leány kézilab-
dázóiból álljanak.

Rétvári Bence kiemelte, azt 
kívánja, hogy az érintett régi-
ók legtehetségesebb fiatal kézi-
labdázóiból jobbnál jobb spor-
tolókat, egyben példaképeket 
tudjon majd kinevelni az aka-
démia.

A parlamenti államtitkár is-
mertette, hogy az iskoláskorú 
gyerekek mozgásmennyiségé-
ben Magyarország élen jár.

"Sok mindenben vagyunk 
bajnokok és elsők mi, magya-
rok. A mindennapos testneve-
lés bevezetése óta nincs olyan 
európai ország, ahol többet mo-
zognának a fiatalok, és a ver-
senysportban, illetve a szabad-
idősportban is jelentősen növe-

kedett a létszáma" - szögezte le. 
Hangsúlyozta, mindehhez arra 
is szükség volt, hogy a kor-
mányzat minden szinten és 
minden módon támogassa a 
testmozgást. Jelezte, ugyancsak 
törekednek a világversenyek 
hazai megrendezésére, hogy 
ezáltal is sokkal több fiatalban 
megerősödjön a sport iránti el-
kötelezettség.

Az akadémia 3000 négyzet-
méteres területén a kétemeletes, 
száz fő befogadására alkalmas 
kollégium, a kiszolgáló épüle-
tek és a sportcsarnok építése is 
idén kezdődött, és a tervek sze-
rint jövő nyárra készül el.

"Ekkora vállalkozásba be-
lekezdeni bátorságot kíván, 
és a váciak voltak olyan bát-
rak, hogy belekezdjenek ebbe. 
A most induló beruházás iga-
zolni és bizonyítani fogja min-
denki számára, hogy a ma-
gyar sportnak, benne a kézilab-
dának olyan lehetőségei van-
nak, amelyek nemcsak a jelen, 
de a jövő sikereit is megala-
pozhatják, ha valaki élni tud 
velük" - mondta Kocsis Máté, 
a Magyar Kézilabda Szövet-
ség (MKSZ) elnöke, a Fidesz 

parlamenti frakcióvezetője. 
Hozzátette, az észak-magyaror-
szági régióban egyedülálló aka-
démia jön létre, amely lehető-
séget ad a váci kézilabdának, 
hogy "kinyújthassa csápjait".

"Vácott a kézilabda múlt-
ja kötelezi a benne dolgozókat, 
hogy a jövőben is kiváló játé-
kosokat képezzenek" - hangsú-
lyozta.

Kocsis Máté úgy fogalmazott, 
a váciak közelmúltbeli példá-
ja bizonyította, hogy sokkal in-
kább érdemes magyar fiatalok-
ra fordítani a figyelmet, mint 
külföldiekkel feltölteni egy 
csapatot, és mindez erőt ad az 
MKSZ-nek ahhoz, hogy meg-
kezdett útját járja tovább. Ezzel 
arra utalt, hogy a női NB I-ben 
a számos magyar fiatallal fel-

álló Vác szeptemberben meg-
lepetésre győzni tudott a szin-
te kizárólag külföldi játékoso-
kat foglalkoztató Siófok ottho-
nában.

"Nincs már sok ilyen hely az 
országban. A magyar kézilab-
dában az utánpótlás képzése el-
képzelhetetlen egy ilyen pati-
nás műhely nélkül, amely sokak 
számára mutat példát a munká-
jával és az eredményeivel" - je-
lentette ki a sportági szövetség 
elnöke.

Fördős Attila (Fidesz-KDNP), 
Vác polgármestere kijelentette, 
egy város életében minden je-
lentős beruházás a jövőbe vetett 
hitről és határozott elképzelés-
ről szól, és különösen örvende-
tes, ha ez az ifjúságot érinti.

"Az alapkőletétellel elindul 

egy folyamat, amely a váci és a 
környékbeli fiataloknak ad le-
hetőséget, hogy együtt éljenek, 
sportoljanak, a tehetségüket ki-
bontakoztassák, és már fiatalon 
versenyhelyzetbe kerüljenek" - 
mondta.

Kirsner Erika, a DKA elnö-
ke, korábbi 138-szoros váloga-
tott játékos megköszönte, hogy 
az önkormányzati tulajdonú te-
rületet tartós használatba kap-
ták. Hozzátette, Németh And-
rás szakmai igazgató vezetésé-
vel számos klubbal már együtt-
működési megállapodást kötöt-
tek a sikeres munka érdekében.

A csütörtöki ünnepélyes ese-
ményen jelen voltak az akadé-
mia fiatal játékosai is, akik elő-
ször tekinthették meg az épít-
kezést-, tudósított az MTI. 

Negyedszer nyerte el a Családbarát Munkahely címet a váci önkormányzat 
Az elmúlt évek családbarát intézkedéseit, a váci önkormányzat dolgozói-
ra fordított figyelmét, a munka és a család körüli teendők összeegyezte-
tésében tett kiemelkedő programjait és a fejlesztési terveit is díjazta az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma – jelentette ki Fördős Attila az október 
10-én tartott aktuális polgármesteri sajtótájékoztatón. 

A városvezető gratulált 
Deákné dr. Szarka Anita  
jegyzőnek, és munkatár-
sainak a sikeres pályá-

zathoz, mellyel az idén immáron ne-
gyedik alkalommal nyerte el a Csa-
ládbarát Munkahely címet a polgár-
mesteri hivatal.  

Deákné dr. Szarka Anita jegyző 
jelentős eredménynek nevezte a pá-
lyázati sikert, melyet idén, 2018-ban, 
a Családok évében ismét elnyertek. 
Mint fogalmazott, már 2015-ben fel-
ismerte a családbarát munkahely 
megteremtésének jelentőségét, mely-
nek megvalósításáért tudatosan dol-
gozott. Kiemelte, hogy Vác olyan je-
lentős városok társaságában nyerte el 

a megtisztelő címet, mint Budapest, 
Eger, vagy Óbuda Önkormányza-
ta. Országosan 48 sikeres pályázatot 
nyújtottak be, köztük a költségveté-
si szférából 24 érkezett, melyek közül 
mindössze öt nyertes önkormányzat 
van, köztük Vác. 

Deákné dr. Szarka Anita jegyző a 
sikerhez vezető útról, a családbarát 
munkahely megteremtése érdeké-
ben tett intézkedésekről elmondta; 
Csak az elmúlt évben számos lehe-
tőséget biztosított az önkormányzat 
a családos dolgozóknak. Az iskolá-
zásban anyagi támogatást és munka-
idő kedvezményt is kaphattak a kis-
gyermekes szülők. Sikeres volt a ko-
rábbi években a dolgozók körében az 

országban egyedülálló kedvezmény, 
a Pünkösd kedd, mint fizetett sza-
badnap is, így négy napot tölthettek 
együtt a családok. Legutóbb már a 
Húsvét utáni keddel bővült az együtt 
töltött ünnepnapok száma.

Vác Város Önkormányzata egye-
bek mellett családbarát környezet 
megteremtésének érdekében a gyer-
mekvállalással járó anyagi terheket 
is próbálja folyamatosan csökken-
teni. Így például a beiskolázási tá-
mogatás mellett a gyermekétkezte-
tési díj meghatározásánál még a la-
kástörlesztő hitel havi díja is számít, 
csökkentő tényezőként. Emellett in-
gyenes a Menningococcus védőoltás 
és a bárányhimlő elleni védőoltás is.

A különböző programokkal a 
kultúra a sport és szórakozás is te-
ret kaphat a munkavállalók és csa-
ládtagjaik életében. Különböző tá-
borok és kulturális rendezvények, 
teljeskörű foglalkozások biztosíta-
nak kedvező időtöltést és fejlődést a 
szünetekben is.

A jövőben is várható a rugalmas 
munkaszervezés, amely későbbi 

munkakezdést biztosít az anyukák-
nak. Iskolakezdési támogatással, il-
letve strandbérlettel az anyagi terhek 
csökkentése és a szünidei programok 
biztosítása is cél, erről már a buda-
pesti díjátadó után is beszélt Deákné 
dr. Szarka Anita jegyző. 

- Idei tervek között szerepel a Pün-
kösd Kedd folytatása, a Húsvét Kedd 
bevezetése és wellness hétvége biz-

tosítása három család számára. To-
vábbá ösztöndíj támogatással, szín-
ház bérlettel, különböző képzések-
kel, karácsonyi ajándékcsomaggal 
is azt szeretné elérni Vác Város Ön-
kormányzata, hogy a munkahely és 
a család egymást harmóniában egé-
szítsék ki a dolgozók életében – fo-
galmazott Deákné dr. Szarka Anita.

A munka és magánélet össze-
egyeztetése, a kötelezettségek össze-
hangolása, a családbarát munkahe-
lyek kialakítása és fejlesztése a cél-
ja a Családbarát Munkahely pályá-
zatnak, amelyet immár negyedszer 
érdemelt ki Vác Város Önkormány-
zata. Ezzel a címmel másfél mil-
lió forint támogatást kapott az ön-
kormányzat a tervezett programok 
megvalósítására, a kedvezmények 
bevezetésére. 

Idén a Váci Család- és Gyermekjó-
léti Központ is díjat kapott. Az intéz-
mény másodszor érdemelte ki a Csa-
ládbarát Munkahely elismerést.

Fotó: KesziPress

A kézilabda akadémia látványterve

Kirsner Erika, Kocsis Máté, dr. Rétvári Bence
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Mohácsiné Dim Rita osztályvezető 
és Deákné dr. Szarka Anita jegyző
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Három évtizedes 
megbonthatatlan összetartozás

Pazar néptánc gálával zárult a tartalmas programokban, megható pillana-
tokban bővelkedő, összetartozásunkat erősítő testvérvárosi napok ren-
dezvénysorozata Dunakeszin – értékelte az erdélyi Székelykeresztúrról 
érkezett ötven fős küldöttség tagjaival együtt megélt programok varázs-
latos élményét Kárpáti Zoltánné, a dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola igazgatója, aki az együttműködés egyik szellemi mentora, el-
kötelezett támogatója.

- Dunakeszi székelyföldi kapcso-
lata egy ifjúkori barátságból sar-
jadt és fűződött előbb testvérisko-
lai, majd testvérvárosi kötelékké. 
A napjainkban már közel 30 éves 
összetartozást szervezte és ünne-
pelte a Kőrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola nagyszabású városi 
programsorozattal október 11-14. 
között. A Bethlen Gábor Alap pá-
lyázati támogatásából az 50 fős 
székelykeresztúri diákcsoport és 
6 fős felnőtt küldöttség honisme-
reti kirándulás keretében ismer-
hette meg Dunakeszi és a kör-
nyék, Fót és Gödöllő történelmi 
emlékeit – tájékoztatott az igazga-
tó asszony. 

Kárpáti Zoltánné elmond-
ta, hogy a vendégek megtekin-
tették gróf Károly István által – 
Ybl Miklós tervei alapján – épít-
tetett négytornyos fóti temp-
lomot, múzeumpedagógiai és 
kézművesfoglalkozáson vettek 
részt az ugyancsak fóti Németh 
Kálmán emlékházban, interaktív 
történelemóra keretében fedezték 
fel a gödöllői Grassalkovich Kas-
télyt, ismerkedtek meg a kiegye-
zés korának főúri szokásaival, az 
udvarban nevelkedő gyermekek 
mindennapjaival. Este Tóth Zol-
tán együttes vezető – a Kőrösi is-
kola igazgatóhelyettese - néptánc-
tanárral táncházban ropta a város 
ifjúsága, ahol a talpalávalót a Tar-
soly zenekar húzta. 

- Megható pillanata volt az 
idei programoknak a hagyomá-
nyos labdarúgó torna megnyitó-
ja – folytatta -, melyet az idei év-
től kezdődően a székelykeresztúri 
testnevelő tanár és labdarú-
gó edző Demeter Miklós emléke 
előtt tisztelegve rendezünk meg. 
A nevét viselő emléktornával haj-
tunk főt az augusztusban elhunyt 
tanár úr több évtizedes edzői, pe-
dagógusi és a testvérvárosi kap-
csolatokat erősítő elkötelezett te-
vékenysége előtt. A programsoro-
zatot záró gálaműsoron Lengyel 
István szobrászművész által ké-
szített testvérvárosi plakett posz-
tumusz adományozására is sor 
került. 

Az idei rendezvényeknek külön 
ünnepi hangulatot adott a szerve-
ző Kőrösi iskola 40 éves születés-
napja. Ebből az alkalomból ünne-
pi műsorral várták erdélyi bará-
taikat. 

- A zászlóbehozatal is különle-
ges volt, hiszen az iskolai, a nemze-
ti és a városi lobogó mellett a szé-
kely zászló is behozatalra került, 
amely a mai erdélyi viszonyok kö-
zött különleges hangsúllyal bír. A 
felemelő kedves gesztust megha-
tódottan köszönte meg Simó Il-
dikó, a székelykeresztúri Petőfi 
Sándor Általános Iskola igazga-
tója. Ma, amikor Erdélyben nem 
loboghat a székely zászló a köz-
intézményeken – egy ilyen apró-
nak számító figyelmesség erőt ad 
a mindennapokhoz. Az ünnepsé-
gen nagy érdeklődés övezte a 40 

év képekben iskolatörténeti kiál-
lítást, majd Székelykeresztúr két 
kiváló, Pro Cultura-díjas táncosa,  
Mátéfi Zita és Mátéfi Csaba, va-
lamint Rafai Rajmund népzenész 
örvendeztették meg a nézőközön-
séget. Zárásként az iskolaudvaron 
elültetésre került a „Testvérvárosi 
fa”, hogy az új nemzedék is tovább 
ápolja a gyökeret eresztett és lom-
bot hajtott testvérkapcsolatokat.

A gazdag rendezvénysorozatot 
pompás gálaműsor zárta. Itt ke-
rültek elismerésre a több héten át 
zajló internetes honismereti ver-
seny és az évfordulós rajzpályázat 
díjazottjai. Az eredményhirdetést 
követően a táncegyüttesek vet-

ték birtokba a színpadot hamar 
rabul ejtve a közönséget, kivív-
va a többszöri vastapsot és az újra 
színpadra hívó ráadást – mondta 
a vendéglátó ember boldogságá-
val Kárpáti Zoltánné, a rendező 
dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola igazgatója, aki-
től azt is megtudhattuk, hogy a 
gyermekek hamarosan újra talál-
koznak, hiszen meghívást kaptak 
Székelykeresztúrra az iskolatör-
téneti kiállítás és az október 23-i 
ünnepi műsor bemutatására.

- Öröm látni, hogy az egyete-
mes emberi érzések jelen vannak 
a dunakeszi és a székelykeresztúri 
gyerekekben egyaránt. A bol-
dogság, az együttlétből fakadó 
öröm, a barátság átélése mara-
dandó emlék mindannyiuk szá-
mára – mondta Simo Ildikó, a 
székelykeresztúri Petőfi Sándor 
Általános Iskola igazgatója. 

– Nagyszerű érzés volt látni, 
hogy az azonos nyelv, az azonos 
kultúra, a néptánc közös megélé-
se milyen felemelő és élménydús 
pillanatokat szerezhet. Jó érzéssel 
tölt el, hogy együtt ünnepelhet-
tünk a néptáncgálán és a Kőrösi 
iskola jubileumi születésnapján. 
A negyvenéves iskola pedagógu-
sainak további, eredményekben 
gazdag éveket, örömdús, tanulni 
vágyó, mosolygós szép gyerekeket 
kívánunk, és azt, hogy ezt rend-
kívül tartalmas kapcsolatot a jövő 
nemzedékei ápolják, fénylő fák-
lyaként vigyék tovább.  

Simo Béla pedagógus, a test-
vérvárosi kapcsolatokért felelős 
székelykeresztúri önkormányza-

ti képviselő elmondta, hogy szá-
mukra az együttműködés legna-
gyobb értéke az anyaországbé-
li magyarokkal ápolt barátságot, 
a diákok örömteli találkozásait, a 
közös kulturális rendezvényeket, 
labdarúgó tornákat, evezős túrá-
kat, Erdély és Magyarország köl-
csönös felfedezésének életre szóló 
élményét jelenti. – Egy mondat-
ban kifejezve; boldogságot, örö-
möt, és szeretet jelent a Dunake-
szivel ápolt kapcsolatunk – mond-
ta a közkedvelt székelykeresztúri 
tanár.

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress 
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Meghivó

Dunakeszi Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves 
családját az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 62. évfordulójának 

emlékére rendezett

2018. október 23-án, 
10 órai kezdettel

Városi ünnepségre

Megemlékezés a forradalomról, 
tisztelgés az elesettek, a mártírok, 
a hősök és az áldozatok emléke előtt 
a kegyeleti parkban.

(Gólya emlékműnél)

Beszédet mond:
Nyíri Márton - Történelemtanár 

Közreműködik:
Gyombolai Bálint Előadóművész
Servite Ökumenikus Kórus 
Karvezető: 
Dr. Gyombolainé Kindler Edit

Koszorút helyez el:
Dióssi Csaba polgármester
Erdész Zoltán alpolgármester
Dr. Molnár György jegyző
Tuzson Bence országgyűlési képviselő

Dunakeszi szülötte, az egykori kiváló öttusa válogatott sportember, költő, 
az 1956-os forradalom hősi halottja tiszteletére avattak emléktáblát októ-
ber 5-én a nevét viselő, egy éve megnyílt városi tanuszodában.

Az ünnepségen 
Wittner Mária, 
Dunakeszi dísz-
polgára, halálra 

ítélt 56-os forradalmár emléke-
zett meg Gérecz Attiláról, akit a 
Rákosi rendszer 1950-ben össze-
esküvés vádjával 15 év fegyház-
ra ítélt, ám az 1954-es nagy du-
nai árvíz idején a váci börtönből 
megszökött, és a Dunát átúszva 
Budapestre menekült. Besúgták, 
ezért néhány nap „szabadság” 
után elfogták, és a fővárosban 
újra bebörtönözték, ahonnan 
1956. október 30-án szabadult. 
Szabadságharcosként november 
4-étől részt vett az utcai harcok-
ban. A Blaha Lujza téren kilőtt 
egy szovjet tankot, ahol egy gép-
pisztolysorozattal kioltották az 
életét – ismertette a fiatalon el-
hunyt forradalmár tragédiáját a 
másik ’56-os forradalmár. 

A költő Gérecz Attila tehet-
ségéről Wittner Mária azt mon-
da, hogy ő lehetett volna akár 
második Petőfink. Az egykori 
országgyűlési képviselő a már-
tírhalált halt költő egyik ver-
sének felolvasásával -, melyet 
1954-ben a Kisfogházban írt 
- emlékezett meg Gérecz At-
tiláról; Gyűlölni csak az tud/

aki már szenvedett,/de gyűlöl-
ni sem tud/aki csak szenvedett. 
- Sokat szenvedtünk, de soha 
nem gyűlöltünk! Mindent, 
amit kimondtunk, azt a haza 
szeretete diktálta, és nem a 
gyűlölet, mert a kettő egy lé-
lekben nem fér meg – mondta 
Wittner Mária.

Dióssi Csaba polgármester a 
fiatal sportember hősiességét, 
az elnyomórendszerrel szemben 
tanúsított bátor kiállását méltat-
ta, aki forradalmárként és sport-
emberként a mai ifjúság példa-
képe lehet.

Csoma Attila helytörténész, 
a József Attila Művelődési Köz-

pont igazgatója arról beszélt, hogy 
Gérecz Attila édesapja a Jármű-
javítóban dolgozott, a család a 
művelődési központ főbejáratá-
val szemben lévő házban lakott, 
Gérecz Attila itt élte ifjú éveit.

A tanuszodában Gérecz Atti-
la tiszteletére elhelyezett emlék-
tábla felavatása után Dióssi Csa-

ba megemlékezett - az ugyan-
csak az uszoda előcsarnokában 
elhelyezett emléktábla előtt - 
Tarcsai Györgyről, aki korábban 
hagyatékában 70 millió forintot 
adományozott a városi tanuszo-
da felépítésére.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Gérecz Attila emléktáblát 
avattak a városi tanuszodában

Akik a legtöbbet tették a sikeres testvérvárosi együttműködésért: 
Simo Béla, Simo Ildikó, Kollár Albin, 

Kárpáti Zoltánné, Kárpáti Zoltán

Wittner Mária és Dióssi Csaba leplezte le Gérecz Attila emléktábláját

Gérecz Attila nevét viseli a tavaly átadott tanuszoda
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Méltó megemlékezés 
az aradi vértanúk emléknapja 

alkalmából

Göd: Emléktáblát avattak 
Vécsey Károly tiszteletére

Az október 6-ai nemzeti gyásznap városi megemlékezésén ezúttal a váci 
Szakképzési Centrum I. Géza király közgazdasági szakgimnáziumának fi-
ataljai adtak - igazán lírai, az érzelmekre ható - műsort, majd a hagyomá-
nyokhoz híven a mártíroknak emléket állító terrakotta portrék megkoszo-
rúzása tette teljessé az eseményt.

Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából október 5-én városi megemlé-
kezést tartottak és emléktáblát helyeztek el az alsógödi Vécsey utcában, 
ahol az önkormányzat vezetői mellett jelen volt Göd országgyűlési képvi-
selője, és az ötletadó Búzaszem Iskola valamennyi tanára és diákja.

A megemlékezés szónoka Greff Tamás, a 
közgazdasági szakgimnázium történe-
lem szakos tanára volt.

- Mondják, hogy a történelmet a 
győztesek írják. Ugyanakkor nem feledkezhe-
tünk meg a történelmi igazságtételről sem, hiszen 
mindig az utókorra vár a nemzeti és világpoliti-
kai sorsfordító események értékelése. És ennek a 
mi 1848-1849-es forradalmunk és szabadsághar-
cunk esetében különös jelentősége van - emelte ki 
a szónok.

Mint fogalmazott, a történelmi igazságtételnek 
köszönhető, hogy aradi mártírjainkat és a szám-

talan névtelen áldozatot hősként tiszteljük, gene-
rációról generációra példaképnek állítjuk.

- Fontos felelőssége az utókornak a nem fele-
dés, az, hogy hőseink nemzetért vállalt áldozatát 
mindig, minden korban kellően értékeljük, meg-
becsüljük - zárta szavait a szónok.

Az esemény zárásaként az intézmények kép-
viselői koszorúkat helyeztek el a vértanúk em-
lékoszlopainál, az önkormányzat nevében 
Mokánszky Zoltán alpolgármester koszorúzott, s 
számos magánszemély is csokrokat helyezett el a 
mementóknál. 

Ribáry Zoltán

Üdvözlő beszédé-
ben Markó József 
polgármester kö-
szönetet mondott 

a Buzaszem Iskolának az ötle-
tért, hogy a város emléktáblával 
tisztelegjen az Aradon kivégzett 
1848-as honvéd vezérőrnagy, 
Vécsey Károly emléke előtt. A 
polgármester elmondta: az ara-
di vértanúk közül eddig kilenc-
nek a nevét viseli Gödön utca.

Tuzson Bence államtitkár, a 
térség országgyűlési képviselő-
je elmondta, hogy Vécsey Ká-
rolyt a tábornokok közül utol-
sóként végeztek ki Aradon. Az 
emléktáblán Kossuth szavai ol-
vashatóak, melyekkel Vécsey 
bátorságáról szól. 1849-ben, a 
szabadságharc utolsó hónapja-
iban a tiszteknek végső választ 
kellett adniuk arra a kérdésre, 
hogy hová fognak állni: a csá-
száriak oldalára, hiszen kötöt-
te őket a császárnak tett korábbi 
eskü, vagy harcolni fognak Ma-
gyarország szabadságáért, füg-
getlenségéért, a későbbi nemze-
dékek jövőjéért.

Ők a nemzet mellett döntöt-
tek, s ezzel máig ható példát ad-
tak minden magyarnak.

Horváth Szilárd, a Buzaszem 

Alapítvány elnöke arra emlé-
keztette a diákjait, hogy az em-
léktáblát ezentúl mindennap 
láthatják az iskolába jövet – szá-
molt be a Gödi Körkép.

Naponta gondolhatnak Vé-
csey tábornokra és társaira, arra, 
hogy milyen nagyszerű emberek 
voltak valamennyien. Nem volt 
véletlen, hogy a császári hadse-
reggel szemben csatákat nyertek, 
mert ezek a fiatal tisztek rendre 
meg tudtak lepni a császári tá-
bornokokat. Fiatalos hévvel ott 
támadtak, ahol nem számítot-
tak rájuk, s nemcsak kiváló kato-
nák, hanem igazi bajtársak vol-
tak, katonáik szeretetét és tisz-
teletét kiérdemlő közösség építő 
emberek.

Az újonnan beépülő területe-
ken az utcanévválasztás során 
az önkormányzat a többi négy 
aradi mártír nevét is megörökíti 
majd. Az idei emléktábla-avatás 
pedig hagyományteremtő alka-
lom volt. Az aradi vértanúk em-
léknapján ezentúl – legalábbis 
az elkövetkező 12 évben – egy-
egy emléktáblát avat majd a vá-
ros az Aradon hősi halált halt 
mártírokról elnevezett utcák-
ban.

Forrás: Gödi Körkép

Az emléktábla szövege:

Gróf Vécsey Károly
(1803. november 24. – 

1849. október 6.) honvéd ve-
zérőrnagy, egyike az Aradon 
kivégzett tizenhármaknak.

„Az Isten áldja meg tá-
bornok urat úgy, ahogy Önt  
a haza áldja, melynek Ön oly 
nagy szolgálatot tett.”

 Kossuth Lajos

Állíttatta Göd Város Ön-
kormányzata, 2018.

Az Önkormányzat és az iskolák, valamint a civil közösségek képviselői helyezték el az emlékezés virágait

Az emléktáblánál lerótta kegyeletét Tuzson Bence és Markó József
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Vác: aktuális 
polgármesteri tájékoztató 

Vácrátótra érkezett 
a vándorkiállítás

Közösségi összefogással újul meg 
a felsőgödi templom orgonája

18. Kaleidoszkóp VersFesztivál Vácott

Fördős Attila polgármester a városházán tartott sajtótájékoztatón a zöld-
hulladék elszállítással, a Kosdi útra tervezett körforgalommal, a Vásártéri 
épülettorzók bontásával és a főtéri ideiglenes jégpálya építésének előké-
szítésével kapcsolatban is tájékoztatást adott. 

Vácrátótra érkezett a Mátyás király tiszteletére szentelt emlékév alkalmá-
ból összeállított, a "Hunyadiak dicső kora" című vándor emlékkiállítás.

Közösségi összefogással újítják fel a felsőgödi templom 200 éves orgoná-
ját. A csaknem százhúsz adományozóhoz Juhász Attila, a Piramis Építő-
ház Kft. tulajdonosa, az újHÁZ Centrum Igazgatóságának elnöke is csatla-
kozott, mert hisz a közösségi összefogás erejében és személyesen is kö-
tődik a templomhoz, illetve a városhoz.

Neves színházak, zenekarok előadásai, versmondás és izgalmas filmes al-
kotások várják majd az idei Kaleidoszkóp VersFesztivál nézőit november 
22-től 25-ig Vácott. A Magyar Versmondók Egyesületének pódiumművé-
szeti seregszemléjén még étteremszínház is lesz, ahol a produkciók ver-
seit megeheti a vendég...

A polgármester kö-
szönetet mondott a 
Szervezési és Tájé-
koztatási Osztály-

nak és a közreműködőknek 
az Aradi Vértanúk Emléknap-
ja városi megemlékezése méltó 
megrendezéséért.

- A testvérvárosi kapcso-
lat negyed százados jubileu-
ma alkalmából népes delegá-
cióval képviseltük városunkat 
Donaueschingen kiemelkedő 
jelentőségű, vásárral és szóra-
koztató fesztivállal színesített 
hagyományos őszi eseményén. 
Öröm, hogy nagy sikerrel mu-

tatkozhatott be a rendezvényen 
a Forte Fotóklub Vác. A látoga-
tás váci termelők bemutatko-
zására is lehetőséget adott, öt 
standon mutathatták be porté-
káikat - emelte még ki Fördős 
Attila az utóbbi hetek esemé-
nyei közül.

Említést tett az erdélyi test-
vérvárosból, Székelyudvar-
helyről érkezett két kórus két 
koncertjéről is.

A polgármester a félreérté-
sek elkerülése végett megerő-
sítette, hogy a Váci Hulladék-
gazdálkodási Kft. továbbra is 
ütemterv szerint a megszokott 

kétheti rendszerességgel dec-
ember 1-ig folytatja a zöldhul-
ladék elszállítását. 

- Miután a regionális felada-
tokat ellátó, nem váci társaság 
közleményt adott ki, miszerint 
felfüggeszti illetékességi terüle-
tén a zöldhulladék elszállítást, 
sajnos számítanunk kell arra, 
hogy a környező településekről 
sokan hozzánk hozzák majd az 
ilyen jellegű hulladékot, ami új 
kihívást, nagy terhet jelenthet - 
mondta Fördős Attila.

A városvezető ismertette, 
hogy tovább folytatódnak az 
egyeztetések a Kosdi út - Telep 
utca kereszteződésébe terve-
zett körforgalom kiépítésének 
engedélyeztetése érdekében – 
írja a vac.hu.

- Fontos előrelépés, hogy a 
Vásártér területéről eltűnnek 
az épülettorzók, amelyek egy-
részt omlásveszéllyel fenyeget-
tek, másrészt járványveszély-
lyel is számolni kellett. Előre 
kellett sorolni a terület rende-
zését, már csak a lakosság ré-
széről jelzett igény alapján is - 
emelte ki a polgármester.

Fördős Attila elmondta még: 
a tervek szerint az előttünk 
álló téli időszakban is lesz ide-
iglenes jégpálya a főtéren, meg-
kezdődtek az ezzel kapcsolatos 
egyeztetések.

Fotó: KesziPress

- Nagyon fontos ez a kiál-
lítás, amely emlékeztet arra, 
hogy Mátyás és családja ho-
gyan védték, miként gyara-
pították az országot, múlha-
tatlan példát adva az utókor-
nak, mindannyiunknak - fo-
galmazott rövid köszöntőjében 
Spiegelhalter László polgár-
mester.  

Lukács Balázs, a szervező 
KDNP helyi elnöke kiemelte, 
hogy Mátyás királyra - mint 
Magyarország és Európa egyik 
védelmezőjére - meghatározó 
jelentőségű uralkodóként, el-
évülhetetlen életművű politi-
kusként tekinthetünk.

- Nem tekinthetünk el attól, 
hogy Mátyás királyról sokan 
elsősorban a hozzá kapcsolódó 
mondák és mesék alapján al-
kotnak képet maguknak, hosz-
szan sorolhatnánk ezeket az 
irodalomból ismert történe-
teket. Ezért fontos, hogy en-

nek a kiállítás-
nak a tablói a fi-
atalabb generá-
ciók tagjainak is 
segítik a törté-
nelmi háttér mé-
lyebb megértését 
- mondta a helyi politikus.

Szavai szerint a kiállítás 
egyik fontos üzenete, hogy 
mennyire fontos a múlt meg-
becsülése, a szellemi-kulturá-
lis értékek védelme.

- Nagy öröm egy Mátyás ki-
rályról szóló emlékkiállítást 
megnyitni, mivel sem ideha-
za, sem a Kárpát-medencé-
ben senkinek nem kell ma-
gyarázni, hogy kiről van szó. 
Hiszen köztudott, hogy nagy 
hadvezér, nagy király volt, 
közismert, hogy hogyan véd-
te meg az országát, hogyan fi-
gyelt oda a magyar kultúra ne-
mesítésére, hogyan állt ahhoz, 
hogy az egyházat is szolgál-

ni tudja. Úgy is fogalmazhat-
nék, hogy nem kell neki a rek-
lám - mondta Rétvári Bence, a 
választókerület országgyűlési 
képviselője, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának par-
lamenti államtitkára.

Mint fogalmazott, nemze-
tünk nagyon igényli a sikerél-
ményeket, és mivel a magyar-

ság Kárpát-meden-
cei történetének első 
ötszáz éve jobban 
bővelkedik ilyen 
történelmi igazodá-
si pontokban, ered-
ményekben, mint a 
második ötszáz év, 
ezért jó visszagon-
dolni a régmúlt idő-
szakaira.  

Gaál Gergely, a 
Mátyás király em-

lékév tanácsadó testületének 
elnöke elmondása szerint a 
nemzetpolitikai államtitkár-
ság elhatározott célja, hogy - 
évfordulókhoz kapcsolódóan - 
minden esztendőben a közép-
pontba állítson egy, a magyar-
ság történelmében meghatáro-
zó történelmi személyiséget. 

A Mátyás király Emlékévet 
a magyar kormány Nemzetpo-
litikai Államtitkársága hirdet-
te meg a 2018-as évre a nagy 
uralkodó, Hunyadi Mátyás 
születésének 575., trónra lépé-
sének 560. évfordulója alkal-
mából. 

Hajós A. Zalán

2018 szeptemberében a Felső-
gödi Római Katolikus Jézus 
Szíve Templomba ünnepélyes 
hangverseny keretében tért 
vissza a 200 éves orgona ját-
szóasztala, amelyet idén tavasz 
óta renoválnak. A gödi temp-
lom 1923-as alapítása után, 90 
évvel később a Bozóky Gyula 
Alapítvány gondoskodott ar-
ról, hogy megvalósuljon az or-
gona felújításának első fázisa. 

„Úgy gondolom, hogy akár 
a jelenlévők, de a távolmara-
dók is érdeklődéssel hallgat-
hatják meg az orgona bemuta-
tó átadás-átvételi zeneszáma-
it. Minden lehetőséget meg-
ragadok, hogy megköszönjem 
a közel 120 adományozónak, 
hogy az első ütem megvaló-
sítását támogatta” – emelte ki 
Veres Mihály, a Bozóky Gyu-
la Alapítvány kuratóriumának 
elnöke.

„Személyesek a kötődéseim 

Gödhöz, a templomhoz és az 
azt körül ölelő térhez. Csalá-
dunk vallásos, templomjáró, és 
nálunk odahaza mindig fontos 
volt a törekvés a közösségért te-
vésre, méghozzá valami hasz-
nos, maradandó formában. Jó 

érzés tudni, hogy abban, ahogy 
megszépült, átalakult a temp-
lom, nekem is részem van. Re-
mélem, egyre több helyi vállal-
kozás áll mellénk” – tette hoz-
zá Juhász Attila.

Az orgona teljes felújítása a 
templom felszentelésének 95. 
évfordulójára, 2019. szeptem-
ber 14-re készül el.

Az újHÁZ Centrum a tár-
sadalmi felelősségvállalás je-
gyében Jót tenni jó címmel 
indított kampányt 2016-ban. 
Az építőanyag kereskedel-
mi vállalat célja, hogy felhív-
ja a figyelmet: országos háló-
zata a lokálpatriotizmus és az 
emberségesség jegyében mi-
lyen jó ügyek mellé áll. Így kí-
vánnak másokat is motiválni 
arra, hogy közösségük aktív 
tagjaként tisztelettel és segítő 
szándékkal forduljanak egy-
más felé.

Fotó: KesziPress

Így kerül egyszerre a fülbe és 
a tányérba Anyám tyúkja, s 
kapunk ízelítőt a házasság 

rejtett titkaiból egy tatárbifsztek 
mellett – ígéri Lutter Imre, a 
VersFesztivál igazgatója és Kis 
Domonkos Márk, a Váci Duna-
kanyar Színház igazgatója.

 Az ősz nagy durranásaként 
érkezik a Váci Dunakanyar 
Színházba, illetve néhány kon-
cert és színházi előadás erejéig 
a szomszédos Rubra Art Lounge 
étteremben Közép-Európa leg-
nagyobb verses fesztiválja. A hi-
vatásos előadók versenyében és a 
fesztiválprogramban is izgalmas 
előadások szerepelnek: Arany 
János humorára épít a felvidé-
ki Csavar Színház Jóka ördö-
ge, valamint a nyíregyházi Mó-
ricz Zsigmond Színház Arany-
metszés című előadása. Utóbbi 
egy merőben új felfogású, élőze-
nés, humoros, néhol szívet me-
lengető produkció Arany és Pe-
tőfi művei alapján. Akik játszák: 
a Jászai Mari-díjas Pregitzer 
Fruzsina, Dézsi Darinka, Gulá-

csi Tamás és Rák Zoltán, a ze-
nei hangulatot Olajos Gábor és 
Karap Zoltán teremtik meg. De 
fergeteges komédiát láthatunk 
az Első Magyar Versszínház és 
a Csavar Színház Dorottya c. 
ifjúsági előadásában is. A ka-
posvári Csiky Gergely Színház 
Hunyadkürti György Jászai Ma-
ri-díjas, Érdemes Művész mono-
drámájával, A nagybőgővel, va-
lamint Borbély Sándor a Karin-
thy Színház korábbi darabjával, 
Az apostollal, a pécsi színház, az 
Escargo Hajója a Jónás könyvé-
vel érkezik, a Turay Ida Színház 
pedig Szerednyey Béla rendezé-
sében, Bencze Ilona Jászai Ma-

ri-díjas, Érdemes Művész fősze-
replésével mutatja be a Zita című 
történelmi játékot.

Kifejezetten az ínyenceknek 
szól a Soproni Petőfi Színház 
előadása, a Jelenetek egy házas-
ságból, ahol a darab végén el-
hangzik a sokszor feltett kérdés-
re a válasz is a főszereplő házas-
pártól (Gál Tamás és Kiss Szil-
via), akik az életben is egy párt 
alkotnak: menjünk étterem-
be, mit együnk? Tatárbifszteket 
sörrel! S a vendégek helyben el 
is fogyaszthatják a színészek-
kel az említett darabbéli vacso-
rát. Éppúgy, ahogy a Kávészü-
net zenekar Csonka vers, avagy 
Anyám tyúkja megy a levesbe c. 
koncertjénél a tyúkhúslevest és 
a költői menüt. Utóbbi két pro-
dukciót ugyanis a Rubra Art 
Lounge-ban kialakított Rubra 
Színpadnál, reneszánsz hangu-
latban, vacsorával az előadás vé-
gén fogyaszthatja a közönség.

Bővebb információ: 
www.dunakanyarregio.hu
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Életjáradékkal segítik 
a sződligeti időseket

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az októberi ülé-
sén egyhangú szavazással elfogadta, hogy 2019. január 1-től településün-
kön is elinduljon a „Lakásért életjáradék” program.

A helyi idős polgárokat 
anyagilag támogató 
rendszer bevezetésének 
indoklásaként Juhász 

Béla polgármester az ülésen hang-
súlyozta: „Sződliget vezetése szá-
mára fontos dolog az önkormány-
zat idősekért vállalt cselekvő fele-
lőssége. Ehhez elengedhetetlen egy 
helyi szintű aktív időspolitika és a 
helyi idősügyi tevékenység. Mind-
ezek tudatában és a célok megfo-
galmazásában újra gondoltuk az 
Önkormányzat szerepét.” 

Az elfogadott rendelet szerint 
a sződligeti ingatlantulajdonos a 
szerződéskötés után 15 napon be-
lül megkapja az ingatlan árának 
10 %-át, majd ezt követően ha-
vonta életjáradékot kap az önkor-
mányzattól, amelynek összege inf-
lációkövető. Élethosszig használ-

hatja ingatlanát, amely halála után 
Sződliget tulajdonába kerül. 

Életjáradéki szerződés azzal 
a Sződligeten állandó lakóhely-
lyel rendelkező, legalább 65 éves 
nyugdíjas személlyel köthető, aki 
a nagyközség közigazgatási terüle-
tén lévő lakóingatlana tulajdonjo-
gát az Önkormányzat által nyújtott 
életjáradéki szolgáltatás fejében 
felajánlja az önkormányzat részé-
re és megfelel a rendeletben foglalt 
feltételeknek. A szerződés megkö-
tését az érintett ingatlantulajdonos 
idős személy kezdeményezheti a 
Polgármesteri Hivatalban elérhető 
formanyomtatványon. A szerző-
dés megkötéséről az önkormány-
zat képviselő-testülete dönt. 

A rendelet részletes szöve-
ge a pontos feltételrendszerrel és 
a szükséges nyomtatványokkal 

megtalálható a www.szodliget.hu 
címen elérhető weboldalon, de ter-
mészetesen a hivatal munkatársai 
készséggel adnak felvilágosítást az 
érdeklődőknek.

Példa a „Lakásért életjáradék” 
program összegszerűségére

Tegyük fel, hogy a Sződligeten 
élő 80 esztendős Mari néni 2019. 
januárjában megköti a szerző-
dést az önkormányzattal, amely-
nek alapja a 20 millió forint érté-
kű, saját tulajdonú ingatlana. Mari 
néni a szerződés aláírását követő 
15 napon belül egy összegben kap 
2 millió forintot. Ezt követően ha-
láláig minden hónap közepéig kap 
az önkormányzattól 76 ezer forin-
tot, ami az éves inflációs százalék-
kal évente növekszik – olvasható – 
többek között - Juhász Béla polgár-
mester sajtóközleményében.

Göd: Hamarosan a város 
tulajdonába kerül a golfpálya

XII. Szüreti Lovas 
Fesztivál Gödön

Utolsó fázisába érkezett az a hosszú évek óta tartó tárgyalás sorozat, 
amelyet a golfpálya területének megvásárlása érdekében folytatott az ön-
kormányzat az ingatlan tulajdonosával, a CIB Bankkal – írja a Gödi Körkép.

Idén is a hagyományos helyszínen, a Feneketlen-
tó melletti réten rendezték meg a Szüreti Lovas 
Fesztivált október 6-án, szombaton.

A pénzintézet ingat-
lanportfolióját ke-
zelő Recovery Zrt.-
vel már szeptember 

elején sikerült megállapodnia 
a városvezetésnek, október 
elején pedig a terület megvá-
sárlásával kapcsolatos utol-

só akadály is elhárult: a kor-
mány engedélyezte az ehhez 
szükséges hitel felvételét. 

A képviselő-testület meg-
hozta a végső döntést az in-
gatlan megvásárlásáról, igy 
megkezdődhetnek a szerző-
déskötés es a tulajdonba vé-

tel lépései. Az egykori golf-
pálya az elképzelések szerint 
a jövőben a város közpon-
ti parkja lehet, hasznosításá-
ról pedig a lakosság bevoná-
sával hoz majd döntést az ön-
kormányzat. 

Fontos, hogy a város tulaj-

donába kerül a volt gyakor-
lópálya is, amelyen megépül-
het a nyolcosztályos, 24 tan-
termes új általános iskola. A 
kiviteli tervek elkészítése ha-
marosan megkezdődhet.

K. B.
Forrás: Gödi Körkép A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali 

kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál 
az alábbi munkakörök betöltésére:

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE CSŐSZERELŐ 

Feltételek: 
- Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább 

1 éves gyakorlat a szakmában
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely 

(Fót, Göd)
- "B" kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
- Láng -és ívhegesztési képesítés és/vagy gyakorlat

- Dunakeszi lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Munkaruha
- Szolgálati telefon

- Továbbképzés
- Barátságos, családias munkalégkör

- Változatos munkavégzés

Érdeklődni Párzsi Attila karbantartási vezetőnél 
(mobil: +36-30-9706-491)

BUSZVEZETŐ

Feltételek:
 -"D"kategóriás jogosítvány, min. 3 év gyakorlat 

Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

- Szolgálati telefon
- Barátságos, családias munkalégkör

- Változatos munkavégzés
- Azonnali kezdés

Érdeklődni Glasza Gábor városüzemeltetési 
vezetőnél (mobil: +36-30-261-6351)

Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail 
címre várjuk a titkárságon.

EXTRÁN FŰTÖTT SÁTORBAN 
ÉLVEZHETI A MŰSORT!

A bográcsos főzőver-
senyre benevezett tu-
catnyi csapat már reg-
gel 8 órakor hadrendbe 

állt: sorra gyúltak a tüzek a kondé-
rok alatt, s hamarosan finom illa-
tok csalogattak újabb és újabb ér-
deklődőket a Duna-part közelébe.

Pontban tízkor kezdődött a Ha-
gyományőrző Kelevézek szüretre 
hangoló műsora, majd sorra kö-
vették egymást az érdekesebbnél 
érdekesebb programok. A József 
Attila Művelődesi Ház jóvoltából 
kézműves foglalkozások vártak a 
gyerekeket, majd a harangszóval 
együtt megérkeztek a lovas felvo-
nulók is, nem csupán Gödről, ha-
nem a környező településekről is.

Ezt követően került sor az ün-
nepélyes fesztivál megnyitó-
ra, Markó József polgármester es  
Tuzson Bence országgyűlési kép-

viselő köszöntötte a réten egybe-
gyűlteket.

A szabadtéri színpadon előbb 
Dézsi Yvett es Harkai Anett nö-
vendékei tartottak táncbemutatót, 
majd a Heavenwards Dance Studio 
fellépése következett, Paulov Dóra 
vezetésével. A legkisebbeket pedig 
a Maszk Babszinhaz előadása bű-
völte el.

A XII. Szüreti Lovas Fesztival 
főszervezője Gusztos Gábor (GRG 
Bt.) volt. A nagysikerű rendez-
vényt Göd Város Önkormányza-
ta, a József Attila Művelődesi Ház, 
a Fakusz barkacsbolt, a Fetis Kft., 
a XV. Camion Kft., a Gödi Otthon 
Kft. és számos más gödi vállalko-
zás támogatta.

W. B.
Fotó: Bea István

Forrás: Gödi Körkép
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Siófokon szenzációs bajnoki 
bravúr, itthon fájó kupa vereség 

Tíz éves a dunakeszi 
Horze Lovas Áruház

A Váci NKSE NB I-es csapata remekül kezdte a 2018/19-es bajnoki idényt, 
melynek egyik „gyöngyszeme” a Siófok elleni idegenbeli szenzációs bra-
vúr volt, melyet követett a váci arénában gigászi küzdelemben két vállra 
fektetett Kisvárda elleni újabb győzelem. Remek előjelekkel, óriási biza-
kodással tekintett mindenki az EHF-kupa második fordulójában a Siófok 
elleni – immár „nemzetközi” – szereplés első összecsapására.

Dunakeszi déli határában tíz éve nyitotta meg kapuit a Horze Lovas Áru-
ház, melynek születésnapi ünnepségét a lovassport kiemelkedő személyi-
ségeivel , valamint Dunakeszi polgármesterével együtt ünnepelték. Dr. Fe-
hér Károly, a Lovas Szövetség korábbi sajtófőnöke köszöntötte a vendé-
geket:  Dióssi  Csaba polgármestert, Dallos Gyula örökös magyar bajnok 
díjlovaglót, és a fogathajtás klasszikusait a Lázár testvéreket, majd Kalkó 
Balázs az áruház igazgatója elmondta az ünnepi beszédét. 

EHF-kupa: GVM-Europe Vác – Siófok KC 22-35 (12-18)

Megvalósul a Dunakeszi – Budapest kerékpárút

Dunakeszi Város Önkormányzatának évek óta fennálló törekvése az EuroVelo 6 nemzetkö-
zi kerékpárút Budapest és Dunakeszi közötti, hiányzó szakaszának kivitelezése, amelyre 
már meg van a kormányzati döntés és az állami beruházás építési engedélye is.

Háromsávos pálya épül

Kétségtelen, hogy a 
Balaton-parton kiví-
vott 29-28 váci győ-
zelem reményt adott 

Szilágyi Zoltán lányainak, 
hogy az EHF-kupa két mérkő-
zésén is bizonyítsák tehetségü-
ket az idegenlégiós kiválósá-
gokkal teletűzdelt nemzetközi 
„hadtest” ellen, amely csak ne-
vében magyar. 

Szombat délután – a mun-
kanap és a televíziós közvetí-
tés ellenére – is megtelt a váci 
aréna, melyben a lelkes szur-
kolók egy emberként buzdí-
tottak a hazai együttest, zú-
gott a: Ria, Ria, Hungária! Haj-
rá Magyország! A hazai pub-
likum rendkívül sportszerűen 
megtapsolta a bevonuló Siófok 
játékosait is. 

Aztán útjára indult a nagy 
izgalommal várt nemzetközi 
kupa mérkőzés, melyen a játé-
kot kezdő vendégek Böhme ré-
vén az első perc végén betalál-
tak Arenhart kapujába, ami-
re a junior világbajnok Ká-
csor gyönyörű  találatával ér-
kezett a hazai válasz. A gyors 
ritmusban induló összecsapá-
son Tor Odvar Moen együtte-
se újból magához ragadta a ve-
zetést. Két tehetséges magyar 
lány, Hámori és Helembai re-
mek összjátékából a beálló pa-
rádés góljával ismét sikerült 
egyenlítenie a váci csapatnak. 
A sportcsarnok a hazai szur-

kolók hangját visszhangoz-
ta, akik a váci vezetés meg-
szerzésében bíztak, ám helyet-
te újfent a vendégeknél volt az 
előny, melyet az GVM-Europe 
Vác kiváló horvát jobbszél-
sője, Jovetic egalizált (3-3) az 
5. percben. Innentől kezd-
ve mindvégig a Balaton-par-
ti együttesnél volt az előny, a 
13. percben 6-9-es állásnál elő-
ször kért időt a váciak fiatal 
trénere, aki később kapuscse-
rével, a szélsők váltogatásával, 
és még számos szakmai variá-
cióval igyekezett „fogást talál-
ni” a vendégeken, sikertelenül. 
Az első félidőt négygólos ven-
dég vezetéssel zártak a csapa-
tok, amely váci szempontból a 
találkozó második felében már 
jóval nagyobb különbségű volt. 
A 45. percben tíz góllal vezet-
tek Kobeticék, aki egyébként a 
találkozón egymaga kilencszer 
volt eredményes, öt perccel 
a vége előtt már tizenkét gó-
los siófoki előnyt mutatott az 
eredményjelző. Végül a Siófok 
fölényes (22-35) győzelmet ara-
tott a GVM-Europe Vác ottho-
nában.  

A Duna-parti összecsapásra 
jóval pihentebben érkező Sió-
fok szemmel láthatóan jobban 
bírta a nagy iramot -, amely a 
bajnokságban a szerény képes-
ségű, pont nélküli sereghaj-
tó Eszterházy SC otthonában 
gyakorolhatta a taktikai ele-

meket a Vác elleni kupa mér-
kőzésre -, míg Kácsoréknak 
minden fizikai és szellemi ere-
jüket mozgósítaniuk kellett a 
Kisvárda elleni győztes mér-
kőzésen. Sérülés miatt hiány-
zott a csapatból az ifjúsági vi-
lágbajnoki ezüstérmes Kuczora 
Csenge, aki Siófokon hat góllal 
tette le a névjegyét. Ugyancsak 
a maródiak listáján szerepelt a 
vállsérüléssel bajlódó Barján 
Bianka is. 

A váci lányoknak a fájó vere-
ség ellenére sincs okuk elkese-
redni, mert nagyszerűen küz-
döttek. A tehetséges magyar 
fiatalok és a négy idegenlégi-
ós kiválóság remek csapatot, 
nagyszerű közösséget alkot-
nak, amely a tapasztalt szak-
mai igazgató, Németh And-
rás, és szép szakmai jövő előtt 
álló Szilágyi Zoltán vezetőedző 
irányításával biztos, hogy sok 
örömteli pillanatot szereznek 
még népes szurkolótáboruk-
nak. 

A váci szurkolók a találko-
zó után vastapssal jutalmaz-
ták Helembaiék sportember-
hez méltó küzdeni akarását, 
akikkel együtt énekelték nem-
zeti imádságunkat. 

Az EHF-kupa mérkőzés visz-
szavágóját október 20-án, 18 
órai kezdettel rendezik Siófo-
kon. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Kiemelte: Tíz év-
vel ezelőtt azzal a 
szándékkal nyitot-
ták meg az üzletet, 

hogy a lovassport kedvelőinek 
jó minőségű és széles választé-
kú árukészletet tudjanak bizto-
sítani. 

- Elértük, hogy üzletünk a 
határokon túl is ismertté vált, 
Szerbiában, Romániában, 
Szlovákiában, Horvátország-
ban, ugyanis ezekben az orszá-
gokban is értékesítenek. Or-
szágszerte több Horze boltot és 
márka képviseletet nyitottak, 
valamint létrehoztak egy mo-
dern webáruházat.

„ Tevékenységünkkel hozzá-
járultunk ahhoz is, hogy Ma-
gyarországon a lovaglás egyre 
népszerűbbé váljon, hogy egy-
re többen hódoljanak eme szép 
sportnak, hiszen a magyar 
nemzet lovas nemzet. „

Köszönetet mondott baráta-
inak, munkatársainak, a lovas 
sport képviselőinek, hogy az 
áruházat támogatták törekvé-
seik megvalósításában. 

Lázár Vilmos is elismerését 
fejezte ki az áruházat létreho-
zó Kalkó testvérek felé.

„A gazdasági világválság 
éveit éltük 2008-ban. Amikor 
hallottam, hogy a befektetők 
egy ilyen nagy volumenű áru-

ház megvalósításában gondol-
kodnak, akkor magam is kicsit 
félve a gondoltam arra, hogy az 
új lovas áruház mennyire lehet 
sikeres többi jelen lévő a piaci 
szereplő mellett ebben az idő-
szakban?! Amikor találkoztam 
a Kalkó testvérekkel, megálla-
pítottam, hogy a Horze szemé-
lyükben „jó lóra tett”!  Láttam 
a szemükben az elhivatottsá-
got, és elkötelezettséget, amivel 
munkához láttak, és a nehéz-
ségek leküzdéséhez szükséges 
alázatot. Az idő őket igazolta, 
hiszen ma az ország meghatá-
rozó lovas áruháza mellett áll-
hatunk itt. Ennél is nagyobb 
elismerés az, hogy befogadott 
benneteket a lovas társada-
lom.” – mondta Lázár Vilmos, 
a Magyar Lovas Szövetség el-
nöke.

Dióssi Csaba polgármes-
ter ünnepi beszédében vissza-
emlékezett a tíz évvel ez előtti 
megnyitóra, melyen szintén je-
len volt.

„Viszonylag ritkán járok 
cégalapítási rendezvények-
re, de akkor úgy éreztem, ide 
el kell jönnöm. A lovas sport 
gyökereink szempontjából is 
meghatározó. Ez a sport a vá-
rosunk életében igen fontos 
szerepet töltött be.  A 19. szá-
zad közepétől a település, az 

alagi rész fejlődését jelentő-
sen meghatározta, hogy a lo-
vassport éppen milyen idősza-
kát élte. A városban működő 
vállalkozások sikere összefo-
nódik a település fejlődésével, 
hisz az iparűzési adó bevéte-
lek nagyban meghatározzák 
ezt. Abban vagyunk érdekel-
tek, hogy ilyen jól működő, 
adófizető vállalkozások mű-
ködjenek Dunakeszin, miként 
számukra is az az előnyös, ha 
jól szervezett önkormányzat 
keretei között folytathassák 
tevékenységüket.” – fogalma-
zott ünnepi beszédében Dióssi 
Csaba polgármester.

Dallos Gyula az áruház sike-
réről a következőket mondta:

„Van egy nagyon jó vezető-
sége, egy nagyon jó kollektí-
vája, van egy bőséges, minden 
igényt kielégítő árukészlete. De 
ami ennél is több, azok az em-
beri gesztusok, melyekkel az 
áruház minden lovas rendez-
vényhez hozzájárul szponzorá-
lás címén. Azt kívánom, hogy 
tartsátok meg e nemes szokást, 
mert ezzel nem csak egy üzle-
ti politikát tudtok sikerre vin-
ni, hanem, az egész lovas társa-
dalmat tudjátok felszerelni, ki-
szolgálni.”

Forrás: Telekeszi TV

A kerékpárút a 2. számú 
főút mellett halad majd, a 
Lukoil benzinkútnál szét-
válva az útnak lesz egy tu-

risztikai része, valamint a jelenlegi, 
Fő úton haladó kerékpárut csatla-
kozik majd a nemzetközi kerékpár-
úthoz. A két szakasz összekötő ré-
sze önkormányzati önerőből való-
sul meg. A turisztikai útvonal a Du-
na-parti szabad strandál a Liget ut-
cai kerékpárúthoz csatlakozik majd. 
Az új szakasz az EuroVelo 6 nemzet-
közi kerékpárút részét képezi majd 
összesen három sávval, melyek kö-
zül egy az előzést szolgálja.

A kivitelező a NIF Zrt., a beruhá-
zás várhatóan 2019. év végére való-
sul meg.

Dunakeszi életében ez az év a fej-

lesztésekről, a városi utak felújí-
tásáról, járdaépítésekről is szól. 
Szeptember végére elkészült a 
nagy forgalmú Hunyadi út több 
száz méteres szakaszának felújí-
tása, javában tart Dunakeszi má-
sik jelentős gyűjtőútjának, a Rákó-
czi útnak a korszerűsítése, aszfal-
tozása, melyet a hónap végén ve-

hetnek birtokukba a közlekedők.  
A NIF Zrt. kivitelezésében épülő 
EuroVelo6 kerékpárút építése mel-
lett a városi önkormányzat a Szent 
István iskola tavaly átadott 24 tan-
termes új épületétől – a Repülőté-
ri úton – a Fóti útig új kerékpárutat 
épít, amely becsatlakozik a városi 
kerékpárúthálózatba – nyilatkoz-

ta laptársunknak, a Dunakeszi Pol-
gár városi magazinnak adott inter-
júban Sipos Dávid. Dióssi Csaba pol-
gármester kabinetvezetője kiemelte; 
a forrás rendelkezésre áll, a beruhá-
zás hamarosan indul. Az interjúból 
az is kiderült, hogy a Repülőtéri ke-
rékpárút építése mellett párhuza-
mosan dolgoznak a városi kerékpár-

út körgyűrű kiépítésének előkészü-
letein. – A tényekhez tartozik az is, 
hogy ennek, a több százmilliós be-
ruházás forrásai viszont még nem 
állnak rendelkezésünkre. Emellett 
aprónak tűnhet, de a gyalogosokon 
kívül a kerékpárral közlekedők szá-
mára is fontos, hogy megkezdődött 
az „okos zsebra” kiépítése a 2. számú 
Fő úton, a Polgármesteri Hivatalnál, 
melynek lényege, hogy a szenzoros 
oszlopok érzékelik a gyalogosokat, 
akik át akarnak kelni a zebrán. 

Az aszfaltba épített LED lámpák 
villogása figyelmezteti az autóso-
kat a gyalogátkelőhelyre, ezzel köny-
nyebben megelőzhetőek a balesetve-
szélyes helyzetek – mondta a kabi-
netvezető.

(B. Szentmártoni)
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Kardos Tibor és Kardos Éva kiállítása
a könyvtár galériájában

"Történelem, irodalom és fantázia képekben" a címe 
Kardos Tibor szobrász kiállításának: a váci Katona Lajos 
Városi Könyvtár galériájában látható bemutató novem-
ber 6-áig várja az érdeklődőket.

Ahogy azt Kardos 
Tiboról már megszok-
hatta a közönség, az 
alkotó ezúttal is páros 

tárlaton mutatja be válogatott mű-
veit - állandó kiállítótársa felesége, 
Kardos Éva.

- Stílusunkban sok a rokon vo-
nás, tehát jól illeszkednek egymás-
hoz a munkáink, és bár a témáink 
nagyon eltérőek, a látogatóközön-
ség visszajelzései alapján örömmel 
veszik ezt a tematikai sokszínűsé-
get - mondta Kardos Tibor.

Mint azt a kiállítás címe is el-
árulja, az alkotó művészetében a 
fantázia sugallta művek mellett 
kiemelt helyet foglalnak el a ma-
gyar történelemhez kapcsolódó, 
továbbá az irodalmi alkotások ih-
lette darabok.

Talán ez utóbbiakat kellett vol-
na az első helyen említeni, már 
csak azért is, mert a könyvtári ga-
lériában látható kiállításon az a 

magas tűzű kerámiadombormű 
sorozat került a fő helyre, melynek 
ihletője Madách: Az ember tragé-
diája című műve, színről-színre.

Kardos Tibor elmondta: bár 
több felkérése volt, az idei évre 
ezt az egy kiállítást tudta vállal-
ni, mert most új otthonuk felújítá-
sa és azon belül végre egy megfe-
lelő méretű műterem kialakítása a 
fő feladata, ami nagyon sok ener-
giáját leköti.

- Művészi szempontból most 
főleg fejben, gondolatban szület-
nek az újabb művek, és elmond-
hatom, hogy elsősorban egy újabb 
irodalmi ihletésű sorozat elkészí-
tése foglalkoztat, az ihlető forrás 
Arany János: Toldi című műve. 
Ugyanazzal a magas tüzű techni-
kával szeretném elkészíteni, mint 
Az ember tragédiája darabjait - 
árulta el terveiről Kardos Tibor. 

Ribáry Zoltán

Apróhirdetés

• GÁBOR ESZMERALDA műgyűj-
tőnő legmagasabb áron készpén-
zért vásárol festményeket, búto-
rokat, ezüsttárgyakat, evőeszkö-
zök készleteket, aranyakat, szob-
rokat, borostyánokat, porcelánokat. 
Kiszállás díjtalan: 06/1/789-1693, 
30/382-7020

EXTRÁN FŰTÖTT SÁTORBAN 
ÉLVEZHETI A MŰSORT!

Szentendre: Rényi Katalin festő, 
grafikus összegző kiállítása

Rényi Katalin festő, grafikus összegző kiállítása nyílt szombaton a szentend-
rei MűvészetMalomban, ahol a hagyományos táblaképek mellett különleges 
objekteket és óriási méretű képtekercseket mutattak  be 21 gramm címmel.

Rényi Katalin összegző tárlata egy hatal-
mas, egybekapcsolódó installáció-soro-
zat, amelyben a művek tárgya minden 
esetben a lélek vagy a lélekhez kapcso-

lódó valamilyen transzcendens esemény, olykor 
misztérium - olvasható az MTI-hez elküldött tá-
jékoztatóban.

Mint írják, a lélekhez való viszonyunk hagyo-
mányosan a művészetben is meghatározó téma, 
de manapság egyre kevesebb olyan alkotó van, 
aki magas esztétikai nívón, hitelesen képes számot 
vetni vele. Ezen kevesek közé tartozik Rényi Ka-
talin.

A szombati kiállítást Balog Zoltán reformá-
tus lelkész, korábbi miniszter nyitotta meg. Az 

eseményen közreműködött Wolf Kati énekes. 
A Muladi Brigitta kurátor által összeállított, 2019. 
február 17-ig látogatható tárlathoz egy albumot is 
megjelentetnek.

A képzőművész 
házaspár
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