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Folytatás a 3. oldalon

Rétvári: ’56 hős forradalmárai 
nem voltak megalkuvók

Október 23-án, nekünk magyaroknak van miért kihúzni magunkat, és van miért egyenes derékkal állnunk magunk előtt. Így nézhetünk őseinkre, az 
egész világra – kezdte ünnepi beszédét Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 62. évfordulója alkalmából szervezett váci ünnepségen.

Vác Város Önkormány-
zata és a Váci Remény-
ség Egyesület által 

szervezett egész napos ünnep-
ség sorozat kiemelt programja 
volt a Váci Bartók-Pikéthy Ze-
neművészeti Szakközépiskola 
és Zeneiskola AMI dísztermé-
ben rendezett megemlékezés, 
melyen Rétvári Bence, a váci 
választókerület országgyűlé-

si képviselője mondott ünnepi 
beszédet.

Az ’56-os forradalmárok bá-
torságára, hazaszeretetére utal-
va kiemelte, hogy szinte fegy-
ver nélkül szálltak szembe az 
akkori világ legerősebb, legjob-
ban felfegyverzett szovjet had-
sereggel. „1956-ban megmu-
tattuk a világnak, hogyan kell 
küzdeni a szabadságért. A ma-

gyar forradalmárok nem mér-
legeltek, nem voltak megalku-
vók, felvették a harcot a szovjet 
katonákkal és harckocsikkal. 
Nekik, az ő véráldozatuknak 
köszönhetjük, hogy 1989-ben 
szabadok lehettünk, és ma 
büszkén állhatunk itt, szabad-
ságban élhetünk.” – mondta 
az ünnepi szónok, aki felidéz-
te a forradalom leverését köve-

tő megtorlásokat. „Több mint 
egymillió ember ellen indítot-
tak rendőrségi eljárást, több 
mint 600 ezer vádiratot nyúj-
tottak be az ügyészek, több 
mint 360 ezer esetben elma-
rasztaló ítélet született a bíró-
ságon, nyolcszázezer honfitár-
sunkat vitték el kényszermun-
kára, a Gulágra, málenkij ro-
botra, több tízezer embert bo-
csátottak el állásából, minden 
civil szervezetet betiltottak, az 
egyházi vezetők egy részét be-
börtönözték, az egész magyar-
ság meg lett félemlítve.” – idéz-
te a kommunista hatalom meg-
torló intézkedéseit.

Majd arról beszélt, hogy 
azért kellett az egész országot 
megfélemlíteni, mert a magyar 
nép, a magyar emberek milliói 
sem a náci, sem a kommunista 
diktatúrával, annak ideológiá-
jával nem azonosultak, a nem-
zet egésze sohasem hajolt meg 
és sohasem tört meg, mindig 
egyenes gerinccel várta azt a 
pillanatot, amikor a szabadság 
levegője beköszönt.

Kijelentette: Magyarország 
önmaga ura, nem mások ját-
szótere, nem kiskorú nemzet, 
már 1100 éve nagykorú, és "el-
várjuk, a tisztelet hangján be-

széljenek velünk. Mások nem 
dönthetnek helyettünk.”.

„Nem az a lényeg, hogy kihez 
vagyunk közel, vagy távol, ha-
nem az, hogy mi a nemzet ér-

deke” – jelentette ki Rétvári 
Bence. Az országgyűlési képvi-
selő hozzátette: „Aki ezt támo-
gatja, az a szövetségesünk! Aki 
ezt nem támogatja, az az ellen-
felünk.”

Hatvankét éve az „utca” em-
bere írta a történelmet, hétköz-
napi, dolgozó emberek voltak, 
akik a forradalmat kirobban-
tották, kimentek az utcára or-
szágszerte. Tették ezt anélkül, 
hogy bárki, bármilyen utasítást 

adott volna a számukra. „Ezért 
lehetünk büszkék, ezért tisztel-
hetjük a pesti srácokat, az ’56-
os forradalmárokat” – mondta 
az ünnepi szónok.

A Váci Bartók-Pikéthy Ze-
neművészeti Szakközépisko-
la és Zeneiskola AMI díszter-
mében rendezett megemléke-
zésen ünnepi hangversenyt 
adott a Vác Civitas Szimfoni-
kus Zenekar, vezényelt Sándor 
Bence, közreműködött Balczó 
Péter énekművész, Scheuring 
Kata fuvolaművész.

Vetési Imre
Fotó: Sándor Lajos

Nyíri Márton: A hazaszeretet számunkra Dunakeszin kezdődik
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulójára emlékező városi ünnepséget a Fő úti Ke-
gyeleti parkban tartották október 23-án délelőtt, melynek szónoka, Nyíri Márton történelemtanár 
a megbékélésre, a nemzet felemelkedésére utalva kijelentette: A hazaszeretet számunkra Dunake-
szin kezdődik.

A kegyeleti parkká ne-
mesült egykori év-
százados sírkert fái-
ról hulló, aranylóan 

fénylő levelek a természet gyö-
nyörű ünnepi díszleteként fon-
ták körbe az emlékezők soka-
ságát, akik a Servite Ökumeni-
kus Kórussal együtt énekelték 
a Himnuszt.

Nemzeti imádságunk után a 
kórus három erdélyi és mold-
vai népdalt szólaltatott meg 
Bartók Béla és Domonkos Pál 
Péter gyűjtéseiből.

Az igényes művészi át-
éléssel előadott népdalok 
után városunk egyik legte-

hetségesebb előadóművé-
sze, Gyombolai Bálint meg-
zenésített, forradalmi hangu-
latú versek nívós tolmácso-
lásával emelte az ünnepség 
méltóságát: „Legyen csen-
des az álmuk/Mert nem hal-
tak hiába…” – énekelte a fi-
atal művész az 1986-ban író-
dott vers megzenésített sora-
it. Gyombolai Márton és Tol-
las Tibor versei után Kányádi 
Sándor: Kuplé a vörös villa-
mosról - Gryllus Dániel által 
megzenésített - versével zár-
ta vastapssal elismert műso-
rát Gyombolai Bálint.

- Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc hőseire, napja-
ira, mártírjaira jöttünk emlé-
kezni. Arra a szabadságharcra, 
amely mind a mai napig meg-
határozza a közéletünket, köz-
beszédünket – kezdte ünnepi 
megemlékezését Nyíri Márton.

A Dunakeszi Fazekas Mi-
hály Német Nyelvoktató Nem-
zetiségi Általános Iskola törté-
nelemtanára azzal folytatta be-
szédét, hogy a forradalomnak 
– bár akkor nem győzött – év-
tizedekkel később mégis meg-
mutatkozott az eredménye. 
„Az a bizonyos vörös villamos 
holtvágányra döcögött” – utalt 
Kányádi Sándor 1992-ben írt 

versének legfontosabb politikai 
üzenetére.

Felidézte az 50-es évek Ma-
gyarországát jellemző könyör-
telen Rákosi-rendszert, amely 
– mint fogalmazott – szolgai 
módon másolta a Szovjetunió-
béli viszonyokat.

-  Az ötvenes évek Magyar-
országán bizony nem volt 
könnyű az élet: a szabad véle-
ménynyilvánítás ismeretlen 
fogalom volt, csakúgy, mint a 
szabad sajtó, a kutatási- vagy 
éppen az oktatási szabadság, a 
gyülekezési jogot lábbal tipor-
ták - mondta.

Nyíri Márton



Latorovszky Gábor váci rendőrkapitány:

Fördős Attila polgármester 

A két államtitkár: Novák Katalin és dr. Rétvári Bence
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Váci Polgári Est: középpontban a családpolitika

A bűncselekmények száma 
évről évre csökken

A magyar kormány családpolitikája és tágabb összefüggésben az európai népesedési helyzetre adott - a hazai törekvésekkel olykor köszönő vi-
szonyban sem álló - más válaszok, elképzelések kerültek a középpontba az október 25-én rendezett újabb Váci Polgári Esten, melynek ismét a mű-
velődési központ adott helyet.

Pest megye egyik legnagyobb, 802 négyzetkilométer területet felügyelő, 35 település, közel 92 ezer 
állandó lakos közbiztonságáért felel a Váci Rendőrkapitányság, melynek vezetője, Latorovszky Gá-
bor rendőr alezredes egy minap rendezett fórumon kijelentette: kiegyensúlyozott a közbiztonsági 
helyzet, évről évre csökken a bűncselekmények száma.  

Rétvári Bence ország-
gyűlési képviselő, az 
Emberi Erőforrások 
Minisztériumának 

parlamenti államtitkára elöljá-
róban kiemelte: egész Európá-
ban, így itthon is a népességfo-
gyás megállítása az egyik leg-
nagyobb politikai-társadalmi 
kihívás, de a megoldási elkép-
zelések között óriási különbsé-
gek vannak.

- Átalakul az egész politi-
kai térkép Európában, most a 
bevándorláspártiak és az el-
lenőrizetlen tömeges migráci-
ót ellenzők között látszik a leg-
nagyobb törésvonal - hangsú-
lyozta a politikus, egyúttal a 
jövő májusi Európa Parlamen-
ti választások tétjére is utalva.

Fördős Attila polgármester 
mindenekelőtt azt hangsúlyoz-
ta, hogy amikor egy politikus, 
egy párt vagy pártcsalád meg 
akarja határozni magát, óha-
tatlanul viszonyítania is kell 

értékválasztását mások néze-
teihez.

- Nekünk elsődleges ér-
ték a zsidó-keresztény hagyo-
mányok tisztelete és ápolása, 
a nemzetben gondolkodás, a 
családok erősítése. Aztán van-

nak, akik szintén hangsúlyoz-
zák ezeket az eszményeket, de 
jó látni a tettekben megnyilvá-
nuló valódi elkötelezettség és a 
csak szavak, deklarációk szint-
jén maradó politizálás közöt-
ti különbséget. És hát vannak 

olyan erők, amelyek az álta-
lunk vallott eszményeket egye-
nesen maradinak, túlhaladott-
nak tartják és egészen más 
irányt mutatnának - figyel-
meztetett a városvezető.

Az est előadó vendége,  
Novák Katalin család- és ifjú-
ságügyért felelős államtitkár 
felütésként feltette a költői kér-
dést, vajon miért fontos család-
politikával foglalkozni.

- Azt kell látnunk, hogy egy-
re inkább elhomályosulnak ko-
rábban természetes értékek, így 
a családközpontúság is, miköz-
ben sokkal fajsúlytalanabb té-
mák méltánytalanul nagy hang-
súlyt kapnak. Fájó tapasztalat, 
hogy mintha az Európai Nép-
párt bizonyos erői ugyancsak 
kezdenék szem elől téveszteni a 
kereszténydemokrata alapérté-
keket. Jó lenne, ha a tendencia 
megfordulna, ez már létkérdés - 
fogalmazott a politikus.

Emlékeztetett, hogy az unió-

ban az elmúlt években egyetlen 
állam sem tudta megállítani a 
saját népesség fogyását, szavai 
szerint egyértelműen a mig-
ráció az a folyamat, ami miatt 
mégis növekszik az európai né-
pesség.

- Ez azért van, mert elsik-
kadnak a gyermekvállalási 

kedv csökkenésével kapcsola-
tos kínzó kérdések, noha ezek 
kimondása illetve a családok 
támogatását előtérbe helye-
ző politizálás lenne a megfe-
lelő válasz - mondta az állam-
titkár. 

Ribáry Zoltán

Négy városban és a 31 köz-
ségben élő állandó lakoso-
kon kívül – a Dunakanyar 
turisztikai szépségének 

és vonzerejének köszönhetően - a 13 
ezer hétvégi házban tartózkodók révén 
duplájára növekszik a lakosság létszá-
ma, ami különösen a nyári időszakban 
újabb kihívások elé állítja a rendőrséget.

A Váci Rendőrkapitányság sokré-
tű feladatára utalva Latorovszky Gá-
bor kijelentette, hogy minden próba-
idős rendőrnek náluk kellene elkezde-
ni a szolgálatot, hiszen az ország ha-
tárát szárazföldön és az Ipoly folyón 
is védik, területükön halad át a két 
nemzetközi közút, az M2 autóút és a 
2. számú főút mellett az Európát is át-
szelő nemzetközi vasútvonal is.  

Az országhatárt is védik

- A két nemzetközi folyónk, a Duna 
és az Ipoly védelmi feladata különö-
sen az árvizek idején jelent magas 
fokú szakmai kihívását – fogalma-
zott a rendőrkapitány, aki azzal foly-
tatta, hogy a váci és a márianosztrai 
büntetésvégrehajtási intézettel kivá-
ló a szakmai együttműködésük, me-
lyekkel napi szintű a koordinációs és 
végrehajtási feladatokat látnak el. 

- Kiemelt intézmény a Kisnémedi 
radioaktív hulladéktároló, melynek 
biztosítása ennek megfelelő színvona-
lú őrzést igényel. E cél maradéktalan 
teljesítése érdekében a szolgálatot ellá-
tó biztonsági őrök képzése, felkészíté-

se és ellenőrzése folyamatos – jelentet-
te ki Latorovszky Gábor. 

Az alezredes szerint talán kevesen 
gondolják, hogy milyen jelentős fel-
adatot, szervező és szakmai előkészítő 
munkát jelent a rendőrség számára a 
sportrendezvények biztosítása, hiszen 
Vácnak van egy NB I-es női és egy NB 
II-es férfi kézilabdacsapata, a labda-
rúgók az NB II-ben szerepelnek.  

Közismert, hogy Vác iskolaváros, 
amely örvendetesen szép és jó dolog, 
ám ehhez fogható a rendőrség feladata 
a több ezer diák biztonságának megőr-
zése. Óriási kihívást jelent a fiatalok kö-
rében végzett bűn- és balesetmegelőzési 
feladatok ellátása, akikre nem csak Vá-
con, de a többi 34 településen is figyel-
nek a helyi rendezvényeken. Példaként 
elmondta, hogy a bűncselekmények 
megelőzése érdekében két civilruhás 
bűnmegelőzési tanácsadó dolgozik a 
hat középiskolában. 

- A legnagyobb büszkeséggel az tölt 
el bennünket, hogy a Váci Világi Vi-
galom háromnapos rendezvényein 
évek óta egyetlen rendkívüli bűncse-
lekmény sem történt, ami az állan-
dó rendőri jelenlétnek és a gyors re-
agálásnak is köszönhető – mondta a 
rendőrkapitány. 

Kiépült a körzeti 
megbízotti rendszer

A Váci Rendőrkapitányság szakmai 
felépítéséről megtudhattuk, hogy alá-

rendeltségébe négy rendőrőrs tarto-
zik: Őrbottyán, Acsa, Verőce, Szob, il-
letve a letkési határátkelőhely. 

A szolgálati ágakat - bűnügyi, köz-
rendvédelmi, közlekedésrendészeti, 
igazgatásrendészeti – szakmai részle-
tességgel mutatta be Latorovszky Gá-
bor, aki elmondta, hogy a bűnügyi 
osztály két területre tagozódik; a nyo-
mozó osztályra – előkészítő és felde-
rítő munka -, és vizsgálati osztályra – 
a felderített ügyek, illetve azok továb-
bi lefolytatását végzi. A közrendvédel-
mi osztály: a négy rendőrőrs és határ-
védelmi alosztály felett gyakorolja az 
irányítói jogkörét, de Vác prioritást 
élvez, ezért önálló járőrözési szolgála-
ta van, illetve ezen belül négy körze-
ti megbízotti egysége van Vácnak, il-
letve a környező településeknek is van 
sajátjuk. 

A személyi állomány és a technikai 
háttér hatékony és gyors működteté-
se érdekében létrehozott call centerek 
Miskolcon és Szombathelyen fogad-
ják a segélyhívásokat az ország min-
den pontjáról. 

- Ezek a call centerek hivatottak biz-
tosítani azt, hogy csak azok a hívá-
sok kerüljenek be a rendőrség irányí-
tó központjába, melyek rendőri intéz-
kedést igényelnek. A központban fo-
lyamatosan látható az összes műkö-
dő törzs és a legközelebbi rendőr, így 
akár speciális tudással rendelkező is 
a helyszínre vezényelhető. Összeköt-
tetésben állnak a katasztrófavédelem-
mel, és folyamatban van az Országos 

Mentőszolgálattal való összekötés ki-
építése is. Így az információ egy hí-
vással három kijelölt területen jelent-
kezik egyidejűleg – hangsúlyozta.  

Közlekedésrendészeti osztály te-
vékenységéről megjegyezte, hogy a 
rendőr nem csak „kint van a helyszí-
nen”, akinek a feladata igen összetett; 
beleset helyszínelő és vizsgáló, va-
lamint forgalom ellenőrző - 24 órás 
szolgálatot biztosít. Kiemelt feladat-
ként kezelik az ittas vezetők kiszűré-
sét, melynek a visszajelzések alapján 
is igen jó a visszatartó ereje. A gép-
járművezetők közlekedési moráljának 
és az egyéb viszonyoknak is tükörké-
pe, hogy tavaly 5, idén 7 halálos közúti 
baleset volt a rendőrkapitányság terü-
letén. 

Mindennél fontosabb 
a közbiztonság

Az igazgatás rendészeti osztály 
a legnagyobb forgalmat lebonyolí-
tó részleg, melynek elsődlegesen sza-
bálysértést lefolytató szolgáltatás a fel-
adatköre, másodlagosan a be nem fi-
zetett helyszíni bírság behajtás, piro-
technikai engedélyeztetés-védelem, 
figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos 
tevékenység, személy- és vagyonvéde-
lem, fegyverhasználati engedélyek ki-
adása. Latorovszky Gábor érdekesség-
ként elmondta, hogy 2479 fegyver sze-
repel a nyilvántartásukban!

Igazán kedvezőnek nevezhető, hogy 
folyamatosan csökken a bűncselek-
mények száma: 2012-ben 4073, 2017-
ben 1322 ismertté vált regisztrált bűn-
cselekmény volt, ami köszönhető a 
struktúraváltásnak és a rendőrkapi-
tányság folyamatos elemző tevékeny-
ségének.

A nagy érdeklődéssel kísért rendez-
vényen Latorovszky Gábor elmondta, 
hogy rendőrkapitányság átlagéletkora 
fiatal, 37,4 év! 

- A közterületi állomány még fia-
talabb. Nagyon magas felkészültség-
gel, és szakmai ismeretekkel rendel-
keznek, de folyamatosak a képzések is 
a gyakori jogszabályi változások mi-
att is. Korábban sok panasz érkezett 
az intézkedési kultúrát érintően, de az 
elmúlt évben én nem hallottam ilyen-
ről – húzta alá a váci rendőrkapitány, 
aki úgy fogalmazott, hogy minden-
nél fontosabb a közbiztonság, mely-
nek biztosítása érdekében széles körű 
együttműködést alakítottak ki a társ-
szervekkel, az önkormányzatokkal, 
iskolákkal, intézményekkel.  

A Váci Rendőrkapitányság vezető-
je előadását így zárta: - A rendőrt in-
tézkedési kötelezettség terheli! Ha ezt 
nem hajtja végre akár szakmai bűncse-
lekmény is terhelheti! Legfontosabb a 
törvények betartása és betartatása, az 
állampolgárok közbiztonságát szolgáló 
határozott és kulturált rendőri fellépés. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Nyíri Márton: A hazaszeretet 
számunkra Dunakeszin kezdődik

Nyíri Márton az országot sújtó politikai és 
gazdasági nehézségekre utalva számos történe-
ten és példán keresztül mutatott rá az emberek 
mindennapi életét megnyomorító intézkedések 
következményeire.

1953-ban Sztálin halálával megszűnt az iga-
zodási pont – mondta a történelmi jelentősé-
gű helyzetre utalva, majd arról beszélt, hogy a 
szovjet politikai vezetés akarata szerint Rákosit 
Nagy Imre váltotta a magyar hatalom élén, ám 
ő sem hozott új irányt, amit az emberek jól ér-
zékeltek.

Nyíri Márton felvázolta azokat társadalmi 
méretű gondokat, melyek megoldására az egye-
temisták elfogadták a 16 pontot, mely már jócs-
kán túlmutatott a belső pártellenzék elképze-
lésein. Szabad választásokat, sajtó- és szólás-
szabadságot, többpártrendszerű demokratikus 
választásokat követeltek, és azt, hogy a szovjet 
csapatok haladéktalanul hagyják el Magyaror-
szágot.

Történelemtanár tárgyszerűségével ismertet-
te a békés tüntetéseket, a nemzet felemelkedé-
sét szolgáló forradalom történelmi pillanatait, 
és azt a brutalitást, amellyel vérbe folytották a 
magyar szabadságharcot.

-  November 4-én megindult az óriási túlerő, a 
mindent elsöprő szovjet támadás. A harcok nov-
ember 11-ig folytak. Kádár szovjet páncéloson 
érkezett meg az Országház elé, de a valódi irá-
nyítást csak napokkal később vehette át, addig a 
szovjet katonai főparancsnokság diktált a fővá-
rosban. Azonnal megkezdődött a szabadsághar-
cosok felkutatása, bebörtönzése, kivégzése. Kö-
zel ötvenezer embert börtönöztek be vagy de-
portáltak, hivatalosan mintegy ötszázat végez-
tek ki, azonban ezek az adatok valószínűleg nem 
pontosak – hallhattuk.

- Úgy gondolom, hogy a forradalmi esemé-
nyeket első sorban a hazaszeretet mozgatta. A 
hazaszeretet és a nemzet függetlenségének félté-
se – mondta. Nyíri Márton szerint az egyik leg-
fontosabb tanulság, hogy soha, semmilyen kö-
rülmények között nem mondhatunk le a nemze-
ti önállóságról, a nemzeti szuverenitásról - akár-
csak egy picike darabjáról – sem. - Nincs hozzá 
jogunk, mert ezért az önállóságért, ezért a sza-
badságért, amelyben manapság élhetünk, má-
sok küzdöttek meg. Azok az 56-osok - Wittner 
Máriák, Gérecz Attilák, Pongrátz Gergelyek -, 
akik nem azért harcoltak, hogy egy későbbi fe-
lelőtlen generáció lemondjon a nemzeti önálló-
ságnak akárcsak a legcsekélyebb darabkájáról is 
– hangoztatta az ünnepi szónok.

Nyíri Márton a forradalom napjaiban készült 
– az összefogást, az egymás iránti tiszteletről, a 
hazaszeretetről árulkodó - fényképekre utalva 
kifejtette: - A hazaszeretet nem valahol az or-
szágban kezdődik, a hazaszeretet számunkra itt 
kezdődik, és itt kell, hogy kezdődjön Dunake-
szin. A hazaszeretet első sorban azt jelenti, hogy 
amikor találkozunk egymással az utcán vagy 
egy rendezvényen, akkor legelőször a dunakeszi 

honfitársunkat lássuk a másikban. Az első gon-
dolatunk az legyen, hogy itt az én földim, itt az 
én lakótársam, az én dunakeszi polgártársam. 
Ezután jöhet minden más: felekezeti, politikai, 
klubtagság szerinti besorolás. Úgy gondolom, ha 
megpróbálunk e szerint élni, akkor sokkal sza-
badabb levegőt lélegezhetünk – zárta nagy taps-
sal fogadott ünnepi beszédét Nyíri Márton.

A koszorúzás előtt felcsendült az Avanti 
Ragazzi, amely 1956-ból, Olaszországból szár-
mazik és a dal a magyar forradalom és szabad-
ságharc hőseinek, a pesti srácoknak állít em-
léket. A dal 2006-ban, forradalmunk 50. év-
fordulóján olyan népszerű lett, hogy azóta a 
futballszurkolók visszatérő indulójává vált. 
Az ünnepségen elhangzott szövegváltozatot  
dr. Gyombolai Pál - a váci gimnáziumi tanár, 
Gyombolai Márton 1956-os hős unokája - a Ma-

gyar Rádió 2016-os pályázatára készítette, me-
lyet Gyombolai Bálint és a Servite Ökumenikus 
Kórus dr. Gyombolainé Kindler Edit vezetésével 
szólaltatott meg.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. 
évfordulója emlékére rendezett városi ünnepsé-
gen elsőként Dunakeszi Város Önkormányzata 
nevében Dióssi Csaba polgármester, Erdész Zol-
tán alpolgármester és Dr. Molnár György jegy-
ző helyezte el tisztelet koszorúját a Gólya emlék-
műnél.

Az önkormányzat, a járási hivatal vezetőit kö-
vetően a pártok, nemzetiségi önkormányzatok, 
intézmények, iskolák, civil szervezetek képvi-
selői és végül a magánszemélyek helyezték el az 
emlékezés koszorúit, virágait.

A városi megemlékezés a Szózat közös elének-
lésével ért végett.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Dunakeszi: 
Sikeres tervpályázat 

új bírósági épület létrehozására
Lezárult az Országos Bírósági Hivatal és a Magyar Építész Kamara közös 
tervpályázata, melynek az volt a célja, hogy a Dunakeszi Járásbíróság és 
a Járási Ügyészség új, XXI. századi körülményeket biztosító épületben 
folytathassa majd munkáját. A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére 
október 26-án került sor.   

Az ünnepségen megje-
lent dr. Handó Tün-
de, az Országos Bíró-
sági Hivatal (OBH) 

elnöke, Klenovics Róbert, az 
OBH műszaki főosztályának 
főosztályvezetője, Eltér István 
építész, a Magyar Építész Ka-
mara képviselője, Szabó Ferenc, 
Pest megye főügyésze, dr. Ger-
ber Tamás, a Budapest Környé-
ki Törvényszék elnökhelyettese, 
Kálmán Zsolt építész, az OBH 
műszaki főosztály főosztály-
vezető helyettese, valamint dr. 
Csák Éva, a Dunakeszi Járásbí-
róság elnöke. Jelen voltak a pá-
lyázaton részt vevő építészek, 
valamint a dunakeszi bíróság 
dolgozói. A pályázat legsikere-
sebb munkáit nagy méretű tab-
lókon kiállították az épület ter-
meiben. 

Bevezetőjében Handó Tün-
de elmondta, hogy szándéko-
san rendezték a díjátadást Du-
nakeszi régi, lerobbant bírósági 
épületében, hogy jobban érzé-
kelhető legyen, mennyire fon-
tos az új épület létrehozásának 
szándéka. 

– A Dunakeszi Járásbíróság 
és a Járási Ügyészség néhány 
éven belül méltó, a dolgozók és 
az ügyfelek számára egyaránt 
értékes épületben folytathatja 
munkáját – hangsúlyozta az el-
nök asszony. 

A bírósági épület történetét 
idézte fel Csák Éva. 1993-ban 
létesítették a bíróságot, akkor 
egy büntetőbíró és három pol-
gári bíró dolgozott s a fejlődést 
mutatja, hogy jelenleg 45 fős 
létszámmal működik az intéz-
mény, néhány éve járásbíróság-
ként. Az épületnek eredendő-
en nem volt bírósági funkciója, 
a rendszerváltás előtti MSZMP 
helyi szervezetéé volt. Számos 
technikai nehézség miatt prob-
lémás volt a működés, jelen-
leg a városvezetés lehetővé tet-
te, hogy átmenetileg  lényege-
sen komfortosabb környezet-
ben dolgozhatnak. Köszönetet 
mondott mind az OBH elnöké-

nek, mind pedig minden közre-
működőnek azért, hogy a pá-
lyázatot kiírták és sikeresen le-
zárult. 

– A tervpályázat mérföld-

követ jelent a bírósági épület-
fejlesztések sorában – emelte 
ki Klenovics Róbert. – A Du-
nakeszi Járásbíróság és Járá-
si Ügyészség a jövőben a mai 
kor elvárásainak minden szem-
pontból megfelelő, XXI. szá-
zadi épületben kerül majd el-
helyezésre az igazságszolgálta-
tás területén zajló reformok-
kal összhangban, ugyanakkor 
a korszerű ügyfélbarát környe-
zet is megteremtődik. A 2018. 
májusában kiírt építészeti terv-
pályázat sikerét igazolja, hogy 
27 pályamű érkezett, bizonyít-
va, hogy az építész szakma fo-
gékony volt a kezdeményezé-
sünkre.  

A továbbiakban Eltér István 
elmondta többek között, hogy a 
jelenlegi pályázat fordulatot je-
lent, mivel korábban papíralapú 
módszer volt a gyakorlat, mos-
tantól elektronikus úton lehet 
csak indulni. A tervpályázat-
ról kijelentette, hogy jó verseny 
volt, színvonalas munkákat is-
merhettek meg, és a szakmai fó-
rumokon több ezren tekintették 
meg a kiírást és a műveket.

A pályázat díjait Handó Tün-
de adta át. A győztes pályamű-
vet a Stúdió Fragment Kft. két 

tagja, Frikker Zsolt és Bődi Imre 
készítette. Tíz éve dolgoznak 
együtt, eddig ötven felett pá-
lyáztak, jelenleg a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem új 

oktatási épületének kiviteli ter-
vét készítik. 

Kérdésünkre Handó Tün-
de elmondta, hogy a bíróságok-
nak jelenleg több mint 188 épü-
lete van. Köztük vannak újak, 
kevésbé jók és vannak olyanok, 
mint a dunakeszi bíróság épüle-
te. Köszönetet mondott a város 
vezetésének és a járásbíróság el-
nökének, hogy találtak egy át-
meneti lehetőséget a munka 
folytatására, amíg az új épület 
felépül. 

– Szeretnénk egy minta-bíró-
ságot kialakítani, ez azt jelenti, 
hogy olyan építészeti megoldá-
sokra törekszünk, amely a mo-
dern kori bíróságok működésé-
hez elengedhetetlen. A beérke-
zett pályaművek modern meg-
közelítésben álmodták meg a 
jövőt számunkra, és azt remél-
jük, hogy az ügyfelek, az itt dol-
gozó bírók és ügyészek számá-
ra ideális épületet tudunk lét-
rehozni. És azt is szeretnénk, 
hogy egyfajta bírósági-turiszti-
kai központ is lenne, ahová ha-
zai és külföldi bírósági kollégá-
kat is el tudunk majd hozni.

Katona M. István
A szerző felvételei 

A város vezetői 
elhelyezik a kegyelet koszorúját

Dr. Handó Tünde: 
Szeretnénk egy minta-
bíróságot kialakítani
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A rendőrség bűnmegelőzési 
tanácsai a közelgő ünnepekre 

Épül az összekötő út vasúti hídja

Határozatlan időre 
felfüggesztette 
a szemétszállítást a Zöld Híd

Vác saját cégével oldja meg a problémát

Mindenszentek és halottak napja közeledtével sokan látogatnak ki el-
hunyt szeretteik sírjához megemlékezni róluk, nyughelyükhöz virágokat 
elhelyezni, gyertyát gyújtani. „Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk október 29-től (hétfő) a hulladékszállítást 

a működtetés pénzügyi feltételeinek hiánya miatt, határozatlan időre felfüggeszti. Az 
Önök érdekeit szem előtt tartva a helyzet megoldásán dolgozunk. Azonnali célunk az 
újraindításhoz szükséges fedezet biztosítása.” – írja közleményében a Zöld Híd Non-
profit Kft., amely Észak-Kelet Pest megyében és Nógrád megyében több mint száz ön-
kormányzattal áll szerződéses viszonyban.

Idén márciusban tették le az alapkövét annak az összekötő útnak, amely Göd déli és Dunakeszi északi határvona-
lán létesít összeköttetést, az M2 autóút és a 2-es főút között. A 3,2 milliárd forintból megvalósuló beruházást 2019 
végén adják át a forgalomnak – ígérte a tavaszi ünnepségen Mayer András, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
vezérigazgató-helyettese.

A Pest Megyei Rend-
őr-fők apitá nyság 
Bűnmegelőzési Osz-
tálya nagyon fontos-

nak tartja, hogy ebben az idő-
szakban felhívja a hozzátarto-
zók figyelmét, ne feledkezze-
nek meg értékeik fokozottabb 
védelméről, mert vannak, akik 
erre az időszakra másképpen, 
mégpedig mások értékeinek 
megszerzésére készülnek.

A megemlékezés idősza-
kában gyakrabban fordul elő 
gépkocsi-feltörés, alkalmi- 
vagy zseblopás, kerékpárlopás, 
a sírokról virágok és koszorúk 
eltulajdonítása.

Annak érdekében, hogy za-
vartalanul teljen a megemléke-
zés, kérjük, fogadja meg taná-
csainkat!

Amennyiben tömegközleke-
déssel közelíti meg a temetőt, 
különösen a fel- és leszállás-

kor figyeljen értékeire, a kézi- 
és válltáskáját szorítsa testéhez 
és azt mindig tartsa maga előtt!

Az értékeit tartsa táskája és 
ruházata belső zsebében!

Ne tartsa a bankkártyája 
mellett a PIN kódját, illetve la-
káskulcsát ne tartsa a lakcímé-
re utaló dokumentumok mel-
lett, mert az adatok birtokában 
az elkövetők további jelentős 
károkat okozhatnak.

Sírrendezés közben is figyel-
jen értékeire, táskáját ne hagy-
ja őrizetlenül!

Amennyiben autóval köz-
lekedik, lehetőség szerint őr-
zött, ennek hiányban jól látha-
tó, kivilágított helyen parkol-
jon. A gépkocsi lezárt állapo-
táról annak elhagyásakor min-
dig győződjön meg, bármilyen 
kevés időre is hagyja el a jár-
művet. Ha van az autóban be-
épített vagy egyéb mechanikus 

lopásgátló eszköz, használja 
azt. Az indítókulcsot és a gép-
jármű iratait tartsa magánál 
olyan helyen, amely nem köny-
nyen hozzáférhető.

Ne hagyjon értéket a gépjár-
mű utasterében, különösen a 
látható helyeken, mert a gépko-
csi nem biztonságos tárolóesz-
köz! Az elkövetők, a legkisebb 
érték miatt is képesek feltörni 
a zárat vagy a gépjármű oldal-
ablakát olyan módszerrel meg-
ütni, hogy az hangtalanul szi-
lánkjaira hulljon szét.

Amennyiben a megemléke-
zés lakóhelyüktől távolabb tör-
ténik, kérje meg szomszédjait, 
ismerőseit lakása szemmel tar-
tására és a betörések, besurra-
nások elkerülése érdekében.

Közösségi oldalakon ne te-
gyen közzé arra utaló informá-
ciót, hogy el kíván utazni ott-
honról. 

Amennyiben bűncselek-
mény elkövetésének áldozatá-
vá vált tegyen feljelentést sze-
mélyesen a legközelebbi rend-
őrkapitányságon, vagy jelent-
kezzen az ingyenesen hívható 
06-80-555-111-es "Telefonta-
nú" zöld számán, a 107, vagy 
a 112 központi telefonszámok 
valamelyikén!

Kegyeletteljes megemléke-
zést kívánunk. 

Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztály

Az M0-ás és Vác között 2x2 sávosra bő-
vülő M2-es autóút munkálataival pár-
huzamosan – egy másik projekt kere-
tében - már jól kirajzolódik a két vá-

ros határában épülő összekötőút készülő, a vasút 
fölött ívelő híd talpazata. Mint közismert a 2,5 ki-
lométer hosszú, kétszer egysávos utat a 2. számú 
főúttal párhuzamosan haladó vasút fölött, külön 
szintű átvezetéssel csatlakoztatják be a régi ket-
tesbe.  

 Az alapkő-letételi ünnepségen Tuzson Bence 
kormányzati kommunikációért felelős államtit-
kárként, a térség országgyűlési képviselőjeként el-
mondta, az út megépülésével 100 ezer ember léleg-
zik fel, mivel tehermentesíti Dunakeszit, amelyen 
eddig át kellett autózniuk a Gödieknek és a Duna-
keszieknek is, ha Budapest felé indultak el.     

Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere azt 
emelte ki, hogy az összekötő út kis változás lesz 
Magyarország közúti térképén, de nagy jelentősé-
gű Dunakeszi közlekedésében és sokat javít az itt 

élők életminőségén. A beruházásnak és az M2 bő-
vítésének eredményeként létrejön a várost nagy-
mértékben tehermentesítű közlekedési körgyűrű.  

Markó József, Göd polgármestere is örömteli-
nek nevezte a fejlesztést, amely gyorsabb és biz-
tonságosabb csatlakozást és felhajtást jelent a gö-

diek számára mindkét út irányába. A polgármes-
ter külön köszönetet mondott Tuzson Bencének, 
hogy az összekötő útról fel- és lehajtó épül a vá-
ros irányába.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv: 
mivel a mai határidőig a Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Kft. nem utalta át a 
Zöld Híd Nonprofit Kft-nek a várt ösz-

szeget, lapunk információi szerint a kerepesi cég 
meghozta a döntést: október 29-től nem szállítja el 
a települések szemetét. Vácott a Zöld Híd alvállal-
kozójaként a Váci Hulladékgazdálkodási Kft vég-
zi a gyűjtést.

Megkérdeztük Pető Tibor alpolgármestert, mire 
számíthatnak a váciak. A városvezető  lapunknak 
elmondta: a Váci Hulladékgazdálkodási Kft to-
vábbra is elvégzi a feladatát, gondot csak az össze-
szedett szemét lerakása jelenthet. Pető Tibor remé-

nyét fejezte ki, hogy ezzel sem lesz gond, ha a Zöld 
Híd eleget tesz a szerződésben foglaltaknak.

Furucz Zoltán
***

Legfrissebb: 
A Zöld Híd BIGG Környezetvédelmi és Hulla-

dékgazdálkodási Nonprofit Kft. bejelentést tett a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás pénzügyi 
feltételeinek megszűnéséről.

Ennek ellenére a Váci Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. Vác közigazgatási területén a szol-
gáltatását változatlanul végzi. A hulladékot a gyáli 
hulladékkezelő központba szállítják.

„Ez ügyben korábban tárgyalásokat kezdemé-
nyeztünk a finanszírozásért felelős Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt.-vel. Pénzügyi teljesítés esetén a szol-
gáltatásainkat azonnal indítjuk. Hosszú távú 
célként pedig a kiszámítható, biztonságos és 
fenntartható hulladékszállítás anyagi feltételei-
nek megteremtéséért tárgyalunk, harcolunk.” – 
olvasható a Zöld Híd Nonprofit Kft. közleménye 
a szolgáltató és – többek között az egyik szer-
ződő partnere - Sződliget Nagyközség Önkor-
mányzata honlapján. 

A szolgáltatást határozatlan időre felfüggesztő 
Zöld Híd arról is tájékoztatja a lakosságot, hogy 
„hosszabb leállás esetén a Katasztrófavédelem 
köteles gondoskodni a hulladék elszállításáról, 
ezért egy, maximum két szállítás kimaradására 
lehet számítani.”

A leállás nem csak a szállítást, hanem a hulla-
déktárolást és feldolgozást is érinti, ezért a leál-
lási időszakban beszállítást „sajnos nem áll mó-
dunkban fogadni.” – írják.

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit KFT. közlemé-
nyéből az is kiderül, hogy a keletkező hulladék 
egy későbbi időpontban elszállításra kerül, így a 
szolgáltatás díja nem változik. 

A kialakult helyzet miatt megkerestük Juhász 
Bélát, Sződliget polgármesterét, aki kijelentet-
te: „Sződliget a jogszabályoknak megfelelően 
jár el. Miután megkaptuk a közszolgáltatótól a 
levelet a közszolgáltatás szüneteltetéséről, azon 
nyomban jeleztük a Katasztrófavédelemnek a 
helyzetet. Ilyenkor a Katasztrófavédelem jelöli 
ki azt a szolgáltatót, akit, amelyet kötelez a sze-
mét elszállítására és finanszírozza azt. Sződliget 
Nagyközség Önkormányzatának nincs hulla-
dékkezelői jogosítványa, ezért már a szemét ösz-
szeszedése jogszabályba ütköző lenne” – szögez-
te le a polgármester. Juhász Béla hozzátette: „Mi 
mindig, minden körülmények között a törvé-
nyeknek megfelelve működtünk és fogunk mű-
ködni.”

A helyzetet árnyalja, hogy a ki nem egyenlített 
számlák ellenére több önkormányzat – mint pl. 
a váci – saját hulladékgazdálkodási cége a lakos-
ságtól elszállította a szemetet a Zöld Híd Non-
profit Kft-vel kötött megállapodás alapján, ám a 
szolgáltató legújabb közleménye szerint átmene-
tileg erre sincs lehetőség. 

Vetési Imre

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)

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

     

www.dunakanyarregio.hu
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Okos zebrát avattak 
Dunakeszin

Életmentő defibrillátort 
adományozott az önkormányzat

A Generali a Biztonságért Alapítvány egyik fő célkitűzése a baleset-meg-
előzés, a gyalogosok védelme. Támogatásukkal egy okos zebrával vált 
még biztonságosabbá Dunakeszin a Városháza - 2. sz. főút (Fő út) Bajcsy-
Zsilinszky és Bazsanth Vince utca közötti szakasza - előtti gyalogátkelő.

Ismét megrendezték a VOKE József Attila Művelődési Központban a városi 
lakosság részére szervezett Egészségnapot, melyen előadások, újraélesz-
tési bemutatók, és gyerekprogramok szerepeltek.

Az október 24-én tartott ünnepélyes át-
adáson jelen volt Dióssi Csaba polgár-
mester, és Erdős Mihály, a Generali 
Biztosító elnök-vezérigazgatója.

A zebrára azért is volt szükség, mert az utóbbi 
5 évben 6 személyi sérüléses baleset történt ezen 
a gyalogátkelőhelyen, köztük tavaly egy halálos 
gázolás. Az átkelő kiemelkedő fogalmat bonyo-

lít le, melyen naponta több mint 18 ezer gépjár-
mű halad. 

Az okoszebra egyébként egy olyan közleke-
désbiztonsági rendszer, mely az útburkolatban 
elhelyezett aktív LED prizmák segítségével, vil-
logó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét a ki-
jelölt gyalogátkelőn éppen áthaladó gyalogo-
sokra. A jelzés kizárólag addig tart, ameddig 
a gyalogos áthalad az úttesten. A rendszer cél-
ja, hogy az adott gyalogátkelőnél a járműveze-
tők számítsanak rá, hogy ha villog a LED, ak-

kor gyalogos halad át és meg kell állniuk. 
„Az elmúlt másfél évben közel 1500 embert 
ütöttek el a zebrákon országszerte. A KSH ada-
tai szerint 2018 első felében 10%-kal több gá-
zolás történt a zebrákon, mint 2017 ugyanezen 
időszakában. A balesetek több mint 90%-ban 
a gépjárművezetők hibájából következik be. A 
közlekedésbiztonsági szakemberek szerint a lát-
hatóság növelése az egyik legfontosabb kulcs a 
balesetek megelőzéséhez."– mondta el Erdős Mi-
hály elnök-vezérigazgató, aki maga is dunakeszi 
lakos.

Mint az avató ünnepségen elhangzott a Ge-
nerali a Biztonságért Alapítvány (GABA) egyik 
fő célkitűzése a baleset-megelőzés, a gyalogo-
sok védelme. A Dunakanyar Régió kérdésé-
re Erdős Mihály elmondta: 2018-ban az alapít-
vány 10 okos zebrás gyalogátkelőhely kialakítá-
sát finanszírozza. Már megvalósult Zalaegersze-
gen és most Dunakeszin, a következő hónapok-
ban pedig elkészül Szekszárdon, Kecskeméten, 
Budakeszin, Miskolcon, Békéscsabán, Székes-
fehérváron, Nyíregyházán és Mórahalmon. A 
GABA összesen mintegy 22 millió forintot for-
dít idén az okos zebrák kialakítására. A Duna-
keszin megvalósított okos zebra kiépítése 2 mil-
lió forintba került, melyet az alapítvány finan-
szírozott, amit az Önkormányzat pályázat útján 
nyert el. 

(B. Szentmártoni)
Fotó: Bocskay Zsolt

A Készenléti Mentő Kft. és a Balance 
Medical Alapítvány szervezésében, Du-
nakeszi Város Önkormányzata és a mű-
velődési központ támogatásával rende-

zett Egészségnap kiemelkedő eseménye volt az ön-
kormányzat által a művelődési központnak adomá-
nyozott életmentő defibrillátor átadása. Dióssi Csaba 
polgármester elöljáróban elmondta, hogy a település 
négy éves programja keretében felújították a házior-
vosi rendelőket, újakat is építettek. Miután sikerült 
bekerülni a Budapest Egészségügyi Programba, ha-
marosan 1.2 milliárdot juttat a kormány, amit kiegé-
szítve kétmilliárdra lehetőség nyílik teljesen felújíta-
ni a korábban már kívülről rendbetett Városi Szak-
rendelőt. Emellett újabb, kétszáz férőhelyes parkolót 
is kialakítanak.

Elismeréssel szólt a polgármester a Készenléti 
Mentő kft. város érdekében eddig végzett tevékenysé-
géről. Közös terv, hogy a település iskoláiban eladás-
sorozatra kerül majd sor a laikus újraélesztés módsze-
reiről, hiszen ezzel sok esetben egészségügyi válság-
helyzetbe került ember életét is megmenthetik a hiva-
tásos mentők kiérkezéséig. 

– Magyarországon vezető halálok a szí- é érrend-
szeri megbetegedés – folytatta a polgármester. – Sok 
ember megmenthető lenne, ha időben érkezik a se-
gítség.  Az egészségnap jó alkalom arra, hogy átad-
jak egy defibrillátort a művelődési központnak. Az 
itt zajló gazdag kulturális élet során évente több ez-
ren keresik fel az intézményt, amelyet a lakókörzet 
központjának is tekinthetünk. Itt működik a Jármű-
javító, ahol jelenleg ötszázan dolgoznak és ez a ké-
szülék arra is jó, hogy adott esetben segítséget lehet 
vele nyújtani. Egyébiránt a kezdeményezés is a cég-
től származik. A dunakesziek egészségtudatosságá-
nak további növelését segítő Egészségnap megrende-

zéséért köszönetet mondok a készenléti mentőknek, 
személy szerint Kristóf László ügyvezető igazgatónak.    

Az ügyvezető igazgató felajánlotta, hogy a műve-
lődési ház dolgozói részére oktatást tartanak a ké-
szülék használatáról.  

Csoma Attila igazgató pedig, megköszönve ezt a 
fontos adományt, arról szólt, hogy évente 130-140 
ezer látogató vesz részt a programokon, és ez az élet-
mentő készülék nagyobb biztonságérzetet jelent. A 
bejárat közelében helyezik el. Sürgős esetben lai-
kusok is használni tudják, mivel a készülék magyar 
nyelvű utasításokat és egyszerűsített ábrákat is tar-
talmaz.

A továbbiakban a látogatóknak bemutatót tartottak 
az újraélesztési technikákról. Igénybe lehetett venni 
az ingyenes egészségfelmérést, s a rendőrség támo-
gatásával a gyerekek gyakorlatban ismerhették meg a 
kerékpáros közlekedés szabályait a mini KRESZ-pá-
lyán, valamint több egészségügyi és közbiztonsági té-
mában hallgathattak meg előadásokat az érdeklődők.

Katona M. István
A szerző felvétele

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság 
nyilvános pályázat

keretében bérbe kívánja adni 
a 2120 Dunakeszi, Tábor u. 2. 

szám alatt található Dunakeszi 
Rendőrkapitányság épületében 

található 
22 m2 alapterületű 

BÜFÉ funkciójú 
ingatlanrészt.

• A helyiségek helyszínen történő 
megtekintésének időpontja: 
2018. november 5., 10 óra

 • A Pályázat beadásának 
időpontja: 

2018. november 12. 9.00 óra

•  Útmutató az ajánlat 
elkészítéséhez

- a Pest MRFK Gazdasági 
Igazgatóságán hivatali időben 

szerezhető be.
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56., 

dr. Szedlák Andrea 
(tel: + 36/(1) 237-4336/21-685 

mellék, 
vagy elektronikus úton: 

szasznesza@pest.police.hu 
e-mai címen) 

Működik az okos zebra!
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Rejtőzködésből előbukkanó 
grafikák az Arcusban

Zebegény: Elhunyt Bőzsöny Ferenc, 
a Magyar Rádió egykori főbemondója

A varázsló felemeli ceruzáját

"Rejtőzködő grafikák" a címe az Arcus Galéria Könyvesbolt új kiállításá-
nak: a november végéig látogatható bemutatón Peukert Károly festőmű-
vész, grafikus gazdag hagyatékából látható egy válogatás, olyan művek-
ből, amelyek eddig még nem kerültek a nagyközönség elé.

Nyolcvannyolc éves korában október 25-én elhunyt Bőzsöny Ferenc, 
a Magyar Rádió egykori főbemondója - közölte a család az MTI-vel.

A Szülőföld Kiadó gondozásában, "A varázsló felemeli ceruzáját" címmel 
a közelmúltban megjelent egy Sajdik Ferenc életművéből ízelítőt adó rep-
rezentatív képzőművészeti album, melyben a szerkesztők igen komoly fe-
jezetet szenteltek a Kossuth-díjas karikaturista váci témájú művek hosszú 
sorát eredményező, mindmáig tartó legújabb korszakának.

A megnyitón Dömény 
Csaba, a galéria 
könyvesbolt tulaj-
donos-vezetője kö-

szöntőjében megjegyezte, hogy 
bár jobbára kortárs alkotók 
műveiből rendeznek bemuta-
tókat, természetesen megtisz-
teltetésnek vették Peukert Ká-
roly korábban még ki nem ál-
lított műveinek kiállítási lehe-
tőségét.

A falakra függesztett műve-
ket és alkotójuk egész életmű-
vét Zomborka Márta művé-
szettörténész méltatta, s elöljá-
róban kiemelte, hogy a leszár-
mazottak híven gondozzák a 
művész hagyatékát.

- Peukert Károly alkotásai 
kapcsán a kritikai tanulmá-
nyokban talán az egyszerűség 
és a tisztaság méltatása a leg-
gyakoribb jellemzés, de ugyan-
így kiemelhetjük többek között 
az emberközelséget, a kimun-
káltságot vagy épp a kísérlete-

ző hozzáállást - mondta a mű-
vészettörténész.

A kiállításnak apropót ad-
hatott Peukert Károly születé-
sének száztizenötödik, halálá-
nak negyvenötödik, emléktáb-
lája avatásának huszonötödik 
évfordulója is, de életműve is-
mert vagy eddig még be nem 
mutatott darabjainak bemuta-

tásához valójában nem kelle-
nek jubileumok, hiszen - ahogy 
Zomborka Márta is megfogal-
mazta egy korabeli újságcikkre 
hivatkozva - "az utcáról utcá-
ra vándorló festő bácsi", a Vác 
szerelmesévé vált alkotó tiszte-
lete erősen élő hagyomány. 

Ribáry Zoltán

Bőzsöny Ferenc 1931. január 7-én szü-
letett Pécsen. 1956-tól 1996-ig dolgo-
zott a rádió bemondójaként, 1988-
tól főbemondóként. Már rádiósként 

vették fel az ELTE magyar-történelem szaká-
ra, majd újabb három év angol szakos tanul-
mányok után magyar nyelvészetből doktorált.

Bőzsöny Ferenc a rádió mellett televíziós 
műsorok készítésében is részt vett. Ezek közül 
legismertebb a Magyar Televízió népszerű tu-
dományos-ismeretterjesztő magazinja, a Del-
ta című műsor, amelynek több mint 40 éven át 
volt narrátora. A Kossuth rádióban 2000 pün-
kösdjétől indult el a magyar harangok történe-
tét bemutató sorozat, amelynek során minden 
héten más-más templom harangja szól délben 
a Kossuth Rádióban. Ennek narrátori felada-
tait kezdetekben ő látta el.

1973-tól volt tagja a Magyar Nyelvtudomá-
nyi Társaságnak, majd később a Magyar Rá-
dió nyelvi bizottságának. Az Anyanyelvápo-
lók Szövetsége elnökségi tagjaként is tevé-
kenykedett. Nyugdíjazását követően a Köz-
ponti Papnevelő Intézet rektorának, Bíró 
László püspöknek meghívására az intézet re-
torikatanára lett.

Bőzsöny Ferenc elnyerte a Magyar Rádió és 
Televízió nívódíját, 1997-ben Kazinczy-díj-
ban részesült. 2000-ben a magyar nyelv ápo-
lásáért és magas szintű közreadásáért a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje 
elismerést vehette át, 2005-ben Petőfi Sándor 
Sajtószabadság-díjat kapott. 2016-ban a Ma-
gyar Nyelvtudományi Társaság díszoklevelét 
vette át.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyon-
kezelő Alap az MTI-hez eljuttatott közlemé-
nyében felhívta a figyelmet arra, hogy a csü-
törtöki M5 Kulturális Híradó és a Kossuth 
Rádió Jó napot Magyarország! című műsora is 
visszaidézi a Magyar Rádió főbemondójának 
alakját. Emlékét és gazdag munkásságát őriz-
ve az MTVA saját halottjának tekinti Bőzsöny 
Ferencet.

Temetéséről később intézkednek.

- A csillagok szerencsés együtt-
állásának tulajdoníthatjuk, 
hogy Sajdik Ferenc munkássá-
gában fontos korszakká vált il-
letve válik a váci témájú tábla-
képek festése, de nem feledkez-
hetünk meg ebben a történet-
ben Pap László műgyűjtő, mű-
vészettörténész szerepéről sem. 
Öröm, hogy a mester összeté-
veszthetetlenül sajátos stílusá-
ban, humorával mesevárost te-
remt lakóhelyünkből. Feltett 
szándékunk, hogy minél telje-
sebb formájában itt tarthassuk 
ezt a kollekciót az önkormány-
zat tulajdonaként, egyik büsz-
keségünkként - mondta a Mo-
dern Művészeti Gyűjtemény 
központi kiállítóterében ren-
dezett könyvbemutatón Fördős 
Attila polgármester. 

A városvezető idézte a klasz-
szikus mondást, miszerint: 
"Akinek van humora, mindent 
tud. Akinek nincs, mindenre 
képes."

- Sajdik Ferencnek pedig van 
humora, kellő életbölcsessége, 
és mivel a rajz, a festészet te-
rén is mindent tud, alkotásai 
nagyon kifejezőek, érezhetjük, 
ahogy minden művéből szin-
te kikacsint ránk - emelte ki 
Fördős Attila.

Pap László felidézte, hogy a 
Sajdik Ferenccel szövődött ba-
rátságuk véletlen találkozás-
nak köszönhető: a mester és 
felesége egy váci városnézé-
sük alkalmával felkeresték az 
Eszterházy utcai galériát, ahol 
hosszan elbeszélgettek a tulaj-
donos műgyűjtővel, miközben 

a táblaképfestés lehetősége is 
felmerült.

- Elsőként tehát arra kértem 
a mestert, hogy fessen néhány 
táblaképet, amitől kezdetben 
tartózkodott, de az első három 
mű elkészülte után azt mond-
ta, élvezi ezt a fajta munkát. 
A következő kérésem az volt, 
hogy fesse meg sajátos stílu-
sában Vác kultúrtörténetét, és 
örömmel állt elébe ennek a ki-
hívásnak is. Fontos mérföld-
kő volt a Sajdik-gyűjtemény, 
a "Váci Mosolyalbum" meg-
nyitása, és elmondhatom, so-
kan itt kezdik váci városnézé-
süket, ráadásul a visszajelzé-
sek alapján a humoros képek 
megtekintése igazán jó kedv-
csináló bevezetés az utcák-te-
rek, épített értékeink alapo-
sabb felfedezéséhez - mondta 
Pap László.

Hozzátette: a mester idős 
kora ellenére ma is nagyon ak-
tív, amikor ereje engedi, sokat 
dolgozik, ez élteti-lelkesíti iga-
zán, tehát zárszóként - nagy 

taps kíséretében - jó egészsé-
get kívánt Sajdik Ferencnek és 
kedves feleségének. 

A Szülőföld Könyvkiadó - 
többek között az önkormány-
zattal kialakított gyümölcsöző 
kapcsolat révén - már hét, rész-
ben vagy egészében váci vonat-
kozású kötetet jelentetett meg, 
s mint azt Farkas Csaba ügyve-
zető érdeklődésünkre elmond-
ta, további terveik is vannak 
ezen a téren.

Az ünnepélyes könyvbemu-
tatón közreműködött Farkas 
László cimbalomművész: fel-
emelte ütőit és olyat pörgetett 
velük a hangszeren, hogy a kö-
zönség vastapssal jutalmazta 
előadását.

Továbbá felemelte hangját 
Smál-Szilaj Gábor színész, el-
szavalva Petőfi Sándor: Anyám 
tyúkja című klasszikusát és 
Romhányi József: Szamármese 
című remeklését - szintén han-
gos tetszésnyilvánítást aratva. 

R. Z.

Nemzetközi megmérettetés
Idén harmadszorra rendezte meg a Váci Közéleti Egyesület a Danubia 
Talents Nemzetközi Zenei Versenyt városunkban, ami egy szlovák-magyar 
közös koncerttel kezdődött. 

A Váci Híradás Cent-
rum dísztermében 
folyamatosan vál-
tották egymást a 

versenyzők, akiknek az elő-
adását a nemzetközi zsűri tag-
jai pontozták és értékelték. A 
zsűri tagjai voltak: Kiss Julian-
na, Prof. Pászthy Júlia, Mina 
Mendelson - Szerbia, Rintaro 
Akamatsu - Japán, Giuliano 
Adorno - Olaszország, Csáki 
András és Hornyák Balázs.

Az öt nap alatt eldőlt, hogy 
kik nyújtották a legjobb telje-
sítményt, ők a péntek esti díj-
átadó gálakoncerten léphettek 
fel. A győztesek koncertjét a dí-
jak átadása követte. Az ünnep-
ségen a zsűritagok is értékelték 
az elmúlt hét munkáját, ered-
ményeit. Rintaro Akamatsu 

zongoraművész elmondta, "... 
hogy ez egy nagyon színvona-
las verseny volt és tapasztala-
ta alapján minden évben növe-
kedik a résztvevők száma. Az 
egész struktúra meg lett újít-
va és nagyon sok helyről jöttek 
a versenyzők. Egy pillanatra 
gondolják el, hogy milyen kü-
lönleges az, hogy ebben a vá-
rosban egy ilyen verseny meg-
rendezésre került."

Giuliano Adorno olasz zon-
goraművész szerint "...Azt látjuk 
itt, hogyha egy verseny nagyon 
magas szakmai színvonalon zaj-
lik, és ehhez a nagyon magas 
szakmai színvonalhoz párosul 
egy nagyon jó emberi hozzá-
állás, akkor egy nagyon magas 
szintű versenyt fogunk kapni, és 
ezt láttuk ezen a héten."

Kiss Julianna a zsűri elnö-
ke kifejezte elismerését a felké-
szítő tanárok felé is és kiemel-
te, hogy rendkívül nagy tehet-
ségeket fedezhettünk föl ezen 
a versenyen is: "...Megpróbál-
juk az útjukat egyengetni, sike-
reikben segíteni és ezzel is re-
mélhetőleg hozzá tudunk já-
rulni ahhoz, hogy valóban si-
keres zenésszé tudjanak válni, 
ami a Danubia Talents Nem-
zetközi Zenei Programsorozat 
egyik legfontosabb célja."

A versenyen 16 országból 
több, mint 160 jelentkező vett 
részt, akik közül 63 ifjú művész 
külföldről érkezett és reménye-
ink szerint haza is vitte orszá-
gunk és városunk jó hírét.

Veres Mária
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Interjú Dolák-Saly Róberttel
„ … a gyerekműsorokon vagyok a legjobban önmagam”

Dolák-Saly Róbertet, az abszurd humor egyik oszlopos tagját nem kell bemutatni a közönségnek. 
November 17-én a Családi gumiszoba című nem szokványos gyerekműsorával lép a váci Madách 
Imre Művelődési Központ színpadára, amelyről őt magát kérdeztük.

- Korábban Peremartoni 
Krisztinával több gyerekelő-
adása is volt, a Csodák és fur-
csaságok, majd a Nem ér a ne-
vem, káposzta a fejem, me-
lyet akkor az év gyermekleme-
zének választottak meg. Most 
új gyerekműsorral rukkolt elő, 
a Családi gumiszobával. Ho-
gyan született meg az előadás 
ötlete?

- Én már évtizedek óta folya-
matosan fellépek a gyerekmű-
sorommal, csak a felnőtteknek 
szóló műsoraimat sokkal in-
kább „jegyzik”. Kriszta később 
külföldre ment, és adta magát a 
dolog, hogy ne hagyjam parla-
gon a gyerekeknek szóló szer-
zeményeimet, és énekeljem el 
én őket. Három éve jelent meg 
egy gyerekeknek és felnőttek-

nek egyaránt szóló verses kö-
tetem, az Én vagyok a kedvenc 
állatom című. Ehhez csatol-
tam néhány régi-új gyerekdalt 
is, szóval ez a műsortípus va-
lamilyen ürüggyel mindig kap 
újabb frissítéseket.

- Rengeteg zenés gyerekelő-
adást élvezhet a közönség, mi-
ben más a Családi gumiszoba, 
mint a többi?

- Nagyon szeretek gyerekek-
nek játszani, és sokan mond-
ják, hogy a műsoraim elég-
gé eltérnek a megszokottól. Az 
ok az lehet, hogy a műfaj, ami-
be nyakig belemerültem, vagy-
is az abszurd humor ugyanazt 
a gyermeki észjárást kívánja 
meg az előadótól, amiben elég-
gé jártas vagyok. Talán ezeken 

a gyerekműsorokon vagyok a 
legjobban önmagam, itt telje-
sedik ki legjobban az a kom-
munikációs stílus, ami jellem-
ző rám. Számomra különösen 
szórakoztató egyszerre felnőt-
teknek és gyerekeknek játsza-
ni, hiszen az esetek nagy ré-
szében a szülők is jelen van-
nak, akikről nem szabad meg-
feledkezni, vagyis nem szabad 
gyermekszállítókká degradál-
ni őket.

- Ezek szerint vannak fel-
nőtteknek szóló részek is mű-
sorban?

- Igen, van egy-két olyan mű-
sorszám, ami a felnőtt közön-
ség „kiengesztelését” célozza, 
„ha már voltak olyan aranyo-
sak, hogy elhozták a gyerekei-
ket”, de alapvetően a hangvétel, 
az előadás stílusa az, aminek 
több szintje is létezik. A hu-
morral jól bevonhatók a szülők 
is az előadásba. A dal, az ének-
lés pedig csak hab a tortán, hi-
szen egy gyerekkoncertről be-
szélünk, ahol végig énekelek.

- Mi a tapasztalata, mit sze-
retnek a legjobban a gyerekek 
ebben az előadásban?

- Én a rendetlen rend, vagy a 
rendes rendetlenség híve vagyok. 
A gyerekközönség észre sem ve-
szi, hogy irányított együttműkö-

désről van szó, és úgy tapasztal-
tam, hogy igazi kikapcsolódás 
számukra. Az ismert figuráim 
is megszólalnak, zenélek, vicces 
versekkel, találóskérdésekkel, 
együtt énekléssel színesítem a 
programot. Még bűvészmutat-
vány is helyet kap a műsorban, 
szóval mindent elkövetek, hogy 
a gyerekek önfeledten tudjanak 
belemerülni a játékba, táncolás-
ba, rosszalkodásba. Rajzfilmes 
háttérvetítések is gazdagítják a 
látványt, úgyhogy mindenkit 
szeretettel várok, hiszen minél 
többen leszünk, annál jobb lesz 
a hangulat!

Kiss-Vas Gabi
Fotó forrása: 

nlcafe.hu

Halloween éjszaká-
ja október 31-ére esik. 
Maga a halloween szó 

mindenszentek előestéjét jelen-
ti, amely az angol “All Hallows 
Eve” kifejezés rövidített alakjá-
ból alakult ki.

Halloween estéjéről a leg-
több embernek jelmezekbe öl-
tözött, édességeket gyűjtögető 
gyerekek, széles vigyorral vilá-
gító töklámpások és titokzatos 
horrorfilmek jutnak az eszé-
be. Azt azonban kevesen tud-
ják, hogy ez az egyik legrégibb 

ünnep, amely az évszázadok 
során összemosódott római 
Pomona-nap, kelta Samhain 
ünnep és a keresztény halottak 
napjának jegyeit hordozza ma-
gában.

A halloween eredete egészen 
a római időkre nyúlik visz-
sza. Amikor a rómaiak elfog-
lalták a mai Nagy-Britannia 
és észak-Franciaország terüle-
teit, a kelták ősi hagyományai 
keveredtek a rómaiak szokása-
ival. A kelták egyik legszentebb 
ünnepe a Samhain volt, amit 

napisten tiszteletére rendeztek 
és amelyik egyben az újév, va-
lamit a sötét és hideg évszak 
kezdetét is jelentette. A kelta 
hit szerint az újév előestéjén, 
vagyis október 31-án a napis-
ten a halál és sötétség fogságá-
ba került, a halottak lelkei pe-
dig ezen az éjjel vándoroltak a 
holtak birodalmába. A druidák 
szent helyeiken gyülekezve ál-
dozatokat mutattak be az iste-
neknek, és különféle szertar-
tásokkal próbálták távol tarta-
ni a szellemeket, megkönnyít-
ve vándorlásukat.

Az  ősi hiedelmek szerint az 
eltávozott lelkek ezen a napon 
kelnek útra és próbálnak meg 
visszatérni az élők világába. A 
hívek tűzgyújtással, felvonu-
lással ünnepeltek, valamit kü-
lönféle jelmezekbe öltözve pró-
bálták megtéveszteni a szelle-
meket, hogy azok maradjanak 
távol otthonaiktól.

Az idők folyamán talán tök-

lámpás lett a halloween egyik 
legfontosabb jelképe, amely-
nek története szintén kelta ere-
detű. Amerikában –  de egy-
re inkább szerte a világban - 
halloweenkor az ajtó előtt jel-
mezbe öltözött gyerekek je-
lennek meg, akik házról-házra 
kopogtatva az angol “Trick 
or treat!” (szabadon fordít-
va “Csokit vagy csalunk!”) ki-
áltással szólítják fel a lakókat, 
akiktől a legtöbb esetben édes-
séget kapnak.

Forrás: csaladvilag.hu

RUHANEMŰ JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, 
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Kulturális Alap

Apróhirdetés

• GÁBOR ESZMERALDA műgyűj-
tőnő legmagasabb áron készpén-
zért vásárol festményeket, búto-
rokat, ezüsttárgyakat, evőeszkö-
zök készleteket, aranyakat, szob-
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Kiszállás díjtalan: 06/1/789-1693, 
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A halloween ünnep 
eredete és hagyományai

Halloween éjszakáját sokan amerikai ünnepnek tekintik, ám ennek a kü-
lönleges alkalomnak a gyökerei régmúlt kelta korokra nyúlnak vissza. El-
sősorban az angolszász országokban népszerű, de mára már az egész vi-
lágon elterjedt – így Magyarországon is. Honnan ered halloween ünnepe 
és milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá?



8 Dunakanyar Régió XX. évfolyam 21. szám

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

Huller Dániel és Endrész Klaudia a Buenos Aires-i ezüsttel    
Fotó: Lengyák György

A váci kajakos Kiss Ádám 
ifjúsági olimpiai bajnok, 

a dunakeszi gátfutó 
Huller Dániel ezüstérmes

Az ifjúsági olimpiák eddigi legsikeresebb szereplését produkálta a magyar küldöttség 
Buenos Airesben. A mieink tizenkét arany-, hét ezüst- és öt bronzéremmel tértek haza. A 
tucatnyi első helyből hetet vállaltak az úszók, a két legeredményesebb magyar verseny-
ző Milák Kristóf és Késely Ajna lett – három-három olimpiai bajnoki címmel. A váci ka-
jakos Kiss Ádám egy aranyéremmel járult hozzá a magyar csapat remek szerepléséhez. 
A 400 méter gáton a Dunakeszi Vasutas fiatal atlétája, Huller Dániel ezüstérmet nyert. 

Kiss Ádám először el-
számolta magát a se-
lejtezőben, hiszen 
nem került közvet-

lenül a főtáblára. Ideje 1:43.36 
perc volt, és ez csupán az ötödik 
helyre volt elegendő (a legjobb 
nyolc közé automatikusan csak 
az első négy kvalifikálta magát) 
– írta az utanpotlassport.hu.

„Nem így terveztük, Ádám 
kicsit álmos volt. De végül jól 
jött ki a plusz futamból, sokkal 
dinamikusabban evezett utá-
na. Mindenkivel szemben any-
nyit nyújtott, amennyit kellett” 
– foglalta össze a lényeget az 
utánpótlás szövetségi kapitány, 
Makrai Csaba.

Kiss a négy közé jutásért a 
cseh Tomás Hradilt győzte le, 
majd a hazai pálya előnyét élve-
ző argentin Valentin Rossi sem 
okozott neki problémát a dön-
tőbe jutásért.

Az aranycsatában a belga 
Jules Vangeel volt az ellenfele, 
ám Kiss itt is magabiztos dia-
dalt aratott: 1.110 másodperc-
cel volt jobb vetélytársánál, így 
végül a dobogó tetejére állha-
tott.

A magyar csapat sikeres volt, 
nem csak a nagy létszámú kva-
lifikáció miatt, hanem azért 
is, mert jól alkalmazkodott a 
különös versenyrendszer fur-
csaságaihoz, és teljesítménye 
is az elvárásoknak megfelelő-
en alakult” – értékelte Lengyák 
György, az atlétikai szövetség  
utánpótlásért felelős referense a 
Buenos Aires-i ifjúsági olimpi-
án elért eredményeket. Argen-
tínában tizenhat magyar atléta 
mérettetett meg, közülük tizen-
egyen bejutottak az első tizen-
kettőbe, vagyis klasszikus lebo-
nyolítás mellett finalistáknak 
számítanának.

Az ifjúsági olimpián azon-
ban két, döntők nélküli, azo-
nos értékelés alá eső versenykör 

alapján számítottak összesített 
végeredményt. A legjobban a 
távolugró Endrész Klaudia és a 
400 méteres gátfutásban induló 
Huller Dániel szerepelt.

Titokban Klaudiától érmet 
vártam, hiszen ebben az év-
ben már két világversenyen is 
a döntőbe került. Edzője Házi 
Éva és Klaudia is nagyon bí-
zott benne, éppen ezért a ver-
senyt megelőző edzéseken a fu-

tóiskola és ugróiskola gyakor-
latok minden mozdulatát nagy 
odafigyeléssel és szinte tökéle-
tesen hajtotta végre” – elemezte 
Endrész Klaudia felkészülését 
az atletika.hu-n megjelent be-
számolójában Lengyák György.

„Az utolsó sorozat nagy iz-
galmat hozott. Klaudia 626 
centimétert ugrott, ezzel be-
hozta az összesített verseny-
ben vezető osztrák leányt, sőt 
az abszolút nagyobb ugrásával 
meg is előzte. Utolsóként ug-
rott a belga Beernaert, aki  587-
tel addig csak a nyolcadik he-
lyen állt. A 180 cm magas leány 
túlugrotta Klaudiát, és összesí-
tésben egy centiméterrel meg-
előzte. Ki tudja, hogy végző-
dött volna a verseny, ha a nor-
mál IAAF (a nemzetközi szö-
vetség – a szerk.) szabályai sze-
rint rendezik?!” – tette fel a 
költői kérdést a szakember, aki 

Huller Dániel ezüstérmes futá-
sára is kitért. 

Huller Dániel és Endrész 
Klaudia a Buenos Aires-i ezüst-
tel  •  Fotó: Lengyák György

„Az atlétikát szeretők és a 
szakemberek is Danitól vár-
ták  az egyik érmet. Nem csa-
lódtunk benne. Buenos Aires-
be elutazástól kezdve, az átállá-
son keresztül, mindent nagyon 
tudatosan átgondolva végzett. 

Ebben nagymértékben segítet-
te őt egyik edzője, Maracskó Pál 
(Dunakeszi Vasutas), aki a ma-
gyar csapat tagjaként érkezett 
az argentin fővárosba. Már első 
futása után futamgyőztesként 
hagyta el a pályát, és a két futam 
összesítésében a harmadik he-
lyen várta a folytatást” – idézte 
fel a történteket Lengyák.

„A második versenyen a né-
gyes pályán nagy lendülettel 
kezdett, de a megszokottól el-
térő lábra jött ki az első gát. A 
célegyenesbe még ötödiknek 
fordult Dani, de jól ismert küz-
désével egyre feljebb ment, és a 
célban már utolérte a második 
helyezett dél-afrikai futót, akit 
végül pályaelhagyás miatt ki is 
zártak. Dani legjobb európai-
ként megérdemelten lett máso-
dik összesítésben a látszatra is 
erősebb alkatú japán versenyző 
mögött.”

Az NB I/B női felnőtt csa-
patok Keleti csoport-
jában a szép hagyomá-
nyokkal rendelkező, 

számos tehetséges játékost felnevelő 
Gödi SE hat bajnoki mérkőzés után 
öt győzelemmel és egy döntetlen-
nel elért 11 ponttal listavezető az egy 
ponttal lemaradó Vasas és az ugyan-
csak 10 pontos Szent István SE-OTP 
Bank előtt. A csapat legeredménye-
sebb játékosa, Paróczy Sára 36 góllal. 

A Szentendrei NKE egyetlen pon-
tot sem tudott begyűjteni, így mí-
nuszos gólkülönbséggel a 11. helyen 
szerénykedik. 

Régiónkból több együttes is sze-
repel a honi női kézilabda bajnokság 
harmadik vonalában. Az NB II Észa-
ki csoportját, hat forduló után pont-
veszteség nélkül vezeti a VS Duna-
keszi, melynek városi vetélytársa a 
KASE jelenleg még meg sem köze-

líti a feljutás előtti évben produkált 
látványos és rendkívül eredményes 
teljesítményét. Eddig mindössze egy 
győzelemmel, két ponttal a 10. he-
lyen állnak. A Duna túlpartjáról, az 
Esztergomi Vitézek RAFC a négy 

nyolc pontos csapat közül a bajnoki 
tabella 4. helyét foglalja el az ugyan-
csak 8 pontos FTC KN KFT U22 
mögött. A góllövőlistát a VS Duna-
keszi játékosa, Csuka Alexandra ve-
zeti 53 találattal. (Vetési)

Göd és a VS Dunakeszi vezeti a bajnokságot
Női kézilabda: NB I/B és NB II 


