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XVI. évfolyam 6. szám

A nemzet iránti felelősség ma is kötelez

Vác a korábbi évek hagyományai szerint emlékezett és ünnepelte az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseit március 15-én. Idén is a Váci Juhász
Gyula Általános Iskola tanulói tartottak megemlékezést a Petőfi Sándor váci látogatását őrző ház előtt. A helyi média képviselői a 12 pontot és a Nemzeti
dalt kinyomtató nyomdászra, Landerer Lajosra emlékeztek deákvári emléktáblájánál, akinek földi maradványai pár száz méterre nyugszanak.

A

z 1854-ben elhunyt nyomdász
emléktáblájánál Huszár Károly, a Vác Online tulajdonosszerkesztője méltatta a nagy elődök
bátorságát, a szabad sajtó létrehozásáért tett erőfeszítéseiket, akiknek köszönhető, hogy a 21. században szabadon ünnepelhet az útókor.
A megemlékezés végén a váci médiumok munkatársai és a szocialisták
városi képviselői koszorút helyeztek
el Landerer Lajos emléktáblájánál.
Az ünnepségsorozat délután a hagyományos toborzóval folyatódott a
Kossuth téren, ahol a huszárok és a
váci fúvósok várták az ünneplőket,
akik ezúttal közel sem annyian jelentek meg, mint a korábbi években,
mert ezen a szép napon az időjárás
nem fogadta kegyeibe a közönséget.
A város vezetői az élénk szélben és
a zuhogó esőben a Vác Város Fúvószenekarának és a Váci Huszár- és

Nemzetőr Bandérium tagjainak és a
természet erejével is dacoló váci polgárok jelenlétében koszorúzták meg
Kossuth Lajos szobrát. A Nemzeti
dal eléneklése és koszorúzás után
az önkormányzat vezetői, a városi
rendőrkapitány és a politikai szervezetek képviselői a Ligetben megkoszorúzták az ország első Honvéd
emlékművét és a szomszédban lévő
temetőben nyugvó honvédek sírjánál elhelyezték a kegyelet virágait.

A szeszélyes, viharral és esővel kísért időjárás miatt nem a Ligetben
tartották meg a város központi ünnepségét, hanem a Madách Imre Művelődési Központban, ahol a Himnusz eléneklése után Fábián Gábor,
a Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium igazgatója mondott ünnepi beszédet, aki
tanáremberhez méltó eleganciával
és finomsággal elemezte az 184849-es forradalom és szabadságharc
történelmi, politikai és gazdasági hatásait a magyar nemzet jövőjére. A szónok kiemelte: lélekszámát,
gazdasági erejét tekintve kis nemzet vagyunk, mégis a történelemben
lezajlott megpróbáltatásaink ellenére nem szűntünk meg létezni. „Ahogyan 48-49-ben a nemzetőrök megvédték azt, amink akkor volt, úgy
kell nekünk is megvédenünk az értékeinket” – hangsúlyozta Fábián
Gábor, aki védelmébe vette anyanyelvünket, földjeinket. A magyar
földet, hogy az élelmiszert és munkát biztosítson számunkra, hogy itt
boldoguljunk, ne kelljen munka híján külföldre kivándorolni.
Fábián Gábor lélekemelő beszédében az összefogásra, a hagyományok, a magyar értékek és termékek
megőrzésére hívta fel az ünneplőket, akiktől azt kérte, hogy magyar
termékek vásárlásával támogassuk
saját gazdaságunkat.
A szónok elgondolkodtató tényként sorolta, hogy az egykoron jól
prosperáló magyar üzemek és kivá-

Az ünnepi szónok: Fábián Gábor

ló termékek hogyan szűntek az elmúlt évtizedek privatizációs korszakában.
- A baj akkor kezdődik, amikor a
profit 100 %-a kimegy, és akkor tetőzik be, amikor a felvásárló céget bezárják és a magyar boltok polcain az
itthon előállított termékeket lecserélik a külföldön gyártottakra. Mert
akkor már sem munka, sem újabb
befektetés nem marad nekünk. Következő elemként akkor majd kapunk Európától olyan segélyt, hogy
ne halljunk éhen. Nekünk nem segély kell! Mi tudunk dolgozni, még
tudunk minőségi terméket előállítani, még vannak ilyenek! Védjük meg
és teremtsünk újakat. Kérem, hogy
a következő néhány gondolatot jegyezzék meg, gondolkozzanak el rajta. Vásároljunk magyar, de legalább

Magyarországon gyártott termékeket. Ezt az 1840-es években úgy hívták: Védegylet. Óvatosan azokkal a
gondolatokkal, hogy ugyan mit segít ez rajtam! Mert nem rég a cukor
gyártása került külföldre, néhány
hónapja már kekszet nem gyártanak Győrben, és ha ez a sor folytatódik, akkor nem is olyan sok idő
elteltével már csak piac leszünk és
aztán már az sem! Legyünk tudatos magyar vásárlók! – hasítottak
a teremben Fábián Gábor igazgató
mondatai, akinek beszéde után az
általa irányít iskola diákjai adtak az
eseményhez méltó műsort, melyben
a néptáncok, slágerek mellett Petőfi
Sándor és József Attila versek is elhangoztak.
V. I.
Fotó: KesziPress

A dicsőséges forradalomra emlékezett Dunakeszi
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója tiszteletére városunk Önkormányzata a Március 15-e téren koszorúzási
ünnepséget rendezett, melyen megjelent Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő, Erdész Zoltán alpolgármester, dr. Molnár
György Dunakeszi város jegyzője, és a képviselő testület számos tagja.

A

nagy számú közönség először
az ünnepi műsort tekintette meg. A Farkas Ferenc Művészeti Iskola Szín-Folt társulata és
a Rokka néptánccsoport közös, zenés-táncos nagyszerű előadásában
korabeli költők, írók műveiből készült összeállítással idézték fel a
forradalom felejthetetlen napjait.
Az emlékezetes előadást Hoványné
Martikán Erika és Gyúró Tamás
állította színpadra.
Szabó Katalin, az önkormányzat szóvivője köszöntő szavai után
Dióssi Csaba lépett a mikrofonhoz.
– Talán szokatlan Dunakeszi életében, hogy az előre meghirdetett
ünnepi beszédmondó helyett a város polgármestere lép fel a színpadra – mondta, majd így folytatta: – Az
elmúlt napokban az egyik ellenzéki
pártszövetség részéről több támadás érkezett az előre meghirdetett
szónok személyével kapcsolatban.
Sőt, az egyik szorosan velük együttműködő környezetvédelmi egyesület petíciót készített. A pártszövetség egyik tagja jelezte, hogy amen�nyiben az eredeti szónok mondja
el gondolatait, fütyüléssel, bekiabálással meg fogják zavarni a rendezvényt. Amikor mindezt Tuzson
Bence tudtára adtam, ő úgy döntött,
hogy személyénél sokkal fontosabb
az ünnep méltósága, ezért visszalépett a beszéd elmondásától. Viszont
azt gondolom, nincs ünnep, ünnepi

gondolatok nélkül. Ezért megkérem
kolléganőmet, Szabó Katalint, hogy
tolmácsolja Tuzson Bence gondolatait.
Bár Dióssi Csaba még a fáklyás
felvonulás előtt jelezte, hogy Tuzson
Bence nem tartja meg beszédét, az
ellenzékiek mégsem vettek részt az
ünnepségen.
„Tisztelt ünneplők!
Köszöntöm Önöket itt a Március
15. téren, ahol ismét összegyűltünk, hogy évről-évre együtt hajtsunk fejet 1848 hősei előtt, tisztelettel adózzunk az elesetteknek, és
emelt fővel, büszkén emlékezzünk
meg a múltról, a múltról, mely
meghatározza jelenünket és jövőnket. Minden nemzet szívében ott
él történelme akarva-akaratlanul,
így nekünk, a magyar nemzet tagjainak kötelességünk emlékezni,
elfogadni, és tanulni belőle.
„A történelem az élet tanítómestere” - szól a mondás. Mit tanultunk hát 48-ból?
Megtanultuk, hogy büszke és erős
nép a magyar. Megtanultuk, hogy
nem élhetünk idegen hatalmak
béklyójában, ahol eltiporják önbecsülésünket, és szolgamód, másodlagos szerepre kárhoztatnak.
Az a nép, amely lehajtott fejjel
lemond önmagáról, pusztulásra
van ítélve, a nemzethalál árnyékában tengődik, kiszolgálva az idegen urakat.

A szabadságharc jól ismert mártírjai és névtelen hősei ma bennünk élnek tovább. Ők akkor és ott
döntöttek, hogy „rabok tovább nem
lesznek”. Felemelték fejüket, és bátran a hatalom szemébe néztek.
Megtették az első lépést, a szabadság felé.
Példaképül szolgálnak ma is,
nemcsak hazánkban, de szerte a
nagyvilágon is.
Egy bátor, büszke nép a miénk.
Mondják, hogy a forradalmak viszik előre a világot, mondják, hogy
a történelem rossz szokása, hogy
megismétli önmagát.
Több forradalmat is megvívtunk
azóta. Némelyeket nem életek árán,
nem karddal és vérrel, hanem elhatározással, a megelégelés dühével,
és a demokrácia békéjével. Mindig
képesnek kell lennünk arra, hogy
ha kell, közösen mondjuk ki: Elég!
Egy öntudatos nemzetnek készen
kell állnia arra, hogy ha úgy hozza a balsors talpra álljon és így ki-

áltson: Elég az olyan hatalomból,
amely idegen érdekeket szolgál, a
hatalomból, amely nem előre, hanem hátra húz, melynek bitorlói
önös érdekektől hajtva elfeledkeztek a magyar népről.
1848-ban bizonyítottunk. Bizonyítottuk, hogy nem vagyunk szolganép, mely céltalanul vergődik
láncai közt.
Az elmúlt század során nemegyszer leráztuk a láncokat, megszabadultunk a visszahúzó erőktől.
Az utóbbi években nem idegen
elnyomó hatalmak terheit nyögtük, hanem az adósságokét, és az
egész világon jelenlévő válságét, de
kimásztunk az adósság verméből,
hogy ráléphessünk egy útra.
Ez az út hosszan vezet a cél felé.
Ez az út csak a miénk, közösen,
két kezünkkel építjük, ezért bizton
állíthatjuk, hogy odavisz, ahová
akarjuk, de ahhoz, hogy elérjük ezt
az áhított célt, meg kell védenünk
az eddig lerakott köveket, nem

visszafordulnunk, hanem előre, és
csak előre szabad törnünk, ahogy
az eddigi években büszke magyarként tettük.
Egy olyan ország polgárai vagyunk, hol ha szél támad, mi nem
elbújunk, hanem hajóra szállunk,
és vitorlát bontunk. Ez a vitorla a
szabadság iránti vágyból, Magyarország iránti hűségünkből és szeretetünkből, az összetartozásból
szőtt erős vászon. Ma már nem a
szabadságért küzdünk, hanem az
otthon melegének biztonságáért,
a munka méltóságáért, gyermekeink jövőjéért.
Adjuk hát át nekik, a jövő reménységeinek is ezt az elhatározást, ezt a bátorságot, és büszke
kiállást, melyet 1848 tanított nekünk.
Tisztelet 48 hőseinek, elszánt hazafiainak, tisztelet a magyar nemzetnek!”
A beszéd elhangzását követően
elsőként Dunakeszi város Önkormányzata nevében Dióssi Csaba,
Erdész Zoltán és Dr. Molnár György
koszorúzta meg a forradalom emlékhelyét. Ezt követően a pártok, nemzetiségi önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek, az országgyűlési képviselőjelöltek, majd magánszemélyek helyezték el az emlékezés virágait.
K atona M. István
A szerző felvétele
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Civil egyeztető fórumot
tartottak Vácon a jobb
együttműködésért
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Fizetett politikai hirdetés

Civil egyeztető fórumot tartottak Vácon a városházán, mivel az önkormányzat a Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott című pályázaton részt vett és nyert. A projekt célja a közigazgatási szervek és a civil
szféra együttműködésének ösztönzése és egy köztük lévő aktív partnerháló kialakítása.

A

rendezvényt Pető Tibor alpolgármester nyitotta meg, aki elmondta, hogy
minden olyan projektnek, amely a város fejlődését szolgálja, örülni kell.
- Különösen örültem akkor, amikor ez a
pályázatunk az alapítvánnyal konzorciumban támogatást nyert. Örültem azért, mert a
civil szféra egy rendkívül fontos eleme a társadalomnak. Minden politikai vezetés fontosnak tartja, hogy erősítse kapcsolatait a
civilekkel. A célunk az, hogy a döntéshozatalba és a pályázat tartalmi részébe, minél

jobban bevonjuk őket. Ez a pályázat egy segítő kéz nyújtása a szervezetek felé – mondta.
Megnyitóbeszéde után Bercsényi Kinga,
az Együtt Európáért Alapítvány szakmai vezetője mutatta be a projektet. Elmondta: a
cél az, hogy az önkormányzat és a civil szféra között egy párbeszéd alakulhasson ki a jövőben.
- A pályázatot még tavaly év végén nyertük
meg és idén februárban indult el. Egészen
októberig végezzük a munkát, közösen az
önkormányzattal. Ez egy száz százalékban
támogatott uniós és állami forrásból megvalósuló program. A projekt menedzsere az önkormányzatnál Bodzásné Bóka Szilvia, míg
a civil referens Buzgóné Nyéki Anita lett –
mondta.
A bemutatkozás után egy kérdőívet töltöttek ki a megjelent civil szervezetek képviselői, amiben arra voltak kíváncsiak a szervezők, hogy milyen jellegű témák érdeklik
őket. A projekt ideje alatt 10 alkalommal várják egyeztetésre a váci társadalmi szervezeteket, ahol segítséget kaphatnak az általuk
megjelölt problémákra, és választ a felmerülő kérdéseikre.
Furucz A nita

Jankovics Marcell: Emlékezni nagyon fontos

Ünnepi díszben fogadta a Huzella Tivadar Általános Iskola Tornacsarnoka az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékező gödi polgárokat.
A zsúfolásig telt sportarénában V. Pálfai Kinga köszöntötte a városi Önkormányzat által rendezett ünnepség résztvevőit, akik a Himnusz eléneklése után
Markó József ünnepi gondolatait hallgatták meg.

A

város első embere az emlékezés történelmi jelentőségére,
a magyar nemzet kiemelkedő
eseményének és korszakának tényszerű, hiteles bemutatását és ápolását emelte ki ünnepi köszöntőjében.
A Búzaszem Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói magával ragadó műsorban „élték meg” az 1848-49-es események történelmi pillanatait. A diákok
vastapssal fogadott előadása után kijárt az elismerésből a felkészítő pedagógusoknak is: Éry Júlia, Dániel Katalin, Mészáros Erika, Keszey
Tivadar és Imre Béla. Hangszeren
közreműködött: Bese Botond - duda,
Keszey Tivadar-tárogató, Németh
András - tekerőlant, énekelt Tintér
Gabriella. A táncokat Imre Béla tanította be.
A felemelő ünnepi pillanatok folytatásaként Markó József polgármester
és dr. Pintér György alpolgármester adta át Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a
Göd Városért kiemelkedő sporttevékenységet végző személyek és közösségek elismerésére alapított Kóczán
Mór Vándordíjat. (A díjátadóról külön írásban tudósítunk. A szerk.)
A városi ünnepség a közeli Kossuth
téren folytatódott, ahol a nemrég
megújult szépen gondozott parkban
Gusztos Gábor huszár csapata tisztelget a hős elődök és az ünneplő gödiek előtt. Ignácz Dániel, az Országos Örkény István Prózamondó Ver-

Jankovics
Marcell
seny győztese mély átéléssel mondta el Dsida Jenő Psalmus Hungaricus
című művét. Ezt követően az önkormányzat vezetői, a pártok, civil közösségek, intézmények vezetői és a
város polgárai, diákjai helyezték el a
kegyelet koszorúit, virágait Kossuth
Lajos szobránál.
Az ünneplő gödiek innen a 48-as
forradalom lánglelkű költője, Petői
Sándor szobrához vonultak, ahol lerótták kegyeletüket miközben a Gödi
Ifjúsági Fúvószenekar adott térzenét. Vezényelt Nyikes Róbert.
Az újabb helyszín a NemeskériKiss Kúria volt, melynek egykori tulajdonosa az a Nemeskéri-Kiss Miklós volt, aki 1848. március 15-én elsők között csatlakozott a forradalmárokhoz, a szabadságharc egyik
kiemelkedő katonája volt. A szabadságharc leverése után emigrációba
kényszerült, akit az Amerikába ké-

szülő Kossuth Lajos angliai megbízottjának nevezett ki.
A hős katonára is emlékezett ünnepi beszédében Jankovics Marcell,
Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, kultúrtörténész. Az emlékezés nagyon fontos, mert mi mindnyájan az emlékeinkből tudjuk, hogy kik
is vagyunk – mondta. Majd így folytatta: „Abban a pillanatban, amikor
meghalunk, és ránk nem emlékeznek többé, mi is megsemmisülünk.
Mindaz, ami mögöttünk van, a múlt
az, ami teret és lehetőséget ad arra,
hogy megismerjük magunkat, hogy
kik, és mik vagyunk, miért vagyunk
a világon. A múlt ismert, a jövő ismeretlen.” Jankovics Marcell szerint
mi magyarok, ünnepeink tekintetében nagyon szerencsések vagyunk,
hiszen a franciák vagy az amerikaiak nyári ünnepei nem adnak olyan
lelkesültséget, mint egy tavaszi ünnep adhat. „Természetesen a mi nyári és őszi ünnepünk sem akármilyen,
de mégis valamilyen módon március 15. különös szerepet játszik az életünkben. Erre emlékezni fontos és
nagyon jó.” – hangoztatta Jankovics
Marcell, aki felidézte az 1927-ig tartó
korszakot, amikor még nem volt március 15-ei ünnep. Méltatta Babits Mihály ekkor írt „csodálatos” versét, de
a hetvenes éveket sem felejthetjük el,
amikor nem lehetett kimenni kokárdával az utcára, mert az embert "fejbe verték" érte.
A Kossuth-díjas rendező örömteli

Az önkormányzat vezetői elhelyezik a megemlékezés koszorúját
szenvedéllyel beszélt arról, hogy mit
jelentett ’89, milyen lelkesültséggel
köszöntötték március 15-ét.
„Március 15-e elsősorban nemzeti
ünnepünk. De nemzeti önazonosságunkhoz a világ véleménye is hozzájárult, amely tisztelettel és becsülettel beszél rólunk, az 1848-49-es és az
1956-os forradalmunkról és szabadságharcunkról.” – jelentette ki az ünnepi szónok, aki szerint fontos, hogy
az ünnepnek legyen egyetemes üzenete. Példaként említette a régi római köztársaságot, amely ünnepelte a tavasz istennőjét, akit piros-fehér-zöldbe öltöztettek, és emlékeztek arra, hogy ez az a nap, amikor a
királyságot megdöntötték. „A márciusi ifjak fiatal értelmiségiek voltak,
akik érzékelték, hogy egész Európában érlelődött a forradalmi helyzet.
Nem véletlenül hívták a népek tava-

szának, amikor el kell söpörni a régi
rendszert” – utalt a forradalomra.
Jankovics Marcell nagy sikerű ünnepi beszédét így zárta: „A tudatos
élésnek lehet ünnepe március l5., augusztus 20, október 23. Ez a három
ünnep a gondolkodásunkban össze
kell, hogy tartozzék. Tanulnunk kell
a múltunkból és alkalmaznunk kell a
jövőre.”
Murvai Zoltán, a Nemeskéri-Kiss
kúria jelenlegi tulajdonosa a gödi
birtok egykori tulajdonosáról, a névadó hős katonáról, Nemeskéri Kiss
Miklósról emlékezett meg ünnepi köszöntőjében.
A város központi ünnepségén közreműködött a Gaude kórus, amely a
honvédtiszt emléktáblájának koszorúzása után a Szózat közös eléneklésével zárult.
(Vetési)

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

Dunakanyar Régió

4

XVI. évfolyam 6. szám

Fizetett politikai hirdetés

A GE felavatta új Oil & Gas
létesítményét Fóton

A vállalat fóti üzeme
új üzemcsarnokkal és
irodaépülettel bővült,
amelynek köszönhetően több mint 100 új
munkahely jön létre.

A

GE március 14-én
megnyitotta Oil & Gas
üzletága fóti üzemének új 8000 m2 alapterületű
üzemcsarnokát, valamint a
hozzá tartozó 3000 m2-es irodaépületet. A befektetéssel
csúcsszínvonalat képviselő
gyártóbázis épült gáz- és gőzturbinás villamoserőművek
központi vezérlő egységei
(UCP) számára - mondta köszöntőjében Szabóné Mészáros Andrea, az üzletág fóti
üzemének igazgatója.
A bővítés több mint 100 új
munkahelyet teremt, ebből
40 mérnöki pozíció, amivel
az üzletág nyolcvan százalékkal növeli meg a fóti munkatársak számát.
A fóti beruházás egy újabb
lépés a GE és Magyarország
együttműködésének megerősítésében, ami tovább javítja
az ország versenyképességét
és új munkahelyeket hoz létre. A cég az idei évben már

második alkalommal avat fel
új létesítményt a GE budapesti Globális Üzleti Szolgáltató Központjának megnyitóját követően. A fóti üzemben megvalósított gyártóbázis helyi és világszintű kapacitásbővítést jelent, amivel
a GE az egyre növekvő piaci
igényeknek kíván megfelelni.
Az új fóti üzemcsarnokban
gyártott termékeket az üzletág világszerte forgalmazza.
A helyi szakmai tudást és
tapasztalatot már most is kiaknázó új fóti üzem a bővítéssel fokozza hatékonyságát és erősíti a vállalat piaci pozícióit. A GE Oil & Gas
üzletág érzékelő rendszerek
és eszközök tervezésével és
gyártásával foglalkozik fóti
telephelyén.
„Azzal,
hogy
a
világpiacvezető GE Magyarországon gyártja erőművi
vezérlő egységeit, a magyar
mérnöki szaktudás jelentősen hozzájárul a világ energiabiztonságához.” – hangsúlyozta Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és
külgazdasági államtitkára.
„Büszkén nyitjuk meg az
új gyáregységünket, aminek
segítségével továbbra is világszerte meg tudunk felelni

Szijjártó Péter államtitkár az üzem dolgozóinak gratulál

VÁLASZTÁS 2014:

Tizenegy jelölt a dunakeszi
választókerületben

A Dunakeszi központú Pest megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
március 3-án, az esti órákban közzétett jegyzőkönyve szerint 11 egyéni jelöltet vett nyilvántartásba,
akik indulhatnak az április 6-i választáson.

A

ügyfeleink egyre növekvő elvárásainak és tovább erősíthetjük a GE jelenlétét a magyarországi olaj- és gázszektorban. A beruházás a terveknek megfelelően, a 2013.

het, mely növeli az adott berendezés rendelkezésre állását, csökkenti az esetleges üzemkieséshez vezető
váratlan meghibásodás lehetőségét és nem utolsó sor-

Az avatás előtti ünnepélyes pillanat
júliusi bejelentéstől számított 8 hónap alatt megvalósult. Az összesen 11000 m2-et
lefedő üzemcsarnok és irodaépület kimagaslóan tehetséges és motivált dolgozóink
munkahelye lesz.” – mondta
Davide Marrani, a GE Oil &
Gas üzletág gyártásért felelős globális vezetője.
Az új üzemben gyártott
UCP olyan vezérlő panel, melyet olaj- és gázipari létesítmények energiaellátására,
illetve gáztranzit vezetékek
nyomásfokozó kompresszor
állomásainál alkalmaznak.
A felhasználó a rendszer segítségével prediktív karbantartási rendszert üzemeltet-

ban biztonságos üzemeltetést biztosít.
Több mint 12 500 munkatársával jelenleg a GE a legnagyobb amerikai befektető. Magyarországon a cég 12
gyárat, valamint 3 regionális
üzleti központot és 3 kutatás-fejlesztési részleget működtet.
Az avató ünnepségen az
országos gazdasági és üzleti élet vezető személyiségei mellett jelen voltak
Fót önkormányzati vezetői,
Bartos Sándor polgármester, Pozderka Gábor alpolgármester, valamint Tuzson
Bence területi fejlesztési
biztos.

választási bizottság sorsolással döntötte el,
hogy a képviselőjelöltek nevei milyen sorrendben szerepelnek a szavazólapon.
A választási bizottság által
nyilvántartásba vett jelöltek:
1. Pokriva Nándor, Nemzeti Érdekért Párt
2. dr. Tuzson Bence Balázs, FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt
3. Nagy Nándor, Negyedik
Köztársaság Párt
4. Budainé Kelemen Erzsébet, Jólét és Szabadság
Demokrata Közösség
5. Fazekas Attila, Magyar
Szociáldemokraták Magyar
Polgári Pártja
6. Juhász Péter, Lehet Más
A Politika
7. Méri László, Sportos és
Egészséges Magyarországért

8. Kovacsics Imre, A Haza
Nem Eladó Mozgalom Párt
9. Nyíri Márton, Jobbik Magyarországért Mozgalom
10. Szabó Imre (Magyar
Szocialista Párt, az Együtt A Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd
Magyarországért
Párt, és a Magyar Liberális
Párt
11. Horváth Ferenc, Közösség a Társadalmi Igazságosságért
A Dunakeszi Polgár márciusi lapszámában szerkesztői hiba miatt sajnálatos módon pontatlanul
jelent meg Nagy Nándor
országgyűlési képviselőjelölt neve és az őt indító
párt megnevezése, amiért az érintettek elnézését
kérjük. 
A szerk.

Új közlekedési rend Vácon
a főút és a Széchenyi utca
találkozásánál

Új forgalmi rend van érvényben néhány napja a Széchenyi utca és a 2-es főút kereszteződésében. Az
északról, tehát az Árpád út felől érkező járművek
most már balra bekanyarodhatnak a vasútállomás
felé. A változtatásokat a közútkezelő végezte el a városháza kérésére.

A

Váci Napló értesülése szerint az elmúlt időszakban
sokan keresték meg az önkormányzatot, hogy módosítsák a lámpák beállítását. A tapasztalatok szerint az autósok egy része még nem érti,
hogyan is működik az új rend,
emiatt sok a szabálytalan áthaladás a kereszteződésen.
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Kövér László: befogadni annyit jelent, mint esélyt adni másoknak
Kövér László, az Országgyűlés elnöke mondott beszédet az idei Befogadó magyar
település díjak átadása előtt a Parlament Delegációs termében 2014. március
13-án. Az elismeréssel a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)
olyan hazai településeket díjazott, amelyek sokat tettek a fogyatékossággal élő
emberek integrációjáért és az esélyegyenlőségükért. A három díjazott város: Budaörs, Dunakeszi és Tapolca.

B

efogadni annyit jelent,
mint esélyt adni másoknak arra, hogy a
társadalom értékes, öntudatos, magukról gondoskodni
tudó polgáraivá válhassanak
- hangoztatta az Országgyűlés elnöke, amikor a Parlamentben átadta a Befogadó
magyar település díjakat és
a tehetséges értelmi fogyatékos fiatalok elismerésére létrehozott Göllesz Viktor-ösztöndíjakat.

csak azoknak, akik kapják,
hanem a közösség minden
tagja számára.
A három díjazott város
képviselői közül Dunakeszi
eddigi integrációs tevékenységét, a fogyatékkal élők
esélyegyenlőségét segítő fejlesztéseket, közösségi tevékenységet Dióssi Csaba polgármester ismertette az országos rendezvény résztvevőivel a Parlament Delegációs termében. Dunakeszi

Kövér László a fogyatékossággal élő emberek esélyegyelőségéért alapított díjak ünnepélyes átadásán a
közelgő március 15-i ünnepre utalva azt mondta, a nemzet nem mondhat le senkiről,
mindenkinek meg kell adni a
lehetőséget arra, hogy kibontakoztassa tehetségét.
Az Országgyűlés elnöke a
közösség szempontjából pazarlásnak mondta, ha a fogyatékossággal élő emberek
nem kapják meg a szükséges
támogatásokat ahhoz, hogy
képzett, értékes, adott esetben pótolhatatlan munkát
végző, jól kereső polgárokká
válhassanak.
Szavai szerint a fogyatékossággal élők számára alapított ösztöndíjak fontos küldetést teljesítenek, mert új
lehetőséget teremtenek nem

bemutatásaként elmondta,
hogy a 2010-ben megválasztott önkormányzat új stratégia mentén kezdte meg munkáját, többek között életre
hívta a Dunakeszi a Mi városunk programot, melynek
egyik fontos eleme a közösségi összefogás és a lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékek bemutatása, ápolása. Azért dolgozunk, hogy
mindenki sajátjának, otthonának érezze Dunakeszit –
mondta a polgármester, aki
külön hangsúllyal beszélt a
mozgáskorlátozottak, az értelmi fogyatékkal élők érdekében végzett tevékenységről, melyet a Humán Szolgáltató Központ irányít. Dióssi
Csaba teljes körű képet adott
a szabadidős, rehabilitációs
programokról, a közintézmények akadálymentesítéséről,

a gyalogos- és kerékpáros átkelőhelyek építéséről. Beszámolt arról is, hogy több helyen létesült akadálymentesített WC a tolókocsival közlekedők számára.
Az önkormányzat kiemelt
partneri kapcsolatot ápol
ezen a szakterületen tevékenykedő, közösségekkel. –
A hátrányos helyzetű családok, a tartósan fenntartási
gondokkal küzdő, és a hatvan év felettieket élelmiszer
csomaggal segítjük. Az idősek és gyermekek részére
karácsonyi ünnepséget szervezünk. A nyári szünetben
meleg ételt biztosítunk a hátrányos helyzetű gyerekek részére – sorolta hosszasan az
önkormányzat sokrétű tevékenységét Dióssi Csaba polgármester, akinek tájékoztatóját nagy tapssal fogadták az ünnepség résztvevői.
Végezetül hozzátette: Nagy
megtiszteltetés
számunkra ez az elismerés. Mikor beadtuk a pályázatot mi magunk sem hittük, hogy a díjazottak között lehetünk, hiszen sok feladat áll még előttünk ezen a téren. De ez az
elismerés arra ösztönöz minket, hogy még kiemeltebben
kezeljük ezt a területet a városi fejlesztések során.
A dunakeszi küldöttség
tagjaként az ünnepségen jelen volt Tuzson Bence területi fejlesztési biztos és Szabó Katalin, az önkormányzat szóvivője.
A parlamenti rendezvényen adták át az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége által 2003-ban
alapított Göllesz Viktor ösztöndíjakat is. Az ösztöndíj
célja a tehetséges értelmi fogyatékossággal élő fiatalok
támogatása, közösségi tevékenységük és beilleszkedésük elősegítése.
Vetési Imre
Fotó: K esziPress

IMÁDSÁG A MAGYAR NEMZETÉRT
A Magyar Örökség Díjas
budapesti Kodály Zoltán Férfikar
és a Harmonia Sacra vegyeskar
zenés áhítatot tart
2014. április 5-én, szombaton 16 órai kezdettel
a dunakeszi Jézus Szíve templomban.
Műsoron: magyar szerzők kórusművei
a 15. századtól napjainkig
A belépés díjtalan

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/49 88 629 www.citroenvac.hu
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Nemzetközi rangú múzeum a városházán

Tizenhat ország csaknem félszáz alkotójának nem kevesebb mint négyszáznegyven műve látható a Nemzetközi Mobil MADI (Mozgás-AbsztrakcióDimenzió-Invenció) Múzeumban, amelynek a váci városháza ad helyet - ezzel kétfunkcióssá vált a patinás barokk épület.

A

nemzetközi
rangú
új múzeum megnyitása tette teljessé a
március 15-i nemzeti ünnep
váci megemlékezését, annak méltó megkoronázásaként. Annál is inkább, mi-

Dárdai Zsuzsa művészetkritikus és Saxon-Szász
János festőművész-művészetszervező idestova huszonöt évvel ezelőtt belevágtak, hogy létrehozzanak
egy igazán átfogó MADI-

A múzeum március 15én este tartott nagyszabású nyitóünnepségén Dárdai
Zsuzsától és Saxon-Szász
Jánostól választ kaphattunk
a kérdésre, miért éppen Vácra esett a választásuk.
- Szokolyán élünk, és a
község vezetője, Gyurcsik
Mihály közvetítésével megismerkedtünk Vác polgármesterével, Fördős Attilával, aki hihetetlenül nyitottan fogadta elképzeléseinket. Aztán neki köszönhetően egymásra találtunk Papp
László műgyűjtővel, több
állandó váci kiállítás kurátorával,
legkiemelkedőbb
segítőnkkel, hiszen ő minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy itt kaphasson helyet a múzeum. Ez
amúgy egy világra szóló kísérlet annyiban, hogy a vá-

Ahogy Vác a Dunakanyar szíve,
úgy a MADI-múzeum
a Dunakanyar új színe lehet.
Dárdai Zsuzsa

vel az eseményen több hazánkba akkreditált diplomáciai vezető, illetve - a
tárlaton műveivel szereplő számos neves alkotóművész
is részt vett itthonról, Európából és a világ távolabbi részeiből. No és nem feledkezhetünk meg a programot színesítő műsorról sem, amelyben Illényi Katica Liszt-díjas hegedűművész valamint
Lachegyi Imre és családi
kamaraegyüttese léptek fel,
egyaránt hangos sikert aratva nagyszerű produkciójukkal.

gyűjteményt, amely mára
a világ legnagyobb ilyen
műegyüttesévé terebélyesedett, az alkotók adományként felajánlott munkáiból.
Korábban a kollekció darabjait számos időszakos kiállításon bemutatták, de közben
megérett a gondolat, hogy
méltó állandó kiállítóhelyet
kellene találni az egyedülálló anyag együttes bemutatásához. És a művészpár álma
immár megvalósult, Vác, a
Kultúra Magyar Városa pedig ezzel felkerült a kultúra
világtérképére is.

Illényi Katica

rosháza egyben a kultúra
szentélye is legyen - mondta
Dárdai Zsuzsa.
A gyűjtemény létrehozóitól azt is megkérdeztük, kik

Dárdai Zsuzsa,
a MADI gyűjtemény
egyik gondozója
azok a múzeumban műveikkel szereplő kiemelkedő alkotók, akik neve hallatán a
művészetbarátok elismerően csettinthetnek.
Nos, a névsorolvasásból - a teljesség igénye nélkül - kiemelhetjük a mozgalom szellemi alapító atyja, Carmelo Arden Quin nevét, akihez felsorakoznak a
következő, ma már "klasszikusként" emlegetett modern
művészek: Martin Blaszko,
Bolivar Gaudin, Victor
Vasarely, Kassák Lajos, Fajó
János, Malevics, Konok Tamás, Ingo Glass, Gilbert De
Cock...
Dárdai Zsuzsáéktól megtudtuk továbbá: a múzeum
kapcsán további elképzelésük, hogy képzőművészeti
pedagógiai programot sze-

retnének indítani, hogy a látogatók - egy erre biztosított
helyiségben - maguk is létrehozhassanak alkotásokat a
MADI szellemében.
A Nemzetközi Mobil MADI
Múzeum megnyitásával kapcsolatban Fördős Attila polgármester kiemelte, hogy a
Kultúra Magyar Városaként
Vác eredendően rendkívül
sok értéket tud felmutat-

ni, de ezek mellet a mostani ciklusban számos újabb
eredményt sikerült elérni korábban méltánytalanul elhanyagolt alkotások restaurálásával, a Pannónia házban tető alá hozott Váci Értéktár kialakításával, rangos rendezvények sorával.



Ribáry Zoltán
Fotó: K esziPress

Ügyintézés és műélvezet
A Nemzetközi Mobil MADI Múzeum kiállítási anyagát
hétköznap, ügyintézési időben is bárki megtekintheti,
de ezután a városháza hétvégén ugyancsak kinyitja kapuit, hogy a tárlat iránt érdeklődők végigjárhassák a
kiállítótérré alakult folyosókat.

Meghalt Szőnyi Zsuzsa
Élete 90. évében elhunyt Szőnyi Zsuzsa, Pest
megye díszpolgára, író-újságíró, az olaszországi magyar emigráció legendás alakja.

H

osszú betegség után,
életének kilencvenedik évében március 15-én délután elhunyt
Szőnyi Zsuzsa író, kultúraszervező, Szőnyi István festőművész lánya, a férjével,
Triznya Mátyás festőművésszel létrehozott, évtizedeken át fenntartott, legendás római Triznya-kocsma
háziasszonya. Az olasz–
magyar kultúrkapcsolatok
ápolásáért 1999-ben megkapta az olasz Köztársasági
Érdemrend parancsnoki fokozatának aranykeresztjét,
tavaly novemberben a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést vehette át.
Szőnyi Zsuzsa Pest megye
Díszpolgára kitüntetésben
részesült 2011-ben, a római
magyar kulturális életben,
a magyar kulturális diplomáciai kapcsolatok ápolá-

sában betöltött kiemelkedő
szerepéért, valamint a Pest
megyéhez kötődő Szőnyihagyaték tárgyi és szellemi világának megőrzésért,
ápolásáért kifejtett újságírói és írói tevékenysége elismeréseként.
Októberben töltötte volna be kilencvenedik életévét, de akik ismerték személyesen, élete legutolsó hónapjaiig lelkileg, szellemileg
olyan fiatalnak, frissnek láthatták, mint amilyen a gimnázium éveiben lehetett lázadó fiatalként, vagy akkor,
amikor férjével, Triznya Mátyással szülői biztatással elindult a zöld határon át a Kelet-Európába megérkezett
diktatúra elől a szabad világ
felé. Talán a zebegényi gyerekkor, a festő édesapa műterme mögötti végtelen, csodálatos kert emléke kísérte el mindvégig, tette, hogy

bárhol is volt, a maga képére
tudta alakítani a világot, miközben képes volt rá, hogy
a legmélyebb alázattal közelítsen az irodalom, a művészet értékeihez, és képes
volt rá, hogy beleérzéssel,
szeretettel forduljon embertársai felé. Talán ez a tulajdonsága volt az, ami miatt
évtizedeken keresztül, egészen férje 1991-ben bekövetkezett haláláig működhetett
a Triznya-kocsma, találkozóhelye azoknak, akik Rómába érkezve sem csak az

örök városra voltak kíváncsiak, hanem egymásra, patriotizmusukat a nagyvilágban is fontosnak érző magyarokra is.
Maga is így élte meg a római évtizedeket. Az olasz
rádió magyar adásánál
kezdte rádiós pályafutását,
híreket fordított, kulturális beszámolókat írt, és műsort vezetett. 15 évig dolgozott a RAI-nak, később a
Szabad Európa Rádió római
tudósítója volt, s közben leveleken keresztül folyamatos kapcsolatban volt az itthoniakkal is. Férje halála
után hazatért, memoárjaiból és levelezéseiből nagy
sikerű könyveket adott ki,
műveket, dokumentumokat
adományozott a zebegényi
Szőnyi Múzeumnak, a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatóságának. Zebegényben jelenleg is látható a Rejtőzködő Szőnyi művek Szőnyi
Zsuzsa
gyűjteményéből
című kiállítás.
mno.hu/www.pestmegye.hu

2014-ben is tisztelje meg hirdetéseivel
a régió legnagyobb példányszámú és
legolvasottabb színes közéleti lapját,
a Dunakanyar Régiót!
Megjelenik kéthetente,

31 000 példányban.

Apróhirdetés
városi magazin

www.dunakanyarregio.hu

• Hátaslovát, póniját eltartom, lovagolni
megtanítom. Tel.: 06-30-520-3408
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A váci Madách Imre Művelődési Központ (MIMK) tizenkettedik alkalommal rendezi meg a város egyik legnagyobb kulturális eseménysorozatát, a Váci Tavaszi Fesztivált. A 2013. március 16-án kezdődő programsorozat - közel húsz rendezvénnyel - a helyi művészek mellett ebben az esztendőben is számos országosan ismert előadót vonultat fel.

A

fesztivál programjait sajtótájékoztató
keretében mutatták be, melyen
dr. Schmuczer Istvánné önkormányzati képviselő, az önkormányzat Művelődési-Oktatási és
Ifjúsági-Sportbizottságának elnöke köszöntő szavai után - többek között - hangsúlyozta, hogy
a Kultúra Magyar Városában a
sok kiemelkedő kulturális esemény sorában milyen fontos szerepe van az egy-egy évszakhoz
köthető rendezvénysorozatnak,

így a tavaszi fesztiválnak is. A
kezdetekre emlékezett és az idei
program fontosabb jellemzőit sorolta ezt követően a MIMK igazgatóhelyettese, Szabóné Laczi
Sarolta. Mint elmondta, az első
évek építkezése után immár több
mint fél évtizede az egyik legsikeresebb általuk szervezett esemény ez a fesztivál. Az érdeklődésre mi sem jellemzőbb, mint
hogy már most több előadásra
elkeltek a jegyek.
A rendezvény keretében ezúttal

is színes palettán mozog a kínálat. Lesz könnyű- és komolyzenei
koncert, humor, színházi előadás,
gyermekeknek szóló program
és kiállításokat is szerveznek. A
rendezvények nagy többségének
a művelődési központ ad helyet.
Mint megtudtuk, az idei Váci Tavaszi Fesztivál költségvetése 6,5
millió forint. Nagy segítséget jelent a Nemzeti Kulturális Alaptól
elnyert kétmilliós pályázati forrás, de a bevételeknek is legalább
ilyen nagyságrendűnek kell lenni-

ük. Az igényesség, a megszokott
jó színvonal, a változatos kínálat,
valamint a széles spektrumú célközönség igényeinek kiszolgálására való törekvés mellett az elérhető jegyárak is fontos szempontot jelentettek a szervezőmunkában.
A sajtótájékoztató további részében a jelenlévő fellépők ismertették saját produkciójuk jellemzőit és invitálták szeretettel a
közönséget a programokra.
(Munkatársunktól)

OTROKOVICE Vác új testvérvárosa

Otrokovice lett Vác tizedik testvérvárosa, miután a cseh városbeli aláírást követően Vácott is ellátta kézjegyével a két polgármester a szerződéskötést szentesítő nyilatkozatot. Február 21-én a Fördős Attila polgármester
által vezetett váci küldöttség csehországi fogadásán történt meg a testvérvárosi megállapodás aláírása.

A

z erről szóló nyilatkozat
váci aláírására, illetve
annak kihirdetésére megrendezett ünnepségre a Városházán fogadta a helyi önkormányzat vezetése és képviselő-testületének tagjai az otrokovicei és
a máriatölgyesi (Dubnica nad
Váhom) vendégeket. Vác delegációját Fördős Attila, a csehországit Jaroslav Budek, a szlovákiait Jozef Gašparik polgármester vezette.

segítve elő a különböző szintű kapcsolatfelvételt, majd
az országok településeinek
egyre bővülő kapcsolatrendszerét. Mint mondta, Vác és
Otrokovice testvérvárosi megállapodásában nagy szerepet
játszott Máriatölgyes, amelynek már korábban kialakult
hasonló kapcsolata a cseh várossal. A váci városvezető jelezte azt is, hogy a szlovákiai
testvérvárosuk másik, szoros

Az ünnepi ceremónia bevezetőjében előbb Fazekas László ütőhangszeres művész, majd
a Vox Humana Énekkar adott
nagy tapssal kísért műsort, ezt
követően Vác polgármestere
mondott köszöntőt.
Fördős Attila ebben a vendégek üdvözlése után felidézte azokat a történelmi előzményeket, amelyek a Visegrádi Négyek szoros együttműködésének állomásai voltak, így

baráti kapcsolatban lévő településével, a lengyel Zawadzkie
városával is mélyülő együttműködésre törekszenek. Végül
a maga és a váci polgárok jókívánságait tolmácsolta az új
testvérváros polgárai felé.
Ezt követően Jaroslav Budek
köszönte meg a meghívást és
a vendéglátást. Örömét fejezte
ki a korábbi kapcsolatok kiteljesedése miatt. Történelmi jelentőségűnek értékelte, hogy a

közös szervezésű események
immár kiszélesített kapcsolatrendszerben ölthetnek testet,
végül átadta városának üdvözletét a váciak számára.
Az ünnepi beszédek után került sor a dokumentumok aláírására, majd a két városvezető
anyanyelvén felolvasta az ebből az alkalomból megfogalmazott nyilatkozatot. Az esemény
emlékkönyvének aláírásánál
a csehországi küldöttség tagjai átvehették Vác ajándékát,
majd Fördős Attila polgármester kollégájának átadta Kardos
Tibor szobrászművész mozaikképet tartalmazó alkotását –
adott hírt az ünnepi aktus a város hivatalos honlapja.
Az emlékkönyvet aláírásával látta el Jozef Gašparik,
Vác és Otrokovice immár
közös
testvérvárosának,
Máriatölgyesnek polgármestere is, aki ezt követően mindkét
település polgárainak és vezetésének hosszú távú, eredményes együttműködést kívánt.
Vác új testvérvárosi szerződésének váci aláíró ünnepségét Fördős Attila pohárköszöntője, majd a váciak és vendégeik baráti - és immár testvéri kötetlen beszélgetése zárta.
Otrokovice Csehországban,
a kelet-morvaországi Zlin (volt
Gottwaldov) kerület nyugati részén terül el. Két korábbi település, Otrokovice és Kvitkovice

egyesülésével jött létre, területe 1961 hektár. A 190 méterrel
a tengerszint felett elterülő városban közel 19 ezer lakos él.
Az elmúlt század harmincas
éveiben indult a településen
nagyarányú modern iparosítás. Az ipar mellett jelentős helyet foglal el életében a sport és
a kultúra, de széles körű szolgáltatási és oktatási hálózattal
is rendelkezik.
A város polgármestere a 60
esztendős Jaroslav Budek, alpolgármestere Milan Plesar.
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Gödön átadták
a sportteljesítményért járó
Kóczán Mór Vándordíjat
Nemzeti ünnepünkön, a március 15-i városi megemlékezés alkalmával, három
kategóriában adta át Markó József polgármester és dr. Pintér György alpolgármester a Kóczán Mór Vándordíjat, melyet a gödi önkormányzat képviselő testülete a Gödért kiemelkedő sporttevékenységet végző személyek, közösségek elismerésére alapított.

A tavasz eljövetelét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a különböző labdajáték sportágakban elérkeztünk a rájátszásokhoz. Írásunkban három érdekelt váci
együttes bajnoki folytatásáról találhatók információk.
1. Ipress Center-Vác
Az NB I-es női kézilabda
bajnokságban az 5-8. helyért vívandó küzdelmekben a három rivális ellen
összesen hat találkozón lép
majd pályára Konkoly Csaba vezetőedző hölgykoszorúja. Az alapszakaszbeli helyezések alapján a mieink 3
bónuszponttal rajtolnak. (A
Siófok néggyel, az Fehérvár
kettővel, a Békéscsaba eg�gyel.) Az IPC Vác április elsején este hatkor a székesfehérvári hatvan perccel indítja a sorozatot, az első hazai
mérkőzése pedig a viharsarkiak ellen lesz április 12-én
18 órától.
2. Váci KSE
A szintén élvonalbeli Váci
KSE számára tíz összecsapásból áll majd a rájátszás.
Rosta István vezetőedző kézilabdásai számára az alsóház (7-12. hely) küzdelmei

hozhatnak még izgalmakat,
hiszen a bajnoki kiírás szerint az utolsó két gárda búcsúzik az NB I-től. (Ám elképzelhető, hogy a versenyrendszer átszervezése miatt nem lesz egyetlen kieső
sem.) Az érdekelt együttesek a rájátszásba magukkal viszik az alapszakaszban egymás ellen megszerzett pontjaikat, amely alapján a Cegléd 14, az Orosháza
12, Mezőkövesd 11, a Vác 10,
a PLER 7, a Győr 6 ponttal
rajtolhat. A váciak a hatcsapatos, körmérkőzéses sorozatot március 22-én a győri
kirándulással kezdik, hazai
környezetben pedig március 28-én lépnek először pályára este hattól a Mezőkövesd ellen.
3. Dunatours Vác FSE
Mint arról elmúlt lapszámunkban beszámoltunk, a
másodosztályú futsal baj-

nokság első hat helyéről –
így a feljutásról is – döntő rájátszásában a Dunakeszi visszalépése miatt a
Dunatours Vác FSE kezdheti csoportelsőként a sorozatot. A versenykiírás szerint a kétfordulós, körmec�cses sorozatban két legtöbb
pontot gyűjtő csapat ősztől
élvonalbeli lehet, míg a 3-4.
két jelenlegi NB I-essel vívhat osztályozót a feljutásért.
A Vác hazai pályán már el is
kezdte a sorozatot: hétfőn
a Vasas ellen 3-3-as döntetlent játszott Herédi Attila
vezetőedző gárdája.
Mindhárom említett váci
együttes pontos rájátszásos programja megtalálható
a www.vac.hu címen elérhető weboldalon, csapataink
eredményeiről pedig lapunk
is beszámol majd.
K ereszturi Gyula
Fotó: Nemes K itti

A kitüntetett sportolók a város vezetőinek társaságában

K

óczán Mór (Kocs, 1885
– Alsógöd 1972) háromszoros dobóatléta olimpikon, református lelkész, aktív résztvevője Göd
sportéletének. Részt vett
az 1908-as londoni játékokon, majd 1912-ben, Stockholmban gerelyhajításban
(55,5 méteres eredménnyel)
bronzérmet szerzett, '24-ben
csehszlovák színekben Párizsban is rajthoz állt. Háromszor állított fel új, nem

hivatalos világcsúcsot. Első
olyan, nem skandináv gerelyes volt, aki olimpián éremmel zárt. A korabeli feljegyzések szerint 1948-ban települt Magyarországra, haláláig Gödön élt. A róla elnevezett vándordíjat 2000-ben
adták át először.
A díjat a 2013-as sporteredmények alapján idén a
felnőtt NB-II-es kézilabdázó Petró Bettina csapatkapitány (GSE, edzője Tősér Ti-

bor), az utánpótláskorú magyar bajnok, válogatott kajakos, Lukács István (GSE,
edzője Sinkó László) valamint a Gödi SE, NB I/B-be
kerülő, Bajnokok Tornájagyőztes felnőtt női kézilabdacsapata vette át március
15-én, a Huzella Tornacsarnokban rendezett ünnepség
alkalmával.
Vasvári Ferenc
Fotó: K esziPress

TdM Travel Tours Kft.

www.tdmtravel.hu
www.facebook.com/tdmtravelclub
H-2600 Vác, Görgey u. 4/b.
Tel.: +36 27 502 820, 27 319 381
E-mail: info@tdmtravel.hu

Eng.: U-000204

ÚJDONSÁG!
Nyaralójárat az Észak-Adriára – VÁCI indulás!
Utazzon velünk hetente a homokos adriai tengerparti üdülővárosokba!
Indulás minden pénteken Június 13-Szeptember 14. között!
Dőljön hátra kényelmesen, utazzon stressz mentesen!
Várja a Dolce Vita és ITÁLIA!
Apartmanok és szállodák az Észak-Adrián:
• Lignano 06.14-21. B4 típus 128 900.- Ft-tól
• Lignano 06.21-28. B4 típus 135 500.- FT-tól
• Bibione 06.14-21. B4 típus
134 500.- Ft-tól
• Bibione 06.21-28. C6 típus
152 900.- Ft-tól
• Jesolo 06.14-21. F4 típus
113 500.- Ft-tól
• Jesolo 06.21-28. B4 típus
134 500.- Ft-tól
• Jesolo hotel** 06.14-21. fp
9 500.- Ft-tól
• Jesolo hotel *** 06.14-21. fp 13 900.- Ft-tól

/apt/hét
/apt/hét
/hét/apt
/apt/hét
/apt/hét
/apt/hét
/fő/éj
/fő/éj

Húsvéti ajánlatok VÁCI indulással,
vagy ingyenes budapesti parkolással:
• Milánó-Comó
• Prága-Pilzen 
32.900
• Toszkána+5 Terre 
• Salzkammergut 
38.500
• Székelyföld 
• Krakkó-Auschwitz  38.900
• Svájci séták 
• Bosznia-Hercegovina  39.900
• Róma-Firenze
• Velence-Padova
39.900
• Párizs-Disneyland 
• Cseh kastélyok
42.900
• Provence 
• San Marino 
55.900
• Hollandia 
• Bajor kastélyok
56.900
• Róma-Nápoly-Capri 
• Drezda-Berlin 
65.900

69.900
69.900
62.900
82.900
88.900
97.900
105.900
116 900
129.900

Részletek és további ajánlatok: www.tdmtravel.hu
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