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Védjük meg Magyarországot!
– kormánypárti politikusok a Dunakanyarban

Magyarország csak akkor lehet erős, ha képes fenntartani biztonságát és Európa sem gyengül - jelentette ki Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Fidesz Védjük meg Magyarországot címmel indított országjárás sorozatának szobi állomásán, november 7-én, aki
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) parlamenti államtitkára, a Pest megyei 4. számú választókörzet elnökének meghívására
érkezett a határ menti városba. Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a Dunakeszi központú Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselőjének felkérésére Csomádon Hoppál Péter, az Emmi kulturális államtitkára november 8-án, míg Dunakeszin Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, a párt parlamenti frakcióvezetője tartott előadást november 14-én.

Szob: Dömötör Csaba és Rétvári Bence Magyarország jövőjéről
és biztonságáról beszélt a telt házas fórumon

D

ömötör Csaba arról beszélt, hogy a
jelenleg zajló nemzeti konzultáció
végső soron azt a vitát nyitja meg,
hogy milyen Európában szeretnénk
élni, és ebben hogyan képzeljük el Magyarország jövőjét. A Miniszterelnöki Kabinetiroda
parlamenti államtitkára ismertette, hogy az európai politikában ma két koncepció áll egymással szemben a jövőt illetően. Az egyik szerint
nem nagy baj, ha az európai országok bevándorló országokká válnak, sőt egyenesen lehetőség.
"Ezzel szemben mi szeretnénk megőrizni Európát olyannak, amilyennek megismertük, és ebben a nemzetállamoknak nagy szerepet kell játszania. Továbbra is építenünk kell közösségeinkre, hagyományainkra, és arra a szabadságra,
amelyet kiharcoltunk magunknak" - fűzte hozzá Dömötör Csaba.
Az államtitkár elmondta, a konzultáció olyan
bevándorlást érintő elképzelésekről szól, amelyet Soros György több részletben publikált. Ezek
rendre visszaköszönnek a brüsszeli jogalkotási javaslatokban. Hozzátette: Soros György arról
is írt, hogy a betelepülőket 15 ezer euróval, hozzávetőlegesen 9 millió forinttal kell az első két
évben támogatni, aminek a fedezetét adóemelésekkel és az európai uniós támogatások csökkentésével lehet előteremteni.
Kitért arra is Dömötör Csaba, hogy a Soros-féle koncepció szerint évente egymillió bevándorlót
kellene beengedni az unióba. Hozzátette, hogy a

Frontex (Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség) adatai szerint Líbia partjainál csaknem egymillió ember várakozik, hogy mielőbb megindulhasson Európába, de egy NATO tanulmány szerint 2020-ig 60 millió bevándorló várható.
Az államtitkár úgy értékelt, hogy ha valaki
most Magyarországra néz, akkor egy olyan országot lát, amely rendben tartja a saját portáját
és apró léptekkel a jó irányba halad. Hozzátette: ez azonban nem jelenti azt, hogy hátradőlhetünk, mert meg kell védeni a közös eredményeket, mert elég egyetlen rossz döntés, és minden
kárba veszhet.
Kiemelte, hogy Magyarország csak akkor lehet erős, ha képes fenntartani biztonságát. "Ha
másképpen szeretném ezt megfogalmazni, akkor Magyarország csak akkor erősödhet, ha
közben Európa sem gyengül. Mi egy erős Európát szeretnék, erős Magyarországgal” - fogalmazott Dömötör Csaba.
Kihangsúlyozta, hogy ezért választják a szókimondást és a cselekvést az önfeladás helyett,
és ezért biztatnak mindenkit arra, hogy vegyen
részt a konzultációban, álljon ki a kormány mellett, és biztassa erre barátait és ismerőseit is.
A Duna-parti város művelődési házában rendezett, nagy érdeklődéssel kísért rendezvényen
Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, választókerületi elnök, emlékeztetett arra,
hogy Magyarország nemcsak határait védi, de
szülőföldjükön segít a rászorulóknak, mert a

Konzultáció előtt sajtótájékoztató:
Dömötör Csaba és Rétvári Bence

válságot nem Európában kell kezelni, hanem
ott, ahol keletkezett. Miközben a kvótaper 1200
bevándorló befogadásáról szól, addig Magyarország a keresztények megsegítése program keretében az elmúlt félévben, Libanonban, Irakban
ezer családnak oldotta meg a lakhatását a szülőhelyén, azzal, hogy újjáépíttette a magyar adófizetők pénzéből a lakásaikat. Hozzátette: - Több
ezer ember életének újrakezdéséhez nyújtottunk
támogatást. Volt, ahol iskolákat építtettünk és

volt, ahol egy kórház teljes gyógyszerkészletét finanszíroztuk. Ez egész Európa számára jelenthet alternatívát, miszerint a ne a bajt hozza ide,
hanem a segítséget vigye oda.
A telt házas konzultáció végén a választókerület elnöke bejelentette, hogy 50 millió forint támogatást adnak a művelődési ház felújításához,
amit lelkes tapssal fogadtak a szobiak, és a környező településekről érkezett vendégek.
Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás a címlapról

Csomád: Tuzson Bence és Hoppál Péter az ezeréves keresztény
értékeink fontosságát hangsúlyozták
Pest megye egyik legtehetősebb polgárainak
otthont adó község iskolájában tartott konzultáció előtt a két államtitkár sajtótájékoztatón fejtette ki a nemzeti konzultáció történelmi jelentőségének fontosságát.
- Országszerte jelentős az érdeklődés a Nemzeti
konzultáció témája iránt – húzta alá Tuzson Bence. – Most olyan időszakot élünk Magyarországon, amikor olyan kérdések vetődnek fel, melyekre adott válaszaink nem egy-két évre, hanem ötven, vagy akár kétszáz évre is meghatározhatják
az ország sorsát – folytatta a választókerület országgyűlési képviselője, aki szerint a rossz válaszoknak súlyos következményei lehetnek.
– Ezt a veszélyt hordozza magában a Sorosterv. Márpedig, ha hagyjuk, hogy migránso-

Gulyás Gergely
és Tuzson Bence

2015 nyarán naponta tízezres „hadsereg”
özönlött be déli határaikon és vonult át Magyarországon - idézte a drámai kezdetet
Hoppál Péter, aki szerint Európa közepén ismét nekünk jutott az a történelmi - és szerződéseinkből adódó - kötelezettség, hogy őrt álljunk a végeken.
– A határon kiépített fizikai védelem mellett jogi védelemre is szükség lesz ismertük fel mondta. A problémát jól kezelte Magyarország,
amely soha nem tapasztalt együttműködést alakított ki a V4 országaival – Lengyelország, Szlovákia, Csehország – melyek az ésszerű, nemzeti és európai értékek és érdekek mentén kialakított álláspontjának mind több követője van. Példaként említette az ausztriai választások erednak tartotta hangsúlyozni: - Nem mi emeltük be
a migráció témáját a politikába, hanem a bevándorlás súlyossága valósággal rátörte az ajtót Európára. Az első pillanatban kialakított álláspontunkon a mai napig nem kellett változtatni. Európa nagy része viszont ezt nem mondhatja el,
ugyanakkor a mai napig nem látjuk azt a hajlandóságot, hogy más is ki vegye részét a külső határok védelmében. Mi azt szeretnénk elérni, ha
Európában mindenhol jól működne a külső határ védelme. El kell ismerni, hogy a bevándorlás politika kizárólag tagállami hatáskör, ami
praktikusan azt jelenti, hogy a magyar lakosság
döntheti el, kivel nem akarnak, és kivel akarnak
együtt élni.
Gulyás Gergely elmondta; a migráció kérdésében messze a kormány támogatóinál szélesebb
kör az, amely egyetért velük abban, hogy bevándorlásról itt Magyarországon kell dönteni. - Ab-

ban is egyetértés van, hogy mi nem akarunk bevándorló országgá válni akkor sem, ha NyugatEurópa számtalan országa már az. Szerintem
azt lehet mondani, hogy amennyire demokratikus körülmények között nemzeti egység elérhető, akkor ezt nekünk sikerült elérni.
Az Európai Bizottság által jóváhagyott kötelező kvótáról elmondta; - Nem gondolom, hogy
ne lenne elegendő az az összefogás, ami létrejött
a közép-európai együttműködéssel a V4 országai között -, amely a választás utáni Ausztriával és a térség más országaival kibővült -, hogy
el tudjuk hárítani a felső korlát nélküli betelepítést. Ám amennyiben mégis ilyen döntés születne, Magyarország felkészült arra, hogy minden
magyar polgár biztonságát meg tudjuk védeni –
jelentette ki Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke.
Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina

Hoppál Péter és Tuzson Bence

kat telepítsenek be Magyarországra és Európába, hogy megnyissák a magyar határokat, akkor
száz vagy akár kétszáz évre is elronthatjuk hazánk sorsát. Ezt meg kell akadályozni – jelentette ki határozottan. – Ezért tartjuk ezeket a fórumokat, ezért kérjük az emberektől, hogy minél többen vegyenek részt a Nemzeti konzultációban. Minél nagyobb a támogatottság, annál
eredményesebben tudja Magyarország érdekeit
megvédeni a Soros-tervvel szemben a kormány.
Sőt, csak így tud sikeresen fellépni a Soros-tervvel szemben – tette hozzá a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár. Kifejtette: A
kötelező kvótát megszavazó Európai Bizottság
döntésének végrehajtását a miniszterelnököket
és államfőket tömörítő Európai Tanács vagy a
parlament akadályozhatja meg. Ezt segítheti elő
a Nemzeti konzultáció széles körű támogatottsága, amely erős tárgyalási pozíciót ad a magyar
kormánynak.

ményét. Ugyanakkor érthetetlennek tartja az
unió vezetőinek „hajbókolását” Soros terve előtt
pedig, akinek leírt programpontjai nehézséget
okoznak a brüsszeli bürokraták országainak is.
„Az angolok nem engedik országukba a tőzsde gurut, aki nemzeti valutájukra spekulált.” –
emelte ki Hoppál Péter.
Az Emmi kultúráért felelős államtitkára síkraszállt az ezeréves keresztyén kultúra védelmében, Magyarország és Európa értékeinek megőrzéséért.
– A Nemzeti konzultáció legfontosabb üzenete, hogy álljunk ki Magyarországért, ne engedjük be a migránsokat. Nem vagyunk idegengyűlő nép, de határozottan elutasítjuk a Soros
féle nyílt társadalom eszményét, mert az a nemzet számára önfeladást jelentene – hangsúlyozta Hoppál Péter, aki élesen bírálta az ellenzéket,
mert azt állítja, hogy nincs Soros-terv.

Dunakeszi: Gulyás Gergely úgy látja,
jó úton jár az ország
Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, a párt parlamenti frakcióvezetője a lakossági konzultáció
előtt a helyi sajtónak adott nyilatkozatában kiemelte, hogy az ország jó úton jár: a gazdaság
4 százalék körüli teljesítményt ért el 2017-ben,
de a következő évek kilátásai is hasonlóan kedvezőek.
– Ma 740 ezer emberrel többen dolgoznak Magyarországon, mint 2010-ben. Az elmúlt tizenkét hónapban 12-13 százalékkal nőttek a reálbérek. Jó irányba tart az ország és jó reményünk
van arra -, ha nem lesz kormányváltás -, hogy az
elért eredmények nem kerülnek veszélybe. Ráadásul célkitűzésünk szerint továbbra is abba az
irányba tudunk haladni, amely a polgári, nyu-

gat-európai életszínvonalú, a hagyományos keresztyén európai értékű Magyarországot jelenti.
Napjaink migrációs veszélyeiről szólva hangsúlyozta: - Európa ma gyenge ahhoz, hogy megvédje önmagát. Védelmi képességeinek megerősítése helyett a kontinensre özönlő migránsokat
mindenféle felső korlát nélkül akarja szétosztani, amely komoly veszély Európára, komoly
veszély Magyarországra. Az is jól érzékelhető, hogy az európai polgárok elutasítják Brüs�szel politikáját, a visegrádi országok társadalmai
pedig a leghatározottabban szembe szállnak az
unió ez irányú törekvéseivel – húzta alá Gulyás
Gergely.
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője fontos-
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Egy felejthetetlen este
Londonban

Gödi lakos nyerte meg az Invitel
MTV EMA nyereményjátékát
Idén 24. alkalommal rendezték meg az MTV EMA díjátadóját, amelyen az
Invitel egyik ügyfele is ott lehetett kísérőjével. A távközlési cég és a magyar MTV közös online játékának nyertese a gödi Kósa József lett, akinek
két fia utazott Londonba, hogy a helyszínen kövessék nyomon Európa legrangosabb zenei gáláját.

Cégcsoportot vesz

a Duna-Dráva Cement Kft.

Növekvő beton üzletággal és térkő gyártással erősít a hazai cementgyártó a Readymix Hungária Kft. megvásárlásával.

A

Readymix Hungária
Kft. és annak leányvállalatai, valamint
befektetései
2017
novemberével a Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) tulajdonába kerülnek, a Gazdasági
Versenyhivatal (GVH) október
3-án kiadott jóváhagyását követően.
A Readymix Hungária Kft.
jogelődjét még 2015-ben értékesítette a mexikói székhelyű
CEMEX a több európai országban is jelen lévő Rohrdorfer
Group-nak. A DDC ezt követően a Rohrdorfer Grouptól vásárolta meg a vállalatot.
Az átvétel a GVH engedélyező
döntését követően kerül sorra.
A novemberi átvételt követően a DDC-nek hat hónapon belül értékesítenie kell bizonyos
– önállóan vagy másokkal közösen üzemeltetett – betonüze-

meit. A GVH határozott arról
is, hogy – a hazai gyakorlatában először – az eladások befejezéséig az általa kijelölt fúziós
biztos felügyelje az üzemek értékének, gazdasági életképességének megmaradását.
Az akvizícióval a DDC elsődleges célja piaci pozíciójának további erősítése, valamint
tevékenységének kiterjesztése
az érintett területeken. A felvásárlás lehetőséget biztosít arra,
hogy a DDC működő (cement,
beton, kavics, beton technológiai szaktanácsadó) üzletágait további telephelyekkel, tevékenységgel bővítse. A vállalatcsoport transzportbeton üzletága így csaknem kétszeresére nő, ezzel is tovább erősítve
országos lefedettségét, a térkő
gyártásban pedig új szereplőként jelenik meg a váci székhelyű társaság.

A Duna-Dráva Cement Kft.
hazánk egyik meghatározó
építőanyag-gyártója, amely cementet, transzportbetont, valamint kavics és beton-adalékanyag termékeket állít elő és
szolgáltatásai a betontechnológia teljes spektrumára kiterjednek. Éves konszolidált árbevétele 2016-ban meghaladta a 44 milliárd forintot. A Duna-Dráva Cement Kft. jelenleg
két cementgyárban folytat termelést, Beremenden és Vácott.
A Readymix Hungária Kft.
31 transzportbeton üzemmel, négy aggregátum-kitermelő bányával, valamint négy
burkolókőgyárral rendelkezik Magyarországon, 2016. évi
konszolidált árbevétele pedig
10 milliárd forint felett alakult.
További információ:
www.duna-drava.hu

N

ovember 12-én rendezték meg a Music
Television (MTV)
éves European Music Awards (EMA) zenei díjátadóját a legnevesebb nemzetközi
sztárok részvételével. Bizonyára sokunknak ismerősen cseng
Demi Lovato, Shawn Mendes
vagy a Clean Bandit neve – nem
véletlen, hiszen mindhármuk
meghatározó szereplője a világ
popzenei életének, idén pedig az
MTV European Music Awardson is felléptek. A nemzetközi hírességek mellett ebben az évben
a magyarok is főszerepet kaptak:
november 2-án zárult az MTV
Best Hungarian Act kategória
szavazása, amelynek győztese
Rúzsa Magdi lett, így ő vehette
át a legjobb magyar előadónak
járó díjat.
Az MTV EMA idei díjátadója
Londonban volt, ahol az Invitel
és a magyar MTV csatorna közös játékának győztesei is részt
vehettek. A nyertesként kisorsolt Kósa József két fia utazott
a helyszínre, ahol élőben követhették nyomon az eseményeket és bulizhattak a legnagyobb
sztárokkal.
„Épp a feleségemmel voltunk
kint a kertben, amikor csörgött
a telefonom. Egy hölgy hívott az
Inviteltől, hogy megnyertem az

MTV EMA játék fődíját, egy kétszemélyes belépőt az EMA gálára, Londonba. Nagyon meglepődtem, hiszen soha nem nyertem még semmit. Több mint hat
éve vagyunk Invitel-előfizetők, a
nyereményjátékra pedig az internetet böngészve akadtam rá, ahol
csupán az e-mail címem és a nevem kellett megadni. Amikor kiderült, hogy nyertünk, az egyik
fiam máris elkezdte keresni,
hogy milyen látnivalók vannak
még Londonban a gálaest helyszínének környékén, hiszen ő és a
testvére utaztak az eseményre. Ez
egy rendkívüli lehetőség volt számukra, nagyon örülünk!" – mesélte Kósa József.
A nyereményjátékban azok
az ügyfelek vehettek részt, akik
Invitel IPTV vagy digitális kábeltévé előfizetők, Családi vagy
Családi HD csomaggal rendelkeznek és regisztráltak a
www.invitel.hu/mtvema/ olda-

lon. Emellett azok is bekerültek
a sorsolásba, akik az Invitel fent
említett televíziós szolgáltatásának valamelyikét igénybe véve
újonnan fizettek elő az adott
Családi csomagra.
Idén is 14 kategóriában választották ki Európa legjobb előadóit. Az abszolút győztes a 19 éves
kanadai Shawn Mendes lett, aki
hat díjával a gála legtöbb elismerését gyűjtötte be.
Az Invitel munkatársai a
váci Invitel Pontban, a Széchenyi utca 34. cím alatt
készséggel tájékoztatják a
szolgáltatások iránt érdeklődőket. A lakossági ajánlatokról a 1288-as telefonszámon, a kisvállalatiakról
a 06 80 881 881-es zöld számon kérhetnek felvilágosítást. www.invitel.hu

Elismerés a rászorulók segítőinek

A Szociális Munka Napja november 13-án tartott váci ünnepségén
tíz szakember részesült kiemelt elismerésben.

- A szociális szférában dolgozók sokszor szembesülnek
mély apátiával vagy adott esetben túlzott igényekkel, tehát ez
a munka különös beleérző képességet igényel, de a folyama-

tosan változó társadalmi helyzetet követni igyekvő jogszabályi környezethez való igazodás ugyancsak nagy kihívás. A
biztonságérzet az egyik legfontosabb igénye minden ember-

nek, épp ezért az egyik legnemesebb feladat legalább valamelyest pótolni ezt a hiányt a
rászorulók körében. Ehhez pedig nagy lelki erő kell, az elismerés kifejezése mellett ezt

az erőt kívánom minden segítő szakembernek - mondta köszöntőjében dr. Manninger Péter képviselő, az önkormányzat szakbizottságának elnöke.
A kitüntetéseket Mokánszky

Zoltán alpolgármester, dr.
Manninger Péter és Mohácsiné
Dim Rita, a polgármesteri hivatal intézményfelügyeleti és humán osztályának vezetője adták át az elisme-

rést elnyerő szakembereknek.
Az önkormányzati képviselő-testület döntése értelmében a "Vác Város Szociális Munkáért" kitüntető címet az idén Hostyinszki Katalin, Palánkiné Kiss Andrea és
Ráczné Tóth Márta érdemelte
ki. Oklevél kitüntetésben részesült Császár Zenóbia, Galambos Mihály, Holeczné Nagy
Mária, Kármánné Horváth
Katalin, Lakatos-Vincze Rita,
Lovas Béláné és Sellyei Imre.
A művelődési központban tartott ünnepi esemény programjában közreműködött a Váczi
Néptáncegyüttes és a Parlando
Színház Kulturális Egyesület,
a közönség vastapssal jutalmazta a produkciókat.
Ribáry Zoltán
Fotó: KesziPress
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Felújították Dunakeszin
Milliárdok a gyermekek
az első világháborús
iskoláztatására a Dunakeszi
hadisírokat
Tankerület intézményeiben

26 426 gyermek jövőjéről van szó!

2017. január 1-jén alakították át állami intézkedéssel a tankerületeket,
melynek eredményeképpen jóval nagyobb egységek jöttek létre. A Dunakeszi Tankerület – amely felöleli a Dunakeszi-, a Gödöllői- és az Aszódi Járás összes állami iskoláját, azaz 29 településen, 65 épületben működő 52
intézményt és 3 hozzájuk tartozó tagintézmény működéséért felelős.

A

z intézmények sokfélék, van köztük
általános iskola és középiskola, alapfokú művészeti iskola, két tannyelvű
iskola, gyógypedagógiai- és speciális
szakiskolai feladatokat ellátó intézmény és vannak nemzetiségi oktatást folytató iskolák, valamint sok helyen van emelt szintű idegen nyelvi,
ének-zene, matematika és sportiskolai képzés.
A másik jelentős változás, hogy a Tankerület
már nem csak a működtetéséért, hanem a fenntartásért is felelős, azaz az idén már nem az önkormányzatok gondja volt, hogy mibe kerül a
fűtés, mennyit kell költeni a nyáron esedékes felújításokra, stb.
Úgy tűnik, beállt és működik az új rendszer,
erről adott számot a Dunakeszi Tankerületi Központ egy sajtótájékoztató keretében Eich
László a tankerület igazgatója, Szabóné Forgács
Gabriella szakmai igazgatóhelyettes, valamint
Tusor Erzsébet a Turai Hevesi György Általános Iskola igazgatója, Laczkovich Krisztina – a
Dunakeszi Szent István Iskola igazgatója, Szigeti
István – a Valkói Móra Ferenc Általános Iskola
igazgatója, Kakukk Zsolt – a Fóti Fáy András Általános Iskola igazgatója, és Csáki Tamás Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója társaságában.
Eich László igazgató úr részletesen beszámolt
a működésükről, s a számok nyelvén is bőséges
tájékoztatást nyújtott. Ismertette, hogy Pest megye kiemelkedik a lakosság és ebből következően a tanulói létszám terén is. Ezen belül azonban a Budapest közeli településeken, különösen
a városokban jelenleg is nő a létszám, ezért itt
férőhely bővítésekre van szükség, míg a távolabbi területeken ez már nem jellemző. A tanulólétszámot figyelembe véve a Dunakeszi Tankerület
az ország legnagyobb ilyen központja, amelyben
26.426 tanulót nevelnek, oktatnak, képeznek.
A nagy létszám adta sok feladathoz rendelkezésükre áll a szükséges költségvetés, 2017-ben
13,5 milliárd forintból gazdálkodnak, amiből
közel 2 milliárd forintot tesz ki a dologi kiadás,
míg a többit személyi kiadásokra fordítják.
Az év során, pontosabban a nyári szünetben,
figyelembe véve az egyes iskolák adottságait,
szükségleteit, az intézményvezetők javaslataival egyetértésben jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, mely során 251 beruházás fejeződött
be, összesen 402 millió Ft értékben.
Fejlesztésekre az iskolai dolgozók létszáma terén is szükség volt, ezért 54 új pedagógus-, 45
új nevelő-oktató munkát segítő-, továbbá több
mint 20 technikai munkakört létesítettek a magas színvonalú oktatás személyi feltételeinek további javítása, és a pedagógus terhek csökkentése érdekében.
A tankerületben jelentős előrelépés történt
új intézmények létesítése terén is. Új, modern,
a mai kornak minden tekintetben megfelelő
24 tantermes iskola épült Dunakeszin, amelybe a Szent István Általános Iskola költözhetett
át. Ugyancsak Dunakeszin adták át az őszre el-

készült, Gérecz Attila nevét viselő tanuszodát is.
Veresegyházon pedig végre egy épületbe költözhettek a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (korábbi nevén a
Szó-fogadó Iskola), eddig szétszórtan elhelyezkedő egységei. Ezek az új létesítmények 5,7 milliárd forint állami költségből valósultak meg.
A Dunakeszi Tankerület a nyári szünetet kihasználva számos beruházást, fejlesztést hajtott
végre az intézmények műszaki állapotának jobbítása, a pedagógiai munka feltételeinek javítása érdekében, túl a már említett új létesítmények
elkészíttetésén.
A Tankerület által vagyonkezelése átvett 65
intézményi épületének karbantartására illetve fejlesztésére ezen a nyáron 402 millió Ft-ot költöttek. Néhány kiragadott, nagyobb értékű felújítás Dunakeszin és Gödön:
• Radnóti Miklós Gimnázium - 11 millió Ft
az emeleti vizesblokkok felújítása.
• Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. - udvar
rendbetétele: 6 millió Ft.
• Bárdos Lajos Iskola - támfal és térkövezés:
9 millió Ft.
• Széchenyi István Általános Iskola - gázkazán csere: 6 millió Ft., sportcsarnok padlózat felújítás: 5 millió Ft.
• Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola - pvc padlócsere:
5,5 millió Ft
• Huzella Tivadar Általános Iskola - külső
burkolat, dryvit felújítás, világításkorszerűsítés:11 millió Ft.
• Németh László Általános Iskolában 15
tanteremben cserélték a pvc padlót: 10 millió Ft összegben
• valamint sok-sok kisebb tétel szinte minden iskolában.
A Tankerület egyik fő célkitűzése az egészséges életmódra nevelés, amelynek keretében többek között nagy súlyt fektetnek, a mindennapos
testnevelésre, a tanulók különböző sportágakkal
történő megismertetésre. Az önkormányzatokkal és sportági szakszövetségekkel együttműködve ez a rendszer már 2200 tanulót érint, s ezt
a jó pedagógia gyakorlatot igyekeznek terjeszteni, hogy egyre több diákot vonhassanak be az
egyesületek valamelyik sportágába.
Kérdésünkre igazgató úr elmondta és a jelen
lévő 5 iskolaigazgató megerősítette, hogy vége
van már annak az időszaknak, amikor a némileg eltúlzott hétköznapi szóbeszéd szerint „egy
doboz kréta beszerzéséhez is a tankerület engedélyét kellett kérni”. Ma már az iskolák önállóan
gazdálkodhatnak a számukra biztosított kereten
belül. A helyi sajátosságok, szükségletek szerint
szabadon dönthetnek a beszerzések terén.
Windhager Károly
Fotó: KesziPress

Az első világháborúban életüket vesztett
magyar katonák felújított hadisírjainak ünnepélyes
átadására
november 14-én került
sor Dunakeszin, a városi temetőben.

E

löljáróban Szabó Katalin, a Városi Programiroda vezetője
köszöntötte a megjelenteket, köztük Dióssi Csaba
polgármestert, Erdész Zoltán
alpolgármestert,
Kazinczy
Szilviát, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársát,
valamint az Önkormányzati
testület jelen lévő tagjait. Elmondta továbbá, hogy a sírok
felújítását a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum pályázatán elnyert 600 ezer forint támogatásból végezték el.

Dióssi Csaba
polgármester

A Himnusz elhangzása
után wa VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatója, önkormányzati képviselő, helytörténész mondott beszédet. Felidézte az
első világháború kitörésének
okait. Dunakeszi és az akkor
még különálló Alag alig több
mint ötezer főt számláló lakosságából 549 férfit soroztak be a Monarchia hadseregébe, ami a felnőtt férfi lakosságnak majdnem a felét tette
ki. Az első dunakeszi katona,
Holovics István 1914. szeptember 9-én esett el a galíciai
fronton. A város katonáinak
döntő többségét Galíciába,
kisebb részét a szerb frontra
vezényelték. Később az olasz
fronton is harcoltak itteni katonák.
A település lakosai akkoriban földművesek voltak. A
visszaemlékezésekből tudni
lehet, hogy a gyerekek, idősek
és asszonyok mentek a földekre dolgozni. A Katolikus
Kör gyűjtéseket rendezett,
hogy a fronton harcoló katonákat meleg ruhával, élelmiszerrel tudják ellátni. Három
hadikórház működött, a legnagyobb a mostani művelő-

Csoma Attila
mondott beszédet

dési központ akkor épülőfélben lévő színháztermében fogadta a sebesülteket. Mellette
az alagi Lovaregylet működtetett kórházat és az úgynevezett Mihalik villában is gyógyítottak katonákat. A lakosság lovagiasan bánt a hadikórházakba érkezett külföldi,
köztük olasz, orosz, angol és
francia hadifoglyokkal.
A Monarchia által mozgósított hétmillió katonából több
mint egymillióan estek el, és
három és félmillióan sebesültek meg. A gyalázatos trianoni békediktátum hazánkat tragikus helyzetbe hozta,
jelentős országrészeket szakítottak el. Hangsúlyozta, hogy
emlékezni kell, hiszen az áldozatok 23 százaléka magyar
katona volt.
Ezt követően szólt a településen eltemetett hat hősi halott katonáról. A temetőben
Barabás Géza, Busa Antal,
Geier Andor, Gergely János,
Kovács János és Niedermann
Frigyes hamvai nyugszanak.
Ennél jóval nagyobb veszteségei voltak a településnek.
Az 1928-ban felállított Hősi
Emlékművön 115 név szerepel. A jelenlegi állapot szerint 163 hősi halottat tartanak nyilván a városban. Sajnos ennek a többszöröse kapott életre szóló sérülést a
harcok során.
Az elesett katonák emlékét a második világháború
végéig ápolta, őrizte a lakosság. Például a diákok feladata volt a sírok gondozása. A
háború után az akkori politika tiltotta az emlékezést. Ám
miután ismét a Hősök Emléknapja május utolsó vasárnap-

ja, a városi Helytörténeti Alapítvány, valamint a Révész
István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Szakáll Lászlóné javaslatára minden évben megemlékeznek a világháború hőseiről.
Végezetül kitért arra, hogy
a kutatásokat tovább folytatják, hogy újabb nyughelyeket lehessen azonosítani, melyeket a közmegbecsülés jegyében védendő sírokká nyilváníthatnak. Megköszönte a
Honvédelmi Minisztérium és
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum által elindított pályázatot, amelyen Dunakeszi város
Önkormányzata is nyerhetett. Ennek eredménye, hogy
a felújított sírokkal tiszteleghet a település a hősök emléke előtt. Elmondta még, hogy
a múlt évben a művelődési
központban kiállítás keretében emlékeztek a Nagy Háborúra és a jövő évben az újabb
kutatások eredményeivel kiegészítve ismét megnyitják a
nagyközönség előtt a kiállítást.
Az ökumené jegyében
Bubrik Miklós görög katolikus parókus, Kozsuch Zsolt
római katolikus plébános valamint Szőke Attila Szilárd református lelkipásztor megáldották és megszentelték a sírokat, majd Dióssi Csaba polgármester helyezte el az emlékezés és a tisztelet koszorúit.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével fejeződött be.
Közreműködött a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárokból és növendékekből álló
zenekara.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Vitray Tamás 85 éves!
Köszöntjük a magyar televíziózás kiemelkedő személyiségét!

November 5-én ünnepelte 85. születésnapját a Gödön élő Kossuth-díjas újságíró, főszerkesztő, riporter, kiváló művész, aki az évek során a televíziózás számos műfajában alkotott maradandót. Szinte minden sportágat közvetített; megszámlálhatatlan Telesport-, és helyszíni közvetítés, valamint
nagy világversenyek, téli-, nyári olimpiák riportere volt.

V

itray Tamás, a Magyar Televízió Örökös Tagja az Idegen
nyelvek Főiskoláján,
az ELTE-n, majd a Testnevelési
Egyetemen szerzett diplomát.
Színházi rendezőnek készült,
angol nyelvtudása miatt azonban riporteri feladatokat kapott először a rádióban, majd a
televízióban. 1958-tól az MTV
munkatársa, főmunkatársa, a
szórakoztató műsorok vezetője volt.
1997 óta aktív nyugdíjas, de
2002-től ismét a sportosztály
vezetője.
Tizenkét olimpiáról tudósított, 1991-97 között a MOB elnökségi tagja volt.
A televíziózás számos műfajában alkotott maradandót. Játékmester, műsorvezető. Ő honosította meg a talk-show műfaját a Csak ülök és mesélek
adásaiban.
A Színház- és Filmművészeti Főiskola docense, 2002 óta
egyetemi tanára.
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Vendégünk
Székelyudvarhely
Már húsz éves történelme van Vác és Székelyudvarhely testvérvárosi kapcsolatának. A jubileum alkalmából november második hétvégéjén néptánc bemutatóval és meseelőadással örvendeztette meg a váci közönséget a művelődési központban az Udvarhely Néptáncműhely. Két tárlat is
szerepel a jubileumi programban: az emeleti galériában képzőművészeti
kiállítást, a kávézó galériájában fotótárlatot láthatnak az érdeklődők a hónap végéig.

A
Megjelent könyvei:
Jégországból jelentkezem,
Mexikói mozaik, Amerikai
mozaik, Hivatásos sportrajongó, Az egész fele, Csak ülök és
kérdezek, Vitray.
Díjai, kitüntetései:
Sport Érdemérem ezüst fokozat - 1968; Rózsa Ferencdíj - 1971; Sport Érdemérem
arany fokozat - 1972; Munka Érdemrend arany fokozat
- 1980; Kiváló Művész - 1987;
Magyar Köztársaság zászlórendje - 1990; Opus-díj - 1993;

Aranyszarvas-díj - 1994; Pulitzer-életműdíj - 1995; Egon
Erwin Kisch-díj - 1995; Magyar Köztársaság Érdemrend
Tisztikereszt, polgári tagozat 1996; Pethő Sándor-díj - 1999;
Aranytoll - 2000; Gerevich-díj
- 2001; MSZOSZ - díj - 2001;
Aranykor - díj - 2001; Magyar Köztársaság Érdemrend
Középkereszt - 2002; Prima
Primissima-díj - 2003; Kossuth-díj - 2005
Fotó: MTI
Forrás: port.hu

"Vendégünk Székelyudvarhely" című
programsorozatot Fördős Attila polgármester nyitotta meg, köszönetet
mondva városvezető kollégájának,
Gálfi Árpádnak és mindenkinek, akik szerepet
vállaltak és vállalnak a testvárvárosi kapcsolat
létrehozásában, éltetésében.
- A történelem során a nagyhatalmak, a kívülállók mindenfélét kitaláltak annak definiálására, hogy valójában kik a székelyek. Ám a legfontosabb az önmeghatározásuk, amiben kiemelkedő jelentőségű, hogy a magyar őslegendában
fontos szerepet játszó Csaba királyfitól eredeztetik nemzetségüket. Világszerte összességében
mintegy egymillió székely él, szülőföldjükön
csaknem hatszázezres lélekszámban igyekeznek megőrizni nemzeti identitásukat, küzdve az
autonómiáért is. Az idegen impériumok alatti
helytállásuk, országhatároktól független összefogásuk példa értékű, megsüvegelendő. Tisztelet a székelyeknek! - fogalmazott megnyitójában
Fördős Attila – adta hírül a Váci Napló.
A Repartíció/Szegmens című képzőművészeti
tárlatot Kovács Árpád művészettörténész, a székelyudvarhelyi művelődési központ már nem-

zetközi hírű fotós pályázatain díjazott művekből
válogatott tárlatot Elekes Gyula igazgató ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a megnyitón.
A testvérvárosi kapcsolat jubileuma alkalmából - a székelyudvarhelyiek vendégszereplésének
viszonzásaként - váci képzőművészek munkáiból összeállított tárlatot láthatnak az érdeklődők
Székelyföld fővárosában.

Lakások és üzletek épülnek a Vác Pláza épületében
Lapzártánkkal egy időben, november 14-én tartott sajtótájékoztatót Vác polgármestere, Fördős Attila, aki bejelentette, hogy
a város északi peremén, a Vác Pláza néven ismert – ám hos�szú évek óta be nem fejezett Duna-parti – objektumra a tulajdonosok kérelmére az építéshatóság fennmaradási és továbbépítési engedélyt adott ki 183 lakás és négy üzlet építésére.
– Reményeink szerint a közel másfél évtizede húzódó probléma rendeződik – mondta a politikus.

A

polgármester beszámolt
az előző nap megtartott
szociális munkások városi ünnepségéről, Vendégünk
Székelyudvarhely címmel rendezett erdélyi testvérváros váci
kulturális programjairól, képzőművészeti tárlatának sikeréről.
(Az eseményekről külön cikkekben tudósítunk. A szerk.)
- Ezen a héten pedig váci mű-

vészek - Adorján Attila, Dónusz
Katalin, és Cs. Nagy Ildikó –
utaznak
Székelyudvarhelyre,
akik városunkat képviselik a
Kötelék címmel megnyíló kiállításon, melyen Adorján Attila,
Garay Nagy Norbert, Fekete István, Koltay Ditrich Gábor, Molnár László József, Német Árpád,
és Orvos András festőművészek
alkotásait tekinthetik meg az ér-

deklődők. November 17-én pedig Dónusz Katalin énekművész, és Cs. Nagy Ildikó zongoraművész előadását élvezheti az
erdélyi közönség – jelentette be
Fördős Attila.
A polgármester a legújabb fej-

lesztések között említette a városi könyvtár liftjének felújítását, és a Kőkapu mellett épített
parkolót.
- Kérelmet nyújtottunk be az
állami döntéshozókhoz, hogy a
Kosdi út és Deákvári fasor cso-

mópont átépítéséhez szükséges
területet adják át az önkormányzat tulajdonába. Pozitív elbírálás után azonnal megkezdődik
a gyalogos átkelőhely, és egyéb
forgalomtechnikai burkolati jelek felfestése – mondta a városvezető.
A polgármesteri sajtótájékoztatón ismét elhangzott, hogy a
város négymilliárd forint állami támogatást kapott turisztikai
fejlesztésekre, melynek felhasználása a projektek előkészítési
ütemének megfelelően valósulhat meg. – Az egymilliárd forintos költségvetéssel épülő múzeum terveit már átadtuk az illetékeseknek – tette hozzá a politikus, aki elmondta, hogy a belváros rehabilitációjának tervein is

dolgoznak a szakemberek, melyre hárommilliárdot nyert Vác.
Befejeződtek a mélygarázs
utómunkálatai, megkezdődött
az objektum műszaki átadásaátvétele, amely várhatóan november végéig tart. - Ezt követően a mélygarázs működtetését
biztosító munkálatokat végzik
el a szakemberek, ami azt jelenti, hogy várhatóan 2018. január
1-jén megnyílik a 297 parkolóhellyel rendelkező mélygarázs –
jelentette be Fördős Attila, Vác
polgármestere, akitől egyebek
mellett azt is megtudhattuk,
hogy az adventi időszakban idén
is lesz jégpálya a főtéren.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Nők az egyház szolgálatában
- konferencia a Váci
Szilágyi Zoltán vezetőedző: Dunakanyar Színházban
Nem adjuk fel!

EHF Kupa:
GVM Europe Vác- Kastamonu 24-26 (12-11)

Az EHF Kupa 3. fordulójának első mérkőzésén a török Kastamonu
Belediyesi GSK együttesét fogadta vasárnap délután a Vác, amely első
körben kettős győzelemmel lépett tovább izraeli ellenfelével szemben,
majd a német Buxtehuder SV csapatát búcsúztatta parádés játékkal.
Számos szakmai elemzés a német alakulatnál könnyebb ellenfélnek értékelte a jó néhány idegenlégióst felvonultató török együttest, amire
jócskán rácáfoltak a rutinos játékosokkal felvonuló vendégek.

A

váci arénában ezúttal is remek volt
a hangulat, a szurkolók lelkesen bíztatták Helembaiékat, akik a
találkozó 1. percében Lakatos révén megszerezték a vezetést (1:0), ám hiába védett elsőre bravúrral Arenhart, a kipattanó labdát értékesítették a
törökök (1-1). Noha a Vác lőtte a találkozó első gólját, mégis a vendég együttes akarata érvényesült jobban, hiszen gyors
indításokból, a széleken vezetett támadások rendre góllal
végződtek. Már 1-4-et mutatott az eredményjelző, amikor
a jobbszélső Jovetic csökkentette a hátrányt (2-4). A hazaiak újabb találatát, ezúttal a balszélső Radosavljevic szerezte,
ami reményt adott az egyenlítésre, de e helyett újabb török
gól következett.
A GVM Europe Vác játékosai láthatóan nagyon igyekeztek, ám a török kapu előtt sokszor bosszantó technikai hibát követtek el. De a szerencsével is hadilábon álltak, hiszen
a Kastamomu román kapusa bravúrral hárította Jovetic
látványos ejtését és De Souza
bombaerős lövését is.
A vendégek jelentős előnyénél
(3-7) először kért időt Szilágyi
Zoltán vezetőedző, aki láthatóan igyekezett nyugtatni a lányokat. Talán ennek is volt köszönhető Barján bombagólja (4-7).
A kezdeti percek után a török
kapushoz hasonlóan Arenhart
is több látványos védéssel góltól mentette meg a Vác kapuját.
A fiatal játékosokból álló, lelkes hazai együttes és a rutinos,
tapasztaltabb játékosokat felvonultató Kastamonu különb-

Lakatos Rita lőtte
a legtöbb gólt

ségét az első félidő derekán jól
mutatta, hogy a törökök kettős
emberhátrányban is betaláltak
Arenhart kapujába.
A váci lányok és az őket hatalmas hőfokon buzdító szurkolók nem adták fel, amikor
pedig Kovács kettő, Szondi és
Diószegi egy-egy góllal újra
szorosabbá tette a mérkőzést,
majd Barján hetesből szerzett az újabb találat után (910) tombolt a lelátó. Már-már
kézzelfogható közelségben volt
az egyenlítés, de Szilágyi Zoltán lányai nagy igyekezetükben még emberelőnyben is elkapkodták a helyzeteket. Eredménytelenségükben nagy „szerepet játszott” a vendég hálóőr,
a román Rombescu, aki bravúrt bravúrra halmozott.
Az első játékrész hajrájában Arenhart egészpályás indításából szerzett góllal Diószegi kiegyenlített (10-10),
Szamoránszky látványos találatával (11-10) újra magához
ragadta a vezetést a Vác, amire azonnal jött a törökök válasza. Zúgott a Ria, ria Hungá-

ria! Alig 10 másodperccel a félidő végét jelentő sípszó előtt a
hazai együttes egyik tehetséges
játékosa, a 17 éves Kácsor óriási góljának köszönhetően váci
előnnyel (12-11) vonultak pihenőre a csapatok.
Noha a második félidő török
góllal indult, ám mégis a Vác
kezdeményezett többet, sőt
Radosavljevic, Kovács, majd
Diószegi újabb két találatának
örülhettek a Duna-partiak (1613). A mérkőzés 40. percéhez
közelítve a játékképe alapján
úgy tűnt, hogy Hámoriék kezdik felőrölni a törökök erejét,
aki egyébként ebben hatalmas
szerepet vállalt magára bátor
és dinamikus betöréseivel. A
remélt folytatás azonban elmaradt, mert megtört a hazai csapat lendülete. Szétesett a váci
együttes védekezése, amit az
is mutat, hogy a török a 18-18as egyenlítés után elhúztak (1922) és a találkozó vége felé haladva tartották a két-háromgólos előnyüket.
Óriási akarattal és szívvel
küzdő váci lányok a véghajrában újra egy gólra voltak az
egyenlítéstől (24-25), sőt a találkozó utolsó percében Barján
hetesből egyenlíthetett volna,
akinek lövését azonban a mérkőzés legjobbja, Rombescu hárította.
Az EHF Kupa váci találkozója török góllal zárult (24-26),
aminek szemmel láthatóan nagyon örültek a vendégek, akiken a november 19-i törökországi visszavágón vehetnek revánsot Szilágyi Zoltán vezetőedző
lányai, aki a mérkőzés után azt
nyilatkozta, hogy nem adják fel.
Vetési Imre
Fotó: Váci NKSE

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és Családját a dunakeszi-gyártelepi
Jézus Szíve templomba a 2017. december 3-án, vasárnap 4 órakor
kezdődő jótékonysági ADVENTI ZENEI ÁHÍTATRA.
Fővédnök:
Szádoczky Károly
kanonok, plébános
Támogató:
Dunakeszi Város
Önkormányzata
Dr. Lányi Cecília
Közreműködnek:
Diósi Tamás
orgonaművész, karnagy
Farkas Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola tanárai
Servite Ökumenikus Kórus

Vezényel:
Dr. Gyombolainé
Kindler Edit
Szent Mihály
templom Kórus
Vezényel:
Diósi Tamás
Harmonia Sacra Kórus
Vezényel:
Szakáll Lászlóné

Orgonán kísér:
Dr. Tasi László

"Nők az egyház szolgálatában" címmel gazdag programú, jótékony célú
konferenciát rendezett november 4-én a Váci Dunakanyar Színházban a
Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület és a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság.

A

z esemény a három
társrendező szervezet
vezetőinek,
Szőnyi Kingának,
Engert Jakabnénak (elnökök)
és Bábiné Szottfried Gabriellának (vezetőségi tag) a köszöntő gondolataival vette kezdetét.
A köszöntők során elhangzott többek között, hogy a nők
számos területen nagyon fontos szerepet játszanak az egyház szolgálatában, kiemelkedik ebben a feladatvállalásban
az oktatás-nevelés, a betegellátás, a karitatív tevékenység.
Hangsúlyt kapott Ferenc pápa
egy vonatkozó gondolata is, a
szentatya ugyanis többször ráirányította a figyelmet arra,
hogy Krisztus feltámadásának első tanúi és tanúságtevői
nők voltak, akik továbbadták
az örömhírt. Ugyancsak szóba került azután II. János Pál
pápa "Levél a nőknek" című
írásának több bekezdése, a köszöntőként született szövegben
a szentek közé emelt egyházfő
a többi között megfogalmazta:
"Hála neked, nő, aki édesanya
vagy, aki egyedülállóan örömteli és fájdalmas tapasztalattal
anyaöllé leszel az ember számára; aki a világra jövő gyermek számára Isten mosolyává
leszel, aki első lépéseit irányítod, gondját viseled, míg felnő,
és olyan pontot jelentesz további életútján, ahová mindig vis�szatérhet..."
Az eseményen előadást tartott prof. Dr. Prokopp Mária

művészettörténész, aki vetített
képes hozzászólásában néhány
kiemelkedő jelentőségű magyar Istenanya-ábrázolást méltatott.
- Nem feledkezhetünk meg
arról, hogy államalapító királyunk, Szent István a Szűzanya
oltalmába ajánlotta hazánkat,
bizonyára ennek is szerepe van
abban, hogy az egyetemes művészetben az Istenanya-ábrázolások terén, rendkívüli kifejező erejüknek köszönhetően kiemelkedő értékkel bír
számtalan magyar műalkotás hangsúlyozta az előadó.
Dobos Marianne író Dynamis: a hatalomnélküliség
hatalma című - előadásában a
hadiárvák gyámolítójaként ismertté vált néhai Regőczi István atya és az őt segítő nők
szolgálatát állította reflektorfénybe, s hangsúlyozta: aprónak tűnő cselekedetek is nagy
jótéteményt jelenthetnek sokaknak, kiemelte egyebek mellett a másokért való imádkozást, a rászoruló emberek segítését.
Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnes orvos, a Kecskemét-Széchenyivárosi
Közösségépítő Egyesület szakmai vezetője
a szervezet küldetéséről szólva kiemelte: a fiatalok nagyon
sok mindent tanulnak iskolás
éveik során, de nagyon fontos,
hogy a családi életre nevelés is
teret kapjon az oktatás-nevelésben.
Az eseményen nagy sikert

aratott Hampel Katalin divattervező kreációinak felvonultatása, a bemutatón mások mellett közreműködött Schmittné
Makray Katalin, a "Vedd a magyart, védd a magyart, viseld a
magyart" mozgalom elindítója, Darvasi Ilona, a Turay Ida
Színház alapító-igazgatója és
Bábiné Szottfried Gabriella is.
A konferenciát színes kulturális műsor tette teljessé, fellépett Kiss Kata énekes,
Sáfár Mónika Jászai Mari-díjas színművész és a Nemzeti Filharmónikusok kvartettje.
A program befejezéseként
Pálfalvi Milán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
tanácsadója zárszavában köszönetet mondott azért, hogy
a nők hétköznapi feladataik,
munkájuk, családanyai küldetésük mellett kiemelkedő szerepet játszanak a közösségek
építésében is.
A találkozó végén a szervezők megemlékezésre hívták a
résztvevőket a püspöki palotához, ahol megkoszorúzták az
ötven éve elhunyt, a kommunista rendszer idején meghurcolt dr. Pétery József püspök
emléktábláját.
A Tegyünk a Leukémiás
Gyermekekért és Betegekért
Közhasznú Alapítvány megsegítését célzó jótékonysági eseményen több mint százezer forint készpénz adomány gyűlt
össze a nemes célra.
Kép és szöveg:
Ribáry Zoltán

Műsorközlő:
Balatoni Ágota Mária
A belépés díjtalan!
A támogatást
előre is köszönjük,
mely összeggel
a templom
hajójának
felújításához
járulunk!

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

Dunakanyar Régió

2017. november 16.

9

Pontveszteség
nélkül vezeti
a bajnokságot a KASE
A Pest megyei női kézilabda bajnokság B csoportját pontveszteség nélkül vezeti a dunakeszi KASE, amely a címvédő, Csömör KSK otthonában 32–37 (18–22) is megőrizte veretlenségét. A bajnoki szezon legnagyobb rangadójával
zárult az alapszakasz első köre, melyben a dobogó második fokán álló vendéglátók a listavezető KASE együttesét fogadták.

Liszka Rebeka

„Címvédő női kézilabdázóink vérbeli rangadóval zárták
az alapszakasz első körét hazai
pályán. Azt a 100%-os KASE-t
fogadták a lányok, amely kispadján a 120-szoros válogatott,
sportági legenda Kántor Anikó
ült. A listavezetővel a félidő közepéig sikerült tartanunk a lépést, ekkor sorozatban hat gólt
szerezve elléptek a vendégek és
Apróhirdetés

Gödi művészek koncertje lesz a gödi Búzaszem iskola gyönyörű aulájában 2017. november 19-én, vasárnap 17.30-tól. Schubert Pisztráng ötöse, F. Poulenc: Trió oboára, fagottra és zongorára című műve hangzik el több világjáró zenész tolmácsolásában. Opera-részleteket énekel Budai Lívia -, aki augusztusban települt vissza Magyarországra, és nagy szerencsénkre
épp Gödre-, Hruby Edit és Berkes János Oberfrank Péter zongoraművész, karmester kíséretével. A Pisztráng ötöst játs�szák: Szabó Judit, Ács György, Homoki Gábor, Csuti Dávid,
Oberfrank Péter. A Poulenc- darabban Kurucz Orsolya oboázik,
Olajos György fagottozik, Oberfrank Péter zongorázik.

az előnyüket sajnos a meccs végéig meg tudták őrizni.” – írja
a csomorsport.hu.
A vasárnapi rangadó után is
imponáló adatok olvashatók ki
a KASE neve mellett a bajnoki táblázaton: kilenc mérkőzés,
kilenc győzelem. Kántor Anikó „lányai” 18 ponttal vezetik
a bajnokságot, mögöttük a második helyen álló Csömör 12
pontot gyűjtött.
A KASE 371 gólt lőtt, az ellenfelek 181-szer zörgették meg
a dunakeszi csapat hálóját. A
csapatból a legtöbb találatot
Liszka Rebeka jegyzi 57 góllal,
aki a megyei góllövőlista harmadik helyét fogalja el. A házi
„mesterlövészek” versenyében
őt követi Lettner Laura 51 góllal, a harmadik Balás Patrícia
35 találattal.
Kántor Anikó együttese
legközelebb, november 19-én
Hatvan KSZSE-t fogadja este
hét órakor.
(Vetési)

• GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő legmagasabb áron készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evőeszközök készleteket, aranyakat, szobrokat,
borostyánokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 06/1/789-1693, 30/382-7020
• Játék, móka, kacagás! Házhoz megy a Mikulás! e-mail joulupukki@gmail.com
TF.:+36 70 357 73 51
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RUHANEMŰ
JAVÍTÁS
Vácon a Kristóf
udvarban!
(Hungária házban,
a zöldséges piacnál.)
Várom Önöket
Tel.:
06-27-304-679
Nyitva:
Hétfő, kedd:
09.00 – 17.00
Szerda: Szünnap,
Csütörtök, péntek: 09.00 –
17.00 Szombat:
09.00 – 12.00
HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!
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