
     

XIII. évfolyam 7. szám                     2011. április 13.ingyenes közéleti újság80.000
olvasónk

van!

Dunakanyar Régió
Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, göd, Sződliget, Vác, Verőce, kismaros, nagymaros,  Zebegény, Szob területén

(Interjúnk a 8. oldalon)

Puskaporos volt  
a levegő Vácon...

(Cikkünk a 2. oldalon)

(Cikkünk a 3. oldalon)

"Míg van seregünk, hazánk is van!" Ez volt a mottója az idei hadijátéknak, amelyet a Gom-
bás  patak melletti Ligetben tartottak meg a hagyományőrzők. Idén tizenhetedik alkalom-
mal nézhették végig a történelem tisztelői a váci csatát, amely a dicsőséges Tavaszi Emlék-
hadjáratot elevenítette fel.

(Írásunk a 7. oldalon)

Interjú Ágnessel, a dunakanya-
ri kötődésű tehetséges, fiatal éne-
kesnővel. A különleges hangú, 
sokoldalú énekesnővel, időről 

időre találkozhatnak az igényes zenére 
vágyók, ám így is vannak, akikhez csak 
részben, illetve egyáltalán nem jut el ez 
a zenei csemege, ennek okát próbáljuk 
megfejteni.

„Társadalmi kirekesztés és az iskola” című 
nemzetközi kortárssegítő és kortársoktató 
konferencia volt hétvégén, Vácon. A rendez-
vényen részt vett Metod Ŝpaĉek, a Szlovák 
Nagykövetség követtanácsosa, Szilágyiné 
Bátorfi Edit, külügyminisztériumi főosz-
tályvezető, valamint Vác és testvérvárosa,  
Ipolyság polgármestere is. 

A Költészet  
Napjára  

emlékezünk

A Dicsőséges Tavaszi Hadjáratra emlékeztünk...

Team Hungary ToTH:  
Hungaricum két keréken

Váci fórum
a kirekesztés ellen

A Ligetben újra megvívták a győztes váci csatát



Az alkotmány előkészítő 
eseti bizottság tagjaként részt-
vevő vendég előadó az alap-
törvénnyel kapcsolatos kérdé-
sekre válaszol az érdeklődők-
nek. A legvalószínűbb, hogy 
az ideiglenes alkotmány „or-
voslása” utáni alaptörvénnyel 
kapcsolatos kérdéseket fogják 
feltenni az előadás utáni kö-

tetlen beszélgetésen, a meghí-
vott vendégek.

 A képviselő asszony szin-
tén válaszol az érdeklődők 
kérdéseire, hiszen az egész-
ségügyi és szociális bizottság 
tagjaként az idősek és a csa-
ládvédelem témakörét dol-
gozta ki, javaslataival hozzá-
járult az új koncepció kiala-
kításához. Elmondása sze-
rint nagyon jónak tartja, 
hogy várhatólag törvény fog-
ja szabályozni a fiatalok idős 
szüleikről való gondoskodá-
sát, illetve a magzati véde-
lem is bekerül az új alaptör-
vénybe. 

A tájékoztató második té-
mája valójában egy nemes 
gesztus volt.

A gyermekélet a világ legna-
gyobb kincse – jótékonysági 
rendezvény Sebastianért. Egy 
évvel ezelőtt valóságos cso-
da történt Vácon, amikor a 

szeptemberben született, 380 
grammos kisfiú – Sebastian – 
életben maradt. Az orvosok és 
a szülők nagyon nehéz napo-
kat éltek meg akkoriban. Az 
élet az erőfeszítéseiket végül 
azzal jutalmazta, hogy a kis-
fiú a rengeteg megpróbáltatás 
után fejlődni kezdett, a szüle-
tésekor elszenvedett hátrányt 
lassan behozta. Nemrégiben 
már haza is jöhetett a kórház-
ból, most már szerető szülei 
gondoskodnak róla.

Bábiné Szottfried Gabriella, 
parlamenti képviselő a szüle-
tés pillanatától figyelemmel 
kíséri a család sorsát. Felvette 
a kapcsolatot az édesanyával, 
segíteni szeretne a mostanra 
már kiegészült családnak.

 „Legfőképp anyagi támo-
gatásra van szükségük, még 
mindig sok speciális gyógy-
szerre, ételre van szüksége 
a picinek” – mondta a sajtó 
munkatársainak a képviselő 
asszony sajtótájékoztatóján.

 A képviselőasszony a csa-
lád megsegítésére most jóté-
konysági rendezvényt szer-
vez. „Ehhez kérem mindenki 
jóindulatú és emberséges tá-
mogatását” – kérte a napok-
ban a nyilvánosságtól.

 A májusra tervezett ren-
dezvényhez csatlakozott már 
a Váci Polgárok Egészségé-
ért Egyesület, a kulturális bi-
zottság elnöke, dr. Schmuczer 
Istvánné és védőnői szolgálat 
teljes személyzete is.

Kép és szöveg: BCSI
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Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.huDunakanyar Régió

Reprezentatív példák az eltérő feltételű hiteltermékek összehasonlítása céljából:

TAVASZI DÍJFELEZŐ
KORSZERŰSÍTÉSI HITELAKCIÓ

A VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL
2011. ÁPRILIS 1-TŐL JÚNIUS 30-IG

LAKÁSKORSZERŰSÍTÉS FINANSZÍROZÁSÁRA AKÁR  
5.000.000 FT ÖSSZEGŰ ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSOS HITEL 

IGÉNYELHETŐ MAXIMUM 20 ÉVES FUTAMIDŐRE

2011. április 1-jén érvényes éves kamatláb 7,30%, kezelési költség nincs. 
THM: 9,03%

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA ALATT MEGFELEZZÜK FIZETENDŐ
 KERETBEÁLLÍTÁSI DÍJÁT ÉS HELYSZÍNI SZEMLE DÍJÁT.

Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet • Vác, Zichy H. u. 23. • Veresegyház, Fő út 53.,  
• Fót, Dózsa Gy. u. 54. • Őrbottyán, Rákóczi út 115., • Erdőkertes, Nemes u. 2.  
• Mogyoród, Gödöllői út 18/a. • Váchartyán, Fő út 23. • Vácrátót, Petőfi tér 4.,  
• Dunakeszi, Fő út 66. • Nagymaros, Király u. 1/a., • Szokolya, Fő út 63.  
• Letkés, Dózsa Gy. u. 16., • Verőce, Árpád u. 27. • Kosd, Eőszy L. tér 1., •

Részletekért kérjük keresse fel kirendeltségeinket!

Hitel teljes összege 3.000.000 Ft, futamidő 60 hónap, évi 7,30% ügyfél által fizetendő kamat, keretbeállítási díj 
egyszeri 37.500 Ft, helyszínelési díj 7.500 Ft, értékbecslés díja 31.250 Ft, földhivatali ügyintézés díja 17.100 
Ft, zárlati költség 500 Ft/év, fizetendő teljes összeg: 3.693.350 Ft, törlesztőrészlet: 60.000 Ft, referencia THM: 
9,03%. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. Jelen hirdetésben meghatározott THM értéke az ügyfelek előzetes 
tájékoztatását célozza. Az egyedi kölcsönszerződés tartalmazza a szerződés napján érvényes feltételek alapján 
számított THM-et, amely eltérhet a jelen hirdetésben meghatározott értéktől. A THM értéke nem tükrözi a 
hitel kamatkockázatát. A fenti hirdetés nem minősül ajánlattételnek.

Grünberg

Puskaporos volt  
a levegő Vácon...

A Dicsőséges Tavaszi Hadjáratra emlékeztünk...

A Váci Csata pontban dél-
után négykor kezdődött a 
Március 15. téren, ahol az 
egybegyűltek méltóságteljes 
menetben vonultak a csata 
helyszínére, a Ligetbe. A kor-
hű ruhákba öltözött szerep-
lők, a honvédhadsereg kato-

nái és a lovas huszárok élet-
hűen aztán eljátszották a di-
csőséges Tavaszi hadjárat 
utolsó, győztes váci csatáját. 
A lenyugvó nap méltó hátte-
ret varázsolt az összképnek. 
Miközben dörögtek az ágyúk 

és hatalmas füstfelhő kísérte 
a vérre menő csatát, a kivont 
kardokkal egymásnak eső 
lovasok hosszan tartó ádáz 
küzdelmét lehetett csodálni. 
Fegyelmezett harcosok, min-
denre elszánt vitézek harcát.

A magyar történelem talán 
legszebb lapjai 162 évvel ez-
előtt íródtak. Az 1849 tava-

szán, frissen szervezett hon-
védhadsereg győzelmes üt-
közetek sorozatával gyakor-
latilag kiszorította az ország-
ból az ellenforradalom jól 
felszerelt, túlerőben lévő erő-
it. Mindez azért történhe-

tett, mert egy évvel korábban 
a magyar politikai elit felis-
merve a történelmi lehető-
séget, nagyon egységes tár-
sadalmi támogatással a háta 
mögött, eltörölte a feudá-
lis rendszert, majd bevezet-
te a polgári szabadságjogokat 
és a jogegyenlőséget is. Ezzel 
megteremtette a magyar pol-
gári nemzet kialakulásának 
legfontosabb feltételét, egy új 
történelmi korszak alapjait is 
letéve ezzel.

A váci csata felelevenítésé-
ben a Váci Huszár- és Nem-
zetőr Bandérium mellett a 
Magyar Huszár- és Katonai 
Hagyományőrző Szövetség 
tagegyesületei és a Történel-
mi Lovas Egyesület is közre-
működött. 

A csata befejezése után a 
lovasok és a gyalogság is ün-
nepélyes tiszteletadásra vo-
nult az 1848-as emlékmű elé, 
hogy megkoszorúzza a hon-
védek sírját. A rendezvény 
végül a Szózat eléneklésével 
ért véget. 

Kép és szöveg: BCSI

(Folytatás az 1. oldalról)

Néhány nappal ezelőtt adták át rendeltetésé-
nek a zebegényi, Börzsöny utcai vízelvezető ár-
kot, melynek tisztítása, rekonstrukciója elkészült. 
A csapadékos időszakokban az Őzike forrás fe-
lől lezúduló csapadékvíz ezen túl már nem öm-
lik a kertekbe, nem teszi a környző utcákat járha-
tatlanná, mert a megújult árok már gondok nél-
kül elvezeti.

Zebegényben elkészült 
a Börzsöny utcai  
vízelvezető árok
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Bábiné Szottfried Gabriella  
jótékonysági akciót szervez 

Sebastiánért

Váci lakossági fórum – az új alkotmányról

Április 20-án, szerdán 18 órakor dr. Salamon László lesz Bábiné Szottfried Gabriella ven-
dége Vácon, a művelődési központban, májusban pedig jótékonysági akciót szervez a kép-
viselőasszony Sebastianért.
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További információért kérjük keresse fel kirendeltségeinket!

NYÁRVÁRÓ FOGYASZTÁSI HITELAKCIÓ
A VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI 

FOGYASZTÁSI HITEL AKCIÓT HIRDET 2011. ÁPRILIS 1-TŐL  JÚNIUS 30-IG

Reprezentatív példák az eltérő feltételű hiteltermékek összehasonlítása céljából:
Hitel teljes összege 500.000 Ft, futamidő 36 hónap, évi 14% ügyleti kamat, évi 4% kezelési költség, keretbeállítási díj 
egyszeri 12.500 Ft, életbiztosítás díja 22.500 Ft, zárlati költség 500 Ft/év, törlesztőrészlet: 18.300 Ft,  visszafizetendő 
teljes összeg:   693.800 Ft, referencia  THM: 26,40%. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. Jelen hirdetésben meghatározott THM értéke az ügyfelek előzetes 
tájékoztatását célozza. Az egyedi kölcsönszerződés tartalmazza a szerződés napján érvényes feltételek alapján 
számított THM-et, amely eltérhet a jelen hirdetésben meghatározott értéktől. A THM értéke nem tükrözi a hitel 
kamatkockázatát. A fenti hirdetés nem minősül ajánlattételnek.

A HITEL ÖSSZEGE maximum 500 000 FT

A HITEL LEJÁRATA maximum    36 HÓNAP

TÖRLESZTŐRÉSZLET   18.300 FT/HÓ

A HITEL KAMATA ÉVI 17% HELYETT 14%
THM:  26,40%

Azon ügyfeleink, akiknek munkabére, 
nyugdíja legalább 3 hónapja a 

TKSZ-nél vezetett folyószámlára érkezik 
további 1% kamatkedvezményben 

részesülnek.

(Folytatás az 1. oldalról)

Az előadók hivatkoztak Dr. 
Réthelyi Miklós, miniszter, a 
Nemzeti Erőforrás Miniszté-
rium nevében tett megállapí-
tására, melyet a szegénység és 
a társadalmi kirekesztés elle-
ni küzdelem Európai Évének 
hazai, záró konferenciáján 
tett, 2010. decemberében. 

„Ha szegénységről, kire-
kesztésről beszélünk, hajla-
mosak vagyunk azt gondol-
ni, hogy az ilyen helyzetben 
élőkkel elsősorban a szociális 
hálózatoknak a dolga foglal-
kozni. Fontos üzenete az Eu-
rópai Évnek, hogy ez nem így 
van”

A szegénység sokdimenziós 
jelenség, kezelése átfogó meg-
közelítést igényel. Különösen 
aggasztó a gyermekek és fia-
talok, az etnikai kisebbségek, 
a bevándorlók, a fogyatékos-

sággal élők vagy a hajléktalan 
emberek helyzete.

„Hazánkban mintegy öt-
százezer, Európa-szerte pe-
dig húszmillió szegénység-
ben élő ember felemelé-
sét tűzte ki célul az Európa 
2020 stratégia” – jelentette be 
Cséfalvay Zoltán, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium ál-
lamtitkára ugyan ezen a ren-
dezvényen. 

A mondottak nagyon el-
gondolkodtatóak, valós ve-
szélyre hívják fel a figyelmet.  

A váci rendezvény központi 
témáját az a felmérés képez-
te, amelyet az elmúlt hóna-
pokban végzett el az Egészsé-

ges Ifjúságért Alapítvány. A 
vizsgálat során 500 ipolysági 
és 500 váci középiskolást, va-
lamit 40-40 pedagógust kér-
deztek a kirekesztettségről. 
Az eredmények sajnos azt 
mutatják, hogy a kirekesz-
tettség valóban jelen van a 
vizsgált iskolákban és nem 
ritka, hogy egy-egy diákot 
szegényes ruházata miatt in-
zultálnak társai. 

Horváth Szabolcsné dr. az 
Egészséges Ifjúságért Ala-
pítvány társelnöke elmond-
ta: „ez a konferencia, közel 
négy hónapos munkának az 
eredménye, ahol Ipolyságon 
3 középiskolában és Vácon a 
középiskolákban, szinkron-
ban folyt a közös munka. Azt 
szerettük volna feltérképezni 
a középiskolai tanárok és di-
ákok körében, hogy mi a vé-
leményük és tapasztalatuk a 
kirekesztésről.”

A felmérés eredményei sze-
rint átlagosan minden osz-
tályban van két olyan ta-
nuló, akit rendszeresen in-
zultálnak. Figyelemfelkeltő, 
hogy minden ötödik esetben 
a diák megjelenése okozza a 
kirekesztést, azaz a státusz-
szimbólumok hiánya, példá-
ul a szegénységre utaló ruhá-
zat. 

A konferencia kiemelt cél-
ja volt, hogy a pedagógusok 
és diákok elkezdjenek közö-
sen gondolkodni arról, mi-
ként lehetne a diszkriminá-
ció mentességet valóban biz-
tosítani és ezt a jogot el is fo-
gadtatni az iskola világában. 

Vác polgármestere, Fördős 
Attila szerint a találkozónak 
azért volt nagy jelentősége, 
mert a testvérvárosi kapcso-
latokat a protokollon kívül 
tartalommal töltötte meg, és 
a problémákra megpróbál 
gyakorlati megoldást találni. 

„Az eszmeiség, ami a törté-
nelemből végigkísér minket 
– visegrádi négyeket – hogy 
együtt nagyobbak és erőseb-
bek vagyunk. Tehát hogy-
ha mi Európában regionális 
szinten tudunk kezelni egy 
problémakört, példát tudunk 
mutatni mindenfelé...” 

A két napig tartó konferen-
ciát közel nyolcszáz iskolás is 
meghallgatta, véleményüket 
elmondták. Rajtuk kívül még 
pszichológusok, szociológu-
sok és oktatási szakemberek 
is kifejthették nézeteiket.

A felmérésből kiderült, 
hogy a tanulók körében nem 

jellemző a szlovák-magyar, 
magyar-szlovák ellentét, de 
mindkét országban erős a 
romákkal szembeni, verbá-
lis szinten megjelenő előíté-
letesség. 

  A felmérés adatai végül azt 
mutatták, hogy az iskolai ki-
rekesztés fő oka a fogyasz-
tói társadalomnak az intéz-
mények falain belül is meg-
jelenő szimbólumai. Érdekes 
eredmény, hogy a kirekesz-
tettség visszaszorítására ta-
nárok és diákok is egyaránt 
javasolták az iskolai egyen-
ruha használatát. 

BCSI 
Kép: KÁGYÉ

Váci fórum
a kirekesztés ellen

Példás képviselői  
kezdeményezés Zebegényben

„Ezúton szeretném meg-
szólítani a zebegényi képző- 
és iparművészeket, írókat, 
vagy műkedvelőket, és azokat 
is, akik rajonganak a  kultú-
ráért. Rengeteg értékes mű-
vész él községünkben, aki-
ket talán még mi sem  isme-
rünk, vagy nem tudjuk róla, 
hogy szabadidejében remek-
műveket alkot. A cél ezeknek 
az embereknek a megismeré-
se és összefogása” – áll a kép-
viselő helyiekhez szóló felhí-
vásában.

A nyilvánosság felé történő 
„nyitás” első lépése egy na-
pokon belül megjelenő we-
boldal, amely a Zebegénybe 
látogatók számára folyama-
tosan friss - és az eddigi mé-
dia megjelenéseknél több 
- információt ad a község éle-
téről, az itt élő emberekről.

A zebegényi önkormányzat egyik képviselője, Korusz Bea nemrégiben felhívással fordult a 
település lakóihoz. 

Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet • Vác, Zichy H. u. 23. • Veresegyház, Fő út 53.,  
• Fót, Dózsa Gy. u. 54. • Őrbottyán, Rákóczi út 115., • Erdőkertes, Nemes u. 2.  
• Mogyoród, Gödöllői út 18/a. • Váchartyán, Fő út 23. • Vácrátót, Petőfi tér 4.,  
• Dunakeszi, Fő út 66. • Nagymaros, Király u. 1/a., • Szokolya, Fő út 63.  
• Letkés, Dózsa Gy. u. 16., • Verőce, Árpád u. 27. • Kosd, Eőszy L. tér 1., •



Március 26-án Oberfrank 
Pál, a veszprémi színház igaz-
gatója, majd április 3-án Eper-
jes Károly színművész adott 
nagysikerű jótékonysági es-
tet az alagi Szent Imre temp-
lomban. Ezzel a két önálló 
esttel együtt négy év alatt im-
már összesen 16 jótékonysá-
gi rendezvény volt. Ezek tel-
jes bevétele meghaladja a 6.3 
millió forintot. Csak az utób-
bi két program – melyet 750 
vendég kísért figyelemmel – 
1.170.000 forinttal támogat-
ja az óvoda belső berendezé-
sét. Kapott már felajánláso-
kat az óvoda a külső játszóté-
ri eszközökkel kapcsolatosan 

is. A példaértékű összefogás 
azt a kötelezettséget rója a tu-
lajdonosra, a Szent Imre Egy-
házközségre, gondoskodjon 
arról, hogy valamiképpen az 
egész város a sajátjának érez-
ze majd az épületet. 

A szép kivitelű aulában már 
szerveződnek a kulturális 
programok. Reményünk sze-
rint az aulát hamarosan az 
egyre nagyobb elismertséggel 
bíró Józsa Judit keramikus-
művész alkotása, Szent Erzsé-
bet eozinmázas kerámiaszob-
ra fogja díszíteni. Bizonyára e 
tervünk magvalósulását is tá-
mogatják majd a szponzorok. 
Az óvoda legnagyobb értékei 

azonban a gyermekek, és az 
őket nevelő családok. Szep-
temberre 170-en fogják bené-
pesíteni az új intézményt. Ad-
dig megfeszített munka há-
rul a kivitelezőre és Dászkál 
Istvánnéra, a kinevezett in-
tézményvezetőre, aki az óvo-
daalapítás szakmai munká-
ját végzi. Amennyiben folya-
matos marad a közadakozás, 
szeptember 1-jén megfelelő-
en felszerelt óvodával gazda-
godik a város, és 1950 után 
ismét lesz egyházi oktatási, 
nevelési intézménye Duna-
keszinek. 

Szabó József László 
plébános

Tudósítások Dunakesziről
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Dunakeszin április 6-án gyűltek össze óvo-
dások, általános iskolások, felnőtt érdeklődők 
a Március 15. téren, ahová a Mogyoródi Sán-
dor Huszárokat várták. A lovas alegység ka-
tonás pontossággal érkezett meg s a közönség 
lelkes integetése közepette belovagolt a térre. 

A felsorakozást követően Ferenczi János hu-
szár őrnagy, parancsnok tett jelentést a képvi-
selő-testület és a városvezetés nevében meg-
jelent Bocsák Istvánné képviselő asszonynak, 
akinek köszöntő szavaira az alegység „Erőt, 
tisztességet!” harci kiáltással válaszolt.

A Himnusz elhangzását követően Bocsák 
Istvánné és dr. Kaló József történész, a Zrí-
nyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hadtör-
ténelmi tanszékének munkatársa a téren lévő 
48-as emlékműnél elhelyezte a huszáralaku-

lat koszorúját.
Megemlékező beszédében a történész fel-

idézte a 162 évvel ezelőtti harci eseményeket, 
az április 6-i győztes isaszegi csata után kiala-
kult hadi helyzetet. Méltatta Görgey Arthur 
hadművészeti nagyságát, azt a haditervet, 
mellyel sikeresen megtévesztették az osztrák 
katonai vezetést, melynek tagjai azt várták, 
hogy a honvédsereg Buda elfoglalására indul. 
Ehelyett a főerők Komárom bevételét tűzték 
ki feladatul, melyet sikerrel végrehajtottak, a 
többi huszáralakulat Vác irányából sorra fog-
lalta el a Pest alatti településeket, köztük a 
Gáspár tábornok vezette hetedik hadtest áp-
rilis 8-9-én Dunakeszit és Fótot. A hadjárat-
ra a koronát végül május 21-én Buda bevéte-
lével tették fel. Időközben, április 14-én Deb-
recenben megjelent a függetlenségi nyilatko-
zat és kimondták a Habsburg ház trónfosztá-
sát. A sikeres hadjárat méltatását a következő 
szavakkal zárta: „A szabadságharcot végül le-
verték, de a szabadság eszméjét nem sikerült 
leverni a magyar lelkekben. És nemzedékről 
nemzedékre méltó módon megemlékezünk a 
forradalomról, a szabadságharcról.”

Az ünnepség a Szózat hangjaival fejező-
dött be.

Katona M. István
A szerző felvétele

Megemlékezés a Tavaszi 
Hadjáratról Dunakeszin

Dunakeszi szolgáltató vá-
ros: az önkormányzat min-
dent elkövet annak érdeké-
ben, hogy könnyebbé tegye 
a lakosság életét a hivatali 
ügyintézésben és színvonalas 
szolgáltatást nyújtson a kul-
túra, a sport az egészségügy 
és az élet más területein.

Pezsdítsük fel városunkat: 
a település alvóvárosból ér-
dekes, élettel teli várossá kí-
ván válni. Kiemelten fontos 
cél, hogy az itt élők büszkék 
legyenek és lehessenek arra, 
hogy dunakesziek!

Összesen 86 mottó-ötlet 
érkezett be, amely közül a 
„Dunakeszi, a mi városunk” 
győzött. Mivel sokáig két öt-
let versengett a város jelmon-
data címért, végül is mind a 
kettő jutalmat kapott. Szüle-
tett egy különdíj is. A pályá-
zó egy vidám rövid verssel 
pályázott, amelynek utolsó 
sora egybevágott a később 
győztes pályázattal. A be-
küldött ötletek a város hon-
lapján megtekinthetőek.

Minden pályázónak kö-

szönjük a segítségét. Az aláb-
bi pályázók a nyertesek:
„Dunakeszi, a mi városunk”

(Ács Katalin)
„Város az emberért” 

(Langmayer Katalin)
Különdíjas: Újlaki Éva

A megjelent helyezettek ré-
szére Dióssi Csaba polgár-
mester és Erdész Zoltán alpol-
gármester a Városházán adta 
át a pályázatért járó díjakat.

Csoma Attila
Dunakeszi  

Programiroda

Megszületett a város mottója: 

Dunakeszi, a mi városunk
A hagyományos Tavaszi Hadjárat idén XXIII. alkalommal vette kezdetét április 1-jén. Kö-
zép-Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényén mintegy 80-100 lovas hagyományőr-
ző – jórészt huszár – május 21-ig járja be az 1849-es dicsőséges hadjárat útvonalát, 35 telepü-
lés érintésével. A programsorozaton közel 60 katonai hagyományőrző szervezet vesz részt.

Dunakeszi Város Önkor-
mányzata pályázatot írt ki 
a város jelmondatának a 
megalkotására. A győztes 
jelmondat a szándék sze-
rint szorosan összefonódik 
majd a város nevével, kiad-
ványain és kommunikáció-
jában is központi szerepet 
kap. A kiírás szerint a mot-
tónak néhány szóból álló 
mondatnak kellett lennie, 
amely közvetítve a városve-
zetés szándékát a következő 
dolgokat fejezi ki:

Szeretettel meghívjuk Önöket, a Dunakeszin épülő görög katolikus templom 
javára tartandó jótékonysági estre 2011. május 7. 18 órai kezdettel,  

a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium aulájába.

Az eSt fellépő művéSzei:
• Servite Ökumenikus Kórus, vezényel: Dr. Gyombolainé Kindler Edit

• Szent Efrém Görög katolikus Kórus, vezényel: Bubnó Tamás
• Czipot Géza, előadóművész • Fábián Éva, népdalénekes

• Kobzos Kiss Tamás, népzenész • Pitti Katalin, operaénekes
• Berecz András, népdalénekes, mesemondó

További információ: +36-30/66-00-717

A Költészet Napjára  
emlékezünk

1964 óta minden évben április 11-én ünneplik Magyarországon 
a költészet napját, József Attila születésnapjára emlékezve. Jó-
zsef Attila a magyar irodalom legkiemelkedőbb költője, még az 
irodalmárok szerint is vitatott személyiség volt. Versei őszin-
ték, fájdalmasak és igazságkeresőek és időtállóak. Emléke előtt 
könyvbemutatókkal, író – költő – olvasó találkozókkal, irodal-
mi előadóestekkel tisztelegnek az egész országban. 

Dunakeszin 2011. április 
14-én, csütörtökön este hat 
órakor a „TÖREDÉKEK” 
című műsorral emlékeznek 
a szervezők a költészet nap-

jára, a Kölcsey Ferenc Városi 
könyvtárban. 

Az est díszvendége az idén 
hatvanadik születésnapját 
ünneplő Varjas János költő 

lesz. Közreműködik: Babják 
Annamária színművész-
nő, Vincze József költő, Csa-
pó Anna és Tordai Ferenc iro-
dalmár is.

Jótékonysági Est

Április 30-áig lehet beadni a felvételi kérelmeket a Dunakeszi Város Önkormányzatának 
fenntartásában működő bölcsődékbe. A gyermekek szeptemberi felvételéről május végéig dönt 
az illetékes Szociális és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság. A felvételi nyomtatványo-
kat a bölcsődékben lehet kérni, illetve letölthető a városi honlapról (www.dunakeszi.hu). A ké-
relmeket a megadott határidőig a bölcsődékben kell leadni.

Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala
Szociális, Egészségügyi Osztály és Gyámhivatal 

Bölcsődei felvételi

A Szent Erzsébet Katolikus Óvoda építése a befejezéséhez közeledik. Az Önkormányzat és 
a Püspökség anyagi hozzájárulása mellett jelentős mértékű közadakozás is támogatta és tá-
mogatja a megvalósulást. A közadakozást jótékonysági rendezvények is segítették. 

Ősszel nyit a Szent Erzsébet  
Katolikus Óvoda
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Dr. Horváth Viktor ügyvezető 
Forrás-Trend Kft., 

Dunakeszi,  
Barátság u. 4/a 

http://www.forrastrend.hu
A Forrás-Trend Kft. A Magyar Projektfejlesztő 

és Pályázatkezelő Konzorcium tagja. 
http://eumappak.hu

Telephelyfejlesztés: A tavalyi év egyik nagy 
slágere a vállalkozások telephelyének fejlesz-
tése volt. Most az idei hasonló pályázatok ter-
vezetei jelentek meg, a kiíráshoz kapcsoló-
dó véleményeket április 17-ig lehet eljuttat-
ni a közreműködő szervezethez. A nagy ér-
deklődést mutatja, hogy mostanáig több mint 
20 oldalnyi észrevételt tettek az érdeklődők. 
A kiírás véglegesítése május elején várható, a 
pályázatokat pedig június 3-tól lehet majd be-
adni az egész ország területéről. A rendelke-
zésre álló keret 27 milliárd forint. 

Az „A” kategóriában KKV-k a termelő és 
szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új 
épület építésére, meglévő épületek átalakítá-
sára, bővítésére, korszerűsítésére, a szüksé-
ges épületgépészeti beruházások végrehajtá-
sára, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővíté-
sére, átalakítására, korszerűsítésére, helyre-
állítására pályázhatnak. Eszközbeszerzés és 
projekt előkészítés is elszámolható a pályázat 
terhére. Minimum 10, maximum 100 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást lehet 
elnyerni.

A „B” kategóriában mikrovállalkozások 
indulhatnak csak, viszont kedvező válto-
zás, hogy a megvalósulás helyszínétől füg-
getlenül, az ország bármely településéről. 
Mikrovállalkozások a „B” komponens esetén 
minimum 5, maximum 20 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást igényelhetnek.

A fenti támogatásokat különböző támoga-
tási intenzitások mellett lehet megkapni. Ez 
Pest megyében 35%, míg például Észak-Ma-
gyarországon 50%.

Ipartelepítés: A nagyobb léptékű fejleszté-
sek esetében minimum 100 millió, maximum 
1 milliárd forint vissza nem térítendő támo-
gatás nyújtható mintegy 11 milliárd forintnyi 
keretből vállalkozások és (akár nagy-)vállala-
tok részére. Ebből azonban Közép-Magyar-
ország és Közép-Dunántúl már kimaradnak. 
Az igényelhető támogatás teremtett munka-
helyenként 5 millió forint, amely azonban a 
pénzügyi adatok és megvalósulás helyszíné-
től függően 10-20 százalékkal változhat.

Könyvtáraknak: A Pest megyén kívüli vá-
rosok, 3000 fő feletti községek könyvtárainak 
fejlesztésére minimum 5, maximum 8 millió 
forint támogatás kapható. Kapós lehet a pá-
lyázat, mivel nem szükséges önrész! Sajnos itt 
sem támogathatók a Közép-magyarországi 
régió területén megvalósuló fejlesztések.

Új Széchenyi Terv – új lehetőségek: 
Társadalmi egyeztetés

Új pályázati kiírások
vállalkozóknak és könyvtáraknak

Április és május az új pályázati kiírások időszaka lesz. A korábban bemutatott Vállalkozá-
si-fejlesztési Programhoz kapcsolódóan két régóta várt új kiírás jelent meg telephelyek fej-
lesztésére és ipartelepítésre. A tervek szerint április közepén pedig megjelennek a panel-
program keretében kiírandó pályázatok is.

Hobbifotósként az erőssége a 
manír nélküliség, törekszik a mo-
dorosság elkerülésére. Célja a fő-
téma, a gondolat határozott látta-
tása – személyiségéből adódóan is 
– visszafogott, természetes eszkö-
zökkel.

Tagja a Nagymarosi Képzőmű-
vészeti Egyesületnek (NAKE). 
Több díjjal büszkélkedhet, leg-
utóbb a Székesfehérvári Fotó Ud-
var 1. díját hozhatta el.

A kiállítás április 23-ig az iskola 
könyvtárában tekinthető meg.

R. Z.
Fotó: 

Dudásné Stum Beáta

Árvízi képek –  
Dudás Gyula fotókiállítása

„A kamera keresőjén, az objektíven keresztül könnyebb meglátni a lényeget, ha keressük, 
és ha rá tudunk hangolódni. Olyankor, amikor rálelek egy-egy témára, örömmel osztom 
meg másokkal, igyekezve egyedi módon láttatni azt” – vallja Dudás Gyula gödi amatőr fo-
tós, akinek első önálló kiállítása nyílt meg április 7-én Dunakeszin, a Körösi Csoma Sán-
dor Általános Iskolában.

Dunakeszi Városi  
majális és  

Bombardier-nap  
május 7-én

Dunakeszi Város Önkormányzata és a Bombardier 
MÁV Kft. szeretettel vár minden  
kedves dunakeszi lakost közös   

MAJÁLIS RENDEZVÉNYÉRE.
Időpont: 2011. május 7. 10:00 – 18:30

Helyszín:  
Dunakeszi Vasutas Sportpálya, Fő út 145.

Részletes program a Dunakeszi Polgár áprilisi,  
valamint a Dunakanyar Régió április 28-i számában 

olvasható.

PEUGEOT OROSZLÁN, 
1234 Oroszlán, Autó utca 7., 
tel.: 1234-567, www.peugeotoroszlan.hu
A feltüntetett kereskedelmi akció visszavonásig, de legkésőbb a 2011. április 30-ig megkötött ügyfélszerződésekre érvényes. A bruttó 1,5 millió forintos kedvezmény BOXER FT 350 L3H2 2.2 HDi 120 LE változatra 
vonatkozik. További haszongépjárműveinkre vonatkozó kedvezményeinkről Peugeot márkakereskedésünkben kaphat felvilágosítást. A haszongépjárművekhez D1 típusú autópálya matricát adunk, maximum 3,5 tonna 
össztömegig. A Peugeot Hungária Kft. fenntartja a jogot a kedvezmények megváltoztatására. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Peugeot márkakereskedésünkben.

Ahányféle üzlet, Annyiféle jármű.
A Peugeot a több mint 100 éves haszongépjárművek gyártásában szerzett tapasztalatára támaszkodva 
alakította ki széles modell kínálatát, amiben a 207 Van-tól egészen a Boxerig, az 1,1 m3-es raktértől 
a 17 m3-esig mindenki megtalálhatja a vállalkozása számára a legideálisabb autót. A sokoldalú Partner 
többek között 850 kg hasznos terhelhetőséget vagy 4,1 m3 rakteret kínál, és a 3 személyes mellett 
5 személyes duplakabin-változatban is elérhető. A Boxer különlegessége, hogy 50-féle verzióban ren-
delhető és minden változata gazdaságos HDi erőforrásokkal van felszerelve.
Hozzon egy profi döntést, hozza ki a legtöbbet haszongépjármű-vásárlásából!

R a k t e R e t
 ADunK váLLALKOzásánAK!

Ajándék éves autópálya matrica minden haszongépjárműhöz www.peugeot.hu

Peugeot 
haszon gépjárművek 
akár bruttó 1 500 000 Ft 
kedvezménnyel

A 100 éves Vasas egyik jeles személyisége

Aranygyűrűvel köszöntötték 
a 89 éves Rozner Győzőt

Március 16-án a Folyondár utcai csarnokban ünnepelte századik születésnapját a Vasas 
Sport Club. Rozner Győző, a Vasas Örökös tagja (1986), a klub Aranygyűrűjét kapta meg 
(1995). Győző bácsi 1947-től a Vasasban vezető beosztást töltött be. A 100 éves ünnepségre 
betegsége miatt nem tudott elmenni, de tartja a kapcsolatot régi játékosokkal, vezetőkkel. 
Győző bácsit dunakeszi otthonában kerestem fel.

A rendkívül sikeres sportve-
zetői pályával büszkélkedő Győ-
ző bácsi örömmel elevenítette fel 
a Dunakeszivel és Pest megyével 
ápolt tartalmas kapcsolatát. 

– Dunakesziről a hatvanas 
években Kovács László, a het-
venes években Görgicze Gá-
bor, a nyolcvanas években 
Leboniczki Imre és a sakkozó 
Stugel József sakkmester került 
a Vasasba. Nem csak kitűnő 
labdarúgókat hoztam a klub-
hoz, hanem a többi szakosz-
tályhoz igazolt számos kiemel-
kedő képességű játékost (Bajkó 
Lároly, Kozma István birkózó, 
Hunyadkürti János, Csík Já-
nos kézilabdázó, Taróczy Ba-
lázs, Szabó Éva teniszező, Fa-

ragó Tamás, Rusorán Péter ví-
zilabdázót). Az ötvenes évek-
ben rövid ideig voltam a du-
nakeszi Vasutasnál edző, majd 
1958-tól II. osztályú Váci SE 
szakvezetőjeként dolgoztam 
és vittem sikerre a csapatot. 
Emlékszem a 3. számú isko-
la lelkes tanára Solymosi Lász-
ló 1967. március 11-én élmény-
beszámolóra hívott, Mészöly 
Kálmán és Csordás Lajossal 
együtt a telepi kultúrházban 
telt ház előtt meséltünk (a be-
vételből lett az első kézilabda 
csapat szerelése).

– Hogyan indult a labdarú-
gó pályafutásod?

– Újpesti játékos pályafutá-
som 1936-ben kezdődött és 

1942-ben írtam alá profi szer-
ződést. Az első profi mérkőzé-
semet a listavezető Szolnok el-
len játszottuk, 4-0 nyertünk és 
a lapok híradása szerint jól sze-
repeltem. Olyan csapatban ját-
szottam, melynek tagjai: Szik-
lai, Balogh II, Bíró,  Nagy, Ró-
zsa (Győző bácsi e néven sze-
repelt a csapatban, valamint 
a BLASZ válogatottban is 30 
alkalommal játszott), Balogh 
I, Ádám, Szusza, Zsengellér, 
Kalocsay dr. volt. Majd az 
Elektromosba mentem, meg-
menekülve ezzel az újra behí-
vási kötelezettség alól. Követ-
kezett a Vasas, ahol a sportkör 
elnöke lettem.

(Folytatás a 7. oldalon)
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„Sződliget község önkormányzata a 
gát, annak nyomvonala ügyében, sem 
2010. októbere előtt, sem azt követő-
en nem folytatott érdemi konzultáci-
ót, egyeztetést az érintett lakóközös-
séggel.” – idézett Major Csaba és Ritzl 
István írásából.

A 2010. októberét megelőző időszak-
ról nem kívánok véleményt mondani, 
mert nem lenne elegáns visszafelé mu-
togatni. 2010. októberi választásokat kö-
vetően a lehető legkevesebb időn belül, 
október 27-én, egy lakossági tájékozta-
tót hívtunk össze gátépítés ügyben.

Folyamatosan egyeztettünk a Malom 
utca, Liget utca és a külterületi ingatlan-
tulajdonosok képviselőivel, amely ered-
ménye az lett, hogy a gát Malom utcá-
ban tervezett nyomvonalán, semmi-
lyen, ismétlem semmilyen műszaki lé-
tesítmény nem lesz! Ezt a megoldást, a 
legutolsó egyeztetésen a Malom utca és 
a Liget utca képviselői kérték és a jelen-
lévők mindannyian elfogadták, majd 
alig 3 hét elteltével éppen Ritzl úr fogal-
mazott meg különvéleményt, miszerint 
mégsem tudja ezt a megoldást elfogadni, 
csak a természetvédelmi területen hala-
dó gátnyomvonal üdvözítő számára.

„A nyomvonal módosítást az is in-
dokolja, hogy a gát magánterületen is 
áthalad, bár a tervekben, mint önkor-
mányzati terület szerepel”.

Az említett ingatlan a tervekben is ma-
gánterületként szerepel! Sajnos, a tulaj-
donosok több éve elhaláloztak, de a ha-
gyatéki eljárás a mai napig nem zárult le, 
ergo nincs törvényes tulajdonos, nincs 
kivel tárgyalni a telek hasznosításáról.

„Az említett aláírók közül számos 
lakó kapott olyan felszólítást, mely 
szerint rossz helyen van a kerítésük, és 
azt 2011. március 31-ig el kell bontani-
uk. Hogy van-e összefüggés a kerítés-
bontási felszólítás és a megtervezésre 
került gát nyomvonala között?”

Az árvízvédelmi gát tervezője jelezte 
számomra, hogy gond van a külterüle-
ti ingatlanok kerítésével. Elképzelhető, 
hogy akár 3 méterrel előrébb tolták a ke-
rítéseket, így jelentős területet kerítettek 
el az előttük fekvő közterületből. Meg-
bíztam egy földmérőt és közhiteles mó-
don kimérettem a Malom utca nyom-

vonalát. Kiderült, hogy a tulajdonosok, 
legkevesebb 45 m2-t, a legtöbb 900 m2 
területet kerített el a Sződliget község 
tulajdonából. A tulajdonhoz való alkot-
mányos jog számomra szent és sérthe-
tetlen. Legyen szó magán, avagy köztu-
lajdonról. Ezek után természetes, hogy 
eljárást kezdeményeztem az ügyben.

„A polgármester úr állításával ellen-
tétben a gát nyomvonala egyik válto-
zatban sem érinti a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park védettsége alatt álló terüle-
teket, hiszen azok a Sződ-Rákos patak 
Göd felőli oldalán találhatóak.” 

Nem azt írtam, hogy Duna-Ipoly 
Nemzeti Park, hanem a nemzeti park 
kifejezést használtam. Mindezt azért 
tettem, mert sokan, így a levél írója sem 
érti a Natura 2000 terület és a nemzeti 
park közötti kapcsolatot. Az általuk ja-
vasolt terület a Natura 2000 hálózatán 
fekszik. A Natura 2000 hálózat kijelö-
lése Európa Uniós jogszabályon (92/43/
EEC) alapul, amely magasabb jogi nor-
ma a hazai jognál. Ebből kifolyólag a 
Natura 2000 hálózatba való beavatko-
záshoz, pl. gátépítéshez, nem csak hazai, 
de még EU-s engedélyre is szükség van. 
A nemzeti park kifejezés helyes volt, hi-
szen a Natura 2000 honlapján ez a defi-
níció található: A Natura 2000 hálózat 
azonban nem helyettesíti, hanem kiegé-
szíti a természetvédelem hazánkban ko-
rábban is alkalmazott eszközeit, a nem-
zeti parkokat,tájvédelmi körzeteket és 
természetvédelmi területeket.

„Az önkormányzat úgy döntött, 
hogy az erdőgazdálkodási tervének 
végrehajtása során magánterületen 
lévő fákat is kivág. Erre lehet követ-
keztetni, hiszen ezen a területen min-
den fa kapott egy piros jelölést.”

Nem történt a területen erdőgazdál-
kodás.

„Változatlanul egyetlen szó sem esik 
arról, hogy az itt élők egy olyan alter-
natív nyomvonal vizsgálatát kérik – 
immáron egy éve – amely biztonságos, 
és mindenki által elfogadható megol-
dást jelenthet az árvízi veszélyeztetés-
sel szemben.”

Valótlan az állítás, hiszen állásfogla-

lást kértem a Duna-Ipoly Nemzeti Park-
tól, akik egyértelműen leírták, hogy az 
alternatív nyomvonalat nem támogat-
ják. Ezek után, az engedélyező hatóság-
tól, a Közép-Duna-Völgyi Környezet-
védelmi,  Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségtől is megkértem az állás-
foglalást, akik egyetértenek a DINP le-
velében megfogalmazottakkal. Ameny-
nyiben Bányai Gábor országgyűlé-
si képviselő úr által kezdeményezett 
„Egyes törvényeknek a vízkárelhárítás 
hatékonyabbá tételével összefüggő mó-
dosításáról” megszavazott törvényt alá-
írja a Köztársasági Elnök úr, akkor ez a 
törvény megteremti a jogi lehetőségét 
a nagyvízi meder bejegyzés folytatásá-
hoz.

Véleményem szerint a Képviselő-tes-
tület minden lehetőséget megragadott az 
egyeztetésre és minden ésszerű kompro-
misszumot megkötött. Megvizsgáltatta 
az urak által javasolt alternatív nyomvo-
nalat, amire két szakhatóság is egyértel-
műen azt mondta, hogy nem támogatja! 
Úgy vélem, hogy az uraknak is meg kell 
kötni a kompromisszumot és el kell fo-
gadni azt, hogy a gátpályázat csak ezzel 
a nyomvonallal nyerhető meg. Van má-
sik megoldás is.

Akadályozni, késleltetni a pályáza-
tot, ameddig csak lehet, de azt a nagyví-
zi meder bejegyzés követi, amely közel 4 
milliárd forint vagyonveszteséget okoz-
hat a sződligeti embereknek. De ugye 
ezt Önök sem akarják?

Üdvözlettel:
Juhász Béla

polgármester

Ahogyan Sződliget polgármestere látja
A Dunakanyar Régió 2011. 4. lapszámában „Sződliget megerősödve jön ki a válságból – állítja Juhász Béla polgármester” – címmel megjelent interjúban napvilágot látott polgármesteri 
gondolatokra a település polgárai közül, Major Csaba és Ritzl István olvasói levelét közöltük legutóbbi számunkban. A két sződligeti lakos kérdéseinek, megjegyzéseinek megválaszolá-
sára – a sajtóetika szabályai szerint – felkínáltuk a nyilvánosság lehetőségét Juhász Béla polgármesternek. Szerkesztőségünk – az alábbi levél közlésével – maga részéről lezártnak tekin-
ti a vitát, mivel mindkét félnek biztosította a sajtónyilvánosságot.

A Scherzot évente felváltva, 
Békéscsaba illetve Pápa ren-
dezi. A fesztivál célja az or-
szágos méretű megmérette-
tés mellett, hogy lehetőséget 
biztosítson a zenés amatőr 
színpadok bemutatkozásá-
ra. Az eseményre tematikus 
összeállítással, zenés színda-

rabbal lehetett jelentkezni. 
A Németh László és a Búza-
szem iskolákba járó gyerme-
kekkel kiegészített, alapvető-
en Huzella Tivadar Általá-
nos Iskolát végző fiatalokból 
álló Gézengúzok csapata, a 
„Legyetek jók…” című elő-
adással léptek színpadra. 

A Zachár Zsuzsa által ren-
dezett színpadi produkció-
ban Harkai Anett koreográ-
fusként, Bíróné Csernus Ber-
nadett pedig énektanárként 
működött közre. 

Az országos fesztiválra, 
demoval lehetett nevezni, a 
szakmai zsűri általi beváloga-
tás után lehetett részt venni. A 
zsűrit Miklós Tibor író, rende-
ző, Bakó Gábor koreográfus 
– egyben a darab eredeti ko-
reográfusa – és Kovács Gábor 
Dénes, a Pesti Magyar Színi-
akadémia igazgatója alkották.

A versenynek harmadik 
helyezettje nem volt, a má-
sodikat a Gézengúzok holt-
versenyben megosztva kap-
ták. Az eredmény értékét nö-
veli, a gödi fellépők fiatal át-
lagéletkora.

V. F. 

Gödi színjátszók sikere  
a pápai országos fesztiválon

A pápai, Jókai Mór Művelődési Központ adott otthont a 16. Zenés Színpadok Országos 
Fesztiváljának április első hétvégéjén. A „Scherzo” elnevezésű találkozóról a gödi általános 
iskolásokból álló Gézengúz színjátszó társulat, Zachár Zsuzsa vezetésével az előkelő máso-
dik helyezéssel tért haza.

   INGYENES ECDL Oktatás
Ha régóta szeretné elsajátítani a számítógép kezelés alapjait: 

szövegszerkesztés, táblázat kezelés, adatbázis kezelés,  
akkor itt az alkalom, hogy ezt megtegye.   

Májusban induló ECDL tanfolyamunkon, még van szabad hely.

A vizsgadíj árából 10% kedvezményt adunk, ha a 
kivágott hirdetést magával hozza beiratkozáskor! 

A nyugdíjas tanfolyam témakörei:
 eszközök, gépkezelés (Windows alapok),  szövegszerkesztés alapok (WordPad),  
  internet használata, böngészés és levelezés az Interneten  

(vagy helyi hálózatban, Skype).

Nincs ideje vagy lehetősége, hogy otthonától távolabb tanuljon?
Nem probléma, akkor tANuljoN otthoNról!

tanfolyamainkat oNliNe kurzus formájában is elindítjuk.
Egy virtuális osztályteremben hallgathatja az órát a tanár előadásában, 

tehet fel kérdéseket, és ehhez csak egy fejszettre van szüksége!

Érdeklődjön kollégánknál!
Tel.: 27/393-666  e-mail: info@netsuli.eu  web: www.netsuli.eu

Folyamatosan induló képzés

• Gödi melegvízű strand területén 
üzlet eladó. Tel.: +36-20/9684-947

• Keresek családi házat, lakást, nya-
ralót, telket Vác, Dunakeszi, Szob 
körzetében és Nógrád megyé-
ben! +36-30/274-1790

• Okleveles gyógytornász – az Ön 
otthonában – vállal műtétek utáni re-
habilitációt, mozgásszervi panaszok 
pl. gerincbántalmak kezelését. Tel.: 
+36-70-371-9931 Bitskey Ilona

Apróhirdetések



Mielőtt LEDES
világítástechnikába
beruház, minden esetben kérjen TANÁCSOT 
és PRÓBADARABOT az INCOMP-tól,  
hogy elkerülje a felesleges kiadást!

Ledvilágítás technika

KözéletI újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.

kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

szerkesztőség: 
Vác, Köztársaság út 5. I. em. 

(Vác és Vidéke Ipartestület Székház)

tel.: 06-27/502-390, 
Fax: 06-27/502-391, 

Mobil: +36-30/342-8032 
www.dunakanyarregio.hu 
e-mail: keszipress@invitel.hu

tervezőszerkesztő: 
gubán Kornélia

nyomda:  
Bentos-PrInt Kft. 
5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

HirdetésFelvétel:
váC: 

a szerKesztőségBen és a 
Front graFIKa stúdIóBan

dUnAkeszi: 
Uno reklám – Fóti út 45. 

Kisbán renáta – +36-20/319-5213

a szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a 
be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-
változtatása nélkül – szerkesztett formában 
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza.
minden névvel aláírt írásért a szerző felel. a 
hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgál-
ja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

Dunakanyar Régió
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További jegyértékesítés: Tourinform 
2600 Vác, Március 15 tér, Tel.: (27) 316-160, 

www.tourinformvac.hu
Ticketportál, Home-Ticket szolgáltatással, 

www.ticketportal.hu
A rendezvény fő támogatói: 

Nemzeti Kulturális Alap, Duna-Dráva Cement
Madách Imre Művelődési Központ,

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27) 316-411, (27) 518-200, Jegypénztár: (27) 518-206

informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu

Váci Tavaszi Fesztivál 2011.
MÁJuSI PROGRAMAJÁNLÓ

– Hosszú évek óta képviseled 
Magyarországon azt az egyedi 
zenei vonulatot, amelyet műfa-
jilag szinte lehetetlen meghatá-
rozni. A populáris hangvételű 
lemezeid után, leginkább József 
Attila, valamint Radnóti Mik-
lós költészetének különleges át-
irata kapcsán ismerhetett meg 
az ország. Mi az oka annak, 
hogy mégsem jut el mindenhová 
az üzenet a dalaid által, mintha 
csak egy réteget képviselnél?

–  Itt nem a rétegről és a hely-
színről van szó, sokkal inkább a 
minőségről. Minden egyes kon-
cert igen nagy felkészülést igé-
nyel, hiszen egy gazdag hang-

szerparkkal rendelkező, sok-
szereplős zenei produkció kerül 
színpadra, ahol minden egyes kis 
csilingettyű élőben szólal meg, 
ezt nem lehet középszerűen mű-
velni. Arra törekszünk, hogy a 
közönség azt a zenei és hangulati 
gazdagságot kapja, amit a lemez-
hallgatás alkalmából is átélhet, 
ám ehhez szükség van a megfe-
lelő körülményre, ami a legtöbb 
esetben komoly anyagi hátteret 
igényel. Nem győzöm hangsú-
lyozni, hogy a dalaim, hovatar-
tozástól és helyzettől függetle-
nül mindenkihez szólnak. Épp-
úgy, mint az életben, a zenében 
is van egyfajta méltóság, minden 

nap tennünk kell azért, hogy az 
emberi méltóság lángja ne alud-
jon ki.  

– A könnyedebb, populáris 
hangvételű lemezeid után, egy 
merőben más zenei világot mu-
tatsz be a hallgatóságnak. Hon-
nan jött ez a fordulat? 

– A József Attila, valamint a 
Radnóti lemez is bőven popu-
lárisak, és ezt fontosnak is tar-
tom, hiszen kifejezetten igyek-
szem elkerülni a tudományosko-
dást. Tinédzser lázadóként, egye-
dül a Depeche Mode, valamint 
József Attila foglalkoztatott iga-
zán. Igazságtalannak tartottam, 
hogy József Attilát, depresszi-
ós, öngyilkos költőként emlege-
tik, így aztán amikor komolyab-
ban el kezdtem foglalkozni a  ze-
nével, megpróbáltam egy másfaj-
ta szemüvegen keresztül láttatni a 
költőt. Az én József Attilám több-
ször mosolyog. A Radnóti lemez 
elkészítése tömény négy évem-
be került. Közben sokat utaztam 
Erdélybe, az óriás teliholdakhoz, 
ahol a saját csendemben hazata-
lálok az elfeledett békesség orszá-
gába. Ezek az elvonulásaim hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy kristály-
tiszta dallamok születnek a lel-
kemben. Az anyagi és erkölcsi be-
fektetés gyümölcseként az egész 
albumon végig úgy süt a nap, 
ahogy a költő verseskötetében 
nem tud mindig ragyogni, ebben 
segítségem a zene, mint eszköz. 

– Sokat kirándulsz a Dunaka-
nyarban, gyakorta meg fordulsz 
a hegyek, vizek által ölelt festői 
tájon. Mit is ad valójában ne-
ked ez  a környék?

– Amikor elautózom a Duna 
mellett, mindig meg kell állnom, 
hogy szánjak rá legalább egy 
percnyi hálaadást. A folyó eszem-
be juttatja nagyapám életigen-
lését, a folytonos pozitív áram-
latot. A hegyek szerelmeseként, 
egyik kedvencem a Börzsöny, 
kendőzetlen vadságával tisztele-
tet parancsol az embernek. Sok-
szor megfordulok Kismaroson, 

Zebegényben, gondolkodom, 
hogy a közelben keresek magam-
nak alkotóhelyet. 

– Lemezeidnek köszönhető-
en a közelmúltban bekerültél a 
Köznevelésbe, miután az általad 
képviselt zenei világgal a tan-
anyag részévé váltál, ami igen 
nagy elismerés. Hogyan éled meg 
a sikert?

– Rengeteg pozitív vissza-
jelzést kapok a két lemez kap-
csán, aminek szívből örülök, hi-
szen nekem, mint művésznek 
az a dolgom, hogy felébresszem 
a gondolatot. A diákok körében 
kultúrforradalmat indított el a 
József Attila lemez, a zene ere-
jével, sokkal érthetőbbé válnak 
a kevésbé ismert, gyönyörű ver-
sek is. Nemrég egy kedves tanár-
ember úgy fogalmazott, hogy a 
munkám nemzeti kincs. A gim-
náziumok, középiskolák mel-
lett, Tverdota György profesz-
szornak köszönhetően már be-
kerültek az egyetemi program-
ba is a lemezeim. A napokban az 
a megtiszteltetés ért, hogy a köz-
nevelés részévé váltam az albu-
mok kapcsán, s ez által minden 
iskolába eljuthat a Radnóti lemez 
híre illetve a gondolkodásmód, 
amit képviselek. Azt gondo-
lom ez igazán nagy elismerés! A 
tálentumot ajándéknak veszem 
és kötelességemnek érzem, hogy 
jól gazdálkodjak vele. Leginkább 
a fiatal-értelmiség van jelen a 
koncertjeimen, ám amikor a du-
góban mellettem lévő autóban 
egy kisportolt, tetovált testű fiú 
dübörgve hallgatja a József At-
tila lemezt, azt gondolom, hogy 
ha valamit evangelizációnak hí-
vunk, akkor ez az!

Frenyó Krisztina

Akik közelebbről is meg akarják 
ismerni Ágnes különleges zenei 
világát, illetve kíváncsiak a nem 
mindennapi Radnóti lemezre, 
a honlapon kapcsolatba léphet-
nek az előadóval is. Országszer-
te kapható a boltokban az egye-
di hangvételű, sajátos grafiká-
jú, meglepetésekkel teli dupla al-
bum. Bővebb információ: www.
agnesmusic.hu

Ágnessel a zenéről és még sok minden 
másról a Költészet Napja kapcsán

Ágnessel a különleges hangú, sokoldalú énekesnővel, időről időre találkozhatnak az igényes 
zenére vágyók, ám így is vannak, akikhez csak részben, illetve egyáltalán nem jut el ez a ze-
nei csemege, ennek okát próbáljuk megfejteni.

A 100 éves a Vasas egyik jeles személyisége

Aranygyűrűvel köszöntötték  
a 89 éves Rozner Győzőt

Május 7. szombat 19 óra   

L'art pour l'art Társulat
A három testőr és a jeti - Vagy mi a pék...
A 25 éves jubileumát ünneplő L’art pour l’art Társulat 
ezúttal a nagysikerű, 1998-ban bemutatott előadásának 
felújított változatát állítja színpadra. Egyaránt láthatóak 
lesznek az eredeti mű legsikeresebb jelenetei, dalai és 
vadonatúj műsorszámok is. Jó szórakozást kívánnak az 
alkotók: Dolák-Saly Róbert, Laár András,  
Pethő Zsolt és Szászi Móni
A belépőjegy ára elővételben:  
1700 Ft, az előadás napján: 2000 Ft

 
Május 12. csütörtök 19 óra

„Vác” Antonio Vivaldi Kamarazenekar jubileumi hangversenye
Szólisták: Tóth Judit hegedű, Homoki Gábor hegedű, Rácz Éva ének.

Műsoron: A. Vivaldi, W. A. Mozart, G. Bizet, P. Csajkovszkij,  
J. Strauss, J. Brahm, G. Pergolesi művei

A belépőjegy ára: 1000 Ft
 

Május 13. péntek 19 óra

X. Nemzetközi Akusztikusgitár Fesztivál
A koncertet bevezetik: Szakállas Dávid és Győri 

Péter, a Bartók Béla Zeneiskola  növendékei.
Fellépnek: Deja (Olaszország) Serena Finatti ének  

és Andrea Varnier akusztikus gitár
Nikolai Ivanov (Bulgária) Heidrich Roland 

(Magyarország) Szabó Sándor (Magyarország )
A belépőjegy ára elővételben: 1500 Ft,  

az előadás napján: 1800 Ft

Május 14. szombat 19 óra

In memoriam Interoperett gálaest
Kovács József  operaénekes emlékére.

Fellépnek:
Arany Tamás, Auksz Éva, Balogh Csaba, Bellai Judit, Berkes János, Boncsér 

Gergely, Bozsó József, Buzás Viktor, Csák József, Csengeri Attila, Dániel 
Gábor, Egri József, Egyházi Géza, Fonyó Barbara, Frankó Tünde, Helena 

Holl, Hruby Edit, Kállay Bori, Keszler Éva, Ladinek Judit, Molnár Marica, 
Nagy Ibolya, Szalai Csilla, Szász Kati, Sztreda Krisztina, Teremi Trixi, Tóth 

János, Várkonyi Szilvia, Xavier Rivadeneira
Közreműködik: Váci Szimfonikus Zenekar, Vezényel: Farkas Pál
A belépőjegy ára elővételben: 2200 Ft, az előadás napján: 2500 Ft

(Folytatás az 5. oldalról)

– Vezetői pályafutásod és 
legnagyobb élményed?

– 1962-től labdarúgóknál 
szakmai elnökhelyettessé vá-
lasztottak. Ettől az időtől a 
Vasas labdarúgóinak diadal-
menete volt. Olyan játékoso-
kat hoztam a Vasasba, mint 
Puskás Lajos, Menczel Iván, 
Vidáts Csaba, Tamás Gyula, 
Müller Sándor… hosszú len-
ne mind felsorolni. Abban az 
időben, 1965-ben és 1966-ban 
magyar bajnokságot nyertünk, 
az utóbbit veretlenül, amely 
azóta is egyedülálló teljesít-
mény az NB I-ben. Két Közép-
Európai Kupagyőzelem 1962, 
1965.  A legnagyobb az 1967-es 
Hexagonal torna megnyerése 
volt. Olyan csapatokkal szem-
ben állta meg kitűnően helyét 

az angyalföldi gárda, mint a 
Penarol (3-3), a Cola-Cola (9-
3), Universidad Chile (3-1), az 
Universidad Catholica (3-0), 
vagy a világkupa győztes Pelé-
vel felálló Brazil Santos FC (2-
2). Veretlenül nyertük a tornát, 
és elhoztuk az ötven kilós ser-
leget.

– Sok siker mellet mi az, ami 
fájdalmas emlék?

– Labdarúgó pályafutáso-
mat az Újpestben kezdtem, az 
újpesti jubileumi ünnepség-
re meg se hívtak. Másik nagy 
pofon, hogy a nagyváradi ün-
nepségre sem hívtak meg, pe-
dig abban az időben, mind két 
meccsen játszottam. Érdekes-
ség, hogy én, mint labdarúgó 
soha sem játszottam a Vasas-
ban.

– Hogyan látod a magyar 
labdarúgást?

– A magyar labdarúgást nem 
látom derűlátónak. Most pró-
bálkoznak azzal, amit régen 
kellett volna csinálni, az okta-
tással. Vannak játékosaink, de 
a technikát hiányolom, amiről 
akkoriban híres volt a magyar 
csapat. Magyarországon ma, 
nem lehet karriert csinálni a 
labdarúgásból, de Németor-
szágban, Brazíliában lehet. Az 
a játékos, aki komolyan vesz 
mindent gyerek korától kezd-
ve, hogy profi legyen, az kifi-
zetődik, megéri. Magyaror-
szági viszonylatban jól fizetik 
a magyar labdarúgókat, de a 
külföldiekhez képest morzsát 
kapnak.

Győző bácsi január 29-én 
töltötte be 89. évét, további jó 
egészséget és hosszú életet kí-
vánunk!

Solymosi László



Azt mondják, „aki korán 
kel, aranyat lel!” A „korán” azt 
jelenti, hogy mindenki a szá-
mára megfelelő időben keljen 
föl, nehogy lekéssen az életről, 
mely tele van feladatokkal, cé-
lokkal a boldogság irányában! 
Az ember örüljön a reggelnek, 
hogy egy új lehetőséget kap 
az élettől. A reggeli készülő-
dés legfontosabb mozzanata 
a meditáció, a nap legfonto-
sabb feladatairól. Nyújtózko-
dás. Utána hideg vízben mos-
suk meg az arcunkat a szoká-
sos fürdőszobai szertartások 

mellett. Végezzünk a szőnye-
gen legalább három prakti-
kus jóga gyakorlatot az agy, 
a gerinc és az emésztőszervek 
frissítésére. 

Nem szükséges mindig 
friss zöldségsalátával kezdeni 
a napot. Amennyiben egész-
séges gyomorral akarunk út-
nak indulni, igyunk meg egy 
nagy pohár citromos vizet 
éhgyomorra. A citromlé ere-
deti citromlé legyen! Amint 
kilépünk az utcára, érezzük, 
hogy ezen a napon sikeresek, 
szépek, és gazdagok leszünk!

8 XllI. évfolyam 7. számDunakanyar Régió
Schirilla György  
egészségmegőrző rovata

ZÁLOGFIÓK 
és ÉKSZERÜZLET

A térség legjobb feltételeivel adunk  
EMELT összegű AZONNALI ZÁLOGHITELT, 

ARANY ÉKSZEREKRE.

GyönGyös, Kohári út 7.  
Telefon: 06-37/500-213, Mobil: +36-30/611-4763

Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig
Gödöllő, Kossuth L. u. 44.  

Telefon: 06-28/416 -662, Mobil: +36-30/224-8438 
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig

Fót, Móricz Zs. u. 2.  
Telefon: 06-27/538– 805, Mobil: +36-30/224-7915

Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig
Vác, Görgey A. u. 17.  

Telefon: 06-27/503-181, Mobil: +36-30/860-5479
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig

Veresegyház, Huszár u. 1. 
Telefon: 06-28/388-740, Mobil: +36-30-905-7226 

Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-13.00-ig

– Ha Ön TÖRZSÜGYFÉL, azonnali kedvezményt kap
– Ha Ön 70 ezer Ft hitelt vesz fel,  

egy ARANY medál az ajándék
Használt és új ékszerek szinte FÉLÁRON!

Tört-arany felvásárlás magas áron, beszámítás, 
csere, javítás.

Hallja, de nem érti a beszédet?
Jöjjön el teljeskörű hallásvizsgálatra!

EgyrE Hangosabban 
Hallgatja a tElEvíziót?

Jávorszky ÖdÖn 
kórház, AudiológiA 
2600 Vác, Argenti 
Döme tér 1-3.

06-27/620-668

06-27/620-620 
1467 mellék

dunAkeszi 
szAkorvosi  
Rendelőintézet, 
AudiológiA

2120 DunAkeszi,  
Fő út 75-81.

06-30/605-2339

www.victofon.hu

Az ébredés

Sajnos azonban márciusban 
törés következett be Vác repre-
zentáns labdajáték együttesei-
nél. A SYMA Váci NKSE egy, a 
dán középmezőnyhöz tartozó 
csapattal szemben kettős vere-
séggel búcsúzott az EHF Kupá-
tól, illetve az alapszakasz végén 
nem sikerült javítania a bajno-
ki negyedik helyezésén és ezt a 
pozíciót tudta csak megkapa-
rintani a hazai kupasorozatban 
is. Németh András csapata az 
utóbbi öt tétmérkőzésén nem 
tudott nyerni, és a klub háza 
tájáról anyagi gondokról is ér-
keztek hírek. Ezt megérezték a 
lelkes váci drukkerek is, akik 
751 aláírással petíciót nyújtot-
ták át Mokánszky Zoltán alpol-
gármesternek. Ebben fokozott 
szerepvállalásra és segítségre 
kérték a városvezetést. 

Információnk szerint az ön-
kormányzat szakbizottsága 
ezekben a napokban tárgyal a 
beadványról. Az viszont már 

bizonyosnak látszik, hogy ősz-
szel már nem Németh András 
vezeti a váci hölgykoszorút. A 
mesteredző ugyanis két esz-
tendős dunakanyari munka 
után visszatér az osztrák Hypo 
NÖ. kispadjára. A SYMA Váci 
NKSE jövőbeli anyagi hátteré-
ről és a játékoskeretben törté-
nő változásokról egyelőre nin-
csenek biztos hírek. A csapat 
április 13-án idegenben, ápri-
lis 28-án pedig hazai pályán 
mérkőzik meg a bajnoki elő-
döntő két nyert mérkőzésig fo-
lyó párharcában a győriekkel.

A férfi kézilabdások is le-
mondhattak merész álmaik-
ról. A riválisoktól elszenvedett 
egymást követő két vereség azt 
jelenti, hogy a bajnokságban 
immár a dobogós hely megtar-
tásáért kell ádáz csatát vívniuk 

a Magyar Kupa elődöntőjében 
április 16-án a PLER gárdájá-
val meccselő AXA Váci KSE-
Taxi2000 játékosainak.

Anyagi problémákról szól-
tak a hírek az utóbbi napok-
ban a Dunakanyar-Vác NB 
II-es csapatánál is. Szabados 
György gárdája – miközben a 
pályán elért eredményei kö-
vetkeztében leszakadni látszik 
az élmezőnytől – több hete 
nem kapja meg jussát, a men-
tális gondok pedig tükröződ-
nek is a játék minőségén is. 

(Lapunk folyamatosan fi-
gyelemmel kíséri a váci csa-
patok sorsát, a friss híreket ol-
vasóink megtalálják a www.
dunakanyarregio.hu címen 
elérhető weboldalunkon.)

Kereszturi Gyula
Fotó: Fehér Viktor

Gondok a Nemzet Sportvárosában
Sikerek után kudarcok a váci csapatoknál

A legutóbbi hetekig sok öröm érte a váci sportbarátok közül mind a kézilabdáért, mint a fociért rajongó szurkolókat. Az 
élvonalbeli kézilabdások szépen meneteltek a hazai és a nemzetközi kupasorozatban, és ismét biztosították helyüket a baj-
noki pontvadászat elitnégyesében. A másodosztályú férfi kézilabdások egyre közelebb férkőztek a tabellát vezető duóhoz 
és ők is bejutottak a Magyar Kupa négyes fináléjába. A szintén a második vonalban szereplő labdarúgók sorra szerezték ta-
vasszal is a pontokat és jó eséllyel pályáztak a tavalyihoz hasonló szép érem megszerzésében.

Németh András a bajnokság  
végén feláll a váci kispadról

Amikor 2009 végén a futam-
győzelme ellenére búcsúznia 
kellett a Team Toth-nak a gyor-
sasági motoros-világbajnokság 
mezőnyétől, még a Dunakeszin 
élő Tóth Imre sem gondolta, 
hogy a másik népszerű soro-
zatban, a Szupersport 600-ban 
2011-ben egy színtiszta ma-
gyar csapattal állandó pont-
szerzőként fog versenyezni. A 
Team Hungary Toth két ver-
senyzője, Németh Balázs és if-
jabb Tóth Imre az eddigi két ver-
senyen – Ausztráliában és a brit 
Donnington Parkban – világ-
bajnoki pontokkal bizonyítot-

ta, idén akár a legjobbak közé is 
odaérhetnek.

„Büszkeséggel tölt el és hatal-
mas mentális pluszt ad az a tu-
dat, hogy egy színtiszta magyar 
csapatnak lehetünk a tagjai. 
Higgye el, magyar színekben, 
magyar csapatban, már-már 
Hungaricumként képviselve 
hazánkat a vb-n egészen más ér-
zés, mintha egy külföldi csapat-
ban menne az ember” – fogal-
mazta meg érzéseit ifjabb Tóth.

Az idei szezon sem indult 
gondtalanul, hisz csak közvet-
lenül az első futam előtt tud-
ta a két versenyző kipróbálni a 

motorját, így szinte kész csoda, 
hogy az eddigi két versenyen is 
pontszerzőként zártak a csapat 
versenyzői. 

„Tekintettel arra, hogy az első 
futamon ültünk először motor-
ra, az elsődleges cél a futam be-
fejezése, minél több kör megté-
tele volt, így még jobban örül-
tünk az eddigi pontszerzésnek! 
Persze tagadhatatlan, hogy vég-
re mellénk állt a szerencse, de 
csak ez nem lett volna elég az 
eddigi jó szereplésünkhöz” – 
árulta el a 25 éves sportoló.

Talmácsi Gábor partvonalon 
kívülre kerülésével a Team Hun-

gary Toth jelenti most a magyar 
motorsportot az elitben. Vajon 
hova juthat el egy magyar csa-
pat az idei bajnoki szezonban? 
Ifjabb Tóth Imre úgy érzi, a kö-
zépmezőny élére odaérhetnek.

„Részünkről - tekintettel a je-
len gazdasági helyzetre - már az 
is bravúr, hogy két versenyző-
vel el tudtunk indulni a világ-
bajnokságon. Reálisan gondol-
kodva az élmenőkkel szemben 
nem sok esélyünk van, de a kö-
zépmezőnnyel szemben igenis 
versenyképesek lehetünk. A cél 
tehát a folyamatos pontszerzés, 
mindkettőnk részéről” – jelen-
tette ki a motoros. 

Aki nyomon szeretné követ-
ni a kétkerekű hungarikumok 
szereplését, az megteheti az 
Eurosporton, hisz a sportcsa-
torna élőben közvetíti vala-
mennyi futamot.

- molnár -

Nagyon úgy tűnik, hogy a Dunakeszin élő Tóth Imrének nagyon jó éve lesz a 2011-
es esztendő. A Team Hungary Toth csapat tulajdonosa ebben az évben egy színtisz-
ta magyar csapattal – magyarok a szponzorok, a szerelők, a mérnökök és a verseny-
zők is – vágott neki a Szupersport világbajnoki sorozatának, és az eddigi két ver-
senyen mindkétszer pontot szerzett. A csapat egyik versenyzője, ifjabb Tóth Imre 
szerint óriási mentális pluszt ad nekik az a tudat, hogy egy igazi hungarikumként 
versenyezhetnek idén.

Team Hungary Toth:  
hungaricum két keréken


