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KÖZÖS EURÓPAI GONDOLKODÁS: 
program a testvérvárosoknak Vácon

Egy európai uniós pályázatnak köszönhetően szervezte meg Vác testvérvárosainak azt a komplex programsorozatot, melyen egymás településeinek 
bemutatása mellett, a közös európai identitás, a közös értékek is előtérbe kerültek. A rendezvény három részből állt: konferenciából, vetélkedőből a 
középiskolásoknak és egy közös kiállításból. 

A rendezvényt Vác polgármes-
tere Fördős Attila nyitotta 
meg, aki arról beszélt, hogy 

öröm számukra, hogy a Váci Vilá-
gi Vigalmon kívül most egy másik 
programon is részt vesznek testvér-
városaik. 

–.Az igazi tartalom, az ilyen prog-
ramokban van, ahol megismerhet-
jük egymás gondolkodásmódját, 
kifejezésmódját, világnézetét, és 
számunkra külön érték az, hogy a 
csonka Magyarország határain túl 
élő magyarokkal és a magyar-ma-
gyar kapcsolatban előre tudunk lép-
ni – mondta. Hozzátette: bízik ben-
ne, hogy jövőre is tudnak közösen 
pályázni. 

A pályázatokból megvalósuló fej-
lesztéseket Pető Tibor alpolgár-
mester mutatta be a jelenlévőknek. 
Mint korábban most is hangsúlyoz-
ta, hogy az elmúlt négy évben öt és 
félmilliárd forint értékben valósul-
tak meg fejlesztések Vácon. Hoz-
zátette: ezek nem csak uniós for-
rásból, hanem a társasági adó tá-
mogatásából is. Az alpolgármester 
pályázati körképét követően Lévai 
Dávid a város főépítésze igyeke-
zett bemutatni a várost egy diave-
títés keretében. Majd a konferenci-
án részt vevő négy testvérváros – 

Székelyudvarhely, Järvenpää, Ipoly-
ság és Dubnica nad Váhom is bemu-
tatkozott. 

A konferenciával párhuzamosan 
zajlott a középiskolások és a főis-
kola vetélkedője is a városházán. A 
programot Boda Mária, a Váci Ma-
dách Imre Gimnázium magyar sza-
kos tanára vezényelte le. Bevezető-
jében elmondta: úgy látja, hogy Vá-
con nagyon jól működnek a testvér-
városi kapcsolatok, vannak, ame-
lyek 30 évre is visszanyúlnak. Ilyen 
a finnországi Järvenpää városával 
kötött együttműködés. Kiemelte: az 
európai unió eltörölte a határokat 
és számos olyan lehetőséget biz-
tosít tagországainak, amelyekkel 

fejlődni tud, mind gazdaságában, 
mind pedig kultúrájában.

A vetélkedőben külön díjazták 
az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
csapatait, melyekből az egyes szá-
mú végzett az első helyen. A közép-
iskoláknál a Váci Boronkay György 
Műszaki Középiskola és Gimnázi-
um és a Piarista Gimnázium oszto-
zott meg az első helyen. 

Délután a K-16 Galériában nyílt 
meg a testvérvárosok közös kiállítá-
sa. Fördős Attila polgármester meg-
nyitó beszédében kiemelte: – Túl 
azon, amit a testvérvárosok, mint 
egy érdekes kulturális együttműkö-
dés ad, külön jelentősé-
ge van a határon túli ma-
gyarsággal tartott kap-
csolatoknak, a magyar-
magyar együttműködés-
nek. Noha a magyarság 
ugyan kisebbségként él 
abban az országban, ahol 
egykor államot alkotott, 
és ma már a többséggel 
is - talán rajtunk keresz-
tül is - egy nyugodtabb és 
békésebb életet tud élni. 
Ezek a rendezvények ezt mind erő-
sítik, és én azt is kérem, ennek a 
rendezvénynek legyen az az üzene-
te, hogy így együtt Európát a Nem-

zetek Európáját építjük.
Dubnicából portrékat és táj-

képeket, Ipolyságról 6 akvarell-
ből álló sorozattal mutatkoztak be 

a művészek, a távoli finnországi 
Järvenpääből akvarellt és kerámi-
át hoztak magukkal az alkotók, míg 
Székelyudvarhelyről Dávid Botond 
fotóival, Molnos Zoltán festménye-
ivel és Sztojka Ferenc festményei-
vel gazdagodott a kiállítás. A művé-
szek alkotásait Orvos András fes-
tőművész méltatta. 

A váci művészek egy-egy alkotás-
sal képviseltették magukat és a vá-
rost a nemzetközi tárlaton.

 Furucz AnitA



32013. november 15. Dunakanyar Régió

 

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

Színre léptek az országgyűlési képviselő-jelöltek
A 2014 tavaszán sorra kerülő országgyűlési képviselő választáson az utóbbi évtizedek legnagyobb vetélkedése várható a szinte felére csök-
kentett képviselői mandátumok elnyeréséért. Régiónkban már több párt bemutatta országgyűlési képviselő-jelöltjét, aki ringbe szállt a vá-
lasztópolgárok voksainak elnyeréséért. Mai lapszámunkban három országgyűlési képviselő-jelöltet ismerhetnek meg olvasóink.  

A szocialisták helyi elnöke 
kiemelte, hogy a váci köz-

pontú Pest megye 4. számú 
választókerületben 34 telepü-
lés van. Dr. Bóth János beszá-
molt arról is, hogy november 
8-án, Vácon megalakult a párt 
választási bizottsága, mely-
nek elnöke a választókörzet 
tíz szocialista pártszervezet-
ének egyhangú támogatása 
mellett ugyancsak Kiss Zsolt 
lett.

Az eredményes és sike-
res választás érdekében Kiss 
Zsolt és a jelölt politikai si-
keréért dolgozók érdemi, és 
konstruktív párbeszédre ké-
szülnek, melynek legfőbb zá-
loga, hogy mind  a harminc-
négy település valamennyi 
választópolgárát személyesen 
felkeresik, akikkel megismer-
tetik programjukat. 

Mint Kiss Zsolt fogalmazott 
a kampány legfontosabb üze-
neteként esélyt kívánnak te-
remteni arra, hogy a gyere-
kek, a nők, a nyugdíjasok, a 
kis- és középvállalkozások 
képviselői, valamint a mun-
kavállalók biztonságban és a 
jelenleginél nagyobb jólétben 
élhessenek a jövőben. A kép-
viselő-jelölt hangsúlyozta: „A 

mai megosztott, megfélemlí-
tett, és meglopott országgal 
szemben egy szabad, igazsá-
gos Magyarországot szeret-
nénk. Olyat, amiben minden-
ki biztonságban és napról-
napra nagyobb jólétben él-
het. Ezért az MSZP igazságot 
szolgáltat és esélyt ad min-
den embernek, azoknak, akik 
nap-mint nap a hátukon vi-
szik ezt az országot, akiktől a 
mai hatalom elveszi a normá-
lis élet lehetőségét. Ők mind a 
Fidesz kormányzásának kár-
vallottjai, ők Magyarország 
többsége. Az MSZP kormány-
zásának a gyermekek, a nők, 
a munkavállalók, a kis- és kö-
zépvállalkozók, a nyugdíja-
sok, biztosan nyertesei lesz-
nek, mert akkor lesz sikeres 
az ország, a hazánk, ha az ő 
életük jobb lesz. Erről szól az 
ajánlatunk.”

Több mint 200 résztvevő-
vel – küldöttek és vendé-

gek – valamint Kövér László, 
az Országgyűlés házelnöke 
jelenlétében került megrende-
zésre a Fidesz rendhagyó vá-
lasztmányi ülése. 

 Tuzson Bence köszöntőjé-
ben elmondta: „Azért is rend-
hagyó ez a mai este, mert a 
kötelező feladatok mellett, 
alkalmunk nyílik egy kötet-
len beszélgetésre is. Ezért 
nem csak a csoportülés tagja-
it hívtuk meg, hanem azokat 
a kedves barátainkat is, akik 
mellettünk állnak és támogat-
nak minket. A közeljövőben 
több olyan eseményt is szer-
vezünk, ahol egy adott témát 
körüljárva, meghívott vendé-
gekkel, alkalmunk lesz együtt 
lenni azokkal, akik azonos ér-
tékrendet képviselnek, ugyan-
abban hisznek, és ugyanazért 
tesznek, mint mi.” „Azért 
is ajánlom Tuzson Bencét, 
mert fiatal, elhivatott, szor-
galmas és  tapasztalt. Meg-
szerzett tudását pedig képes 
a köz érdekében kamatoztat-
ni. A választásokon gyerme-
keink, unokáink jövője a tét. 
Ezért áll önök elé, hogy te-
gyen mindannyiunkért, a jö-
vőnkért. Ezúton is bíztatom 
a választókat, hogy segítsék 
őt"- mondta az eseményen Kö-
vér László. A házelnök a kö-
zelgő választásokkal kapcso-

latban hangsúlyozta: “Az előt-
tünk álló választás nem mást, 
mint a lét, nem lét kérdését 
veti fel. Mióta vártunk arra a 
mondatra, miszerint a költ-
ségvetésből mindenre több 
pénz jut, mint tavaly. És ezt 
most már elmondhatjuk. En-
nek az eredménynek a meg-
védése is a választások tétje”- 
fogalmazott a házelnök.    

A szavazást követően 
Tuzson Bence országgyűlé-
si képviselő jelölt elmondta: 
“Életem egyik legmeghatóbb 
pillanata ez. Büszkeséggel 
tölt el, hogy ilyen sokan bíz-
nak és hisznek bennem. Tisz-
tában vagyok a felelősség sú-
lyával, alázattal és minden tu-
dásommal azon leszek, hogy 
megválasztásom esetén az itt 
élőket képviseljem a választó-
kerületet szolgáljam”- hang-
súlyozta Tuzson Bence.

DáviD SzonjA

Fotó:Ligeti eDinA

A Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom az ország 

valamennyi választókerület-
éhez hasonlóan a Dunake-
szit, Gödöt, Fótot, Veresegy-
házat, Erdőkertest, Csömört 
és Csomádot magában fogla-
ló Pest megye 5. számú egyéni 
választókerületében is indít 
képviselő-jelöltet a jövő évi 
országgyűlési választáson.  

A két diplomával rendelke-
ző, 34 éves Nyíri Márton szü-
letése óta Dunakeszin él, a vá-
ros egyik általános iskolájá-
ban tanít. Nős, egy kilenc és 
egy három éves kislány büsz-
ke édesapja. Az 1999-2006-ig 
terjedő időszakban aktívan ki-
vette részét a Dunakeszi-Fóti 
Nyári Szabadegyetem Ala-
pítvány munkájából, amely 
több éven keresztül támogat-
ta a határon túli magyar, fel-
sőoktatásba felvételiző vagy 
oda felvételt nyert fiatalokat. 
- Igyekeztünk elmélyíteni a 
magyar-magyar kapcsolato-
kat, valamint öregbítettük a 
Dunakeszi-Fóti "kistérség" 
hírnevét a Kárpát-medencé-
ben.” – ismertette a közössé-
gi szerepvállalását Nyíri Már-
ton, aki elmondta, hogy a 
2006-os események hatására 
lépett be a dunakeszi Jobbik-
ba, melyben az óta is aktívan 
dolgozik, 2008 óta a párt vá-
rosi alelnöke.   

A 2010-es önkormányza-
ti választásokon közel 3000 
választópolgár bizalmából a 
Jobbik pártlistáján mandátu-
mot szerzett Dunakeszi Város 
Képviselő-testületében, mely-
ben környezetvédelmi tanács-
nokként dolgozik a város kör-
nyezetének megóvásáért.

 Nyíri Márton, a Jobbik or-
szággyűlési képviselő-jelöltje-
ként a választási kampányban 
– összhangban a párt 2014-es 
programjával - három lénye-
ges elem képviseletét tartja 
kulcsfontosságúnak: Munka-
helyteremtést, a devizahitel-
válság megoldását, a nemze-
ti erőforrások – termőföld, a 
magyar vízkincs és az ener-
giaszektor – védelmét.  - A 
Jobbik a programok mentén 
zajló, tiszta választási küzdel-
met akar. Programunk alap-
pillérei kiegészülnek a vá-
lasztókerületet érintő további 
ügyekkel is – tette hozzá befe-
jezésül Varga Zoltán Péter.

vetéSi imre

Kiss Zsolt az MSZP és az Együtt-2014 PM 
szövetség közös képviselő-jelöltje

Tuzson Bence a Fidesz jelöltje
Nyíri Márton a Jobbik 
országgyűlési képviselő-jelöltje 

Az MSZP váci elnöke november 11-én, hétfőn sajtótájékoz-
tató keretében jelentette be a párt országgyűlési képvi-
selő-jelöltjét. Dr. Bóth János külön hangsúllyal szólt arról, 
hogy jelöltjük, Kiss Zsolt váci és Pest megyei önkormány-
zati képviselő a Magyar Szocialista Párt mellett élvezi az 
Együtt-2014 PM szövetség támogatását, közös országgyű-
lési képviselő-jelöltként indul a tavaszi választáson. 

A Dunakeszihez tartozó országgyűlési választókerület-
ben működő Fidesz csoportok tagjai elsöprő többséggel 
Tuzson Bence választókerületi elnököt javasolják ország-
gyűlési képviselő-jelöltnek az országos választmánynak.

Pest megye 5. számú egyéni választókerületében Nyíri 
Márton a párt országgyűlési képviselője-jelöltje - jelentet-
te be a minap tartott sajtótájékoztatón Varga Zoltán Péter, 
a Jobbik Pest Megyei Választmányának elnökhelyettese, 
választókerületi kampányfőnök.

Pest megye 4. számú választókerület Pest megye 5. számú választókerület 

Járási munkaügyi kirendeltség nyílt Dunakeszin
MÉG KÖZELEBB AZ ÜGYFELEKHEZ

A Pest Megyei Kormányhivatal 
Váci Járási Hivatalának Munka-
ügyi Kirendeltsége novembertől 
Dunakeszin új kihelyezett irodát 
nyitott. A kormányhivatal újítá-
sának köszönhetően a Dunake-
szi Járás közel 80 ezer polgára  
mostantól jóval kényelmeseb-
ben intézheti ügyeit.
– Tapasztalataink szerint a váci ki-
rendeltségünket nagyon sok duna-
keszi ügyfél kereste fel ügyes-bajos 
dolgainak intézése érdekében. Elem-
zéseink azt mutatták, hogy nemcsak 
a városból, hanem a Dunakeszi Já-
rás többi településiről is érkeztek 
szép számban a váci kirendeltségre, 
ezért a lakosság igényeihez igazod-
va alakítottuk ki ezt a kirendeltsé-
get – mondta a kedd délutáni meg-
nyitón dr. Tarnai Richárd, Pest me-
gyei kormánymegbízott. 

A Dunakeszi Járási Hivatal máso-
dik emeletén nyílt munkaügyi kiren-
deltség avató ünnepségén jelen volt 
Dióssi Csaba, Dunakeszi polgár-
mestere, Tuzson Bence területi fej-
lesztési biztos, valamint a Dunake-

szi Járási Hivatal vezetője, Bíró At-
tila, és a Váci Járási Hivatal vezető-
je, Maruszki Gábor is. Ott volt az 
ünnepélyes megnyitón Markó Jó-
zsef, Gód polgármestere, Pozderka 
Gábor, Fót alpolgármestere, dr. 
Molnár György, Dunakeszi és dr. 
Szinay József, Göd címzetes főjegy-
zője is, akik ugyancsak elégedetten 
nyugtázták a pozitív változást. 

– A kirendeltség megnyitásának 

köszönhetően „házhoz jön” az ügy-
intézés – utalt Tarnai Richárd az ál-
lam szolgáltató szerepének erősö-
désére. – Most már Dunakeszin is 
hozzánk fordulhatnak azok, akik 
a munkaügyek világában szeretné-
nek segítséget kapni. Nem kőbevé-
settek azok a szabályok, amelyek 
alapján a munkánkat végezzük. Ezt 
akkor is elmondtuk, amikor janu-
árban létrejöttek a járások, hiszen 

mi alkalmazkodunk a lakossági igé-
nyekhez. Mint ahogy most is. Remél-
jük, aki ide jön, megelégedéssel tá-
vozik, azzal az érzéssel, hogy jó itt 
ügyet intézni! Sokkal kevesebb uta-
zással, sokkal kevesebb idő ráfordí-
tással tudják ezt megtenni – mondta 
Tarnai Richárd.

Az ügyfeleknek mostantól lehető-
ségük lesz a helyszínen nyilvántar-
tásba vételi, ellátás megállapítása 

iránti kérelmet benyújtani, hatósá-
gi bizonyítványt, igazolásokat kérni, 
elhelyezkedést, valamint a körülmé-
nyeikben bekövetkezett változást be-
jelenteni, jelentkezési kötelezettsé-
güknek eleget tenni, közérdekű mun-
kavégzéssel kapcsolatos ügyeiket in-
tézni, valamint egyéb, álláskeresés-
sel kapcsolatos kérdéseiket feltenni.

B. Szentmártoni

Fotó: KeSziPreSS 
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A kedd délelőtti avató ün-
nepségen a város alpol-
gármestere felidézte, 

hogy a régi, rendkívül rossz ál-
lapotban lévő, Károlyi István 
utcai háziorvosi rendelőben a 
betegek ellátása már tartha-
tatlan volt, amit az ANTSZ is 
kifogásolt. A probléma felszá-
molása érdekében az önkor-
mányzat 2012 márciusában 17 
millió forintért megvásárolt 
egy régi fóti építésű házat a vá-
rosközpontban. Az ingatlan át-
alakítására, felújítására, a há-
ziorvosi rendelő kialakítására 
23 milliót költött a város. 

Az alpolgármester ünne-
pi megnyitójában bejelentet-
te, hogy a most átadott egész-
ségügyi intézmény mellett lévő 
telket is szeretné megvásárol-
ni az önkormányzat, melyen 
egy újabb orvosi rendelőt ter-
vez építeni – Az a célunk, hogy 
valamennyi háziorvos számá-
ra kulturált működési feltéte-
leket biztosítsunk. Az elhatá-
rozásunk szilárd, de egy kis 
türelmet kérünk, mert egy-
szerre minden nem megy – tet-

te hozzá.  Az új orvosi rende-
lőt dr. Kővágó Kálmán bérli 
az önkormányzattól az orvo-
si feladatok sikeres és eredmé-
nyes ellátásához. A nagy köz-
tiszteletnek örvendő házior-
vos betegei nevében is köszö-
netet mondott az új rendelőért 
a városi képviselő-testület-
nek.  – Húsz éven át próbálkoz-
tam, hogy a dohos rendelőmet 
emberibbé formál-
jam. Sajnos nem si-
került, ezért külö-
nösen örülök an-
nak, hogy az önkor-
mányzat felavatta 
ezt a modern intéz-
ményt – hangzottak 
dr. Kővágó Kálmán 
elismerő szavai. A 
háziorvos szakmai 
szempontból rend-
kívül örvendetesnek nevezte, 
hogy az önkormányzat a szom-
szédos ingatlanon gyermekor-
vosi rendelő és védőnőszolgá-
lat munkáját segítő egészség-
ügyi intézmény kialakítását 
tervezi. – A decentralizált ellá-
tás híve vagyok, hiszen az szol-

gálja legjobban a betegek érde-
keit, amit az élet is visszaiga-
zolt – utalt a központosítás el-
leni küzdelmekre. – Azt vi-
szont mindenkinek tudomásul 
kell venni, hogy Fóton szak-
orvosi rendelőt legfeljebb ma-
gánpraxisban lehet működtet-

ni, mert az állami ellátást ezen 
a szinten az OEP nem tudja fi-
nanszírozni. Az alapellátás vi-
szont önkormányzati feladat, 
ezért örülünk annak, hogy a 
városatyáknak köszönhető-
en ma átvehetjük ezt a mo-
dern orvosi rendelőt – fogal-
mazott dr. Kővágó Kálmán há-
ziorvos, akinek az ünnepi be-
szédek után az önkormányzat 
nevében a két alpolgármester, 
Bartos Sándor és Pozderka 
Gábor ünnepélyesen átadta az 
új egészségügyi intézményt.  

vetéSi imre

ORVOSI RENDELŐT AVATTAK FÓTON
Fóton ünnepélyes keretek között avatták fel a városközpontban kialakított új háziorvosi rendelőt. Mint 
Pozderka Gábor alpolgármester avató beszédében elmondta az Eötvös utcában létesített egészségügyi in-
tézményre az ingatlan vásárlással együtt 40 millió forintot költött a városi önkormányzat.

– A határokon túl élő, az egykori anya-
országtól elszakított magyar ember szá-
mára a sors egyik nagy ajándéka, hogy 
az 1956-os forradalom és szabadság-
harc mártírjainak emléke előtt szaba-
don hajthattunk fejet az október 23-i 
váci ünnepségen. Csodálatos és fel-
emelő volt! Magasztos a szó, amely szá-
munkra igaz tartalmat és hitet jelent. 
Ragaszkodást az anyaországhoz, a ma-
gyar nemzethez.  – mondta elérzéke-
nyülve Kovács Iván, a kárpátaljai Técső 
polgármestere, akit váci látogatására el-
kísért az ötfős delegáció tagjaként Lász-
ló Károly református lelkész is. 

– Szülőföldjükön, az egykori ma-
gyar koronavárosban hogyan ünnep-
lik meg az’56-os forradalmat? – kér-
deztem Vác testvérvárosának polgár-
mesterét. 

– A váci és az otthoni megemléke-
zés közti különbséget nehéz szavak-
kal kifejezni. Bár mi is megemléke-
zünk az ’56-os forradalomról és sza-
badságharcról, de amit ma Vácon átél-
tünk, azt soha nem fogjuk elfelejteni. 
Megdobbant a szívünk, elérzékenyül-
tünk… Nálunk a beregszászi és az 
ungvári konzulátusok mellett magyar 
iskoláinkban emlékezünk a nemzet 
kiemelkedő ünnepeiről. Több helyen 
megemlékező istentiszteleteket is tar-
tanak. 

– Először ünnepeltek az anyaor-
szágban?

– Igen. Váci barátainktól, Fördős 
Attila polgármester úréktól először 
kaptunk meghívást az október 23-i 
ünnepségre. Számunkra a 2011-ben 
kezdődött testvérvárosi együttműkö-
dés egyik legnagyobb erkölcsi és em-
beri értéke, hogy részt vehettünk az 
ünnepi megemlékezésen. Hiszen, ki 
ne tudná, hogy 1920, Trianon óta ne-
künk nem maradt más, mint halkan, 
csendben, némán járni azon a földön, 
mely azelőtt a miénk volt. Minket 
megfélemlítettek, megbénítottak. Itt 
viszont át lehet élni ennek a felemelő 
forradalomnak a lényegét. Általában 
forradalmat akkor csinál egy nép, egy 
nemzet, ha nincs kenyere, vagy fel-

lázad királya, vezetője ellen. ’56-ban 
nem ez volt. Volt kenyér is, „király” is, 
de nem volt szabadság. A szabadság 
éhsége teremtette meg az 56-os for-
radalom lángját. Ezzel üzenetet ad-
tunk a világnak, hogy a magyar nem-
zet nem nyugszik bele sem Trianon-
ba, sem egyéb diktatúrába. Mi szaba-
don éltünk 1000 évig.

– 56-ban a forradalom lángja 
mennyire melengette a técsői embe-
rek szívét? 

– Técsőn még ma is köztünk van-
nak azok az idősemberek, akik ak-

kor átélték és könnyes szemmel vé-
gig nézték, amikor városunkból több 
száz szovjet harckocsi elindult, hogy 
megszállják Nyíregyházát, Miskolcot, 
Debrecent. Némám álltak, nem tud-
tak mit tenni a magyar testvérek ellen 
vonuló tankokkal szemben. Ez bevé-
sődött az emberek lelkébe. Az az em-
ber, aki szívvel és lélekkel magyarnak 
vallja az életét, a sorsát, a családját, 
úgy gondolkodik, mint a magyar em-
ber. Mint mondtam szabadság nélkül 
nincs élet. Mi ebben a szabad gondol-
kodásban akarunk élni akár Técsőn, 
akár Kolozsváron, akár Újvidéken. 

Hál’ Istennek, mi határon túl élő ma-
gyarok egyetemes nemzetben gondol-
kodunk. Eljön majd az az idő, ami-
kor a mi gyermekeink, unokáink is 
ugyanazt fogják érezni október 23-a 
alkalmából.

– Ön szerint, ha egykoron majd fel-
veszik Ukrajnát az Európai Unióba, 
akkor az jelentős változást hozhat a 
nemzeti kisebbségek, így a magyar-
ság számára?

– Minden bizonnyal. Megnyílnak a 
lehetőségek a Kárpátalján élő kisebb-
ségek számára is. Ez pozitív hatással 

lesz az ott élő 170-175 ezer fős ma-
gyarság életére is. Noha még messze 
van a csatlakozás, de kétségtelen tény, 
hogy ennek pozitív előjeleit már érzé-
keljük. Egyike a Váccal kötött testvér-
városi megállapodásunk is. 

– Milyen gazdasági, kulturális, tu-
risztikai együttműködés gazdagít-
hatja a testvérvárosi kapcsolatot?

– Reményeink szerint, számos, hiszen 
az ünnepi programok előtti órákban is 
Vác testvérvárosainak itt tartózkodó 
küldöttségeivel azokról a lehetőségek-
ről konzultáltunk, amelyek hozzájárul-
hatnak a közös Európai Uniós pályáza-
tok benyújtásához, sikeréhez. Közösen 
kívánunk indulni a „Visegrádi” pályá-
zatokon. De a két város együttműködé-
sében sok lehetőséget látok. 

– Técső többségünk számára csak 
a könyvekből ismert. A város polgár-
mestereként hogyan tudná bemutat-
ni a történelmi várost? 

– Jól mondta, történelmi város, 
hiszen Técső 1329 óta koronavá-
rosi rangban van, melynek lakossága 
1945-ig 96 százalékban magyar volt. 
Napjainkban sajnos csak közel négy 
ezer magyar él a városban, amely az 
összlakosság 28 százaléka. Ez a ma-
gyar királyi koronaváros tartozott 
már cseh, orosz, ukrán rendszerhez, 
majd Magyarországhoz, most pedig 
újra Ukrajnához. Csatolták ide is, oda 
is, de Kossuth szobrunk még ma is ott 
áll, ahol 1899-ben felállították. Tu-
rulmadaras emlékművűnket, amit a 
csehek bevonulásukkor lebontottak, 
6 évvel ezelőtt újraállítottuk, melyen 
Károly Róbert koronavárosi zászló lo-
bog az ukrán zászló mellett. A látni-
valók között említhetem Hollósi Si-
mon festőművész lovas szobrát, no és 
egy 850 éves hősi magyar város régi 
házait, ősi templomait. Vendégszerető 
técsői emberként minden kedves láto-
gatót szeretettel várunk és fogadunk. 

– Polgármester úr, köszönöm a be-
szélgetést.

Vetési Imre
Fotó: Cseledy András

Határtalan kapcsolatok
Vác önkormányzatának vezető tisztségviselői, a képviselő-testület számos tagja, a város kulturális- és civil kö-
zösségei megkülönböztetett figyelemmel kísérik a trianoni határokon túl élő magyarság sorsát. A rivaldafénytől 
mentes hétköznapokon éppúgy erősítik az együvé tartozás szálait, a testvérvárosi kapcsolatokat, mint amikor 
nemzetünk jeles ünnepeire, történelmünk sorfordító eseményeire emlékezünk. 

Beszélgetés a técsői vendégekkel a váci püspöki palotában: Vetési Imre, Kovács Iván, László Károly 
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A találkozó célja a bűncselekmé-
nyek megelőzésének és vissza-
szorításának a lehetősége volt. 

A főkapitányság közlekedésrendésze-
ti és bűnmegelőzési osztályának mun-
katársai a közlekedési balesetek és a 
vagyonvédelem témakörében tartot-
tak érdekes, figyelemfelkeltő előadá-
sokat. 

Kiemelt kockázati tényezőt jelent a 
közlekedési balesetek előfordulásá-
ban az idős kor. Mivel ebben az élet-
korban is még sokan járnak kerékpár-
ral, vezetnek autót, vagy éppen gya-
logosként kelnek át úttesten, életko-
ri sajátosságaikból következően na-
gyobb a baleseti kockázat. A megyei 
főkapitányság illetékességi területén 
idén januártól szeptemberig 1173 sze-
mélyi sérüléssel járó baleset történt. 
A 60 év feletti érintett ebből 334, közü-

lük 35 gyalogos, 98 pedig kerékpáros 
volt. Ezek mintegy harmada okozója, 
a többi szenvedője volt a balesetek-
nek.  A vagyonvédelemmel összefüg-
gésben a trükkös rablások elkövetési 
módszereit, a megfelelő védekezés le-
hetőségeit ismerhette meg a hallgató-
ság. Nagyon fontos a tömegeket von-
zó bevásárló központokban az óva-
tos magatartás, a személyes értékek 
fokozott védelme. Arról is szó volt, 
hogy a lakásokba gyanús, ismeretlen 

személyeket – akik például villany-
óra, vízmérő vagy gázóra leolvasásra 
hivatkoznak, de nem tudják illetékes-
ségüket hitelt érdemlően igazolni – 
semmi körülmények között ne enged-
jenek be. A Pest megyei Kormányhi-
vatal Igazságügyi Szolgálata Áldozat-
segítő Osztályának munkatársa arról 
adott tájékoztatást, hogy az anyagilag 
megkárosított áldozatok a rendőrségi 
feljelentést követően milyen átmeneti 
segítséget kaphatnak.

Szoboszlai Zsuzsa rendőr alezre-
des osztályvezető kérdésünkre el-
mondta, hogy második alkalommal 
került sor Dunakeszin idős korúak tá-
jékoztatására. Azt is megtudtuk, hogy 
ehhez hasonló rendezvény januárban 
várható.

KAtonA m. iStván

A Szerző FeLvéteLe

Mint arról korábbi 
lapszámunkban be-
számoltunk, a vá-

ros korábbi polgármestere, 
Cselőtei Erzsébet (Fidesz) a 
szeptember 18-i képviselő-
testületi ülésen jelentette be, 
hogy lemond polgármesteri 
és a város 1-es számú egyé-
ni választókerületében szer-
zett önkormányzati képvi-
selői mandátumáról. A meg-
üresedett polgármesteri szé-
kért öt jelölt szállt ringbe: 
Bartos Sándor (független), 
Földi Pál János (Civil Össze-
fogás a Fótiakért Egyesület), 
Németh József (független), 
Takács István (MSZP, DK, 
PM, Együtt a Korszakváltók 
Pártja közös jelöltje) dr. Var-
gha Nóra Mária (Magyar Li-
berális Párt). 

A várost a lemondásáig 
irányító fideszes polgármes-
ter megüresedett székéért 
a kormányzó párt nem indí-
tott önálló jelöltet, ám egy 
civil jelölt programját támo-
gatja. A döntést így indokol-
ták a párt politika formálói: 
„A legfontosabb számunk-
ra, hogy a választáson olyan 
eredmény szülessen, amely 
minden fóti lakos megelé-

gedését szolgálja. Megvizs-
gáltuk, elemeztük Földi Pál 
programját, s mindezek után 
úgy döntöttünk, támogatjuk 
őt törekvéseiben, hiszen a 
közlekedés és közbiztonság 
fejlesztése, megerősítése, va-
lamint az idősek támogatása 
számunkra kiemelten fontos 
feladat.” 

Az 1. számú egyéni válasz-
tókörzetben élő 1910 válasz-
tópolgár voksainak elnyeré-
séért 8 képviselő-jelölt ver-
seng, akik között van kivá-
ló öttusázó, a helyi politikai 
közéletben jól ismert jelölt, 
de van olyan is, aki a polgár-
mesteri székért folytatott po-
litikai versengésben is meg-
méretteti magát.

 Az egyéni önkormányza-
ti képviselő-jelöltek: Gódor 
Istvánné (független), Urbán 
Zsombor Gábor (független), 

Varga József Csongor (füg-
getlen), Sándor István (Job-
bik), Madaras Ádám (füg-
getlen), Fábry Béla (MSZP, 
DK, PM, Együtt a Korszak-
váltók Pártja közös jelöltje), 
Priszlinger Éva Ilona (füg-
getlen), dr. Vargha Nóra Má-
ria (Magyar Liberális Párt). 

Előző lapszámunkban a 
HVB egyik határozatát té-
vesen értelmezve azt írtuk, 
hogy a város egykori polgár-
mestere, dr. Mádly Zsolt is 
indul a választáson, ami nem 
felelt meg a valóságnak, mert 
a Helyi Választási Bizottság 
egy másik határozatából vált 
ismertté: nem indul a válasz-
táson. A pontatlanság miatt 
az érintett és a választópol-
gárok elnézését kérjük. 

Az esélyegyenlőség je-
gyében szerkesztőségünk 
mind az öt polgármester-
jelöltnek azonos feltéte-
lekkel írásban ajánlotta 
fel a fizetett politikai hir-
detés közlésének lehető-
ségét. Megkeresésünkre 
ketten válaszoltak, és tet-
ték közzé hirdetésüket. 

A szerk. 

A Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és a Dunakeszi Rendőrkapitány-
ság közösen szervezett "A szépkorúak védelmét szolgáló kortársképző felkészítő program" cím-
mel rendezvényt a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub érdeklődő tagjai számára november 7-én 
a városi művelődési központban. 

Alig tíz nap múlva, november 24-én időközi önkormányzati választást tartanak 
Fóton. A hatalmas kiterjedésű agglomerációs város utcáin megjelentek a pol-
gármester és képviselő-jelöltek plakátjai, a közút fölött feszülő szavazásra buz-
dító fényképes molinók. Finiséhez érkezett az időközi választás kampánya. 

A szépkorúak biztonságáért

Finiséhez érkezett 
a fóti választási kampány
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A verseny célja a kultu-
rált, környezetbarát, 
vendégváró ország 

kép kialakításának elősegí-
tése volt, a településkép esz-
tétikus megjelenítése, nö-
vényekkel történő díszítése, 
a környezetvédelem és kör-
nyezetgazdálkodás az ökoló-
giai követelményeire tekin-
tettel. 

A 2013. évi Virágos Ma-
gyarországért verseny első 
helyezettje falu kategóriá-
ban Zebegény lett. A telepü-
lés új vezetése felismerve a 
kitörési lehetőséget a turiz-
mus felé nyitott. Közösségi 
tereket alakítottak ki, nagy 
hangsúlyt fektetnek a közte-
rületek, zöldfelületek fenn-
tartására, kereskedelmi, in-
tézményi környezet virágo-

sítására. Jó érzékkel sike-
rült megtalálni az épített és 
a természeti örökség közöt-
ti egyensúlyt. Az árvíz a te-
lepülést is érintette, mely-
nek mára már a gondos ke-
zeknek köszönhetően nyo-
ma nincs. Több, korábban 

nem létező program indult 
az idei évben, ilyen példá-
ul a Zebegényi virágos ker-
tek napja. A település rend-
jének, esztétikus megjelené-
sének biztosításában tevé-
kenyen vesznek részt a helyi 
vállalkozások, civil szerve-
zetek és a vendégszerető la-
kosság is.

Ennek alapján az országos 
zsűri Zebegény települést az 
országos első helyre java-
solta falu kategóriában és 
méltónak tartja arra, hogy 
képviselje Magyarországot 
a 2014. évi Európai Virágos 
Városok és Falvak Versenyé-
ben.

A díj: Magyarország képvi-
selete a 2014. évi Európai Vi-
rágos Városok és Falvak ver-
senyében, ismertebb nevén 
az Entente Florale Europe-
ban. Az elismerő oklevél 
mellett egy köztéri tábla 
szintén a díjak között szere-
pel, hirdetve, hogy 2013-ban 
a Virágos Magyarországért 
versenyben Zebegény lett 
az első falu kategóriában. A 
Nemzetgazdasági Miniszté-
rium 500 ezer Ft támogatást 
nyújt az európai verseny-
be történő felkészüléshez, a 
Magyar Turizmus Zrt. pedig 
egy 500 ezer Ft,- értékű pro-
móciós csomagot ajánl fel.

  Jó megközelíthetőség, sok par-
kolóhely, irodák és mosdó-
helyiség, takarítható, tisz-
ta udvar – a feltételek adot-
tak voltak ahhoz, hogy a 
hétvégi piac iránti régi 
gödi igényt kiszolgálja az 
Önkormányzat. Kereslet 
és kínálat egymásra talált: 
az őstermelők egészséges, 
finom, helyi terményei és az 
ezekre „éhes” fogyasztók, illet-
ve a feleslegessé vált saját holmikat 
árulók, és az olcsó áron vásárolni szándé-
kozók sokasága. 

Amíg az időjárás engedi, és kitart az ér-
deklődés, minden szombaton 8 és 13 óra kö-
zött megnyit a piac. Az udvaron egymástól 
jól elkülönítve kapnak helyet az őstermelők 
és a garázsvásározók.

Az eladóknak az árusítóhely 
egy darabig még ingyenes 

lesz, később azonban ter-
vezünk egy alacsony hely-
pénzt bevezetni, hogy 
a takaríttatás költsége 
megtérüljön, illetve mód 
lesz asztalbérlésre is. Va-
lóban úgy tűnik, hogy hi-

ánypótló a piac működte-
tése, s örülünk a kifejezet-

ten jó fogadtatásnak – mondta 
el a Gödi Körképnek Markó József, 

a város  polgármestere.
Őstermelők, garázsvásározók a részvétel 

módjáról a Településellátó Szervezet köz-
ponti telefonszámán – (06 27) 530- 600 – ér-
deklődhetnek munkaidőben.

v. PáLFAi KingA 
(göDi KörKéP)

Virágos Magyarországért
Falu kategóriában Zebegény nyert

Szombatonként vásár 
a gödi TESZ udvarán

Kitűnően szerepeltek a Pest megyei települések az idei Virágos Magyarországért 
versenyen. Falu kategóriában Zebegény lett az első; Budaörs, Csemő, Nagykőrös, 
Ráckeve, Százhalombatta különdíjazásban részesült.

Az első őszi vásár sikeresen debütált a gödi Településellátó Szervezet udvarán. 
A „nyilvános főpróbát” követően – a szükséges engedélyek beszerzése után – 
október 12-étől szombatonként rendszeressé vált a termelői, illetve bolhapiac 
az új helyszínen.

K arácsony család, ajándékok, meghitt vacsorák. Ilyen-
kor mindig nálunk gyűlik össze a család. Kicsik és na-
gyok három napig a mi vendégeink. Már most készü-

lünk rá és ilyenkor persze a meglepetések sem maradnak el.
Az a szokás nálunk, hogy a gyerekeknek mindig veszünk 

ajándékot, de a felnőtteknek csak akkor, ha valami valóban 
hasznos dologgal tudunk kedveskedni és ezt is inkább közö-
sen választjuk. Az idei évben ez kiváltképp igaz: a férjem kez-
deményezésére új tévé-, internet- és telefonelőfizetést kötöt-
tünk, ami még a mi karácsonyunkra is meglepetést tartogat.

Az ünnepekre is több marad
November elején váltottunk Invitel előfizetésre, ami több 
szempontból is megérte. Változatosabb műsorokat nézhetünk, 
gyorsabb az internetünk és olcsóbb lett a telefonálás – arról 
nem is beszélve, hogy most még az ünnepekre is több marad a 
zsebünkben, hiszen fél évig csak az előfizetési díj felét kell ki-
fizetnünk.

Várjuk a váci Invitel Pontban: 
Vác, Széchenyi utca 34. tel.: +36 27 303-344

Az Ön személyes kapcsolattartója: 
Ottova Andrea, tel.:+36 20 217-7136

Már most az ünnepre gondolok
Az Invitelnek köszönhetően több tévécsatornát és gyorsabb internet kaptunk, sőt 
még az ünnepekre is több marad.

A másik felét 
költse az 

ünnepekre

Az Invitel új Invilág cso-

magjai most hat hóna-

pig csak feleannyiba ke-

rülnek. 

Ha változatos csatorná-

kat, gyors internetet és 

költségtakarékos veze-

tékes telefont szeretne, 

akkor most igazán meg-

éri Invitelre váltani. 

Fél évig az előfizetési 

díjnak csak a felét kell 

kifizetnie, így a másik 

feléből készülhet az ün-

nepi lakomára, süthet 

belőle dupla adag bejg-

lit vagy ajándékot vásá-

rolhat a családnak.

Az ajánlat 2013. novem-

ber 4-től visszavonásig ér-

vényes, az Invitel szolgál-

tatási területén, 2 vagy 3 

szolgáltatást egyben tar-

talmazó Invilág szolgálta-

tásra előfizető, új lakossá-

gi ügyfelek számára.

Fontos, hogy a közpén-
zekből olyan szellemi 
értékek és alkotások 

jöjjenek létre, amelyek mara-
dandó vallási, kulturális és 
nemzeti értékeket teremte-
nek az utókor számára.

Hangsúlyozni kell a ma-
gyar zsidóság pozitív szere-
pét a feudális beállítottságú 
társadalom átalakításában, 
a polgári berendezkedés el-
indításában és formálásá-
ban, az iparban és kereske-
delemben, valamint a társa-
dalmi és a közéletben.

Le kell leplezni a történe-
lem meghamisító rendsze-
reket, akik a zsidóság elleni 
közhangulatot szították a la-
kosság soraiban, őket okolva 
minden rosszért, ami  a ma-
gyarság tragikus történelme 
során bekövetkezett.

Az oktatás és a kultúra hi-
vatott arra, hogy a lakosság, 
és különösen a felnövekvő 
nemzedék megismerje a va-
lóságot.

Vannak olyan hangok, 
hogy már megint a zsidók-
ra áldozzák a sok pénzt ahe-
lyett, hogy a társadalom sze-
gényebb rétegeinek jobbítá-
sára fordítanák azt. Az is na-

gyon fontos, de a két ügyet 
nem lehet egymással szem-
be állítani.

Azt elfelejtik hozzáten-
ni, hogy hatszázezer ártat-
lan magyar állampolgárt 
gyilkoltak meg gázkamrák-
ban, munkaszolgálatokban, 
akiknek sok százmilliárd 
arany pengőt érő vagyona 
rámaradt a többségi társa-
dalomra.

Ezek a körök arról is meg-
feledkeznek, hogy a második 
világháborút követő kommu-
nista kormányok reakciós el-
lenségeknek tekintették az 
egyházakat, és kegyetlenül 
megfosztották őket minden 
tulajdonuktól, sőt ellehetet-
lenítették az egyházakat tá-
mogató módosabb rétege-
ket is, kizsákmányoló kapi-
talistáknak, kulákoknak bé-
lyegezve őket. Hát ezért szo-
rul nem csak a zsidó egyház 
állami támogatásra, kárpót-
lásra, hanem minden törté-
nelmi egyház.

Mindezeken túl a vidéki 
zsidóság tragédiája példa-
nélküli történet, akiket szin-
te teljesen kiirtottak. Az ő 
pusztulásuk nem szűnt meg 
a haláltáborok felszabadulá-

sával, azt követően is tart.

Nagon fontos, hogy a  zsi-
dók által lakott települé-
seken minél több emlék és 
tárgy maradjon fenn az utó-
kor számára. Ahol viszont 
működő közösségek vannak 
ott érdemes azokat erősíte-
ni, mert vidéki zsidóság nél-
kül nincs magyar zsidóság.

A beérkezett pályázatokról 
a Magyar Országgyűlés Kul-
turális és Sajtóbizottsága ja-
vaslata és rangsorolása alap-
ján a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár dönt, aki 
egyben a Holokauszt-2014 
Emlékbizottság elnöke is.

Szerencsésnek tartom, 
hogy a pályázatok elemzé-
sét, besorolását és elbírálá-
sát nem bízzák egyetlen elfo-
gult társadalmi szervezetre 
sem, maga a kiíró elfogulat-
lan döntése érvényesül. Ter-
mészetesen a döntésben ki-
kérik a hazai és külföldi mű-
vészvilág prominensei, illet-
ve a tudományos és kulturá-
lis élet és a zsidó szervezetek 
véleményét is.

 turAi jánoS

váci zSiDó HitKözSég eLnöKe

A Holokauszt 70. évfordulója közeledtével a méltó megemlékezés sikere 
érdekében nagyra becsülendő a polgári kormány gesztusa, a Holokauszt-
2014 Emlékbizottság létrehozása és megfelelő anyagi forrás biztosítá-
sa, amit a "CIVIL  ALAP-2014" pályázati kiírás formájában osztanak szét 
a pályázók igen széles körében.

A Holokauszt évre készülve
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Apróhirdetés
• CÉGALAPÍTÁS ÜGYVÉDI DÍJ NÉLKÜL! 
Könyvelőirodánk átvállalja a cégala-
pítás ügyvédi munkadíját, hűségidő 
nélkül. Részletek www.digitoffice.hu 
Tel:06/205165371, 06/202519547

• Diplomás gyógymasszőr, egészségfej-
lesztő és életmódtanácsadó az Ön ott-
honában masszírozást vállal. Zebegény, 
Nagymaros térségében. +3620/2244-557

• Veszek régi könyvet, képeslapot, levele-
zéseket, vitrintárgyakat, festményeket, ha-
gyatékot. Tel.: 06-30-9347-551

• Mangalica malacok és hízók eladók.  
Telefon: 06-30-9513-193

Farkas Pál tervei között 
szerepel az Újévi kon-
cert szervezése, ifjúsá-

gi hangversenyek rendezé-
se, de megtalálható közte a 
tavaszi fesztiválok kínálata 
is, mint ahogy szimfonikus 
zenekari hangversenyso-
rozat a József Attila Műve-
lődési Központban. Újdon-
ságként már útjára indítot-
ta „Találkozások világjáró 
művészekkel" című soroza-
tot, melynek keretében nem-
zetközi hírű zenészek, művé-
szek koncerteznek havonta a 
zeneiskolában. 

B. Szentmártoni

Fotó: KAtonA m. iStván

Farkas Pál irányítja a dunakeszi zeneiskolát
Mint az közismert, a dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola igazgatói, „karmesteri pálcájáért” kiírt pályázatot az 
országos ismertségű Farkas Pál nyerte el. A népszerű zenepedagógus 2006-tól 2013-ig a Váci Bartók Béla Zeneiskola 
igazgatójaként tevékenykedett. Farkas Pál szeptember elseje óta vezeti a dunakeszi intézményt, aki az új feladata mel-
lett továbbra irányítja és karmesterként dirigálja a Váci Szimfonikus Zenekart, amit 1994 óta végez nagy sikerrel. 

Ebben az évben közel 
500 tűzoltó vett részt 
a 21 km-es távon, me-

lyen a Varsóból érkezett ver-
senyzők szerepeltek a leg-
jobban. De magyar rész-
ről is siker született, mert 
Sági József tűzoltó száza-
dos (Vác HTP) a 40 év fe-

letti kategóriában első he-
lyet szerzett (72:05), ami az 
összesítésben az abszolút a  
7. helyet jelentette.

Váci tűzoltó sikere 
a párizsi félmaratonon 

Több évtizedes múlttal 
rendelkező nemzetkö-
zi tűzoltó futóversenyen 
vett részt egy kis magyar 
csapat. A minden évben 
Párizsban megrendezés-
re kerülő versenyt a Pá-
rizsi Tűzoltó Szövetség 
rendezi saját és meghí-
vott nemzetközi verseny-
zői részére. 

A Radnóti Miklós Gimnázium az elmúlt hét végén három 
napos rendezvény-sorozattal ünnepelte 50. születés-
napját. A városi önkormányzat nevében Erdész Zoltán 

alpolgármester köszöntötte a jeles évforduló alkalmából az 
országos hírű oktatási intézmény tanárait, diákjait, méltatva 
kiemelkedő tevékenységüket.

Varga Tibor igazgató ugyancsak nagy érdeklődéssel kísért 
ünnepi beszédében felidézte az elmúlt fél évszázad kiemelke-
dő eseményeit, a gimnázium életében megélt átalakulásukat, 
a tanárok és diákok eredményekben gazdag teljesítményét. 

A jubileumi rendezvényt számos sport és kulturális prog-
ram színesítette. 

50 éves a dunakeszi 
Radnóti Miklós Gimnázium
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dén immár 16. alkalom-
mal díjazta a város az 
országos diákolimpiai 

sportversenyeken érmes he-
lyezést elérőket, illetve fel-
készítő tanáraikat, edzőiket. 
Most először került sor az 
eseményre a váci sportcsar-
nokban, ahová közel három-
száz diáksportoló, testneve-
lő és edző kapott meghívást, 
hogy kiváló teljesítményéért 
átvegye az elismerést.

A Himnusz dallamai után 
a Váci Madách Imre Gim-
názium diákja, Kovács Ba-
lázs szavalta el Pierre de 
Coubertin báró Óda a sport-
hoz című versét. A folyta-
tásban Mokánszky Zoltán, 
sportért felelős alpolgár-
mester köszöntötte a díja-
zottakat és további ered-
ményes sportpályafutást kí-
vánva gratulált sikereikhez. 
Örömét fejezte ki, hogy Vá-
cott ilyen sikeres utánpót-

láskorú sportolók viszik 
messzire a város jó hírét és 
állnak példaképként a fiatal 
nemzedék tagjai előtt, majd 
további eredményes sport-
pályafutást kívánva gratu-
lált sikerekhez.

Az általános iskolások el-
ismerését – egy-egy név-
vel ellátott díszes serleget 
- dr. Schmuczer Istvánné, 
a váci önkormányzat szak-
bizottságának elnöke adta 
át a diákoknak, majd a kö-
zépfokú tanintézetekben ta-
nulók számára Mokánszky 
Zoltán nyújtotta át a város 
díját, végül a testnevelők és 
edzők vehették át megérde-
melt elismerésüket. Az ün-
nepség a Szózattal és állófo-
gadással zárult.

(A díjazottak teljes névso-
ra megtalálható Vác www.
vac.hu címen elérhető hiva-
talos weboldalán.)

KereSzturi gyuLA

A váci iskolák diákjai az elmúlt oktatási évben ismét re-
kordot döntöttek és minden korábbinál eredményeseb-
ben szerepeltek a különböző sportágak diákolimpiáin.  
A város önkormányzata a hagyományok szerint ezt egy 
díjátadó ünnepségen köszönte meg az érmeseknek. 

ÉRMES VÁCI 
diákolimpikonok köszöntése

Az eddig megszokott 
fogadási séma sze-
rint Magyarországon 

csak néhány helyen, a Kin-
csem Parkban, valamint fél 
tucat városi irodában lehe-
tett fogadni a lóversenyek-
re. Idén azonban egy orszá-
gos fogadóhálózat kiépíté-
se kezdődött el, aminek kö-
szönhetően már Budapest 
tizenöt kerületében, vala-
mint többek között Győ-
rött, Pomázon, Dunakeszin, 
Szigetszentmiklóson, Ba-
ján, Balatonbogláron, Ér-
den és Szentesen is megte-
hetjük tétjeinket. A foga-
dóirodák listája folyamato-
san bővül, a tervek szerint 
2014 elejére 300 fogadóhe-
lyen követhetjük majd nyo-
mon a futamokat. A 2014-es 

esztendőre igazi nagy dur-
ranással készül az állami 
fogadásszervező. A tervek 
szerint a magyar verseny-
napok mellett az év minden 
napján lehet majd francia 
lóversenyfutamra is foga-
dásokat kötni. 

A részletek kidolgozása 
jelenleg folyamatban van, 
de annyi már most bizo-
nyos, hogy egy olyan lóver-
seny fogadási terméket sze-
retnének piacra tenni, ami 
a korábbinál lényegesen 
magasabb nyereményekkel 
kecsegtet.    

Fogadóiroda címe: 
Dunakeszi, Fehér Golyó 
Söröző, Hold u. 1.
További információ: 
www.kincsempark.hu

Mérföldkőhöz érkezett a magyarországi lóver-
senyfogadás. A több mint száz éves hagyomá-
nyokra visszatekintő galopp és ügető futamokra 
ezentúl Baján és Dunakeszin is lehet fogadni. 

Végre az ökölvívás is akadémiai 
tantárgy lesz, ráadásul a legjobb 
tanárok tanítják majd az ifjúsá-

got. Rövidesen ugyanis több városban 
elkezdik működésüket az ökölvívó aka-
démiák, melyek működését jelentős ön-
résszel támogatják a városi, valamint 
a megyei önkormányzatok is. A legna-
gyobb akadémiai központnak, az Erdei 
Zsolt vezetésével induló Madárfészek-
nek Újpest ad otthont, és a létesítmény-
ben a tervek szerint ötven-száz gyerek 
tanulhatja az ökölvívást. 

Erdei Zsolt elmondta, a Madárfészek 
Ökölvívó Akadémia tervszerűen kíván-

ja mindazoknak a sportolni vágyóknak 
- azon belül is az ökölvívás utánpótlá-
sában kiemelkedően szereplőknek - az 
igényét kielégíteni, akik ennek a sport-
nak a hívei.

„Tudom, hogy az, aki rendszeres test-
edzést végez, sportol, az önmaga telje-
sítményét fokozza, személyiségét for-
málja, életmódját alakítja, ellenfelét és 
társát tiszteletben tartja, a kudarcokat 
elviseli. Azt vallom, mindenki győztes, 
aki sportol. Hiszem, hogy akit a „boksz” 
élménye megfogott, azt soha el nem en-
gedi. Hisz aki egyszer felment a szorító-
ba és ott megállta a helyét, az már győz-

tese volt a küzdelemnek, ha nem is a 
mérkőzés végén, de legbelül Önmagá-
ban bizonyosan. Hiszem, hogy az ököl-
vívás - mint a világ egyik legszebb küz-
dőjátéka - összekapcsolja az embereket, 
versenyzőket, szurkolókat, nézőket, ba-
rátokat, családokat egyszóval minden-
kit, akik ebben a játékban valamilyen 
formában részt vesznek” – fogalmazott 
Erdei Zsolt.

A népszerű Madár egyébként a pro-
fiként Európa-bajnoki címet szerző 
Bedák Zsolt edzéseit is irányítja, és 
egy sikeres meccsen már túl is van-
nak. Emellett a saját bokszklubjában 
is ő tartja a foglalkozásokat, illetve a 
Magyar Ökölvívó Szakszövetség meg-
bízásából csapatvezetőként kíséri ki a 
felnőtt válogatottat a tamperei torná-
ra. Úgy tűnik, Erdei már készül a civil 
életre.

„Nem biztos, hogy lesz még valaha 
meccsem, de lehetséges, hiszen nemrég 
kaptam egy ajánlatot Amerikából. Majd 
meglátjuk, nekem megfelel-e, illetve az 
edzőm el tud-e jönni hozzám a felkészü-
lésem idejére. Sok még a kérdőjel, mert 
kizárólag akkor vágok bele, ha profi kö-
rülményeket tudok magamnak biztosí-
tani a felkészüléshez” – mondta Madár.

- moLnár -
KéP: SPortAgvALASzto.Hu

Immár az amatőr ökölvívásban is kiépítik az akadémia-rendszert, és az Erdei Zsolt nevével fémjel-
zett Madárfészek rövidesen megkezdi a működését. A népszerű ökölvívó irányítja majd a szakmai 
munkát az akadémián, ugyanakkor elvállalta az egykori profi Európa-bajnok Bedák Zsolt felkészí-
tését is. Egyre valószínűbb, hogy a népszerű bokszolót már nem látjuk bunyózni.

ERDEI ZSOLT: „Az ökölvívás 
összekapcsolja az embereket”

A lóversenyfogadás 
Dunakeszin is 

megújul!


