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Felavatták a váci strand 
nagymedencéjének sátorborítását

Elismerés a legjobbaktól

A tíz esztendeje elnyert Nemzet Sportvárosa elismerés megerősítéseként a vizes sportágakban is kiváló eredményeket elérő Vác újabb sportfejlesz-
téssel gazdagodott: november 26-án ünnepélyes keretek között átadták a városi strand 33 méteres medencéjét borító új sátorszerkezetét.

A magyar vízilabdázás két emblematikus személyisége, a háromszoros olimpiai bajnok dr. Kiss 
Gergő, és az éppen a 46. születésnapját ünneplő, az olimpiai bajnok vízilabda kapus, Kósz Zoltán 
is ellátogatott Vácra a város szabadtéri uszodájának sátortető avató ünnepségére. 

A két olimpiai bajnok vízilabdázó között a váci sportéletért 
felelős alpolgármester, Mokánszky Zoltán

A korábbi, lefedésre szolgáló 
sátor lízingszerződése idén 
lejárt, és a leamortizálódott 

szerkezetet a helyi önkormányzat 
nem kívánta a felajánlott áron meg-
vásárolni. Helyére a Váci Vízilabda 
SE – a társasági adókedvezményes 
(TAO) lehetőségét kihasználva - si-
keresen pályázott a szakszövetség-
nél, így lehetőség volt új szerkezet 
felállítására.

Az avató ünnepségen a Himnusz 
elhangzása után Simicskó István, 
sportért és ifjúságért felelős állam-
titkár elmondta, hogy rendszere-
sen kap meghívást hasonló öröm-
teli avató ünnepségekre. A sportot 
varázseszközként említve kiemel-
te, hogy egyszerre ad lehetőséget a 
gyermeket fejlődésére, önismeret-
ének, önbecsülésének gazdagítá-
sára, fizikai-lelki erejének gyarapí-
tására, miközben a közösségek fej-
lesztésének, a jellem erősítésének 
eszköze is. „Ezért a sportra áldoz-
ni nemes feladat” – emelte ki, majd 
utalt arra, hogy Vácott igen nagy 
erőfeszítéseket tesznek a sport- és 
szabadidős tevékenységek lehető-
ségeinek bővítésére. Az államtitkár 

rámutatott: a kormány a társasági 
adókedvezmény rendszerén keresz-
tül adja meg a lehetőséget a sport-
célú támogatásokhoz. Simicskó Ist-
ván hangsúlyozta: „Mindenki, aki 
Magyarországon a sportra áldoz, 
szövetségesünk. Szövetségesünk, 
mert közös célokat fogalmazunk 
meg: a gyermekek méltó körülmé-
nyek között sportolhassanak.” Az 
államtitkár végül örömét fejezte ki, 
hogy ezzel a fejlesztéssel is gyara-
podhat Vác sportélete és gratulált a 
beruházás megvalósításához.

A folytatásban Harrach Péter, a 
KDNP országgyűlési képviselőcso-
portjának frakcióvezetője köszön-
tőjének elején felidézte azokat az 
érzéseket, amelyek a magyar spor-
tolók sikerei kapcsán eltölti a szí-
veket. „Egy nagy teljesítményt ün-
nepelünk: bármilyen furcsán hang-
zik, ez a nemzet egészének a telje-
sítménye.” – mondta, majd kifej-
tette, hogy az egyén és a közösség 
számára egyaránt segítséget nyújt, 
hogy a test mellett a lelki fejlődést 
is szolgáló létesítményekkel gyara-
podik az ország. „Köszönjük min-
denkinek, aki ebben részt vesz és 

azt kívánjuk, hogy minél többen 
használják ezt a létesítményt.” – 
zárta beszédét Harrach Péter.

Ezt követően Fördős Attila pol-
gármester elmondta, hogy az is-
mert országos és helyi gazdasá-
gi nehézségek ellenére milyen fon-
tos eredménynek tartja, hogy ilyen 
beruházások valósulhatnak meg. 
Ezért köszönetet mondott Pető Ti-
bor és Mokánszky Zoltán alpol-
gármestereknek, valamint az iga-
zi lokálpatriótaként gondolkodó 
Zollner Kft-vezetésnek, tulajdonosi 
körének. Kiemelte Ógl József ügy-
vezető igazgató szerepét a források 
megteremtésében. A városvezető 
továbbá hangsúlyozta: „Magyaror-
szág kormányának is hálával tarto-
zunk. Olyan jogszabályok keletkez-
tek ebben az elmúlt három évben, 

amelyek a társasági adó vonatko-
zásában nem csak a működtetésre 
adnak lehetőséget, hanem ilyen fej-
lesztésekre is.”

Újságírói kérdésre Pető Tibor al-
polgármester vázolta a projekt lét-
rejöttének körülményeit, megvaló-
sításának forrásait. Mint megtud-
tuk, mintegy 70 millió forint+Áfa 
értékben nyílt lehetősége az új sá-
tortető beszerzésére. A forrás ösz-
szegyűjtéséhez döntő segítséget 

nyújtott a Zollner Kft. TAO-s befi-
zetése, a 26 millió forintos önrészt 
egy kölcsönszerződés segítségével 
biztosította a Váci Vízilabda SE. En-
nek visszafizetése a klub és a Váci 
Sport Kft. között létrejött támo-
gatási szerződés alapján történik 
majd: a helyi holding tagvállalata 
26 hónapon keresztül havi egymil-
lió forintos támogatást nyújt, vala-
mint az egyesület részére – a sátor-
tető, illetve annak működtető esz-

közei bérléseként – tíz esztendőn 
át havi félmilliós bérleti díjat fizet 
a klubnak. Mint az alpolgármester 
kiemelte: ezzel a vízilabdások mű-
ködését is támogatni tudják, mind-
azonáltal ez a fejlesztés a korábbi-
hoz képest alacsonyabb összegű 
működtetést tesz lehetővé.

Ezután került sor az ünnepélyes 
szalagátvágásra, majd a sportolók 
és magánemberek képviseletében 
egy csapat gyermek vette jelképe-
sen birtokba a medencét. 

Az eseményen jelen volt Nemcsik 
Balázs, a Magyar Vízilabda Szövet-
ség főtitkára, Ógl József, a Zollner 
Kft. ügyvezető igazgatója, a helyi 
önkormányzat több képviselője, to-
vábbá a vizes sportágak a kiváló-
ságai, köztük két többszörös olim-
piai bajnok vízilabdázó, dr. Kiss 
Gergely és Kósz Zoltán, valamint 
Wichmann Tamás kilencszeres vi-
lágbajnok kenus is. 

Az immár új sátorborítással ren-
delkező létesítmény december első 
napjaitól áll majd a sportolni vá-
gyók rendelkezésére.

Kereszturi Gyula

Fotó: KesziPress

A két világklasszis játéktudá-
sánál csak a szerénységük 
emelkedik magasabbra, akik 

az ünnepi forgatag reflektorfényétől 
távolabb ismerkedtek a váci uszoda 
adottságaival. 

– Fiatal koromban, amikor Olasz-
országba szerződtem, megállapí-
tottam magamban, hogy óriási kü-
lönbség van a magyar és a Dél-euró-
pai vízilabda között. Hazánkban na-
gyon erős volt a férfi első osztály és 
az utánpótlás élmezőnye. A honi ví-
zilabda Budapest központú volt, és 
nagyon hiányoztak az alsóbb osztá-
lyok – nyilatkozta a Dunakanyar Ré-
giónak dr. Kiss Gergő. – Szerencsére 
ez mostanában már változóban van 
– folytatta a balkezes kiválóság -, hi-
szen a vidéki nagyvárosokba toló-
dott át az élmezőny. Napjainkban a 

bajnokság első három nagy csapata 
nem budapesti. Emellett az is jól jel-
zi a változást, hogy több - vízilabda 
kultúrával, hagyományokkal nem 
rendelkező – városban is élénk a ví-
zilabdaélet. Vácnak sincs első osztá-
lyú csapata, de itt ez a létesítmény, 
amelyben kinőhetnek nagy tehetsé-
gek, akiket érdemes lehet élcsapat-
okhoz leigazolni.

– A siker, a pozitív változás nektek 
is köszönhető, hiszen az egész magyar 
nemzet büszke azokra a fantasztikus 
eredményekre – hogy csak a legutóbbi 
három olimpiai bajnoki címet említ-
sem – amiket elértetek. A ti példátok, 
az új létesítmények építése mind-mind 
hozzájárulhat a vízilabda további gaz-
dagodásához?

– Feltétlenül! – vágja rá Kósz Zoli. 
– A gyerekek és a felnőttek kiszol-

gálásában azonban egyaránt a mi-
nőségre kell törekedni. A mai, mo-
dern információs társadalomban 
már kevés fiatal számára vonzó – 
mint egykoron – a grund. Milliónyi 
hatás éri a srácokat, akiket csak 
kiváló szakemberekkel és kultu-
rált környezettel lehet „elcsábítani” 
sportolni, vízilabdázni. Gergővel 
nagyon sok uszodában megfordul-
tunk világszerte, ezért bátran kije-
lenthetem, hogy a váci egy nagyon 
jó medence. Biztos vagyok benne, 
hogy télen is nagyon sok gyerek jár 
majd ide sportolni, akikből a jövő 
élsportolói kerülhetnek ki. A uszo-
da korszerűsítése, a sátortető fel-
építése jó befektetés, mert elősegíti 
a rendszeres sportolást, az egészsé-
ges életmód kialakítását. Mindany-
nyian tudjuk, az egészségnél nincs 

fontosabb! – mondta ki az örök igaz-
ságot Kósz Zoltán.

– Vácon nagy hagyományai vannak 
a vízi sportoknak - kajak-kenu, úszás -,  
melyek kiegészülhetnek felnőtt okta-
tással is, hiszen külföldöm minden-
hol azt láttam, hogy azok is lejártak 

úszni, akik még oktatásra szorultak. 
Nálunk is fel kell ezt vállalni, hiszen 
az egészséges életmód széles körű 
térhódítása mindannyiunk érdeke – 
mondta dr. Kiss Gergő. 

Vetési imre

Fotó: KesziPress
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– Polgármester úr, ön szerint a 
baloldal szinte teljes körű össze-
fogásának vagy a jobboldal ta-
gozódásának köszönhető a győ-
zelme?

– A demokratikus baloldali 
összefogás győzelme elsősor-
ban annak köszönhető, hogy 
a fótiaknak elegük lett abból, 
amit a város jobboldali veze-
tői, polgármesterei az elmúlt 
másfél évtizedben tettek – 
pontosabban nem tettek a te-
lepülésért, annak lakóiért. Az 
MSZP következetesen fogal-
mazta meg a fóti lepusztult-
sággal kapcsolatos kritikáját, 
s ez egybecseng a város lakó-
inak véleményével. A baloldali 
pártok támogatása fontos volt, 
de ez nem lett volna elegen-
dő, ha nincs a kritikánk mel-
lett egy pontosan megfogalma-
zott program is. A jobboldal 
megosztottsága is azt mutat-
ja, hogy már ők sem vállalják 
azt, amit a városban a Fidesz-
KDNP tett, nem vállalják egy-
mást sem, az egyéni ambíció-
ik erősebbek voltak a város ál-
taluk megfogalmazott érdeké-
nél. Szinte mindegyik polgár-
mesterjelölt egyetértett abban, 
hogy szomszédaink messze el-
hagytak bennünket. És bizony 
voltak olyan polgármesterje-
löltek, akik ehhez a lemara-
dáshoz „tevékenyen” asszisz-
táltak. Erről mondtak ítéle-
tet a választók vasárnap. Fót 
adottságaihoz képest egy le-
pusztult, elhanyagolt tanya ké-
pét mutatja az ide látogatók-

nak. Ebből az áldatlan állapot-
ból kell a várost kivezetni, ami 
nem lesz könnyű, és biztosan 
nem 10 hónap kell hozzá.

– Polgármesteri tevékenységében 
mit tart az első és legfontosabb 
feladatának? 

– A bizalom helyreállítá-
sát. Bízzanak az emberek ab-
ban, hogy a város vezetése ér-
tük van. Ezt a város lakói kom-
fortérzetének javulását ered-
ményező program megvalósí-
tásával kívánjuk elérni. Egy 
szisztematikus városépítés-
be kezdünk, amellyel párhu-
zamosan a település, az utcák 
képét megtisztítjuk a kosztól. 
Azt akarjuk elérni, hogy a fó-
tiak napról napra jobban érez-
zék magukat fótiként, ne kell-
jen azért szégyenkezniük, 
mint most, hogy itt laknak. Eh-
hez társul egy közép és hosszú 
távú fejlesztési terv kidolgozá-
sa. A város lakóinak látniuk 
kell a perspektívát is, azt, mi-
lyen lesz a jövendő Fót arcu-
lata. Bízzanak abban is, hogy 
mindenkinek érdemes dolgoz-
ni a városért.  A kampány so-
rán, sok helyen vágták a fejem-
hez, hogy 15 éve nem történt 
semmi Fóton, és most sem 
fog változni semmi. Hát fog! A 
semmittevésnek, vagy, ahogy 
Fábry Béla szokta mondani: a 
fóti totyogósnak vége.  

– Alig egy év áll rendelkezésé-
re, hogy valóra váltsa a kam-
pányban tett ígéreteit. Mire le-

het elég a szűk egy esztendő, a 
tervek megvalósításához a kép-
viselő-testületben megvannak az 
együttműködő, segítő társak?

– A kampány során minden 
jelölt azt hangoztatta, hogy a 
város érdekében össze kell fog-
ni. Most kiderül, hogy ki gon-
dolta ezt valóban komolyan! 
Megkeresek minden képvise-
lőt és személyesen ajánlom fel 
neki az együttműködést. Nem 
csak elvi kérdésként kezelem 
ezt, hanem javaslatot is teszek 
arra, kire milyen feladat meg-
oldásában számítok. Ha vala-
kinek valóban fontos a város, a 
Fóton lakók sorsa, akkor most 
tegye félre a pártpolitikát, sze-
mélyes érdekeit, és koncent-
ráljon a város ügyeire – a vá-
rosért. Hiszek abban, hogy a 
Fótért tenni akarók többségét 
meg tudom teremteni a testü-
letben is! Rajtam nem fog múl-
ni! Ez a szűk esztendő nagyon 
sok mindenre elegendő. Rend-
be hozzuk az utcákat, a földes 
utak számát csökkentjük, meg-
kezdjük a csapadékvíz-elveze-
tő rendszer korszerűsítését, 
tavasszal környezetszépítési 
programot hirdetünk, melyben 
az önkormányzat elől kíván 
járni. Kiépítjük a közbiztonság 
javítását célzó kamerarend-
szert, járdaépítési programba 
kezdünk, befejezzük a Vörös-
marty Művelődési Ház felújítá-
sát, addig is, amíg végleges és 
méltó megoldást nem találunk, 
modernizáljuk a Polgármeste-
ri Hivatalt, és ez nem csak az 

épületre vonatkozik, hanem az 
ügyfélközpontú szolgáltatás-
ra is. Ismét 24 órás lesz a sür-
gősségi orvosi ügyelet, meg-
kezdi működését egy új orvo-
si rendelő, bővítjük az óvodai 
ellátás férőhelyeit, a külterü-
leteken élőkhöz kivisszük a 
városi buszt, hogy ne kelljen 
a gyerekeknek kilométereket 
gyalogolniuk azért, hogy isko-
lába mehessenek, gondosko-
dunk arról, hogy Fóton ne le-
gyen éhező gyerek, nyugdíjas, 
átgondoltabban szervezzük 
ünnepeinket, a városi rendez-
vényeinket, és sok más kezde-
ményezés mellett élő kapcso-
latot építünk ki a város lakói-
val, mert nélkülük e program 
megvalósítása lehetetlen. Ez-
zel párhuzamosan előkészítjük 
azokat a projekteket, amelyek-
re a következő ciklusban pá-
lyázni fogunk.  Ahogy a kam-
pány szlogenemben ígértem: 
mást és másként, rendet csiná-
lunk Fóton!                 

(Vetési)

TAKÁCS ISTVÁN POLGÁRMESTER:
Első és legfontosabb feladat a bizalom helyreállítása

A városban azért kellett 
kiírni az időközi vá-
lasztást, mert Cselőtei 

Erzsébet fideszes polgármes-
ter, aki az 1-es számú egyé-
ni választókerület önkor-
mányzati képviselője is volt, 
a szeptember 19-i testületi 
ülésen mindkét posztjáról le-
mondott.

Az 1-es számú egyéni vá-
lasztókerület mandátumá-
ért egyébként nyolcan vol-
tak versenyben. Ott a függet-
lenként indult Varga József 
Csongor nyert 177 szavazat-

tal. Második helyen az MSZP, 
az Együtt-PM és a DK jelölt-
je, Fábry Béla végzett, aki 
145 voksot kapott. A függet-
lenként, de a Fidesz-KDNP 
támogatásával indult Mada-
ras Ádám öttusa világbaj-
nok 100, a független Gódor 
Istvánné 97, a jobbikos 
Sándor István 43, a liberá-
lis párt jelöltje, dr. Vargha 
Nóra Mária 34, a függet-
len Priszlinger Éva Ilona 29, 
míg az ugyancsak független 
Urbán Zsombor Gábor 23 vá-
lasztópolgár szavazott.

Az MSZP, az Együtt-PM, valamint a Demokratikus Koa-
líció (DK) közös jelöltje győzött vasárnap Fóton az idő-
közi polgármester-választáson. Takács István 1116 sza-
vazatot kapott. Őt Bartos Sándor független jelölt követ-
te 954, illetve Németh József ugyancsak független indu-
ló 920 vokssal. Földi Pál János, aki a CÖF színeiben és a 
Fidesz-KDNP támogatásával indult, 885 szavazattal a ne-
gyedik helyen végzett. Dr. Vargha Nóra Mária, a Liberáli-
sok jelöltje 595 szavazatot kapott.

Ellenzéki 
győzelem Fóton
Takács István a város új polgármestere

Összesen öt, többségében szabálytalan plakátolással, 
illetve kampánycsendsértéssel kapcsolatos kifogás-
ról döntött vasárnap estig, a fóti időközi voksolás be-
fejezéséig a helyi választási bizottság. Egy panaszt 
elutasítottak, négyet jóváhagytak, utóbbiak közül 
egy ügyben feljelentést tettek - közölte Fót jegyzője 
hétfő reggel az MTI-vel.
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Tehetséges általános és középiskolai diákokat támogat a Duna-Dráva Cement Kft.
40 DDC ösztöndíjas vette át oklevelét Vácott
A váci cementgyárat működtető vállalat alapítványa, a Duna-Dráva Ifjúsági és Innovációs Alapítvány, immár kilencedik éve, évi 3 millió forinttal támo-
gat olyan váci diákokat, akik tanulmányaik mellett kiemelkedő teljesítményükkel bizonyítottak már más területeken is. Az idei évben a Duna-Dráva Ce-
ment Kft. irodaépületének földszinti előadótermében rendezett ünnepségen 12 általános és 28 középiskolás diák vehette át oklevelét a DDC vezetői-
től és a kuratórium tagjaitól.

Sövér Ferenc, a Duna-Dráva 
Cement Kft. gazdasági vezér-
igazgatója köszöntőjében el-

mondta: „Vállalatunk jelentős si-
kernek értékeli, hogy immár kilen-
cedik éve ösztöndíjjal támogathatja 
a Vácott élő fiatalokat. Úgy gondol-
juk, hogy a gazdasági nehézségek 
idején is támogatnunk kell ezen ki-
váló diákok céltudatos és kitartó 
munkáját, amely követendő példa 
lehet mindenki számára. A tehetsé-
gek támogatásával segíteni szeret-
nénk, hogy további életpályájuk so-
rán kiváló szakemberekké, művé-
szekké, sportolókká váljanak, ez 
pedig hozzájárulhasson a régió fej-
lődéséhez és sikereihez.”

Az eseményen a Duna-Dráva If-
júsági és Innovációs Alapítvány ré-

széről Bászler Mária, a kuratóri-
um vezetője köszöntötte a díjazot-
takat. Az okleveleket Szarkándi 
János, a DDC elnök-vezérigazgató-
ja adta át.

A pályázaton nyertes tanulók a 
szorgalmi időszak alatt ösztöndíj-
ban részesülnek, amit a képessé-
geik kibontakoztatásához és a ma-
guk által kitűzött cél eléréséhez 
használhatnak fel. A nyertes pá-
lyázók közül többen értek el ki-
magasló eredményeket országos 
tanulmányi és sport versenyeken, 
míg más díjazottak az idegen nyel-
vek, illetve a számítástechnika te-
rén jeleskednek. Sok diák pedig 
különböző művészeti ágakban – 
tánc, zene, képzőművészet - elért 
kiemelkedő eredményeivel nyerte 

el a kuratórium támogatását. Több 
olyan díjazott is van, aki az orszá-
gos versenyeken túl a nemzetkö-
zi megmérettetéseken is kitűnően 
szerepel, kivívva ezzel az EB-n, il-
letve VB-n indulás jogát vagy akár 
külföldi ösztöndíj lehetőségét is. 
Néhányukat még komolyabb sé-
rülések sem tántorítják el álma-
ik megvalósításától, és rendületle-
nül küzdenek céljaik eléréséért. A 
kuratórium nagyra értékelte e di-
ákok elszántságát, így olyan tanu-
ló is volt, aki folyamatos fejlődését 
bizonyítva, már nem első alkalom-
mal nyerte el az ösztöndíjat.

A vállalat honlapján közzétett, 
valamint az iskoláknak közvetlenül 
kiküldött kiírásnak megfelelően, 
2013. október 15-ig nyújthatták be 
pályázatukat a Vácott működő álta-
lános és középiskolákból azok a leg-
alább 7. osztályos tanulók, akik kü-
lönböző területeken elért eredmé-
nyeikkel, tehetségükkel, kitűnnek 
társaik közül, emellett pedig, az el-
múlt tanévet legalább 4,5-ös tanul-
mányi eredménnyel zárták. Az álta-
lános iskolások számára havi 6000 
forintos, a középiskolás diákoknak 
pedig 8000 forintos ösztöndíjat fo-
lyósít a vállalat 10 hónapon keresz-
tül. Az Alapítvány az elbírálás so-
rán a diákokat tanító pedagógusok 
szakértelmére is támaszkodott, így 
a díjazottak eredményeiről, ígére-
tes fejlődéséről, a tanárok által ké-
szített írásbeli jellemzést is figye-
lembe vette munkája során a kura-
tórium. 

A rendezvényt a díjazott diákok 
előadásai, zenei produkciói, és al-
kotásaikat bemutató kiállítás is 
színesítette. 

Vasárnaptól újra két vágányon 
Vác és Göd között

Harrach Péter elindította 
a „hógolyó” akciót

A Budapest–Vác–Szob vasútvonal Vác és Göd közötti szakaszán a hétvégétől 
újra két vágányon járhatnak a vonatok, így csaknem teljes egészében visszaáll-
hat a felújítási munkákat megelőző menetrendi kínálat. Vasárnaptól az új hely-
zetnek megfelelően új, bővebb kínálatú vágányzári menetrend lép életbe.

Harrach Péter az akcióról tartott tájékoztatón elmondta, katasztrófa idején a ma-
gyarokban erős a szolidaritás, de ezt a hétköznapokban is fel kell ébreszteni.

Augusztusban kezdődött el a váci vasút-
állomás teljes körű átépítése, az Új Szé-
chenyi Terv keretében, a Nemzeti Inf-

rastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, uni-
ós források felhasználásával. A felújítás érin-
tette a Vác–Göd közötti vonalszakaszt 
is, ahol vasárnapig csak egy vágá-
nyon közlekedhetnek a vonatok. 
Ezt követően újra elindulhat 
a vasúti közlekedés mindkét 
vágányon, így csaknem tel-
jes egészében visszaállhat a 
felújítási munkákat megelő-
ző menetrendi kínálat. En-
nek megfelelően a hétvégé-
től egy új vágányzári menet-
rendi struktúra lesz érvényben, 
amelyben a Budapest–Vác és Vác–
Budapest közötti személyvonatok nem-
csak Gödig/Gödről, hanem ismét a teljes útvo-
nalon közlekednek. A Budapest–Szob és Szob–
Budapest közötti zónázó vonatok az – eredeti 
megállási rendjüknek megfelelően – Budapest-
Nyugati és Vác között megállás nélkül járnak.  

A Budapest-Keleti pályaudvarról/ra induló 
egyes nemzetközi vonatok pedig Verőce, Kis-
maros és Zebegény megállóhelyeken is meg 
fognak állni. Továbbra sem közlekednek Ve-
resegyház felől Vác-Alsóváros és Vác, Szokolya 

felé Vác és Kisvác között a vonatok, 
helyettük vonatpótló autóbuszok 

járnak, és a személyvonatok-
hoz/tól csatlakoznak. 

A könnyebb tájékozódás ér-
dekében a vasúttársaság teg-
nap óta szórólapokkal segíti 
a vonal utasainak tájékozó-
dását, továbbá a menetrend-

módosítás részletei a MÁV-
START honlapján is elérhetők. 

A MÁVDIREKT telefonos ügyfél-
szolgálat szintén rendelkezésre áll 

a 06 40 49 49 49-es telefonszámon, ezen 
kívül a személyes ügyfélszolgálatokon, az állo-
mások pénztáraiban is kérhetők információk, 
valamint az állomásokon elhelyezett hirdetmé-
nyek is jelzik a változásokat.

mÁV-start

A képviselőnek nem csak a parlamentben 
van feladata, személyes kezdeményezé-
seket is kell tennie, a rászorulók támo-

gatására, ezért gondoltam a „hógolyó” akcióra. 
Ha egy hógolyót görgetünk a hóban, az egyre 
nő, így ha egy kezdeményezéshez többen csat-
lakoznak, egyre hatékonyabb lesz. A jövedel-
memből jelentősebb összeget ajánlok fel az-
zal a kéréssel, hogy Vác város tehetősebb pol-
gárai, vállalkozásai is járulja-
nak hozzá. Remélem, többen 
csatlakoznak. A városban ha-
marosan minden polgár leve-
lesládájába eljut a tájékozta-
tó levél, amelyen az átutalási 
számlaszám is megtalálható 
– mondta el a képviselő.

Harrach Péter Vácon 300 
ezer forintot ajánlott fel, eh-
hez a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat, mint a befolyt 
pénz kezelője, 200 ezer forintot tett hozzá. Koz-
ma Imre atya a szolgálat vezetője a tájékozta-
tón elmondta, karácsony közeledtével az ünne-
pet szeretnék elvinni a szegény családokhoz.

– Fontos, hogy keresztény értékek sze-
rint próbáljuk rendezni Magyarország 
sorsát. A szociális segítség egyre inkább 
arra felé tart, hogy abból is adnunk kell, 
amire magunknak is szükségünk van – 
tette hozzá Kozma atya.

A pénz elosztásáról 4 tagú bizottság 
dönt, a családokat vagy idős embereket 
a helyi plébánosok, iskolaigazgatók, és 

polgármesteri hivatalok ajánlhatják.

Információ kérhető: hogolyo@maltai.hu
B.e.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elsőként csatlakozott 
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– Mire érdemes odafigyelnünk 
a tél beköszöntével autónk biz-
tonságos működése érdekében? 
– kérdeztük a szakembert.

– Mindenképpen javasolom a 
téli gumiabroncsok felszerelését 
még a fagyok előtt!

A téli gumi anyag összetétel-
ében eltér a nyáritól, mely szerint 
+7 fok alatt a tapadása és ezáltal 
az autó teljesítményének optimá-
lis leadása jobban érvényesül, 
valamint az autó irányításában, 
valamint fékezésnél is biztonsá-
gos tulajdonságokkal rendelke-
zik. Az optimális téli gumi ba-
rázdamélysége nem kisebb, mint 
5 mm, mert ezen mélység alatt a 
hó és a víz kivezetése nem kellő-
en biztosított, így a gumi tapadá-
sa jelenősen csökken. Téli gumi-
abroncs használatával többszö-
rösen lecsökkenhet a gépjármű 
fékútja és ezzel a különbséggel 
akár egy balesetet is elkerülhe-
tünk. 

Válasszon Michelin, Bridge-
stone és Continental akciós 
szerelt kerekeink közül, melye-
ket most akciós áron kínálunk 
CITROEN tulajdonosok részé-
re! Az abroncsok cseréjekor el-
lenőriztesse a futómű beállítá-
sait is! Szervizünk most rendkí-
vül kedvező feltételekkel elvég-
zi a téli átvizsgálást és a gumik 
cseréjét. 

Szintén nagyon fontos, hogy a 
csúszós úton fékeink közel egy-
formán fogjanak. Száraz úton 
nem vesszük észre, ha fékeink 
eltérően fognak, ezért sokszor 
úgy megyünk a télbe, hogy ve-

szélynek tesszük ki magunkat, 
a csúszós úton való fékezésnél 
a gépkocsi könnyen megpördül-
het, kisodródhat. Most megéri 
Citroën márkaszervizben autót 
javíttatni!

Egyrészt biztos lehet a szolgál-
tatás minőségében és az alkatré-
szek eredetiségében, másrészt a 
számlán szereplő eredeti gyári 
Citroën alkatrészek bruttó ösz-
szegének függvényében 7 500 Ft-
ot, 12 500 Ft-ot vagy akár 17 500 
Ft-ot visszatérítünk üzemanyag-
kártya formájában.

– Ellenőriztessük hűtőfolyadé-
kunk fagyáspontját, ezt is szer-
vizünk az akciós téli átvizsgálás 
keretén belül ezt is akciósan el-
végzi ügyfelei részére. A víz 0 fok 
alatt megfagy és a fagyás követ-
keztében térfogatváltozás követ-
kezik be. Ha nem ellenőriztetjük 
gépjárművünk hűtőfolyadéká-
nak fagyáspontját, akkor köny-
nyen nagy kárt okozhatunk ma-
gunknak. 

Ha fagyás következik be, ak-
kor a legjobb esetben a gépko-
csi vízhűtője szétreped és a mo-
torblokkban lévő fagydugók ki-
pattannak. Rosszabb esetben a 
motorblokk is megrepedhet! A 
legjobb esetben is minimum 50-
60.000 Ft kárt okozunk magunk-
nak. Szervizünk egy pár perces 
vizsgálattal megállapítja a hűtő-
folyadék fagyáspontját. Fontos, 
hogy azt úgy állítsuk be, hogy 
legalább -20 fokig helyt álljon!

A fagyálló nem csak a fagyást 
gátolja meg, hanem a vízpumpát 
is megóvja a túlzott kopástól. 

– A gépkocsi ajtókon a tömí-
tést gumikéderrel biztosítják. A 
fagy beálltával a kédereken lévő 
pára megfagy és ez okozza az 
ajtók megszorulását, befagyá-
sát. Ennek elkerülésére a fagyok 
előtt használjunk szilikon spray-t 
vagy szilikon zsírt és kenjük be a 
gumikédert. Ha megtörtént a baj, 
akkor semmi esetre se öntsük le 
forró vízzel az ajtót, mert az ol-
dalüveg rögtön betörik, valamint 
a befolyt víz később megfagy! Fi-
noman ütögessük körbe az ajtó-
keretet és ki-be mozgatva próbál-
juk meg kinyitni az ajtót. Ha van 
jégoldónk, akkor spricceljük kör-
be az ajtókeretet.

Még néhány apróság, ami nagy 
segítség lehet:

– Bármikor előfordulhat ve-
lünk, hogy elakadunk, vagy épp 
lerobbanunk az út szélén. Ezért 
jó, ha az autóban mindig van egy 
vontató kötél. A hegyekben és a 
sípályák közelében ki ne szereti 
nézni a zuhogó hóesést, de már 
lefagy a mosoly az arcunkról, mi-
kor síelés után a parkolóban meg-
látjuk a havas, jeges szélvédőn-
ket, ezért jó, ha beszerzünk egy 
flakon jégoldót, valamint egy jég-
kaparót. A jégmentesítő folyadé-
kot csak rá kell fújni a szélvédő-
re és egy pár perc elteltével köny-
nyedén útra kelhetünk.

– Saját autónk is okozhat néha 
meglepetéseket, de ha idejében 
felkészülünk a télre, és csök-
kentjük a kockázati tényezőket, 
mondhatjuk, hogy eleget tettünk 
magunk és utasaink biztonságá-
nak érdekében.                          (x)

Mint minden szezonváltáskor, most is elérkezett az ideje, hogy autónkkal felké-
szüljünk a télre. Ehhez idén is a MAROS AUTÓHÁZ KFT – CITROEN kereske-
dés szervizvezetőjének, Nagy Ferencnek a tanácsait kértük.

Bemutató és konferencia a jövő faipari szakembereinek 

– A rendezvény legfonto-
sabb üzeneteként mutattuk 
be a jövő szakmunkásai-
nak iskolánk adottságait, a 
faipari szakterületen tevé-
kenykedő kiváló mesterem-
bereket és azokat a jól mű-
ködő faipari vállalkozáso-
kat, melyek gyakorlatban al-
kalmazzák a legkorszerűbb 
technológiát – tájékoztatott 
Kós László, a faipari mun-
kaközösség vezetője. – Az a 
célunk, hogy a hozzánk ellá-
togatott fiatalok közül mi-
nél többen válasszák majd 
élethivatásuknak ezt a gyö-
nyörű szakmát. Aki hozzá-
értő alázattal műveli annak 
olyan sok örömöt és szép-
séget ad, mint a fa, amely a 
mesterember keze alatt „ki-
nyílik”, formálhatóvá, ala-
kíthatóvá válik – folytatta 

szinte átszellemülten a szak-
ember. – A faipari szakma 
gyakorlati szépségeivel és 
olyan kiváló mesterekkel ta-
lálkozhattak a fiatalok, mint 
a gödi Vizer József műbú-
torasztalos mester, Magyar-
ország Tehetség nagyköve-
te, a kismarosi Hoffmann 
József, Veresegyházról az 
asztalos szakma kiváló fia-
tal művelőjével, Békési Im-
rével, aki a nemzetközi kiál-
lításokon is sikeresen szere-
pel munkáival. Ugyancsak 
a meghívottak között volt 
a másik gödi mesterember, 
Detre László is, aki a ma 
már Ipolydamásdon élő, egy-
kori erdélyi Mihály Ferenc-
hez hasonlóan magával hoz-
ta a fa és a természet szere-
tetét. Kollégánk, Huttner 

László gyönyörű vésetek-
kel, faragványokkal mutat-
kozott be. Jómagam azért 
örülök ennek a rendezvény-
nek, mert a tanulók a kiállí-
tott remekműveken keresz-
tül láthatták, hogy szorga-

lommal, szakmai hozzáér-
téssel mire lehetnek képe-
sek ők is. 

Kós László a fiatalok ér-
deklődését dicsérve nem 
hallgatta el, hogy bizony al-
kalmanként fel lehet fedezni 
bennük némi elkeseredést 
a külső környezeti hatások 
miatt. – Talán egy kicsit fél-
nek a kihívásoktól is, melyet 
az is táplál, hogy érzik, a 
mai világban nehéz érvénye-
sülni. Drága az alapanyag, a 
gépesítés, egy műhely kiala-
kítása igen költséges. Nem 
véletlen volt az, hogy a múlt 
században apáról fiúra szállt 
mesterséggel együtt a mű-
hely is. A 21. század aszta-
losának a hatalmas nemzet-
közi ipari cégekkel kell ver-
senyeznie, melyek a nagy-

üzemi termelésben a kitűnő-
en alkalmazkodó betanított 
szakmunkásokat foglal-
koztatják. Világosan látjuk 
ezt a trendet, de azt is tud-
juk, és meggyőződéssel vall-
juk, hogy a piacnak, a ma-
gyar vásárlóközönségnek 
megvan az igénye az egye-
di, jó minőségű termékekre 
is, melyeket jól képzett szak-
emberek tudnak előállítani. 
Iskolánkról köztudott, hogy 
specialitása a gépipari, au-
tóipari, elektrotechnikai, 
sőt ruhaipari szakmák ok-
tatása, ám az utóbbi időben 
egyre erőteljesebben kezd 
kibontakozni a faipari ága-
zat is, melynek felszereltsé-
ge és szakember gárdája ki-
váló. Ezt a hatalmas szelle-
mi potenciált, és gyakorlati 
értéket kívántuk felvillanta-
ni a fiatalok előtt, akik szá-
mára jó szívvel ajánlom a Ki-
rály Endre Ipari Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kol-
légiumot, melyben a felké-
szült és elkötelezett oktatók 
segítségével olyan szakmai 
alapot szerezhetnek, melyre 
felnőtt éveikben építkezhet-
nek – mondta meggyőzően 
Kós László, a faipari munka-
közösség vezetője. 

Érzékelve az iskola szak-
mai elkötelezettségét, bíz-
vást remélhetjük, hogy a ma 
tanulói között a jövő olyan 
kiváló mestere tanulják a 
mesterséget, mint Vizer Jó-
zsef, akinek munkái számos 
nagykövetséget díszítenek, 
vagy az ipolydamásdi Mi-
hály László, akitől már oszt-
rák hercegnő is rendelt kerti 
faragott bútort. 

Vetési imre

Három napos faipari előadássorozatot tartottak a váci Király Endre Ipari Szak-
középiskola, Szakiskola és Kollégiumban, melyen nemcsak a tanulók, hanem 
általános iskolások is részt vettek. A programon helyi és környékbeli szakem-
berek ismertették meg a fiatalokat a munka szépségeivel és fogásaival. A jövő 
mesterei a nagy elődök remekműveit a november derekán rendezett kiállításon 
meg is tekinthették az intézményben. 

Mesterek és tanítványok

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 

Telefon: 27/510 810 • 30/565 25 46 • 30/49 88 629 www.citroenvac.hu

Két műbútorasztalos generáció: Békési Imre és Vizer József

Althann Ház 
2600 Vác, Budapesti út 5-7.

2013. november 30. 
15-17 óráig 

– a belépés díjtalan

Kapcsolattartó: 
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Megnyílt a Váci Adventi Vásár
Vác főtere már az Advent várakozás teli hangula-
tával fogadja a város és a Dunakanyar települései-
nek polgárait. Ünnepi díszbe öltözött a Március 15. 
tér, melyen egymás mellett sorakoznak a karácso-
nyi ajándékozás és örömszerzés ízléses és igényes 
lehetőségét kínáló árucikkekkel teli faházak. 

A helyben készített sü-
temények és gasztro-
nómia különlegessé-

gek ínycsiklandozó illata ve-
gyül a forraltbor csábító lát-
ványával, a felcsendülő zene 
varázslatos világával. 

Kedd este a Váci Ifjúsá-
gi Fúvószenekar koncertjé-
vel ünnepélyesen megnyílt a 
III. Váci Adventi Vásár. Az ad-
venti várakozás közös ünne-
pére összesereglett felnőtte-
ket és a gyermekek sokasá-
gát Fördős Attila polgármes-
ter köszöntötte, aki kiemelte, 
hogy a városi önkormány-
zat a programok szervezésé-
vel, a karácsonyi ünnephez 
méltó bensőséges hangulat-
tal és környezettel kíván hoz-
zájárulni a váci polgárok sze-
retetteljes, áldott karácsonyi 
ünnepéhez. Vác első embere 
az adventi vásáron bemutat-

kozó vállalkozóknak szemé-
lyesen mondott köszönetet, 
hogy jelenlétükkel és termé-
keikkel hozzájárulnak a vá-
rosi rendezvény sikeréhez.  

A december 31-ig tartó ad-
venti vásár megnyitó ünnep-
ségén nagy elismeréssel foga-
dott műsorral kedveskedtek 
a közönségnek az Árpád Feje-
delem Általános Iskola és Ju-
hász Gyula Általános Iskola 
diákjai. 

A III. Váci Adventi Vásár 
számos programmal – köztük 
Mikulás partyval, Luca napi 
sütő partyval, bethlemes mű-
sorral, forraltbor főző ver-
sennyel – várja a közönséget, 
melyek a tavalyi esztendőhöz 
hasonlóan idén is a főtéri szil-
veszteri partyval zárulnak. 

B. szentmÁrtoni

Fotó: KesziPress

A város kulturális in-
tézményében gyűl-
tek össze a fotózás 

kedvelői, hiszen ismét cso-
portos kiállítással jelentke-
zett a Forte Fotóklub. A tár-
lat apropója a fotó hónap-
ja volt, melyet november-
ben tartanak Európa szerte. 
A váci egyesületnek ez már 
a negyedik kiállítása, ame-
lyen az idei év legszebb fo-
tóit mutatták be a klubtagok 
– számolt be a kiállítás meg-
nyitójáról az ESTV.

A nagy érdeklődéssel kí-
sért kiállítás megnyitóján 
Fördős Attila polgármester 
elismeréssel beszélt a váci 
polgárok körében évtizedek 

óta jelentős érdeklődéssel 
kísért fotózásról. – Ebben 
a városban nagyon-nagyon 
hosszú időn keresztül műkö-
dött egy fotóklub, a Dunaka-
nyar Fotóklub, és legalább 
olyan örömömre szolgál, ha 
nem nagyobbra, hogy most 
egy újabb fotóklub alakult 
meg ebben az évben. Kezdő-
lépésként egy 70 fővel, azóta 
tudomásom szerint: a duplá-
jára növekedett ennek a kis 
egyesületnek a létszáma, és 
ma az ország legnagyobb fo-
tóklubja Vác városában van 
– mondta a polgármester.

Ezt követően Cservenák 
Péter, a fotóklub vezető-

November derekán, a fotó hónapja alkalmából csoportos kiállítással mu-
tatkozott be az egy éve alakult váci Forte Fotóklub. Az ünnepi tárlatnak a 
Madách Imre Művelődési Központ adott otthont, ahol az egyesület tagja-
inak legszebb képeit tekintheti meg az érdeklődő közönség. A kiállítást 
Fördős Attila polgármester nyitotta meg.

A FOTÓ ÜNNEPE
A Forte Fotóklub közel száz alkotója mutatkozott be

2012-2013. Peugeot minőségügyi verseny győztese

je köszönte meg mindazok-
nak a támogatását, akik 
szívügyüknek tekintik az 
egyesület működését. To-
vábbá hozzátette: renge-
teg tervük van a jövőt ille-
tően, többek között szeret-
nék felvenni a kapcsolatot 
Vác testvérvárosainak fotó-
klubjaival, illetve egy saját 
labor létrehozásának az öt-
lete is felmerült. Az egyesü-
letnek már jövőre is van fel-
kérése, hiszen mint elhang-
zott: 2014-ben két alkalom-
mal látják őket vendégül a 
csehországi Otrokovicében. 
A fotó ünnepe című kiállítá-
son több mint 100 alkotást 
tekinthetnek meg az érdek-
lődők év végéig a Madách 
Imre Művelődési Központ 
Emeleti Galériájában.

Fotó: Bea BalÁzs
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a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi 

megváltoztatása nélkül – szerkesztett formá-
ban közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és 
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Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. 
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizs-
gálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

     

„Puskásékra igenis joggal 
lehetünk büszkék, azon csa-
pat tagjai – nem csupán az 
ezen a néven legendássá vált 
tizenegy labdarúgó, hanem a 
bővebb keret minden tagja, 
valamint Sebes Gusztáv szö-
vetségi kapitány is – megér-
demlik, hogy ennyi idő táv-
latából is őrizzük emléküket 
és fejet hajtsunk világra szó-
ló eredményeik előtt. Mind-
ezeken túl az Aranycsa-
pat sikereinek üzenetértéke 
van: ha egy korábbi időszak-
ban – még ha az immár fél 
évszázaddal ezelőtt is volt… 
– a magyar futball már a vi-
lág élvonalába tartozott, ak-
kor igenis egyetlen perc-
re sem lehet belenyugodni 
abba, hogy manapság ez saj-
nos nem így van. A minden-
kori fiatal labdarúgók szá-
mára ez az üzenete” – jelen-
tette ki Benkő Tamás, az 
Magyar Labdarúgó Szövet-
ség Pest Megyei Igazgatósá-
gának első embere.

A szakember úgy véli, 
noha londoni hősök közvet-
len hatása a távoli időszak, 
valamint a jelenkori nem-
zetközi topfoci résztvevő-
it kirakatba helyező mar-

ketingkommunikáció miatt 
elenyésző, az Aranycsapatra 
való emlékezés egyik fő cél-
ja, hogy megmutassuk a fia-
tal generációknak: magyar 
labdarúgók is értek már el 
világraszóló sikereket, van 
előttünk példa bőven, érde-
mes és kell is küzdeni, dol-
gozni, megpróbálni követni 
és utolérni az elődöket. Rá-
adásul ehhez most az anyagi 
feltételek is adottak.

„Az a sosem látott pozitív 
folyamat, amely 2011-től, va-
gyis alig két és fél esztende-
je tapasztalható a magyar 
labdarúgásban, még közel 
sem elegendő idő ahhoz, 
hogy azon a színtéren, ahol 
a közvélemény – például az 
Aranycsapat által elért sike-
rek alapján – elvárja, vagyis 
a felnőtt nemzetközi poron-
don, jelentős eredményeket 
érjünk el. Nézzük a folyama-
tot reálisan: nem lehet má-
ról holnapra csodát tenni. 
Mindaz, ami futballfejlesz-
tés terén 2011 óta folyik, a 
jövőbe vetett hosszú távú 
befektetés, amelynek a fut-
ballpályán is látható, klub- 
s válogatott csapataink ré-
széről nemzetközi színtéren 

elért igazi eredménye – tet-
szik, nem tetszik! – csak tíz–
tizenöt év múlva érhet be” – 
vélekedett az igazgató.

2011 óta Pest megyében 
számos településen épültek 
újjá öltözőépületek, készül-
tek el öntözőberendezések 
és szépültek meg futballpá-
lyák: műfüves pálya épült 
Gödöllőn, Vácott, Cegléden, 
Dunaharasztiban, Veresegy-
házon, Püspökszilágyon, Ha- 
lásztelken, Sülysápon, Kis-
tarcsán, Páty, Budaörsön, 
Piliscsabán és Dunakeszin.

„Utóbbi esetében jövőre 
nagyméretű műfüves pálya 
is épül majd az MLSZ 70%-os 
támogatásával. Ami az akti-
vitást illeti, az ország tizen-
kilenc megyéje és Budapest 
közül Pest megyében fociz-
nak a legtöbben hivatalos 
MLSZ-versenyrendszerben, 
a nyári adatok alapján több 
mint 18 ezren, míg az orszá-
gos adat akkor 150 ezer volt. 
A Pest megyei fejlődés mar-
kánsan látható, két év alatt 
12 és félezer aktív labdarúgó-
ról bővült a létszám 18 ezer-
re” – árulta el Benkő Tamás.

A váci labdarúgás műkö-
dését és újjáépítését az el-

múlt két-három esztendő-
ben számos, feloldhatatlan 
belső feszültség terhelte, 
amely idén tavaszra sajnos 
végül az NB II-es szintű fel-
nőtt labdarúgás megszűné-
séhez vezetett. A közelmúlt-
ban az utánpótlásklub elnö-
kévé Pető Tibort, a város al-
polgármesterét választotta 
a vezetőség, aki a remények 
szerint erős kézzel tesz majd 
rendet a klub háza táján.

„Amennyiben ez megtör-
ténik és a vitás, kérdéses 
ügyeket megoldva, felszá-
molva immár csak előre te-
kinthet az egyesület, véle-
ményem szerint a felnőtt fo-
ciklubot üzemeltető angol 
John Marshall-lal össze-
fogva néhány éven belül le-
het remény ismét egy erős 
utánpótlásbázis felépítésé-
re. A megyei labdarúgásnak 
szüksége volna egy megha-
tározó Vácra, hiszen kétség-
kívül mai a valaha volt leg-
eredményesebb, legpatiná-
sabb futballklubunk” – tette 
hozzá Benkő Tamás.

- molnÁr - 
Fotó: FortePan.hu

Nemrég, november 25-én volt éppen hatvan esztendeje, hogy a legendás Aranycsapat a Wembley 
gyepén 6:3-ra legyőzte Angliát. Akkor ez a siker bejárta az egész világot, és bátran kijelenthető, a 
magyar labdarúgás legszebb napjait jelentették azok az időszakok. 

A távlatok nagyon bíztatóak
Puskásék a legjobb példák arra, hogy érdemes küzdeni, 

a munkának meglehet az eredménye
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Az Ipress Center-Vác NB 
I-es együttese az el-
múlt évi bajnoki helye-

zésének köszönhetően a Ma-
gyar Kupa első három fordu-
lójában nem lépett pályára. 
A negyedik körben – a leg-
jobb nyolc közé jutásért – vi-
szont rögtön megkapta a vi-
lág jelenlegi legjobb női csa-
patát. Ráadásul az egy mér-
kőzésen döntő párharcot a 
győriek otthonában kellett 
lejátszani. A végeredmény-
nyel – 26-16 a hazaiaknak – a 
váciak búcsúztak a hazai ku-
pasorozattól. 

Nem úgy a nemzetkö-
zi színtéren, ahol a holland 
VOC Amsterdam volt a mi-
eink ellenfele a legjobb 16 
közé jutásért. A nem túl acé-
los ellenféllel kétszer is fele-
más találkozót vívtak Kon-
koly Csaba tanítványai. A két 
első félidő közül a hazait ki-
lenc, az idegenbelit hét góllal 
nyerték a mieink, ám mind-
két második félidőt elvesz-
tették - itthon kettő, idegen-
ben nyolc góllal. Végül 49-43-
as összesítéssel került a Vác 
a nyolcaddöntőbe, ahol For-

tuna szeszélye folytán a két 
magyar hölgykoszorú egy-
más ellen csatázik. A sorso-
lás szerint február első két 
hétvégéje közül előbb Szé-
kesfehérváron, majd Vácott 
találkozik a Fehérvár KC és 
az IPC Vác. (Fehér Viktor fo-
tója a két együttes legutóbbi, 

30-24-es váci sikerrel végző-
dő, fehérvári bajnokiján ké-
szült.)

Sok szót nem érdemes 
vesztegetni a váci férfi csa-
pat Magyar Kupa szerep-
lésére. Az élvonalban ját-
szó Váci KSE ugyanis az NB 
I-es pontvadászat sereghaj-

tója (PLER Budapest) ellen 
hazai környezetben(!) ka-
pott ki úgy, hogy már hat-
gólos is volt az előnye. Vé-
gül az itt is egymeccses pár-
harcot 25-22-re nyerte a fő-
városi gárda és továbbjutott 
a nyolcaddöntőbe. 

Kereszturi Gyula

Felemás eddig a váci kézilabda együttesek kupaszereplése: a nők a nyolcaddöntőbe jutottak az 
EHF kupában, peches sorsolásuk miatt azonban gyorsan kiestek a hazai sorozatból. A váci férfiak 
kellemetlen meglepetésre ugyanott szintén hamar búcsúztak.

Váci kézilabdás kupaszereplés

A futballt szerető föld-
kerékségen nincs 
olyan ember, aki ne 

emlékezne 1953. novem-
ber 25-re, amikor a londo-
ni Wembley Stadionban a 
hazai pályán 90 éve veret-
len angol válogatottat bri-
liáns játékkal 6-3-ra legyőz-
te Sebes Gusztáv együtte-
se. Grosics, Buzánszky, Ló-
ránt, Lantos, Bozsik, Za-
kariás, Budai II, Kocsis, 
Hidegkuti, Puskás, Czibor 
nevét harsogta a világsaj-
tó, akik a ködös Albionban 
csodát vittek véghez 105 
ezer néző ámulatára…

Az Aranycsapat tagjai kö-
zül sajnos már csak ket-

ten - Grosics Gyula és 
Buzsánszky Jenő - vannak 
köztünk. A két kiváló sport-
ember napjainkban is a lab-
darúgás népszerűsítésével 
tölti ideje javát. A 88 éves 
Buzsánszky Jenő és egy fi-
atal sportszerető hölgy,  
dr. Molnár Andrea három 
éve hozta létre a fentebb 
említett alapítványt, amely 
a kormány által bevezetett 
TAO programnak köszön-
hetően immár 79 ovi-fo-
ci pályát épített fel ország-
szerte.

Ezek egyike a minap 
Dunakeszin felavatott - há-
lóval fedett, műfüves és pa-
lánkkal körülvett, 6x12 mé-

teres - multifunkcionális 
sportpálya, melynek 9 mil-
lió forintos költségéhez 30 
százalék önrésszel járult 
hozzá a városi önkormány-
zat. 

Az avató ünnepségen 
Dióssi Csaba polgármester 
a rendszeres sportolás tár-
sadalmi és városi jelentő-
sége mellett az önkormány-
zat sporttámogató elkötele-
zettségét emelte ki, amely 
sportpályák építésében és 
fenntartásában is megnyil-
vánul. – Nagy lépés kis ci-
pőben! – idézte az alapít-
vány hitvallását Tuzson 
Bence területi fejlesztési 
biztos, aki szerint a sport-
ra, az egészségfejlesztésre 
elköltött pénz többszörö-
sen megtérül, hiszen a léte-
sítmény használata hozzá-
járul a gyermekek testi-lel-
ki gazdagodásához. 

Az ünnepi avatón részt-
vevő óvodások lelkesedé-
sét látva örömmel mondta 
dr. Molnár Andrea, hogy a 
lehető legjobb helyen épült 
fel a sportpálya. A gyerme-
kek az alapítvány elnöké-
vel, dr. Molnár Andreával 
együtt egyszerre kiáltották 
világgá: „Köszönjük, Jenő 
bácsi”

A nemzeti szalag átvá-
gása után az ifjú „kispus-

Nem akármilyen üzenetértéke van annak, hogy a magyar labdarúgás egyik 
legnagyobb világsikerének 60. évfordulója előtt is tisztelegve a legen-
dás Aranycsapat jobbhátvédje, Buzsánszky Jenő javaslatára életre hívott 
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány műfüves sportpályát avatott a dunakeszi 
Eszterlánc Óvodában.

Nagy lépés kis cipőben
A legendák nyomdokaiban

kások, kisbuzsánszkyk, 
kiscziborok” önfeledt játék-
ba kezdtek a műfüves fo-
cipályán, akik közül talán 

lesznek, akik egykor majd 
a nagy elődök nyomdokai 
lépnek…

Vetési imre

www.dunakanyarregio.hu

városi magazin


