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MEGÚJULT A JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ
Balog Zoltán miniszter jelenlétében ünnepélyesen átadták az EU és hazai támogatásból megújult váci Jávorszky Ödön Kórház hotel és pavilon épületeit.  
A sikeres projektnek köszönhetően a kórház ellátási területén – elsősorban váci, szobi, dunakeszi járásban élő – közel 200 ezer ember magas szintű, 
betegközpontú egészségügyi ellátása valósul meg. A fejlesztés megvalósítását 738 millió forinttal támogatta a váci önkormányzat.

Vácon 15 százalékkal csökkent 
a vállalkozások bérleti díja

A FIDESZ-KDNP többség április 15-én döntött arról, hogy a kis és középvállalkozások 
terheinek csökkentése, versenyképességük elősegítése, munkahelyek megőrzése ér-
dekében 15%-al csökkenti a helyiségek bérleti díját.

A rendszerváltás óta ilyenre nem volt pél-
da Vácott, sőt az MSZP-s korábbi város-

vezetése alatt már előfordult, hogy egyet-
len tollvonással a bérleti díjakat 50%-al meg-
emelték – olvasható a városvezetők közlemé-
nyében. 

Vác Város vezetése elkötelezetten törek-
szik a hosszan fenntartható gazdasági sta-
bilitásra és megalapozott szakmai döntések-
kel igyekszik ezen célját elérni. Ehhez feltét-
lenül szükséges, hogy lehetőségeink szerint 
támogatást nyújtsunk a város életében nagy 
szerepet játszó és vállaló vállalkozások szá-
mára.

A FIDESZ-KDNP többség 2010 óta nem 
emelt lakásbérleti díjat, ennek következté-
ben azonban a lakások fenntartása, állag-
megóvásának finanszírozása veszélybe ke-
rült, hiszen a jelenlegi díjak mellett azok re-
zsiköltségei és felújítása kivitelezhetetlenné 
vált. A lakásbérleti díjak, az elmúlt három 
esztendőben nem követték a fenntartáshoz 
elengedhetetlen díjtételek igazítását, így eb-
ben az évben elkerülhetetlenné vált egy 5%-
os emelés, melynek következtében az érin-
tett lakások bérleti díja maximum 325 ft/m2/
hó lett. Ez az emelkedés a lakók számára jó-
val kevesebb terhet jelent, az estleges rezsi 

felhalmozódás vagy állagromlás miatt bekö-
vetkezendő károknál.

Azonban azt el kell mondani, hogy a ko-
rábbi városvezetés és dr. Bóth János polgár-
mestersége alatt évről-évre nagymértékben 
emelkedtek a minden háztartást érintő rezsi-
tételek, melynek következtében az áram ára 
100%-kal a távhő ára pedig 120%-kal növeke-
dett, a szociális lakások bérleti díja 265 %-kal 
emelkedett. 

Ez egy átlagos 50nm-es lakás esetében 
összesen 250.000 Ft rezsi növekedést is 
eredményezett évente. Ennek a kiszámít-
hatatlan és felelőtlen politikai döntés soro-
zatnak nem kíván teret adni a jelenlegi ve-
zetés.

Ezen felül felhívjuk az MSZP frakció figyel-
mét arra, hogy bár természetes folyamat a ko-
rábbi MSZP-s városvezetés, most kisebbség-
ben és ellenzékben lévő tagjaitól, hogy igye-
keznek a város eredményeit is negatív kom-
mentárral ellátni, azonban az MSZP frak-
cióvezetőjének egyre minősíthetetlenebb 
retorikája, szóhasználata, amely nyilvánva-
lóan már csak a "kétségbeesés hangja" a je-
lenlegi hivatal vezetése szerint elfogadhatat-
lan és csak a polgárok elleni morális táma-
dásként értelmezhető.

Tiltakozik az MSZP a szociális lakások 
bérleti díjának 5 százalékos emelése miatt

A váci MSZP frakció támogatja, hogy a kis- és középvállalkozások terheinek mérsék-
lése érdekében a testület 15%-kal csökkentse az önkormányzati helyiségek bérleti dí-
ját, ugyanakkor tiltakoznak az ellen, hogy a szociális lakások esetében 5%-al növeljék 
a lakhatási költségeket. A váci szocialisták üdvözölték, hogy a város nyert az árvízvé-
delmi pályázaton, Bóth János ezzel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy ezt a projek-
tet még az előző ciklusban, az ő polgármestersége alatt indították el.

A váci szocialista frakció közleményben 
tiltakozik az ellen, hogy a város gaz-

dasági bizottságának jobboldali többsége a 
szociális bérlemények díjának 5%-os emelé-
sét javasolta. 

A frakcióvezető közleményében kiemel-
te: az orbáni kormányzásnak köszönhető-
en a gazdasági válság Magyarországon szo-
ciális válságba torkollott, amely Vácon a la-
kosság fizetőképességének csökkenésében, 
a távhődíj- tartozások növekedésében is ér-

zékelhető. Bóth János hozzátette: nem sza-
bad hagyni, hogy a legrászorultabbakon még 
egyet rúgjanak. 

Bóth János a közleményben egyben örö-
mét fejezte ki, hogy a város megkapta a for-
rást a mobilgát építésre, ugyanakkor rámuta-
tott: az előkészítés az előző ciklusban zajlott, 
a támogatási szerződést 2009 novemberében 
írta alá az MSZP-s városvezetés, majd a vá-
lasztást követően a pályázatot átadták az új 
jobboldali vezetőknek.

A Jávorszky Ödön Kórház 
aulájában rendezett áp-
rilis 27-ei ünnepségen 

az emberi erőforrások minisz-
tere mellett számos országos 
és megyei egészségügyi intéz-
mény vezetője, a szaktárca ma-
gas rangú képviselői, a társa-
dalmi élet, az egyházak veze-
tői, a régió országgyűlési kép-
viselői, a települések polgár-
mesterei vettek részt.

Elsőként Sámoly György, a 
váci kórház főigazgatója kö-
szöntötte az ünneplőket, aki 
avatóbeszédében kiemelte: az 
uniós és hazai támogatás jó-
voltából csaknem 200 ezer, fő-
ként Vác, Szob és Dunakeszi 
környékén élő ember egész-
ségügyi ellátása válhat euró-
pai színvonalúvá. Az ünnep 
pillanataiban visszatekintett a 

kezdetekre, arra a hosszú, rö-
gös útra, amelyen végig halad-
tak a projekt megvalósítása so-
rán. „2009-ben, a kórház akko-
ri vezetése nagyon örült a pá-
lyázat sikerének, de senki sem 
számított rá, hogy a megvaló-
sítás ilyen hosszú és fáradtsá-
gos lesz” – ismerte el tárgyi-
lagosan a főigazgató. Sámoly 
György a nem várt problémák 
sorát említve, külön szólt ar-
ról, hogy csak harmadik alka-
lommal volt eredményes a ki-
vitelezői közbeszerzési pályá-
zat. Nem kis nehézséget oko-
zott, hogy az ÁFA mértékét 
kétszer is emelték a rekonst-
rukció alatt. Pár hónapos csú-
szást idézett elő az is, hogy – a 
kórház állami tulajdonba véte-
lével – változott a projektgaz-
da is. Az előre nem tervezhe-

tő problémák megoldása több 
százmillió többlet költséget 
rótt a fenntartóra – húzta alá 
a főigazgató, aki bejelentette: 
a projekt során az átalakítás-
sal és az új épületrészek építé-
sével korszerűsítésre került a 
kórház jelentős része, és a pa-
vilonok mindegyike, közel net-
tó tízezer négyzetméter újult 
meg. A felújított, komfortossá 
alakított kórtermek 426 ágyat 
érintettek. A társszakmák op-
timálisabb elhelyezése is meg-
történt. A projekt által érintett 
területen teljes körű akadály-
mentesítést hajtottak végre. 

A kiemelt szempont volt az 
energiatakarékos építőanyag-
ok beépítése, a korszerű hő-
szigetelés kialakítása, az ener-
giatakarékos fényforrások fel-
használása. Mindezek mellett 
új épületgépészeti berendezé-
si tárgyak kerültek felszerelés-
re. - Még a nyáron sor kerülhet 
az elavult orvosi eszközpark 
cseréjére is a Gyógyszerésze-
ti és Egészségügyi Minőség- 
és Szervezetfejlesztési Intézet 
(GYEMSZI) anyagi támogatá-
sának köszönhetően – fogal-
mazott Sámoly György főigaz-
gató, aki szerint az ember szá-
mára, a pénzzel meg nem vehe-
tő legértékesebbet, az egészsé-
get szolgálja ez a fejlesztés.  

Balog Zoltán miniszter be-
vezetőjében az elmúlt húsz év-
ben elavult nagy ellátórend-
szerek - köztük az egészség-
ügy - szükségszerű átalakítá-
sáról beszélt. Mint mondta: a 
kormány három évvel ezelőtt 
"vett egy nagy levegőt", s hoz-
zálátott ezeknek a struktúrák-
nak a megváltoztatásához an-

nak reményében, hogy jobban 
működnek majd az állami és 
önkormányzati ellátórendsze-
rek. "Bízom benne, hogy ennek 
az átalakulásnak a lakosság 
döntő többsége a nyertese lesz" 
- mondta Balog Zoltán, aki hoz-
zátette: ”Három év után láthat-
juk az átalakítás gyümölcsét, 
kimondhatjuk, hogy érdemes 
volt többet dolgozni, felvállal-
ni a nehéz helyzeteket is.” Majd 
elismerését fejezte ki a kórház-
rekonstrukcióban résztvevők-
nek. A mostani avatás üzene-
te, hogy "mégiscsak haladunk", 
mint ahogy a nemrég átadott 
11 milliárdos győri kórházpro-
jekt vagy a hamarosan megva-
lósuló miskolci és számos más 
egészségügyi beruházás is a 
fejlődést igazolja - tette hozzá. 
A "rögös utat" végigjáró váci 
beruházásról szólva kiemelte: 
a cél, hogy a legjobb ellátást 
kapják itt a betegek, gyógyító-
ik pedig jól érezzék magukat a 
modernizált intézményben.

A tárcavezető ünne-
pi beszédében kiemelte: a 
hungarikumnak számító, a vi-
lágon egyedülálló védőnői há-
lózat megerősítését tűzte ki 
célul a kormány. Bejelentette, 
hogy május közepétől Bábiné 
Szottfried Gabriella, Vác tér-
ségének fideszes országgyűlési 
képviselője miniszteri biztos-

ként irányítja a 700 millió forin-
tos uniós támogatással megva-
lósuló magyar védőnői hálózat 
megújítását, aki civil pályáját 
diplomás nővérként a váci kór-
házban kezdte.

Stefka Nóra, a GYEMSZI ál-
talános főigazgató-helyettese 
a fenntartó nevében egyebek 
mellett azt mondta: ez a pro-
jekt is ékes bizonyítéka an-
nak, hogy az egészségügyi in-
tézmények állami tulajdon-
ba vétele kifejezetten segíti a 
megújulást.

Bábiné Szottfried Gabriel-
la országgyűlési képviselő sa-
ját szakmai életútján keresz-
tül mutatta be a Szőnyi Tibor 
majd a mai Jávorszky Ödön 
Kórház fejlődését, elkötelezett 
gyógyító tevékenységét, a ma-
gas színvonalú betegellátást. 
Köszönetet mondott a kórház-
ban dolgozó kollégái áldozatos 
helytállásáért. – Büszkék va-
gyunk Jávorszky Ödön és Ar-
gentin Döme példás életútjá-
ra, akik a magyarság és a váci 
emberek egészségéért munkál-
kodtak. Büszkék vagyunk rá-
juk, mint ahogy önökre is ked-
ves kollégák! – zárta köszöntő-
jét a város országgyűlési képvi-
selője. 

Fördős Attila, Vác város 
polgármestere a helyi önkor-
mányzat erőfeszítéseit vet-

te sorra, aki kijelentette; már 
a kezdetekkor látható volt, 
hogy forráshiányos a beru-
házás. Emlékeztetett rá, hogy 
az elmúlt években különbö-
ző jogcímeken összesen 738 
millió forinttal támogatták 
a kórházat, s partnerek vol-
tak abban is, hogy Vác és tér-
ségének vállalkozói 350 mil-
lió forintnyi munkához jussa-
nak a nagyberuházás révén. 
Fördős Attila bejelentette, 
hogy a kórházat 2013. május 
1-jén 95 százalékos készültsé-
gi szinten adták át a jogutód-
nak. Az önkormányzat műkö-
dési bevételei 2009-es eszten-
dőhöz képest felére csökken-
tek, ám a város mégis vállalta 
a kórház műszaki megújulá-
sának támogatását, mert fon-
tosnak tartja, hogy az egész-
ségügyi szolgáltatás európai 
színvonalon valósuljon meg – 
mondta Fördős Attila polgár-
mester.   

Az ünnepi beszédek után 
Fördős Attila polgármester, 
Balog Zoltán, az emberi erőfor-
rások minisztere, Stefka Nóra, 
a GYEMSZI általános főigazga-
tó-helyettese és Sámoly György 
főigazgató a nemzetiszínű sza-
lag átvágásával ünnepélyesen 
átadták a korszerűsített váci 
Jávorszky Ödön Kórházat. 

Vetési imre
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Hármas ünnep Dunakeszin 
Dunakeszi polgárai számára az idei május elseje nemcsak a tradicionális majális él-
ményét jelentette. Hármas ünnep volt ez a jeles nap a város lakói életében, akik szí-
nes ünnepség keretében vehették birtokba az immáron ismét Magyarság névre ke-
resztelt egykori Vasutas sportpályát. Látványos verseny keretében avatták fel hazánk 
egyik legkorszerűbb BMX centrumát, melynek építéséhez 30 millió forinttal járult hoz-
zá a városi önkormányzat.

Az esemény jelentőségét méltatva ünnepi 
köszöntőjében Dióssi Csaba polgármes-

ter, a város fideszes országgyűlési képviselő-
je kiemelte: „Május elseje nekünk azért is na-
gyon jelentős, mert a kormány tavalyi döntése 
alapján Dunakeszinek adta a hosszú évtizede-
ken keresztül a MÁV fenntartásában működő 
állami tulajdonban lévő Vasutas sportpályát, 
melyet ma ünnepélyesen is birtokba vehetünk. 
Azt a nagy múltú sportpályát, melyet a múlt-
század húszas-harmincas éveiben Magyarság 
néven ismert mindenki.”

A városvezető tájékoztatta az ünneplő kö-
zönséget, hogy a sportpályát az állam díjmen-
tesen adta az önkormányzat tulajdonába, me-
lyen tavaly ősszel kiépítették a közvilágítást, 
a jelentős gépkocsi forgalom igényeit kielégít-
ve újabb parkolók kerültek kialakításra, és 
elkészítették a műfüves pályát is. „A fiatalok 
nagyon régi vágya vált valóra azzal, hogy ma 
felavatjuk hazánk egyik legmodernebb BMX-
pályáját, melynek megépítését a városi kon-
zultációban résztvevők 95 %-a támogatta.” – 
mondta Dióssi Csaba, aki a többezres ünneplő 
közönségnek nagyon jó szórakozást, kellemes 
majálist kívánt.

S valóban minden feltétel adott volt az önfe-

ledt kikapcsolódáshoz, hiszen a ragyogó nyá-
ri napfényes időjárásban kedvükre válogat-
hattak a rendkívül gazdag programok közül 
majálisozók. Kulturális és sportműsorok so-
kasága várta az érdeklődőket, népszerű volt 
az iskolák Játék határok nélkül izgalmas ver-
senye, miként a tánc- és harcművészeti be-
mutatók sora, a 8 és 16 kilométeres terepfu-
tás résztvevőinek tiszteletre méltó küzdelme 
a hőséggel és a kilométerekkel. A bátrak a dél-
utáni órákban élvezhették a hőlégballon egye-
dülállóan izgalmas és látványokban gazdag 
élményét. Idén is zakatolt a kisvasút, a szom-
szédságában pedig az igazi vasúti üzemben, a 
Bombardier MÁV Kft. műhelycsarnokaiban te-
hettek látogatást az érdeklődők.

A pártok ízletes bográcsgulyásra és kötet-
len beszélgetésre invitálták a választópolgá-
rokat, idén is volt lufiosztás az önkormány-
zat sátránál, de aki úgy érezte, hogy „felment 
a vérnyomása”, annak a Vöröskereszt aktivis-
tái helyszíni méréssel és életmódtanáccsal 
szolgáltak. 

A jó hangulatú és színes programokban bő-
velkedő dunakeszi majális Kasza Tibi ferge-
teges koncertjével zárult a késő esti órákban.

(Vetési)

Sportpályát és BMX centrumot avattak a majálison
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Püspöki áldás 
a cukorból készült 
székesegyházra

Beer Miklós váci megyéspüspök május 3-án, pén-
teken este a Pannónia Házban (Vác, Köztársaság 
út 19.) megáldotta Haraszti Béla Venesz-díjjal ki-
tüntetett mestercukrász kiállítását.

A 81 éves, életműdíjas cukrász porcukorból készült 
mesterműveit Vácra hagyományozta, így állandó 

kiállítást ajándékozott a városnak, amelyben megta-
lálható a váci székesegyház és a Kőkapu mása is.

A kiállítás szervezői mindenkit szeretettel várnak a 
rendkívüli alkotás megtekintésére.
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Másfél milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a város

A MEGELŐZÉS FONTOSABB: 
44 szénmonoxid érzékelő készüléket 
adott át a váci katasztrófavédelem

Negyvennégy darab szénmonoxid érzékelő készüléket adott át április 23-án a váci 
hivatásos tűzoltóságon Ürmösi Károly tűzoltó őrnagy, a tűzoltóság parancsnoka 
és Nagy Gábor tűzoltó alezredes, a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezető-
je. Az eszközöket nyolc település – Dunakeszi, Göd, Kismaros, Letkés, Őrbottyán, 
Szokolya, Vác és Váchartyán - vette át, amelyeket a közintézmények között osztják 
szét. Vácra pl. kilenc darab, Dunakeszire hét készülék került.

Nagy Gábor arról be-
szélt a megjelent te-
lepülési képvise-

lőknek: a katasztrófavéde-
lem felismerte, hogy a meg-
előzés fontosabb és kisebb 
költséggel is jár, mint a be-
avatkozások.

- Az Országos Tűzmegelő-
zési Bizottság nagy mennyi-
ségű szénmonoxid érzékelő 
készüléket szerzett be, me-
lyeket a váci térségben pá-
lyázat útján juttatunk el a 
települések közintézménye-
ibe. A több éves statiszti-
kai adatok sajnos azt mutat-
ják, hogy minden évben egy-
re nagyobb számban kell be-
avatkoznunk a szénmonoxid 
okozta balesetek miatt. Saj-
nos az is tény, hogy orszá-
gosan nagyon sokan halnak 
meg szénmonoxid mérgezés-
ben - mondta.

A Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság és a Pest Me-
gyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

első körben az önkormány-

zati és az állami fenntartású 
intézményeket látja el ezzel 
a korszerű eszközzel, mely-
nek használata emberélete-
ket menthet meg. 

A tragédiák megelőzé-
se érdekében – készülve a 
következő fűtési szezonra 
– adták át a készülékeket. 

Dunakeszin az Eszterlánc 
Óvoda 3 db, a Fazekas Mi-
hály Általános Iskola, a Ne-
velési Tanácsadó, a Polgár-
mesteri Hivatal és a Napsu-
gár Idősek Otthona 1-1 da-
rabot kapott, melyeket dr. 
Molnár György, Dunakeszi 
jegyzője vett át. 

Vácon kilenc helyre kerül 
ki az átadott érzékelő esz-
köz. Kapott az Árpád Feje-
delem Általános Iskola, a 
Földváry Károly Általános 
Iskola, a Juhász Gyula Ál-
talános Iskola, a Petőfi Sán-
dor Általános Iskola, a Rad-
nóti Miklós Általános Is-
kola, a Vám utcai óvoda, a 
Boronkay György Műszaki 
Középiskola, Gimnázium és 
Kollégium, a Cházár András 
TCKI konyhája és a Simon 
Antal tagintézmény. A Vácra 
kerülő mérőket Mokánszky 
Éva, a város közbiztonsági 
referense vette át.

Furucz AnitA

Fotó: KesziPress

Jó ütemben épül 
a nagymarosi árvízi védvonal

Járási ügysegéd kedden és 
csütörtökön tart fogadóórát Fóton

Új szociális rendelet Fóton

Nagymaroson már ja-
vában folyik az árví-

zi védvonal kiépítése, mely 
közel 2,4 kilométer hosszan 
védi meg a települést a Duna 
magas vízállásától. A város 
mintegy 1,2 milliárd visz-
sza nem térítendő támoga-

tást nyert a projektre, amely 
még 2012 nyarán indult el. 
Bár már látványos az épít-
kezés, hiszen, aki végigsé-
tál a nagymarosi Duna-par-
ton, az láthatja a kőből épült 
falszakaszokat, de a befeje-
zés még odébb van. A tervek 

szerint 2014 januárjában ké-
szül majd teljesen el a védvo-
nal, amely a 2006-os, eddig 
legmagasabb vízállásnál is 
megvédi a település lakóit.

Furucz AnitA

Fotó: KesziPress

Chrobák Zoltánné dr., Fót jegyzője értesíti a te-
lepülés polgárait, hogy a Dunakeszi Járási Hi-

vatal heti rendszerességgel települési járási ügy-
segéd útján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal-
ban, az Ügyfélszolgálaton kihelyezett ügyfélfoga-
dást tart.

Az ügyfélfogadás időpontja: 
kedd 09.00-12.00 és 13.00-16.00 óra, 
csütörtök 09.00-12.00 és 
13.00-16.00 között.
A Járási Hivatal feladatkörébe tartozik az aláb-

bi ellátások megállapítása és a velük kapcsolatos 
ügyintézés: - ápolási díj (súlyosan fogyatékos, tar-

tósan beteg 18 év alatti személy ápolását végző, va-
lamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos 
személy ápolása esetén),

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
megállapítása szociális alapon,

- időskorúak járadéka,
- alanyi jogon és normatív alapon nyújtott 

közgyógyellátás.
A települési járási ügysegéd feladata: a felsorolt 

ügyekben átadja a kérelem-nyomtatványokat, segít 
azok kitöltésében, átveszi a kitöltött nyomtatványt 
és a kérelemhez csatolandó iratokat, melléklete-
ket, illetve az átvett iratokról másolatot készít.

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az április 17-i rendes ülésén új szociá-

lis rendeletet alkotott, amely 2013. május 1. naptól 
lép hatályba – olvasható Chrobák Zoltáné dr. jegy-
ző közleményében. A 16/2013. számú önkormány-
zati rendelet, amely a szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, va-
lamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások helyi szabályairól szól, egységes szerke-
zetben megtekinthető Fót Város Önkormányzata 

hivatalos honlapján (www.fot.hu), valamint a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati iro-
dájában. A kérelmek formanyomtatványai a hon-
lapról letölthetők, illetve az ügyfélszolgálati irodá-
ban rendelkezésre állnak.

Változott a támogatások kifizetési módja: A 2013. 
május 1-je után benyújtott kérelmek esetében az el-
látások kifizetése folyószámla utalással, vagy pos-
tai úton fog történni. Házipénztárban csak rendkí-
vüli esetben lehet a támogatásokat felvenni.

MOBILGÁT ÉPÜL A VÁCI DUNA-PARTON
A váci polgármester és a két alpolgármester aktuális várospolitikai témákról tartott minapi sajtótájékoztatóján bejelentették, hogy másfél milliárd fo-
rint, önrészt nem igénylő, vissza nem térítendő pályázatot nyert Duna-parti mobilgát építésre a város. 

Fördős Attila polgár-
mester bevezetőjében 
kitért azokra a pályá-

zatokra, melyeket a jelenle-
gi városvezetés ideje alatt va-
lósítottak meg, vagy fognak 
megvalósítani. Külön hang-
súllyal beszélt a két és félmil-
liárdos kórház rekonstrukció-
ról, melyet több mint 700 mil-
lióval támogatott a város. Is-
mertette azokat a munkálato-
kat, melyeket a Főtér Főutca 
átépítés második ütemének 

befejezéseként elvégeztek a 
Széchenyi utca felújításával 
együtt. Kitért arra, hogy a 
Nemzet Sportvárosa címmel 
büszkélkedő települést irá-
nyító önkormányzat fontos-
nak tartja a sportolás feltétel-
rendszerének javítását, mely-
nek érdekében példaként 
hozta fel az új műfüves pálya 
megépítését, a sportcsarnok 
tetejének rekonstrukcióját, a 
közvilágítás modernizálását. 

A polgármester arról is tá-

jékoztatta a sajtó megjelent 
képviselőit, hogy a legutób-
bi ajánlat szerint a korábbi 
kommendánsi épületet az ál-
lam 50 %-ban térítésmente-
sen adná át a városnak. Mint 
mondta, ez a tervek szerint 
szociális lakásépítési prog-
ramhoz biztosít majd lehető-
séget. Végül bejelentette, hogy 
Vác a mobilgát pályázaton 
másfél milliárd forintot nyert.

- Ez egy óriási eredmény, 
különösen annak függvé-

nyében, amit mindenkinek 
tudnia kell, hogy Közép-Ma-
gyarországon korlátozott 
számú pályázatok vannak, 
korlátolt lehetőségekkel, hi-
szen a budapesti agglomerá-
ció nagyjából ezeknek a pá-
lyázatoknak a nagy részét le-
fedi. Ugyanakkor a követke-
ző ciklusban a lehetőségek 
csökkennek Budapest fejlett-
sége okán, emiatt még keve-
sebb pénz áll majd rendelke-
zésre, hogy a térségünk fej-

lődjön – vázolta fel a várha-
tó lehetőségeket Fördős At-
tila, aki elmondta, a pályázat 
100 %-os támogatású, vagyis 
nem igényel önrészt. Kiemel-
te, a pályázat sikere érdeké-
ben intenzív lobbi tevékeny-
séget fejtett ki Pető Tibor al-
polgármesternek. 

A fideszes alpolgármes-
ter szerint az elnyert összeg-
gel megvalósuló projekt ha-
tékony árvízvédelmet tesz 
majd lehetővé Vácon, mely-

nek megvalósítási folyama-
tai a közeljövőben indulnak 
el. - Mivel az előző ciklusban 
ez nem nyert támogatást, így 
az elkövetkező évben egy na-
gyon feszített projekt-ütem-
ben, projekt-tempóban kell 
ezt megvalósítani, de ahogy 
ezt a polgármester úr említet-
te, az előző két befejezetlenül 
megkapott projektnél hason-
lóképpen volt – tette hozzá 
Pető Tibor alpolgármester.

A szerK.
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Az MSZP Vác Városi Szervezete május 1-je alkal-
mából, a szolidaritás jegyében sikeres ruhagyűj-
tést szervezett Deákváron.

Ruhagyűjtés 
a szolidaritás jegyében 

Mint arról dr. Bóth János városi pártelnök és Kiss 
Zsolt János, Pest megye 4. számú választókerü-

leti kampányfelelős Szerkesztőségünket tájékoztatta 
a civilek által összegyűjtött ruhákat május 2-án átad-
ták a Szociális Szolgáltatás Háza képviselőinek. 

Az ellenzéki párt helyi vezetői köszönetüket fejezik 
ki az adakozók nemes támogatásáért.

Mezőgazdasági szakkiállítás a sződligeti Floch-pusztán
Április 27-én rendezték meg a Regionális Mezőgazdasági Szakkiállítását a váci Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola. A sződligeti 
Floch-pusztán rendezett nyílt napra ezúttal is sokan látogattak ki, akik a szervezőknek köszönhetően rendkívül kellemes és hasznos programo-
kon vehettek részt. 

A hatalmas területet 
felölelő tangazdaság-
ba ellátogató felnőt-

tek és gyerekek sokaságát 
érdeklődésünknek megfe-
lelő programok és bemuta-
tók várták. A szervezők kü-
lön programokkal kedves-
kedtek a gyerekeknek, akik 

pl. lovagolhattak, megsimo-
gathatták az állatokat, meg-
ismerhették a kukorica csép-
lés ősi mesterségét, felülhet-
tek a legendásan híres trak-
torok nyergébe… Ezúttal 
sem maradhatott el a váci 
huszárok látványos bemuta-
tója, a helyszínen főzött ízle-

tes étkek megkóstolása, de a 
felnőttek megízlelhették a fi-
nom borokat, miközben él-
vezhették a színpadon fellé-
pő művészeti együttesek lát-
ványos produkcióit is. 

A regionális gazdanap a 
szórakozás, a kellemes hét-
végi kikapcsolódás mellett 
a pályaválasztás előtt álló 
fiatalok számára jó alkal-
mat kínált, hogy megismer-
jék e szép és rendkívül fon-
tos szakterületet. A Vidék-
fejlesztési Minisztérium és a 
váci szakiskola közös fenn-
tartásában működő tangaz-
daság a hétvégi nyílt nap 
nagyszerű programjaival is-
mét bizonyította, hogy mi-
lyen értékes és tartalmas pe-
dagógiai és szakmai munkát 
végeznek a hétköznapok so-
rán. 

B. szentmártoni

Fotó: KesziPress

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

Idén is sikeres volt az Európa Fesztivál
Hazánk 2004-es uniós csatlakozására emlékezve Vácon idén is megrendezésre került az Európa Fesztivál, amely április utolsó szombatján adott ingye-
nes szórakozási lehetőséget a váciaknak és a Dunakanyar Szívébe ellátogató vendégeknek.

Nyitó programként a délelőtti órákban 
Kápolnai Jenő vezetésével a Váci If-
júsági Fúvószenekar adott jó hangu-

latú koncertet a térre látogató közönségnek. 
Egy órától a váci és Vác környéki táncisko-
lák növendékei szórakoztatták az érdeklődő-
ket, felléptek a Silverstar Művészképző Isko-
la, a Dancer Shadows Tánciskola, a Bolero 
Táncsport Egyesület és a Dynamic táncstú-
dió táncosai. Őket követték a Gyémánt Mu-
sical Stúdió növendékei, akik ezúttal is bizo-
nyították kifinomult énektudásukat, majd az 
Acoustic Trio. hu zenekar által előadott régi 
magyar slágerekre táncolhatott a közönség. 
A váci Kitti Live zenekar a rock és a blues 
zene kedvelőinek mutatta be nagy sikerű 
műsorát. A színpadi program zárásaként a 

legendás Piramis együttes adott fergeteges 
koncertet 2500 ember előtt.

Délután kettőtől este hatig folyamatos kéz-
műves foglalkozásokkal várták a kicsiket és 
nagyobbakat. A lebonyolításban segédkezett 
a váci Rendőrkapitányság, a Váci Mentőállo-
más és a Váci Tűzoltóság munkatársai, akik 
szolgálati járművek bemutatóit biztosították 
a gyermekek számára.

Vác Város Önkor-
mányzata és a Ma-
dách Imre Művelődé-
si Központ rendezésé-
ben megvalósult Euró-
pa Fesztivál program-
jait az OTP Bank Nyrt. 
támogatta.
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A Hősök Emléktemplomáért tartott jótékonysági koncertet Vácon Mága Zoltán hegedűművész, aki 
a Vác-Alsóvárosi Református Misszió Egyházközségnek ajánlotta fel segítségét, hogy be tudják fe-
jezni a Damjanich téri Hősök Emléktemplomának építését. A teltházas programon közel félmillió fo-
rint gyűlt össze. A teljes befejezéshez közel 50 millió forintra lenne szükség.

Hatalmas siker, telt 
ház – ez jellemez-
te Mága Zoltán kon-

certjét, melyen közel ötszá-
zan vettek részt a Madách 
Imre Művelődési Központ-
ban. A hegedűművész és ze-
nekara olyan hangulatot va-
rázsolt a színpadra, ame-
lyet csak ritkán tapasztal-
hat meg az ember. Többször 
hosszú vastapssal köszön-
te meg a közönség a művész 
hegedűjátékát. 

Az este végén Csuka Ta-
más nyugalmazott tábori 
püspök, református lelkész 
egy Bibliával ajándékoz-
ta meg a hegedűművészt, 
Fördős Attila polgármes-
ter pedig a város ajándékát 
adta át Mága Zoltánnak és 
egy-egy virágcsokrot a két 
vendégművésznek, Pándi 

Piroskának és Cserpes La-
urának. A majdnem három 
órás koncert végén perce-
kig zúgott a vastaps, a kö-
zönség pedig felállva kö-

szönte meg a felejthetetlen 
produkciót.

A rendezvény védnökei: 
dr. Beer Miklós megyéspüs-
pök, Fördős Attila Vác vá-

ros polgármestere, és Beth-
len Farkas Verőce polgár-
mestere voltak.

KéP és szöVeg: 
Furucz AnitA

Közel félmillió forint gyűlt össze 
Mága Zoltán jótékonysági koncertjén 

– Miért ez a kivételezett al-
kalom? - kérdezem Turai Já-
nost, a Váci Zsidó Hitközség 
elnökét, a Magyar Zsidó Kong-
resszus Külügyi Bizottságának 
tagját - akit a világ kongresz-
szus küldötteként üdvözölhe-
tünk.

– Valóban kivételezett al-
kalomról beszélhetünk, első-
sorban hazánkban él Euró-
pa második legnagyobb zsi-
dó közössége - nem beszél-
ve a határokon kívül rekedt 
magyar ajkú zsidóság jelen-
tős létszámáról - mi őket is 
hozzánk tartozóknak tekint-
jük. A rasszista, antiszemi-
ta nézetek erősödése erő-
sen nyugtalanítja a közösség 
minden tagját.

– Demonstrálni akarják, 
hogy szolidárisak a magyar 
zsidósággal.

- Nagyra becsülik a Magyar 
Kormány és személy szerint 

Orbán Viktor miniszterelnök 
kiállását a magyar zsidóság 
mellett. Külön értékelik és 
méltatják a Holokausz-2014 
Emlékbizottság tevékenysé-
gét, követendő szép gesztus-
nak tartják a zsidó emlékek, 
és történelmi emlékhelyek 
felújítását, a holokauszt va-
lós történetének oktatását. 
A kongresszus munkájában 
közel 500 küldött vesz részt, 
különböző szekciókban. Én 
az eredeti tisztségemből adó-
dóan a Kárpát-medencében 
élő zsidóság szociális problé-
máival kívánok foglalkozni, 
felszólalásomban. Remélem, 
hogy a kongresszus meg-
rendezése és annak munká-
ja nagymértékben erősíti a 
magyar zsidóság tekintélyét, 
méltó helyét az egyetemes 
zsidóságon belül.

– Köszönöm az interjút.

KrAsznAy zoltán

Az 1936-ban Genfben alakult Zsidó Világkongresszus, 
amely több mint száz országból rendelkezik tagsággal 
május 5-7. között Budapesten ülésezik. A New-York-i 
székhelyű szervezet a világ zsidóságának érdekeit kép-
viseli, és az első alkalom, hogy Izraelen kívül tartja köz-
gyűlését.

Budapesten ülésezik 
a Zsidó Világkongresszus

Interjú Turai Jánossal, 
a Váci Zsidó Hitközség elnökével

FELSZÍNRE KERÜLTEK AZ ÉRTÉKEK: 
A Kossuth-díjas Gádor kerámia szobrai díszítik a Pannónia Ház udvarát
A művészetpártoló lokálpatrióta összefogásnak köszönhetően immáron – hosszú évek méltatlan „száműzetése” után - méltóhelyre kerültek a kétsze-
res Kossuth-díjas Gádor István keramikusművész páratlan értékű szobrai. A váci Pannónia Ház udvarában kialakított szabadtéri galériát Fördős Attila 
polgármester nyitotta meg.

A sajtó számára szerve-
zett megnyitón Papp 
László, a kiállítás ku-

rátora szenvedéllyel telített 
szeretettel beszélt Gádor Ist-
ván páratlan értékű alkotá-
sairól, melyek hosszú éve-
ken át a pince mélyén poro-
sodtak. 

- A nagy munka közepette 
csak egy percre állunk meg. 
Egy munkafázis véget ért: ki-
hoztuk ide az udvarra a pin-
céből, a 25 éves rabságukból 
ezeket a kerámiákat. Meg kel-
lett küzdeni, míg ki tudtuk 
hozni őket a pincéből. Vácon, 
a Kultúra Magyar Városában 
az ország leghíresebb kera-
mikusának 25 éve egy pincé-
be beömlesztve tárolták az 
anyagát. Ez a kultúra elleni 

vétség volt – mondta leplezet-
len szenvedéllyel.  

Gádor István Zsolnay por-
celánból készült munká-
it Zubovits Győrkös Erzsé-
bet szobrászművész restau-
rálja. Elmondta, hogy a pol-
gármester művészetpártoló 
és támogató elkötelezettségé-
nek köszönhetően kezdhet-
ték el Gádor István alkotása-
inak a feltárását. Papp Lász-
lóval közösen végzett munká-
juk eredményeként reményeik 
szerint Gádor István alkotá-
sainak színes palettáját már 
az idei Váci Világi Vigalom kö-
zönsége megismerheti.  

A polgármester több-
ször is köszönetet mondott 
Papp Lászlónak és Zubovits 
Győrkös Erzsébetnek munká-

jukért és méltatta Gádor Ist-
ván tevékenységét és ismer-
tette életét. 

- Gádor István kétszeres Kos-
suth-díjas keramikusművész 
volt (1891-1984), akinek mű-
vei 30 évig pincében hevertek. 
Ő a modern magyar kerámia 
megteremtője és a magyaror-
szági kerámiagyártás legna-
gyobb mestere. Élete során 
mintegy harminc szabadtéri 
térplasztikát készített, melyek 
Pécsett, Siklóson, Abaligeten, 
Herenden, Egerben és Helsin-
kiben vannak felállítva. 1972-
77 közötti legszebb térplasz-
tikái több, mint huszonöt éve 
- azzal a páratlan életművel 
együtt, melyet Vácnak adomá-
nyozott - egy lepusztult pince 
mélyén vártak jobb sorsukra. 
Ezeknek a térplasztikáknak 
az alapanyaga mázas porcelán, 
melynek elemei a Zsolnay gyár-
ban készültek – mondta Fördős 
Attila, aki idézte a művész tér-
plasztikáról vallott gondolata-

it: „Munkáimat fehéren hagy-
ván, gondoltam, hogy a szabad-
ban az a legjobb. A természettel 
nem lehet színben versenyezni. 
A fehér a legtermészetesebb 
és a legszebb szín, amit oda-
állíthatok. Ez lesz igazán össz-
hangban a fű, az ég és a virá-
gok színével. A természet tele 
van csodálatos szépségekkel, 
s a művész feladata, hogy fel-
tárja őket, felmutassa azokat 
a dolgokat, amelyek mellett az 
emberek általában elmennek. 
De ez önmagában kevés.  Mes-
terséges környezetünknek, tár-
gyi világunknak is esztétikus-
nak kell lenni, mert végső cé-
lunk, hogy az életünkben min-
denütt a szépség uralkodjék.”

Papp László elmondta: a 
most kiállított művek, csak tö-
redéke a pincében lévőknek. A 
végső cél, az hogy Vác városa 
Magyarország egyedülálló ke-
rámiacentruma legyen.

V. i.
Fotó: KesziPress
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A többezres vendégseregből, akik először látogattak el a sződligeti Kincsem Lovardában rendezett 
nyílt napra, azok bizonyára rácsodálkoztak, hogy az óriási forgalmat bonyolító kettes főút és a vas-
út között egy csábítóan szép erdővel és zöldmezővel borított vadregényes táj köszöntötte a termé-
szet- és sportkedvelőket. 

Ebben a gyönyörű ter-
mészeti környezetben 
működik a Kincsem 

Lovarda, amelynek üzemel-
tetője, a Metállker Bt. április 
21-én rendezte meg a Tavasz-
nyitó nyílt nap és háziverseny 
programjait. Az időjárás ezút-
tal kegyeibe fogadta a rendez-
vényt, amely bővelkedett lo-
vas versenyekben és bemuta-
tókban. A 3,6 hektáron elte-
rülő lovarda szabványos ver-

senypályája – amely országos 
szintű ugró és western verse-
nyek rendezésére egyaránt al-
kalmas - ezúttal a tehetséges 
fiatalok és tapasztalt felnőtt 
lovasok látványos bemutató-
ival vonzotta a szakértő pub-
likumot. Egész nap egymást 
követték a látványos bemuta-
tók és versenyek. A hirtelen 
jött kánikulai meleg ellenére 
mindvégig kitartott a közön-
ség, amely lelkes tapssal ju-
talmazta a quarter és az óri-
ási fríz lovakon délcegen lo-
vagló versenyzők látványos 
és bátor produkcióit. Dübör-
gött a föld a porfelhőbe bur-
kolódzó fogatok parádés ver-
senyekor... 

A bemutatón legalább negy-
venen szálltak nyeregbe, hogy 
elnyerjék szakértő zsűri és a 
többezres lelkes közönség el-
ismerését. A versenyzők kö-
zött a legfiatalabb egy hat 
éves kislány volt, akit külön 
díjjal jutalmaztak a szerve-
zők, de kijutott az elismerés-
ből a fogathajtóknak és a leg-
jobban öltözött lovasnak is. 

A nagyszínpadon egész-
nap szólt a zene, stílszerűen 
country zenészek és táncosok 
ragadtatták tapsra az aszta-

loknál helyet foglaló vendége-
ket, akik jó étvággyal fogyasz-
tották az ízletes sültkolbászt, 
a lángost, kürtöskalácsot, a 
bográcsban főzött gulyást, no 
és habzó sört… 

A jó kedvű emberek soka-
ságát látva méltán volt elége-
dett a terület két tulajdonosa, 
Gusztos Gábor és Gruber Pé-
ter, akik a jelek szerint hoz-
záértő üzemeltetőkre talál-
tak a Metállker Bt. tulajdono-

saiban. – Igazi profik, reme-
kül megszervezték a mai nyílt 
napot is, amely látványos és 
rendkívül hangulatos progra-

mokban bővelkedik – mond-
ta elismerően Gruber Péter. 
– Három éve volt az első nyílt 
napunk, amely mára egy re-
gionális sport-, szabadidő és 
kulturális rendezvénnyé nőt-
te ki magát. A Kincsem Lo-
vardában 20 lovat bokszban, 
negyvenet pedig ridegtartású 
feltételek mellett tudunk el-
helyezni – tette hozzá a vállal-
kozó, aki bemutatta a kultu-

ráltan kialakított istállókat, 
amelyek mellett öltözők, és 
teljes körűen kiépített infrast-
ruktúra garantálja a vendé-
gek kényelmét.  – Folyamato-
san fejlesztjük a bértartás fel-
tételrendszerét, de mind szé-
lesebb igényt kielégítve – az 
országos szintű ugró és wes-
tern versenyek, túra lovaglá-
sok szervezése mellett – okta-
tással is foglalkozunk – tájé-
koztatott Gruber Péter. 

A nagysikerű rendezvény há-
ziasszonya hazánk egyik leg-
népszerűbb színművésznője, 
Csomor Csilla volt, aki a Duna-
kanyar Régiónak nyilatkozva 
elmondta, hogy örömmel adta 
az „arcát” a rendezvényhez, 
mert a Metállker Bt. vezetőjé-
hez, Csengeri Csillához régi 
kedves barátság fűzi, akinek a 
személyisége garanciát jelent 
számára. – A többezres közön-
ség fergeteges hangulata a bi-
zonyság rá, hogy Csengeri Csil-
la és segítői nagyszerű progra-
mokat szerveztek. Gyönyörű a 
környezet, kellemes a levegő, 
reggel még a madarak énekét is 
hallhattuk - mondta kedvesen 
a Barátok közt sztárja. - Látvá-
nyosak és szórakoztatóak a be-
mutatók. Öröm itt lenni – lel-
kesedett Csomor Csilla, aki el-

mondta, hogy minden sportág 
érdekli, de a lovaglás a „szíve 
csücske”. - A főiskolán tanul-
tam lovagolni, de az elmúlt pár 
évben sajnos nem volt rá lehe-
tőségen, hogy ezt a szép spor-
tot gyakoroljam. A mai nap si-
kere is arra inspirál, hogy újra 
nyeregbe szálljak. A ló az em-
berhez hasonlóan nagyon ér-
zékeny lény, akivel csak össz-
hangban lehet eredményt elér-

ni. Ez hallatlanul nagy kihívás 
számomra, mert eddig csak a 
technikai jellegű sportokat űz-
tem – árulta el a színpadon és 
a filmvásznon egyaránt szép si-
kerekkel büszkélkedő Csomor 
Csilla, aki egész nap óriási él-
vezettel konferálta a progra-
mokat, mert - mint mondta – a 
nagyszerű közönség azonosult 
a szervezők életérzésével…

A fergeteges sikert hozó nyílt 
nap „csúcspontjaként” az Irigy 
Hónaljmirigy új show műsorá-
nak káprázatos produkcióval 
szórakoztatta a nagyérdeműt, 
akik pirosra tapsolták tenyerü-
ket Karel Gott, Koós János, és 
ByeAlex – hogy néhányat említ-
sünk - „színpadra lépésekor”… 

Vetési imre

Fergeteges siker volt
Tavasznyitó nyílt nap és háziverseny a sződligeti Kincsem Lovardában
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A kézilabdázók élvonalában a két felső utánpótlás korosztályban befejeződtek a küzdelmek. A váci csa-
patok bizonyították, hogy remek tehetségkutató és –nevelő munka folyik a városban.

Április közepén rendezték meg a harmadik Berlin Firefighter Stairrun elnevezésű lépcsőfutóversenyt, 
amelyen hagyományosan a legjobb tűzoltók vesznek részt. Magyarországról egy pécsi és egy váci csa-
pat vett részt a versenyen, melynek érdekessége, hogy hazánk mellett számos európai ország csapata, 
és az Amerikai Egyesült Államok legjobb tűzoltói is részt vettek.

Váci tűzoltók a 39 emeletes berlini 
toronyépület lépcsőin bizonyitottak 

Az NB I-es női kézilabda 
junior bajnokságban 
sem az alapszakasz-

ban, sem a felsőházi ráját-
szásban nem volt olyan ellen-
fél, amely a mieinknél több 
pontot gyűjtött volna. Ottó 
Katalin edző tanítványai a 
versenykiírás furcsasága mi-
att azonban „csak” a bronz-
érmet szerezték meg. Az Ül-
lőn megrendezett kétnapos 
viadalon a Váci NKSE egy ta-
lálattal alulmaradt a Fradi-
val szemben, majd a folyta-
tásban magabiztosan verte a 

győrieket és a debrecenieket. 
Ez a csapat nyerte meg ko-
rábban a korosztály számára 
kiírt kupasorozatot.

Az ifjúságiak sorozatában 
a mieink a dobogós helyek-
ről döntő rájátszást négyes 
holtversenyben kezdhették. 
Itt a váciak ötvenszázalékos 
mérleggel végeztek: miután 
a Debrecent megverték, a 
Győrrel megosztoztak a pon-
tokon, míg a bajnok Fraditól 
kikaptak. Így ez a csapatunk 
is a 3 helyen zárt.

A város első osztályban 

újonc férfi klubjában egyre 
eredményesebben szerepel-
nek a fiatalok. A Váci KSE 
Nemes Tibor által vezetett 
junior gárdája bravúros sze-
repléssel jutott a középső 
négyes rájátszásába és vé-
gül a bajnokság 8. helyét sze-
rezte meg. 

Csupán egy hellyel hát-
rébb zártak a klub Horváth 
László irányított ifistái. Ők 
megnyerték az alsóházi rá-
játszást. 

Kereszturi gyulA

Fotó: Fehér ViKtor

A négyszáz induló kö-
zül a pécsi csapat 
az előkelő III. helye-

zést érte el. A tűzoltóknak 
egy 39 emeletes hotel to-
ronyépület legfelső szint-
jére kellett minél gyorsab-
ban felfutniuk, teljes védő-
felszelésben, légzőkészülék 
használatával. Tovább ne-

hezítette a versenyt, hogy 
indulás előtt körbe kellet 
futniuk az épületet, majd 
a 20. emeleten keresztül is 
kellett futniuk az épületen. 

Mindkét csapatnak a 
nagyszámú indulók miatt, 
több tűzoltót is meg kellett 
előzniük a szűk lépcsőház-
ban az előrejutás érdeké-

ben, amely szintén nehezí-
tő körülményt jelentett.

A pécsi csapatban Plósz 
Balázs és Molnár Máté, 
mindössze fél másodperc-
cel lemaradva a második 
helytől és mindössze öt 
másodperccel az elsőtől 
a dobogó harmadik foká-
ra állhatott fel. A versenyt 

6 perc 22 másodperc alatt 
teljesítették – számolt be 
a kiváló teljesítményről a 
pecsiujsag.hu.

A váci csapat tagjai Bár-
sony Antal és Farkas Csaba 
a 14. helyen végeztek 7 perc 
21 másodperccel.

(A Szerk.)

Aligha van a világon még egy 
olyan versenykiírás, mint ná-
lunk a női kézilabda élvonal 
utánpótlás bajnokságaiban. 
Hogy egy csapat, amelyik 1., 
vagy 2. helyen zárja az alap-
szakaszt, annak ellenére csak 
bronzérmes legyen, hogy a rá-
játszást is pozitív mérleggel 
zárta... És mindkét váci együt-
tes így járt! Esetleg ősztől bele 
kellene venni új kiírásba, hogy 
bajnok csak zöld-fehér csapat 
lehet!!!

Április 21-én életének 78. évében elhunyt Kolossa István 
úszó mesteredző, a Ferencvárosi Torna Club egykori ve-
zetőedzője, a magyar férfi vízilabda-válogatott volt erőn-
léti trénere.

Elhunyt Kolossa István 
úszó mesteredző

A kezdetben úszóként 
versenyző Kolossa Ist-

ván vízilabda-játékosként és 
edzőként is sokat tett a spor-
tért, utánpótlás-nevelőként 
fiatalok generációit tanította 
vízilabdázni.

Márciusban Újbuda pol-
gármestere, Hoffmann Ta-
más tüntette ki az "Újbuda 
kiváló edzője - kiváló sporto-
lója" címmel. 
Megérdemel-
te.

Vác város-
ában szinte 
a semmiből 
t e r e m t e t t e 
meg és tette 
ismert sport-
ággá mintegy 
tizenöt évvel 
ezelőtt a pó-
lót, de szá-
mos más he-
lyen, egye-
sületben is tevékenykedett. 
Igazi megszállott volt, a víz 
szerelmese.

A vacivizilabda.hu így em-
lékezik a közkedvelt Pista 
bácsira:

"Vác városában szinte a 
semmiből teremtette meg, és 
tette ismert sportággá mint-
egy tizenöt évvel ezelőtt a ví-
zilabdát. Csaknem ezer fia-
tal ismerkedett meg Magyar-

ország sikersportágával a ke-
zei között. Az elmúlt évben 
éppen fél évszázada volt an-
nak, hogy edzőként a meden-
cék partját rója. A városban 
eltöltött tizenöt év alatt lét-
rehozott és megszilárdított 
egy egyesületet, elindította 
a ma már hagyományosnak 
mondható sulipólót, a Váci 
Világi Vigalmak alkalmával 

színvona-
las váloga-
tott mér-
kő z é s e k-
ről gon-
doskodott. 

A sport-
e r e d m é -
n y e k e n 
túl büszke 
volt arra, 
hogy a 
keze közül 
k i k e r ü l t 
sportolók 

a civil életben is megállják 
helyüket."

"Csak az hal meg, akit elfe-
lejtenek, örökké él, akit na-
gyon szerettek!" (Tóth Ár-
pád)

Kolossa István hamvasz-
tás utáni búcsúztatása 2013. 
június 5-én az Új közteme-
tőben (1108 Bp., Kozma utca 
8–10.) lesz.

Nyugodjék békében. 


