
     

ingyenes közéleti újság

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

XVI. évfolyam 5. szám                   2014. március 6.120.000
olvasónk

van!

Nincs adóssága 
Vácnak

Jobboldali győzelem 
Fóton

Választás 2014:
több mint 40 aspiráns

Vasút: Flirt-tel 
a Dunakanyarba

A kommunizmus 
áldozataira 
emlékeztek 

Tudósításunk a 2. oldalon

Írásunk a 3. oldalon

Összeállításunk a 2-3-4. oldalon

Írásunk az 5. oldalon

Cikkünk a 6. oldalon

Írásunk a 4. oldalon



2 XVI. évfolyam 5. számDunakanyar 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

F
o

t
ó
: k

e
s

z
iP

r
e

s
s

Mint korábban hírül adtuk, Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete feb-
ruár 20-án elfogadta a település idei költségvetését. A büdzsé megtárgyalá-
sát megelőzően Fördős Attila polgármester ismertette a tervezet legfőbb jel-
lemzőit. Mint mondta: a költségvetés bevételi és kiadási oldala egyensúly-
ban van, a büdzsé idén már nem tartalmaz hitelfelvételt. 

Vác város pénzügyi és gazdasági helyzetéről tájékoztatta a sajtó munkatár-
sait szerdán délelőtt a városvezetés. Fördős Attila polgármester – két veze-
tőtársa, Pető Tibor és Mokánszky Zoltán alpolgármesterek jelenlétében - a 
sajtótájékoztató elején bejelentette: Vác városának 2014. március elsejétől 
semmiféle adósságállománya nincs.

Vác 2014-es 
költségvetéséről

NINCS ADÓSSÁGA  
VÁCNAK

MÉLYGARÁZS TÉRFELSZÍN: 
Csak engedéllyel lehet behajtani Mint az közismert az április 6-i választáson azok a képviselőjelöltek indulhatnak, akik 

500 érvényes ajánlást legkésőbb 2014. március 3-án 16 óráig leadtak a helyi választási 
irodának. A Dunakeszi központú Pest megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választó-
kerületi Választási Bizottság március 3-án, az esti órákban közzétett jegyzőkönyve sze-
rint 11 egyéni jelöltet vett nyilvántartásba, akik indulhatnak az április 6-i választáson. 

Választás 2014: Tizenegy jelölt 
a dunakeszi választókerületben 

A választási bizottság által nyilvántar-
tásba vett jelöltek: 
1. Pokriva Nándor, Nemzeti Érdekért Párt
2. dr. Tuzson Bence Balázs, FIDESZ-Magyar 
Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Nép-
párt
3. Nagy Andor, Negyedik Köztársaság
4. Budainé Kelemen Erzsébet, Jólét és Sza-
badság Demokrata Közösség
5. Fazekas Attila, Magyar Szociáldemokra-
ták Magyar Polgári Pártja
6. Juhász Péter, Lehet Más A Politika

7. Méri László, Sportos és Egészséges Ma-
gyarországért
8. Kovacsics Imre, A Haza Nem Eladó Moz-
galom Párt
9. Nyíri Márton, Jobbik Magyarországért 
Mozgalom
10. Szabó Imre, (Magyar Szocialista Párt, az 
Együtt - A Korszakváltók Pártja, Demokrati-
kus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért 
Párt, és a Magyar Liberális Párt
11. Horváth Ferenc, Közösség a Társadalmi 
Igazságosságért

A felújítások fedezetére ingatlanértéke-
sítésből befolyt forrás szolgálna. Az 
aktuális fejlesztések korábbi döntések 

alapján kerültek betervezésre. Kökény Sza-
bolcs, az illetékes osztály vezetője ezt köve-
tően a költségvetés összeállításának mene-
tét és legfontosabb jellemzőit ismertette – ol-
vasható a város hivatalos honlapján. 

Az általános vitában a bizottsági elnökök 
mondták el a szakbizottsági tárgyalások ösz-
szegzését, köztük a Pénzügyi és Ügyren-
di Bizottság részletes véleménye is ismerte-
tésre került. Dr. Bóth János véleménye sze-
rint javulás nem tapasztalható, az egyen-
súly betarthatósága bizonytalan, a tervezet 
„manipulatív”. Dr. Bánhidi Péter többek kö-
zött elmondta: a működési kiadások a koráb-
biaknál valamelyest könnyebb munkát bizto-
sítanak az intézmények számára. 

Pető Tibor két fejlesztésre hívta fel a figyel-
met. Kiss Zsolt általánosságban az önkor-
mányzatok nehéz helyzetét ecsetelte, amely 
válságköltségvetésre kényszerítik a települé-
seket. Kovács Ágnes a büdzsé tervezésének 
sokrétű, alapos előkészületeiről szólt. Remé-
nyei szerint a lehetőségekhez képest a maxi-
mum lesz kihozható a költségvetésből. Cse-
reklye Károly megemlítette, hogy úgy látja: 
az elmúlt esztendőkben nem történt jelentő-
sebb ipari fejlesztés a városban és ez megne-
hezítette a helyzetet. Erre reagálva Fördős 
Attila példákat sorolt a fejlesztésekre vonat-
kozóan. 

A részletes vitában a működési kiadások-

kal kapcsolatban több módosító javaslat 
hangzott el, ezeket azonban a többség elve-
tette. Sorrendben a bevételi összegekről, a 
különböző célú kiadásokról, majd a költség-
vetéshez szükséges egyéb tervekről szavaz-
tak. Végül a testület többségi szavazással (12 
igen, 0 nem és 3 tartózkodás) elfogadta a vá-
ros 2014-es büdzséjét. 

A rendelet felkerül a hivatalos városi we-
boldalra, itt csak néhány fontosabb szeg-
mensről:

- a főösszeg kerekítve ötmilliárd forint;
- ezen belül a működési főösszeg (törvényi 

előírás szerint a bevételeknek fedezniük kell 
a kiadásokat) - a közel 55 milliós céltartalék-
kal, amelyből majdnem 53 millió a közalkal-
mazottak cafeteria juttatása - mintegy 4,6 
milliárd forint;

- az önkormányzat felújítási feladataira kö-
zel 79 millió, beruházási kiadásaira pedig a 
248,4 millió forintot biztosítottak;

- a kulturális és sportszervezetek – kivé-
ve a szerződésben vállalt kötelezettségeket - 
2014-ben sem kapnak külön költségvetési so-
ron támogatást;

- a felhalmozási céltartalék 13,4 millió fo-
rintot tartalmaz;

- megállapították az év közepéig érvényes 
likviditási hitelkeret mértékét, ez maximum 
400 millió forint;

- a grémium 15 pontban meghatározta azo-
kat az előírásokat, szabályokat, amelyek fi-
gyelembevételével kell a költségvetési rende-
letben foglaltakat végrehajtani.

A számlavezető bank-
kal történt tárgyalá-
sok eredményeképpen 

a korábbi, jelzáloggal terhelt 
ingatlanok is felszabadításra 
kerültek. Így a városi tulaj-
donban lévő teljes ingatlan-
vagyon tehermentes. Ennek 
hozzávetőleges nettó értéke 
21,4 milliárd forint. Az adós-
ságkonszolidáció első ütemé-
ben 857 millió forintot vállalt 
át az állam, február 28-ával 
pedig - a második ütemben 
- az átvállalt összeg 694 mil-
lió forint volt. (Közel hatszáz 
millió a számlavezető bank 
követelésállománya, száz-
millió pedig kötvénykibocsá-
tás általi adósság volt.) 

A polgármester ezután rá-
tért az adósság keletkezésé-
nek folyamatára. Mint hang-
súlyozta: 2010 után a város 
adóbevételei a felére csök-
kentek, miközben az önkor-
mányzati ciklus első két évé-
ben a korábbival megegyező 
intézményrendszert kellett 
működtetni. Mindezek elle-
nére az elmúlt években a két 
ütemben konszolidált, mint-
egy másfél milliárd forintnyi 
adóssággal szemben - a mű-
ködés fennakadás nélküli fi-
nanszírozásán túl – 3,5 mil-
liárd forintos fejlesztés, fel-
újítás történt. (2010-ben 759 
millió, 2011-ben 686 millió, 
2012-ben 1 milliárd 893 fo-
rint, 2013-ban 174 millió fo-
rint, amely összegek tartal-
mazzák a nagy beruházások 
lefinanszírozott részét is.) Az 
idei évre tervezett fejlesztés, 
felújítás összege pedig 350 
millió forint. 

A városvezető nagyvona-
lakban vázolta a 2014-es ter-
veket is. Ezek az említett ösz-
szeg mellett tartalmaznak 
olyan – elsősorban TAO-s 
– fejlesztéseket, amelyek a 

sport infrastruktúrát javít-
ják. (Pályaépítés, sportcsar-
nok fejlesztés) Tovább folyik 
három nagy projekt előkészí-
tése/megvalósítása: a köz-
világítás (összköltsége 600 
millió forint), a közlekedés-
fejlesztés és az árvízi véde-
kezés (1,5 milliárd) terüle-
tén. Utóbbi tényleges kivite-

lezése feltételezhetően szep-
temberben indulhat. 

Az elfogadott idei városi 
költségvetésről elhangzott: 
az problémamentes, a mű-
ködési bevételek a működé-
si kiadásokat biztosítani fog-
ják, finanszírozási probléma 
nem léphet fel. A fejlesztések 
forrását pedig ingatlanhasz-
nosításból kívánja a város fe-
dezni. Fördős Attila erről el-
mondta, hogy török befekte-
tők jelezték, hogy ingatlano-
kat szeretnének vásárolni. 
Az egyéb ingatlanértékesí-
tésből már most 150 milliós 
bevétel felhasználása tervez-
hető. A laktanya hasznosítá-
sára vonatkozó elképzelések 
évi 80-100 milliós bevételt 
biztosíthatnak. 

A vagyonvesztésre vonat-
kozó támadásokra reflektál-
va a polgármester természe-

tesnek és objektív ténynek 
mondta, hogy a kórház és a 
tűzoltólaktanya állami kéz-
be kerülésével mintegy öt-
milliárd forinttal csökkent a 
városi tulajdonban lévő va-
gyonelem. Mint hangsúlyoz-
ta, az ingatlanértékesítések 
nem vagyonfelélést jelente-
nek, hiszen ezekből nem mű-

ködési kiadások lettek biz-
tosítva, hanem az az amor-
tizáció, illetve a fejlesztések, 
beruházások forrását jelen-
tették. „Ez alatt az időszak 
alatt vagyonfelélés nem volt” 
– emelte ki végül Fördős At-
tila. 

Újságírói kérdésre a közle-
kedési fejlesztésről Pető Ti-
bor alpolgármester elmond-
ta: kétszakaszos pályázat-
ról van szó, amelyben az első 
részt jelentő tervezésre nyert 
el korábban forrást a város. 
Az erre kiírt közbeszerzési 
pályázat sikeresen lezárult, 
így a szakbizottság és a kép-
viselő-testület által elfoga-
dott elképzelések mentén a 
tervezés elindult. Ennek vé-
gével a tervek alapján lehet 
pályázni a megvalósítási pro-
jektre. 

 (ke-Ve)

A Váci Polgármesteri Hi-
vatal közleményben 
hívja fel a lakosság fi-

gyelmét arra, hogy a mély-
garázs térfelszínét csak en-
gedéllyel közelíthetik meg a 
gépkocsivezetők, illetve par-
kolni és várakozni is tilos az 
említett területen. A KRESZ 
szabályait a kihelyezett köz-
úti jelzőtáblák alapján kell 
betartani, melyet a Váci 
Rendőrkapitányság munka-
társai fokozottan ellenőriz-
nek a jövőben is - emlékeztet 
a városi honlap.

Mokánszky Zoltán, Fördős Attila és Pető Tibor
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Bartos Sándor alpolgármester 
nyerte a március 2-án tartott 
megismételt fóti polgármes-

ter választást. A független jelöltként 
induló politikus ezúttal élvezte a Fi-
desz, a KDNP, a Kisgazda Polgári 
Egyesület és a Fóti Gazda Kör támo-
gatását, akire 2261 fő, a választók 
50,12 százaléka voksolt. Dr. Mádly 
Zsolt független jelöltre 337 fóti, a vá-
lasztók 7,45 százaléka szavazott. Ta-
kács Istvánra - aki a novemberi vok-
solást „megnyerte,”, ám a választást 

meg kellett ismételni törvénysértés 
miatt – ezúttal is a Magyar Szocia-
lista Párt, Együtt- a Korszakváltók 
Pártja, Párbeszéd Magyarországért 
Párt, Demokratikus Koalíció közös 
jelöltjeként indult és 1913 fóti pol-
gár, a választók 42.43 százalékának 
a támogatását nyerte el. 

A novemberi választáson még öt 
polgármester-jelölt szállt ringbe a 
választók voksaiért, akikre akkor 
összesen 4470 fő adta le szavaza-
tát, míg a vasárnapi megméretteté-

sen 4511 fóti polgár szavazott a há-
rom polgármester-jelöltre. Novem-
berben, a baloldali összefogás kö-
zös jelöltje, a “győztes” Takács Ist-
ván 1116 választó bizalmát nyerte el, 
míg vasárnap 1913 fóti polgár szava-
zatott rá, ami azt mutatja, hogy 797 
vokssal tudta növelni szavazatainak 
számát. 

A március 2-án győztes függet-
len Bartos Sándort a vasárnapi vá-
lasztáson már támogatta a Fidesz-
KDNP szövetség, a Kisgazda Polgári 
Egyesület és a Fóti Gazda Kör, ami 
érzékelhető volt az eredményben is, 
hiszen ezúttal 2261 fő szavazott rá. 
A polgármesterré választott alpol-
gármester novemberben második 
helyen végzett, amikor 954 szavazó 
támogatását nyerte el. Bartos Sán-
dor, az őt támogató pártok és civil 
közösségek segítségével, 1307 voks-
sal növelte szavazatainak számát.  

A város 1. számú önkormányzati 
választókörzetben is megismételték 
a szavazást, melyet a független Ma-
daras Ádám nyert. A világbajnok öt-
tusázóra 203 fő (30,34%), a második 
helyen végzett Varga József Cson-
gor független jelöltre 201 fő (30,01%), 
Fábry Bélára, Magyar Szocialista 
Párt, Együtt a Korszakváltók Pártja, 
Demokratikus Koalíció, Párbeszéd 
Magyarországért Párt közös jelöltjé-

re 181 fóti (27,06%), Sándor István-
ra, a Jobbik jelöltjére 53 fő (7,92%), 
dr. Mádly Zsolt független jelöltre 31 
választópolgár (4,63%) szavazott. 

A 1947 szavazóból összesen 669 
személy vett részt a választáson. A 
részvételi arány 34,36 % volt.

A vasárnap ismét ringbe lépett 
képviselő-jelöltek közül november-
ben a független  Varga József Cson-
gor nyert 177 szavazattal. Máso-
dik helyen Fábry Béla, az MSZP, az 
Együtt-PM és a DK jelöltje végzett, 
aki 145 voksot kapott. A független-

ként, de a Fidesz-KDNP támogatá-
sával indult Madaras Ádám öttusa 
világbajnokra 100, a jobbikos Sán-
dor Istvánra 43 választópolgár sza-
vazott.

Mint közismert a városban azért 
kellett kiírni az időközi választást, 
mert Cselőtei Erzsébet fideszes pol-
gármester, aki az 1-es számú egyéni 
választókerület önkormányzati kép-
viselője is volt, a 2013. szeptember 
19-i testületi ülésen mindkét poszt-
járól lemondott.

 Vetési imre

A Váci Polgármesteri Hivatal 
közleményben hívja fel a la-
kosság figyelmét arra, hogy 

a mélygarázs térfelszínét csak en-
gedéllyel közelíthetik meg a gépko-
csivezetők, illetve parkolni és vá-
rakozni is tilos az említett terüle-
ten. A KRESZ szabályait a kihelye-
zett közúti jelzőtáblák alapján kell 
betartani, melyet a Váci Rendőrka-
pitányság munkatársai fokozottan 
ellenőriznek a jövőben is - emlé-
keztet a városi honlap.

Mint mondta elsődleges céljuk a 
gazdaság fellendítése, mely prog-
ram a multikkal szemben a kis-és 
középvállalkozásokat, a bankok-
kal szemben a devizahiteleseket, a 
külföldi földvásárlókkal szemben 

pedig a magyar gazdákat támogat-
ja. Kiállt a nehézsorsú családban 
született tehetséges fiatalok fel-
karolása mellett, szorgalmazta a 
magyar egészségügytől elvárható 
színvonalas működést, a várako-
zási idő csökkentését. 

Fehér Zsolt, a váci központú 4. 

számú országgyűlési választóke-
rület jobbikos képviselőjelöltje a 
Jobbik országos programjának be-
mutatása mellett külön kiemelte: 
Magyarországon nem történt meg 
a rendszerváltás, ezért pártja ki-
dolgozta azt a programot, amely az 
elodázott évtizedek után gazdasá-

gi értelemben is talpra állíthatja az 
országot. 

Gödön, Nyíri Márton a Dunakeszi 
központú 5. számú választókerület 
országgyűlési képviselője  előadá-
sában rámutatott arra, hogy a Fi-
desz-KDNP 2010-es választási ígére-
tében megfogalmazottakkal szem-

ben szinte teljes mértékben elma-
radt az elszámoltatás, mindössze 7 
ügy jutott el a vádemelés szakaszá-
ba. Nyíri Márton elmondta, hogy a 
Jobbik egyik fő programpontjaként 
továbbra is zászlajára tűzi a valódi 
elszámoltatást, hiszen azt egyedül 
csakis olyan politikai erő tudja vég-
rehajtani, amelyik nem vett részt 
az elmúlt 25 év kormányzásában. 
A képviselőjelölt előadásában fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy míg a 
Fidesz és a baloldali "Összefogás" a 
választási kampányukban egymás-
sal riogatja az embereket, addig a 
Jobbik valódi programot készített 
és tényleges megoldási javaslatok-
kal kívánja maga mellé állítani az 
embereket.  A szerk.

Fót Város Helyi Választási Bi-
zottsága közleménye szerint 
a március 2-án megismételt 
időközi önkormányzati vá-
lasztáson a 15317 szavazó-
ból összesen 4511 személy 
vett részt a voksoláson. A 
részvételi arány 29,45 % 
volt. A polgármester válasz-
tást a jobboldal támogatását 
élvező független Bartos Sán-
dor nyerte a baloldal közös 
jelöltje, Takács István előtt. 

JOBBOLDALI GYŐZELEM FÓTON
Bartos Sándor alpolgármester lett a város új polgármestere

Az elmúlt napokban Gödön és Vácon tartottak kampánygyűlést a Jobbik Magyarországért Mozga-
lom városi szervezetei, melyeken felszólalt Balczó Zoltán, a Jobbik és az Országgyűlés alelnöke, 
aki mindkét fórum kiemelte: a jobbik gazdasági elképzelései a bankokkal és a multikkal szemben 
a magyar emberek alapvető érdekeit képviselik. 

Választás 2014: Jobbik fórum Gödön és Vácon
Balczó Zoltán Nyíri Márton és Fehér Zsolt mellett kampányolt
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Március 3-án délelőtt tartottuk a város iskoláiban a III. 
Dunakeszi Viadal toborzóját. A diákok lelkesen fo-
gadták a pergő dobszóra érkező hagyományőrzőket, 

a toborzó sikerességéről pedig a képek önmagukért beszél-
nek. A már hagyományossá vált rendezvényünkön minden 
évben közel 2000 fiatal vesz részt, ahol átélhetik az 1848-49-

és forradalom és szabadságharc időszakát. Március 14-én 11 
órakor a Katonadombon egy rendhagyó történelemóra és a 
huszárok látványos lovasbemutatója után az ágyúk, puskák 
és a bekapcsolódó diákok segítségével igazi csatajelenet ve-
szi majd kezdetét.
 szAbó kAtAlin szóVíVó, DunAkeszi Város ÖnkormányzAtA 

VIADAL TOBORZÓ

Európában számos törekvés van arra, hogy a városok közösségi centrumát, a városházát, melyben a legtöbb ember megfordul, kulturális tartalommal 
is megtöltsék és nyitottá, látogathatóvá tegyék. Ezért jött kapóra Papp Lászlónak a városi gyűjtemények kurátorának az a felajánlás, melyet Saxon-
Szász János és Dárday Zsuzsa tett, mely szerint a Nemzetközi Mobil MADI Gyűjteményt, amely tizenhat ország művészeinek alkotásait foglalja magá-
ban és több évtizedes gyűjtőmunka eredménye felajánlja Vác városának. 

Nemzetközi Mobil MADI Múzeum Vácott

Nos, ebben a pénzsze-
gény világban elfo-
gadni és méltó helyen 

bemutatni egy ilyen Európá-
ban egyedülálló gyűjteményt 
nem kis fejfájást okozott a 
város polgármesterének. 
Ezt a feszültséget oldotta fel 
Papp László javaslata, me-
lyet szinte azonnal tett kö-
vetett, hogy a város főteré-
nek gyöngyszemét a város-
háza patinás, boltíves, több 
ezer négyzetméteres folyosó 
rendszerét a világon először 
átalakítsák egy huszonegye-
dik századi modern, nemzet-
közi képárrá. A MADI Mú-

zeum testvérképtára Kana-
dában működik, az ország 
gazdagságát fitogtatva egy 
modern, huszonegyedik szá-
zadi üvegpalotában. Ha itt 
is erre várnánk, hogy ez itt 
felépüljön, akkor soha nem 
lesz képtárunk. Európai 
példák sokaságát sorakoz-
tatta fel Papp László a vá-
rosi gyűjtemények kurátora. 
Nagy középkori patinás épü-
letekben már igen modern 
képtárak létesültek. A leg-
szembetűnőbb példa, hogy 
a francia Riviérán egy kö-
zépkori várkastélyban mű-
ködik a Picasso Múzeum. A 

másik eklatáns példa az os-
lói városháza, mely nemcsak 
hét közben, hanem hétvége-
ken is a folyosókon elhelye-
zett gazdag képtárat tekint-
hetik meg a látogatók - írja 
az andala.hu. 

A városháza patinás épüle-
tének sötét boltíves folyosó-
jának először a világosítását 
kellett megtervezni. Erre is 
van számos példa, hogy szin-
te pénz nélkül, hogy lehet ezt 
megoldani, csupán végig kell 
menni a mostanában felújí-
tott kastélyok hasonló bolt-
íves folyosóin. És mint lát-
ják el is készült több milli-

ós beruházás nélkül Európa 
első Nemzetközi Mobil MADI 
Múzeuma, több száz európai 
alkotás, több mint félmilli-
árd értékben gazdagítja a vá-
rost. De az igazi gazdagságát 
az hozza, hogy az ország és 
Európa minden részéből ide 
kell utaznia annak, aki von-
zódik a huszonegyedik szá-
zadi MADI Univerzum iránt. 
Az anyagi, technikai nehéz-
ségeket legyőztük, a jelenle-
gi városvezetés felismerte, 
hogy Vácnak a kulturális tu-
rizmus az egyetlen kitörési 
pontja és a kultúra nem lehet 
politikai harcok színtere.

Európában egyedülálló a városházán nyitott kiállítás

„Mi a nő nekünk? Az egész vi-
lág maga, a szüntelen válto-
zás,
Az anya, akinek testén át e vi-
lágba léptünk, az 
első és végte-
len önfelál-
dozás.
Ő őrzi 
első 
lépte-
ink, 
törli le 
köny-
nye-
ink, tes-
téből etet, 
szeretetéből 
nevel,
Mindig megbocsát, ha kell és 
soha nem enged el, ő a fény, a 
meleg és minden ami jó,
semmihez sem fogható és sem-
mivel sem pótolható.
Ahogy tudatunk lassan a vi-
lágra nyílik, ő maga is átala-
kul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, 

trubadúrok álma, költők ih-
letője, szerelem és őrület for-
rása,
Majd társunk a jóban és 

rosszban, életünk 
néma napszámo-

sa,
Vetett ágy, 

vasalt ing, 
étel és ital, 
kedvesség, 
szerelem, 
a test gyö-
nyöre, az 

apokalip-
szis kínja és 

a mennyor-
szág ígérete.

Mindez ő, egy sze-
mélyben, lelkünk másik fele, 
aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nő-
ket, kívánom nekik mindazt 
a szépet, amit érettünk ma és 
minden nap önként megtesz-
nek.” Szalai Pál
Szerkesztőségünk 
köszönti a Hölgyeket!

Nőnap

Mint azt Deákné dr. 
Szarka Anita jegyző-
től, az OEVB váci iro-

da vezetőjétől szerda délután 
megtudtuk a helyi választási 
bizottság az alábbi jelölte-
ket vette nyilvántartásba, 
ők már indulhatnak az áp-
rilis 6-i választáson: Nagy 
Sándor (MUNKÁSPÁRT), 
Kiss Zsolt (MSZP, EGYÜTT, 
DK, PM, MLP), Harrach Pé-
ter (FIDESZ, KDNP), Fehér 
Zsolt (JOBBIK), Nógrádi Fe-
renc (SZOCIÁLDEMOKRA-
TÁK), Himmerné Wetzl An-
namária (ÖP), Dengelegi 
Klára Zsuzsanna (LMP), 

Moravcsik Attila (SMS) biz-
tos, őket a választási hatósá-
gok nyilvántartásba vették.

A helyi választási bizottság 
március 5-én nyilvántartásba 
vette, de még nem jogerős a 
határozat: Lakatos Istvánné 
(KMSZ), Karnis Gáborné 
(Tiszta Energiával Magyar-
országért Párt), Zsigmond 
Attiláné (Új Magyarország 
Párt), dr. Dákay Zoltán (A 
HAZA NEM ELADÓ PÁRT), 
Vitéz Attila (Zöldek Pártja), 
Vojnovits Erzsébet (Közös-
ség a Társadalmi Igazságos-
ságért Néppárt), Nagy Szi-
lárd Benjamin (Sportos és 

Egészséges Magyarországért 
Párt), Dr. Agócs-Jesztei Ág-
nes (Magyar Republikánus 
Politikai Párt), Kőfalvi Lász-
ló (Jólét és Szabadság De-
mokrata Közösség), Batáné 
Burik Anna (Magyar Gazda-
ság Párt), 

A választási bizottság 
március 5-i ülésén eluta-

sította a jelölést, de még 
nem jogerős: Beri János 
(Magyarországi Cigánypárt),  
Szihalmi János (Magyar De-
mokratikus Unió), Juhász 
Mihály (Határon Túli Ma-
gyarok Pártja), Takács Ág-
nes (Rend, Szabadság, Jólét 
párt).

Ellenőrzés alatt állnak 
az alábbi jelöltek aján-
lásai: (esetükben március 
6-án dönt az OEVB): Nagy 
Julianna Eszter (ÉLŐ-
LÁNC), Lakatos Kálmán 
(MCF), Bánhegyi Ildikó Má-
ria (MKSZU), Oláh Kálmán 
(EU ROM). A szerk.

Eddig még soha nem tapasztalt jelöltdömping alakult ki a váci központú Pest megyei 4. számú vá-
lasztókerületben. Mint közismert az indulás jogát biztosító 500 darab érvényes ajánlóívet március 
3-án, 16 óráig volt lehetőségük leadni a helyi választási irodában a jelölteknek. Több mint harmin-
can adták le az ajánlóíveket. 

Választás 2014: Harmincnál is 
több jelentkező a váci kerületben
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2013 rendőri szemmel. A minap tartotta meg hagyományos évértékelőjét 
a Váci Rendőrkapitányság, melyen dr. Mihály István, a Pest Megyei Rend-
őrkapitányság vezetője szakmailag összegezte az elmúlt év teljesítménye-
it. Mint megtudtuk: a helyi rendőrkapitányság munkája a kiváló jelzőt ér-
demelte ki.

A választások évében szinte mindennapossá vált a „politikai nyomásgya-
korlás”, a várost irányító politikai többség számon kérése, valótlan ki-
jelentések hangoztatása – jelentette ki a közelmúlt egyik sajtótájékoz-
tatóján Fördős Attila. Vác polgármestere egy ellenzéki újságban napvilá-
got látott írás tartalmára utalva kijelentette, hogy a „számon kérők” nem 
véletlenül hagyják figyelmen kívül az elmúlt években bekövetkezett köz-
igazgatási átalakulást, a várost is érintő gazdasági válság hatásait, mely-
nek következtében harmadára csökkent az önkormányzat költségvetése. 

Dr. Mihály István dandártábornok: 
A váci kapitányság 

kiválóan teljesített 2013-ban

Egészséges életmód: már az óvodáskorban 

Erőfeszítések az élhetőbb 
környezetért

Szakmai szempontból 
értékelték a Váci Rend-
őrkapitányság 2013-as 

évét, amely az elhangzottak 
szerint kiemelkedő volt. Dr. 
Mihály István, Pest megyei 
rendőrfőkapitány évértéke-
lőjében tisztességesnek, vál-
lalhatónak és kiválónak ne-
vezte a helyi rendfenntartók 
elmúlt évben végzett mun-
káját. Latorovszky Gábor, 
a Váci Rendőrkapitányság 
vezetője az ESTV Híradó-
jának elmondta: a statiszti-
kák szerint is eredményes-
nek nevezhető számukra a 
tavalyi év.

A Váci Rendőrkapitányság 
illetékességi területén az el-
múlt évben 28 százalékkal 
csökkent a bűncselekmé-
nyek száma, ami azt mutat-
ja, hogy az utóbbi tíz év 

egyik legkevesebb ismert-
té vált bűncselekményt kö-
vettek el területünkön – húz-

ta alá Latorovszky Gábor, 
aki ezt pozitív tendenciának 
tartja. – A változások közé 
tartozik, hogy a korábbiak-
hoz viszonyítva sokkal több 
rendőr járőrözik a közterü-
leteken – emelte ki a rendőr-
kapitány. Hatékonyságukat 
és eredményességüket segí-
tette a szervezeti átalakítás 
is. Latorovszky Gábor öröm-
telinek nevezte, hogy csök-
kent a balesetek száma is. 

A helyi rendőrkapitány 
hozzátette: természetesen 
mindig vannak olyan terüle-
tek, melyeken még van teen-
dő, ennek érdekében minden 
héten elemzik és értékelik 
az elvégzett munkát, majd 
ezek alapján dolgoznak az 
eredmények javításán. Je-
lenleg nem terveznek a Váci 
Rendőrkapitányság műkö-
désében változtatásokat, de 
kiemelt feladatra számíthat-
nak ebben az évben.

Latorovszky Gábor rendőr-
kapitány a Pest megyei főka-
pitányhoz hasonlóan egyik 
legfontosabb feladatnak te-
kinti a váci rendőrkapitány-
ságra hamarosan megérke-
ző fiatal rendőrök oktatá-
sát, képzését, beilleszkedé-
sük elősegítését, melynek 
köszönhetően tovább javul-
hat a Váci Rendőrkapitány-
ság eredményessége. 

V. i.

Az egészséges életmód, az 
egészséges táplálkozás 

jelentőségének megismerteté-
sét tűzte zászlajára Vác Város 
Környezetvédelméért Alapít-
ványa, amely az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszíro-
zásával az „Egészséges Élet-
mód Program a Duna-kanyar-
ban" című pályázati projektet 
a Deákvári Óvoda együttmű-
ködésével valósítja meg. Szer-
da délelőtt az óvodások és 
az óvodapedagógusok „Süs-
sünk-süssünk finomat"- prog-
ramban vettek részt. 

Az eseményre ellátogatott 
Harrach Péter országgyűlési 
képviselő, Mokánszky Zoltán 

alpolgármester, Latorovszky 
Gábor rendőrkapitány és az 

alapítvány képviseletében, 
Bíró György.

– Az átalakulások, a gazda-
sági, pénzügyi recesszió kö-
vetkezményeként az adóbe-
vételek felére zsugorodtak 
az említett változások, előre 
nem látható folyamatok mi-
att. Akik ezeket a tényeket fi-
gyelmen kívül hagyják, azok 
kizárólag az önös pártpoliti-
kai céljaikat helyezik előtér-
be – hangsúlyozta Fördős At-
tila. – Az egymilliárdos hi-
ánnyal átvett büdzsé és a há-
rom befejezetlen beruházás 
is új helyzetet teremtett. A 
számonkérések alkalmával 
viszont nem kerülnek meg-
említésre azok a teljesíté-
sek, amelyek a korábbi ígére-
teknek nem voltak részei. A 
gazdasági kényszer „szorítá-
sa” közben is arra koncentrá-
lunk, hogy a város polgárai 
számára biztosítsuk a kultu-
rált kikapcsolódás, a feltöl-
tődés igényes kínálatát. Pá-
ratlan értékeinket kiszabadí-
tottuk több évtizedes „fogsá-
gukból, a közömbösség és az 
igénytelenség rabságából”s 
emeltük fel méltó helyük-
re – mondta szenvedélyesen 
a polgármester, aki hossza-
san sorolta az elért eredmé-
nyeket. 

A példákat a város köz-
kincsévé vált Pannónia Ház-
ban berendezett Kossuth-dí-
jas alkotók kiállításának si-
kerével kezdte, majd azt 

emelte ki, hogy a múzeum 
városi fenntartásba került az 
önkormányzat eltökéltségé-
nek is köszönhetően. – Meg-
tartottuk a városi levéltárat, 
létrehoztuk a nagy népszerű-
ségnek örvendő Váci Duna-
kanyar Színházat. A nehéz 
pénzügyi időszakban is arra 
koncentrálunk, és minden 
forrást mozgósítunk, hogy a 
lakosság mindennapi életére 
jelentős hatással bíró fejlesz-
téseket hajtsunk végre. Csak 
az elmúlt évben, 2013-ban 
összesen 110 millió forin-
tot fordítottunk ilyen jelle-
mű munkálatokra. Kőszórá-
sos utak karbantartására 6,3 
millió forint jutott, út, járda, 
hídkarbantartásra 9 millió, a 
Rádi út felújítására 16,2 mil-

lió, a Fürdő utcai útra 4 mil-
lió, az árvíz utáni út és járda 
helyreállításra 25,5 milliót, 
a mélygarázs környéki utak, 
járdák kialakítására 35,5 
millió forintot költöttünk. 
De példaként említhetem, 
hogy 4336 kátyú felszámolá-
sára 15 millió forintot költöt-
tünk. Összegezve azt mond-
hatom, hogy a közel négy éve 
megfogalmazott választási 
ígéretek közül – az előre nem 
látható objektív változások 
közepette is – számos telje-
sült. De nagyon sok, úgyne-
vezett „kisebb” fejlesztés, be-
ruházás valósult meg, ami 
nem szerepelt a korábbi ter-
vekben, amely jelentős érték 
– húzta alá Fördős Attila pol-
gármester.  (Vetési)

Látogassa honlapunkat is:

Az új vonatok annak 
a 42 darabos flottá-
nak az első járművei, 

amelyről a MÁV-Start és a 
Stadler még 2013 márciusá-
ban írt alá szerződést. Ma-
gyarországon az új jármű-
vek hatósági próbafutáso-
kon vesznek részt, majd a si-
keres teljesítés után utasfor-
galomba állnak.

A MÁV-Start Zrt. és a 
GYSEV Zrt. közös ajánlat-
kérőként indított nyílt köz-
beszerzési eljárást korsze-
rű alacsonypadlós villamos 
motorvonatok beszerzésé-

re. A közbeszerzést a Stadler 
Bussnang AG nyerte meg. 
Az első két motorvonatot 
2014 októberéig kell átadni a 
Stadlernek, de a gyártó célja 
az, hogy az új járművek mi-
nél korábban forgalomba áll-
hassanak. Az utolsó jármű-
veket legkésőbb 2015. szep-
tember 30-ig adja át utasfor-
galomra kész állapotban a 
Stadler. A leszállított 42 új 
járművel együtt a MÁV-Start 
kötelékében már 102 korsze-
rű FLIRT motorvonat közle-
kedik majd - közölték.

Az új járművek a ter-

vek szerint a Budapest-Szé-
kesfehérvár, Budapest-
Pusztaszabolcs, Budapest-
Esztergom, Budapest-Szob, 
Budapest-Veresegyház-Vác 
és Budapest-Cegléd-Szolnok 
vonalakon közlekednek 
majd. A Flirt motorvonat a 
Stadler legsikeresebb termé-
ke, az elmúlt években a cég-
csoport több mint 940 ilyen 
típusú motorvonat gyártá-
sára kapott megbízást 14 or-
szágból.

Az akadálymentesített jár-
művek összesen 211 ülőhely-
lyel rendelkeznek. A motor-

vonatok egyebek mellett kor-
szerű utastájékoztató rend-
szerrel, légkondicionált, 
kerekesszékek és kerékpár-
ok fogadására is alkalmas 
utasterekkel és WIFI-vel ren-
delkeznek.

A járműveket a gyártó az 
Egységes Európai Vonatbefo-
lyásoló Rendszerrel (ETCS2) 
is ellátja, amely lehetővé te-
szi, hogy az európai uniós 
forrásokból felújított vasút-
vonalakon is 160 kilométeres 
sebességgel közlekedhesse-
nek.

Elindult Magyarországra az első két készre szerelt, a MÁV-Start Zrt. megrendelésére készült Flirt motorvonat Svájcból, a Stadler Rail Csoport üzemé-
ből, a járműveket mozdony vontatja és várhatóan pénteken érkeznek Budapestre - közölte a vasúttársaság az MTI-vel.

Vasúti közlekedés: Flirt-tel a Dunakanyarba
Elindult Magyarországra az első két Flirt motorvonat Svájcból

Vác tavaly több mint százmilliót fordított településfejlesztésre 

Latorovszky Gábor
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Göd Város Önkormány-
zata által szervezett 
ünnepi megemléke-

zés résztvevőit Pálfai V. Kin-
ga köszöntötte a József Atti-
la Művelődési Házban, me-
lyen megjelent Markó József 
polgármester, Tuzson Bence 
területi fejlesztési biztos, dr. 
Pintér György alpolgármes-
ter, dr. Szinay József címze-
tes főjegyző, Horváth Szilárd, 
a Búzaszem Alapítvány elnö-
ke. A város vezetői mellett a 
képviselő-testület több tag-
ja, a civil közösségek és az 
egyházak, intézmények kép-
viselői is eljöttek, hogy tisz-
telegjenek az áldozatok em-
léke előtt. 

A Himnusz közös elének-

lése után Markó József pol-
gármester mondott ünnepi 
köszöntőt, aki a megemléke-
zés társadalmi jelentőségét 
hangsúlyozva kiemelte: - Az 
emlékezés révén a fiatalok 
is megismerhetik a kommu-
nizmus történelmi hatásait, 
melyek közül a legsúlyosabb, 
a legnagyobb gaztett a több 
mint százmillió ember meg-
gyilkolása – mondta Markó 
József. A város első embere 
a kétszeres olimpiai bajnok, 
háromszoros Európa-bajnok 
vízilabdázó, Európa-bajnok 
gyorsúszó Halassy Olivér 
drámáján keresztül mutatott 
rá a kommunista diktatúra 
embertelenségére. – A 103 
éve született Halassy Olivér 

emberi és sportolói nagysá-
gát csodálatosan példázza az 
a már-már emberfeletti aka-
raterő és helytállás, amely-
nek köszönhetően úgy jutott 
fel a csúcsra, hogy nyolc éves 
korában egy villamosbaleset 
miatt amputálták a bal lábát. 
De nem adta fel, amit bizo-
nyít példaértékű sporttelje-
sítménye is. Aktív sportolói 
pályafutását 30 éves korában 
fejezte be. Előbb az újpesti 
Egyesült Izzónál dolgozott, 
később pedig számtiszt, azaz 
kontroller lett a városi szám-
vevőségen. Családot alapí-
tott, három lánya született. 
A háború után ő volt egyike 
azoknak, akik részt vettek 
az úszósport újjászervezé-
sében. 1946. szeptember 10-
én taxival ment az Úszószö-
vetségbe. Egy szovjet járőr 
leintette őket és kiszállítot-
ta a taxiból. Fegyvert fogtak 
rájuk és az autót követelték. 
Nem tudjuk pontosan mi tör-
tént, de a két férfi valószínű-
leg ellenállt. Tény, hogy a ta-
xit elvitték, néhány nap múl-
va kerekek nélkül találták 
meg egy távoli utcában. A ta-
xisofőrt és Halassy Olivért 
a helyszínen agyonlőtték. 37 
éves volt, legkisebb lánya 
még újszülött.

Bár tanúk is voltak, az ese-
tet hivatalosan eltussolták, a 
sajtó bestiális rablógyilkos-
ságról írt, szovjet katonákról 
szó sem esett. A sportoló csa-
ládját megfenyegették, hogy 
hallgassanak a valódi törté-
netről. Mégis mindenki tudta, 

mi történt. Halassy Olivért, 
minden idők legeredménye-
sebb mozgássérült sportoló-
ját, ezrek gyászolták, teme-
tésén Hajós Alfréd mondta a 
gyászbeszédet – ismertette az 
elhallgatott történelem egy 
jellemző „szeletét” Markó Jó-
zsef, aki mint mondta: „Min-
dennapi életünkben éreztük 
a diktatúra hatásait. Ezt az 
érezte meg, annak voltak ko-
moly problémái a rendszerrel, 
aki akart valamit vagy szavát 
hallatta.”

A városi ünnepségen Hor-
váth Szilárd, a helyi Búza-
szem Alapítvány elnöke, tör-
ténelem tanár megemléke-
ző beszédében arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a kommu-
nizmus kárai itt élnek ve-
lünk ma is. A volt szocialista 
országokban még ma is sok-
kal rövidebb a várható élet-
tartam, mint Nyugaton, s ez 
azért van, mert a kommunis-
ták szétzúzták a társadalom 
közösségeit, amely az egyén-
nek biztonságot nyújtott: az 

egyházat, az egyesületeket, 
a kisközösségeket. Márpedig 
bizonyított tény, hogy a gyüle-
kezetbe járó hívők 10-12 évvel 
élnek tovább a nem hívőknél. 
De ugyanígy velünk élnek a 
kommunista időszak törté-
nelemhamisításai. Ezeket ma 
kell a tények alapján helyre 
tennünk. Példaként elmond-
ta, hogy Magyarországon a 
népbíróságok több embert 
ítéltek halálra fasizmus vád-
jával a második világháború 
után, mint Ausztriában, Né-
metország amerikai szekto-
rában és Japánban együttvé-
ve. Ez megalapozta az „utolsó 
csatlós”- ról szóló újsághíre-

ket és máig ható vélekedést.
A szónok szerint a magyar 

kommunisták, ha hatalom-
hoz jutottak rátörtek nem-
zetükre. Így volt ez 1919-ben, 
s 1945-től 1990-ig. S útjukat 
áldozatok tíz- és százezrei, 
milliói szegélyezték Magyar-
országon is, hiszen az egész 
nemzet áldozatukká vált.

Horváth Szilárd szerint a 

kommunista bűnök legfonto-
sabb oka a tettesek istente-
lensége. Ezért törvényszerű 
volt a bűnök bekövetkezése. 
Ma a legfontosabb dolgunk, 
hogy a gyermekeket elvezes-
sük Istenhez. Erre a hagyo-
mány kell felhasználni. A ha-
gyományt, amely nem a múl-
tat köti össze a jelennel, ha-
nem az embert az Istennel. 

Az ünnepi emlékező műsor-
ban közreműködött Babják 
Annamária színművésznő, 
aki ismert költők verseinek 
tolmácsolásában mutatta be 
a kommunista diktatúrát. 
Gounod: Ave Maria című mű-
vét fuvolán Palocsi Brigit-

ta játszotta, felkészítő taná-
ra: Stefánné Kelemen Judit, 
zongorán kísérte: Molitor 
Éva.

A megemlékezés után a 
részvevők az áldozatok tisz-
teletére az alsógödi kiser-
dei kopjafánál helyezték el a 
megemlékezés mécseseit és 
koszorúit.

 b. szentmártoni

– Az önkormányzat egy 2006 
elején megkötött szerző-
dést most valósít meg, amely 
meggyőződésem, hogy igen 
előnyös a község számára – 
mondta érdeklődésünkre Ju-
hász Béla polgármester. 

– A megállapodás értelmé-
ben az Egzotikus Áruk Bolt-
jának tulajdonosa tulajdon-
ba kapja az üzlet alatti föld-
területet és ennek ellentéte-
lezéseként finanszírozza a 
Kék Duna Otthon bejáratától 
egészen a Dunai fasor ma-
gasságáig tartó útszakasz ki-
építését.

– Milyen műszaki tartalom-
mal valósul meg az útépítés? 

– A szegélykővel ellátott 
felületen tömörített kőszó-
rásos út kerül kialakításra. 
Az út alatt előkészítésre ke-
rülnek a további fejlesztést 
szolgáló közművek is. A gya-
korlatban ez azt jelenti, hogy 
az úgynevezett haszoncsö-

vekben pl. olyan vezetékeket 
húznak be, melyek később 
majd kandeláberes világítás 
vagy térfigyelő kamerarend-
szer kiépítését segítik. 

– Van-e még más előnye a 
megállapodás végrehajtásá-
nak?

– Feltétlenül. Még pedig az, 
hogy megszűnik az a közel 15 
éve tartó pereskedés, amely 
eddig gátja volt a kikötő vagy 
a szabadtéri színpad fejlesz-

tésének. Talán soha sem fo-
gom megtudni, hogy a 8 éve 
megkötött szerződést koráb-
ban miért nem hajtatták vég-
re…

– Sződliget érzékelhetően a 
sport- és szabadidős szolgálta-
tások, az idegenforgalom fej-
lesztésére összpontosít.

– Talán az lenne a furcsa, 
ha nem ebbe az irányba moz-
dulnánk el, hiszen a község 
természeti adottságai, gyö-
nyörű Duna-partja, a kerék-
párút, a kiváló vizi, közúti- 
és vasúti megközelíthetősége 
mind-mind arra inspirál ben-
nünket, hogy az idegenfor-
galmi, sport, turisztikai- és 
fesztiválturizmus fejlesztésé-
re koncentráljunk. De ebbe 
az irányba „kényszerít” ben-
nünket az is, hogy Sződliget 
igen behatárolt területen fek-
szik. Északon Vác, keleten az 
M2, délen Göd és Nyugatra a 
Duna határolja. A fizikai ha-

tárok miatt egy olyan fejlő-
dési pályára kell állnia a tele-
pülésnek, amely a belső lehe-
tőségek jobb kihasználására 
alapozva intenzíven fejleszti 
szolgáltatásainak körét, inf-
rastruktúráját. Véleményem 
szerint ilyen kitörési pont 
lehet a Duna-part sport- és 
fesztiválhelyszínné formálá-
sa, fejlesztése. A sportléte-
sítmények szemmel látható-
an, szinte hónapról-hónapra 

fejlődnek. Most éppen a te-
niszpályák száma kétszere-
ződik meg. Céljaink elérése 
érdekében fejlesztenünk kell 
az infrastruktúrát is, hiszen 
ha egy több ezer embert von-
zó rendezvényt szervezünk, 
ahhoz pl. biztosítani kell a 
kulturált parkolás feltétele-
it. Ezért a gépkocsival érke-
zők számára már elkezdtük a 
Kék Duna Otthon bejáratától 
a patak partig húzódó, fával 

borított területen egy termé-
szetbarát, zöldfelületű par-
koló kiépítését. 

– Mikor adják át a forgalom-
nak az épülő utat és a parko-
lót?

– A 300 méter hosszú utat 
március végén adjuk át a for-
galomnak. A természetba-
rát parkolót először a leg-
több autós minden bizonnyal 
május utolsó hetében veszi 
igénybe. Egy háromnapos 
fesztivállal kezdjük a nyári 
évadot. A rendezvény mottó-
ja az európai polgárok talál-
kozója. Péntek este klezmer 
és sramli zene tölti majd be 
a teret, szombaton Katáng és 
Holdviola koncert lesz, va-
sárnap pedig a KRESZ nap 
után a Pál utcai fiúk musi-
calváltozatát láthatják majd 
az érdeklődők. A műsorokat 
természetesen díjmentesen 
tekinthetik meg a vendégek. 

Vetési imre

A volt szocialista országokban még ma is sokkal rövidebb a várható élettartam, mint Nyugaton, s ez azért van, mert a kommunisták szétzúzták a tár-
sadalom közösségeit, amely az egyénnek biztonságot nyújtott: az egyházat, az egyesületeket, a kisközösségeket – mondta Horváth Szilárd, a Kommu-
nizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából február 24-én tartott gödi megemlékezésen. 

A téli időszak enyhébb napjaiban munkagépek lepték el Sződligeten a 2. számú főút és az újjáépített sportpálya, valamint az Egzotikus Árúk Boljta üz-
letsor között elterülő földes utat. Az ősszel átadott több száz milliós dunai védgát környezetében napjainkban is folytatódik a fejlesztés, amely hosszú 
távon a község lakosságának kulturált kikapcsolódását, a sport- és fesztiválturizmus kiépítését, az idegenforgalom növelését szolgálja. 

Göd: A Kommunizmus áldozataira emlékeztek

Sződliget a sport- és fesztiválturizmus 
fejlesztésére koncentrál

Horváth Szilárd

Babják Annamária

Horgas Eszter a Sződligeti Parkszinpadon
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2014. március 3-án a 84. Genfi Autószalon alkalmából, amely másnap nyi-
totta meg kapuit a nemzetközi sajtó előtt, a 22 országot képviselő újság-
írókból álló zsűri a PEUGEOT 308-nak ítélte a rangos « Car of the Year » 
2014 címet.   

Az új Peugeot 308 lett 
az « Év autója » 2014-ben

A « Car of the Year » 2014 díjra harminc 
olyan új, amerikai, koreai, európai il-
letve japán modell pályázott, melyet 

2013-ban kezdtek forgalmazni Európában. 
A zsűri, amely 22 ország 58 újságíró-

jának véleményét és ízlését tükrö-
zi, most hirdette ki, hogy a tavaly 
decemberben döntőbe válasz-
tott hét modell közül melyik-
nek ítélte a díjat.

A szavazás eredményeként 
az idei győztes az új PEUGE-
OT 308.

Az új 308 a negyedik PEUGE-
OT modell, amely ebben az elis-
merésben részesül. Korábban a 307 
(2002), a 405 (1988) és az 504 (1969) nyer-
te el az « Év autója » címet.

Az új 308-at a márka történelmi bölcső-
jének tekintett Sochaux-ban gyártják, és 
2013 utolsó harmadában kezdték forgal-
mazni Európában. Kínában, a világ első 
számú piacán, 2015 elején kezdik el gyár-
tani és forgalmazni. 

Az « Év autója » 2014 cím a legrango-
sabb elismerés, melyben az új 308 része-
sült. Ez a modell a kiválóság jegyében 
testesíti meg a márka legfontosabb ér-
tékeit az elegáns és dinamikus forma-
terv, a számottevő súlycsökkentésre 
épülő hatékony tervezés, az újító szel-
lemű (i-Cockpit) vezetőhelynek is kö-
szönhető vezetési élmény és a kima-
gasló minőség tekintetében. 

A modell sikerét tükrözik az el-
adási darabszámok: bevezetése óta 
több mint 55.000 példányt rendel-
tek belőle. Magas modellmixének 

köszönhetően az új 308 a márka exkluzivi-
tásának növeléséhez is hozzájárul: a meg-
rendelések 48 százalékát a két legmagasabb 
felszereltségi szint teszi ki.

Tavasztól az új 308 kínálata újabb ka-
rosszériaváltozattal, az új 308 SW-

vel bővül. Az elegáns és tágas 
kombi a lejtőshátú változathoz 
hasonlón csak a nevében ha-
sonlít elődjéhez. 

A modell bevezetésekor ki-
lenc motor alkotta a válasz-

tékot. Mértéktartó fogyasztás 
jellemzi a négy benzines- és az 

öt dízelmotort; a kínálat most a 
teljesen új 130 lóerős új háromhenge-

res benzines PureTech 1.2 e-THP turbómo-
torral, valamint három új BlueHDi mo-
torral egészül ki. Ez utóbbiak közül az 
új 120 lóerős 1.6l BlueHDi mindössze 
82 gramm CO2-t bocsát ki kilométeren-
ként, ami a legjobbnak számít a kate-
góriában.

Maxime Picat, a márka igazgatója így 
nyilatkozott, amikor a zsűri elnökétől, 
Hakan Matsontól átvette a díjat: «  Az 
új PEUGEOT 308 megalkotásakor 
biztosak voltunk abban, hogy olyan 
tervezési, technikai és minőségi ug-
rást hajtottunk végre, amely hama-
rosan a kategória dobogósai közé 
helyezi a modellt Európában. En-
nek a rengeteg munkának a leg-
nagyobb elismerése, hogy ma át-
vehettem a rangos « Év autója 
» 2014 díjat mindazok nevében, 

akik hozzájárultak a modell ki-
fejlesztéséhez és bevezetéséhez ».

Most 5 év garanciával megvásárolhatja a 2012-2013-es év 
„Peugeot Minőségi Versenyének” első helyezettjétől a PM Vác-tól.

ÁLLÁS
Gyakorlattal rendelkező 

gumiszerelő 
kollégákat keresünk 
gödi munkahelyre. 
Gumicentrum Kft., 

tel.: 27-532-310 
e-mail: 

gumicentrum@
gumicentrum.com
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Az eseményen Mikesy 
György, az iskola 
igazgatója köszöntöt-

te a diákokat. Beszédéből 
kiderült, hogy szívesen vett 
ő is részt a bajnokságon.

– Amikor kaptam egy fel-
hívást, hogy részt vehe-
tünk a sárkányhajó verse-
nyen, azonnal igent mond-
tam. A rendezők is öröm-
mel vették a mi jelentkezé-
sünket. Két okból örültem, 
az egyik, hogy ti is ugyan-
olyanok vagytok, mint a töb-
biek, a másik ok, az szemé-
lyes ok, hogy én háromszo-
ros sárkányhajó bajnok va-
gyok - mondta.

Részt vett az eseményen 
a város részéről Mokánszky 
Zoltán alpolgármester is, 
aki szerint nagy hangsúlyt 
kell fektetni a tömegsport-
okra is. 

– Sokatoknak a tömeg-
sport ad lehetőség arra, 
hogy megmutassátok, mit 
tudtok. Akik nem verseny-
szerűen sportoltnak itt azok 
is meg tudják mutatni, hogy 
mire képesek – hangsúlyoz-
ta.

Kammerer Zoltán három-
szoros olimpiai bajnok ka-
jakos, a baráti kör elnöke a 
versenyről beszélt és arról, 
hogy a legnagyobb csatát a 
speciális iskolába járó diá-
kok vívták meg. 

– Azt kell mondanom, 

hogy a legnagyobb csatát ti 
vívtátok. Ti voltatok a ver-
seny elején, és  persze utá-
natok is voltak szép csaták, 
de a legnagyobb szívvel, lé-
lekkel ti küzdöttetek, talán 
azért is tartunk egy külön 
díjátadót nektek. Mi is egy 
jó élménnyel gazdagodtunk, 
hogy meg tudtuk szervezni 
ezt a versenyt és reméljük, 
hogy jövőre is meglesz min-
den lehetőség és a kedvetek, 
hogy el gyertek – mondta.

A speciális intézmények ta-
nulói külön kategóriában in-
dultak az I. Váci Sulisárkány 
Bajnokságon, ahol az első 
helyen a Pivár Ignác isko-
la csapata végzett, második 
lett a Simon Antal tagintéz-
mény, míg bronzérmet ka-
pott a Cházár András isko-
la csapata.

FuruCz AnitA

A Váci Kajak Kenu Baráti Kör nem csak érmeket osztott ki a Cházár András Speciális Iskolában, hanem be-
mutatta a sportot népszerűsítő kiállítását is. Az előző héten meghirdetett iskolás közötti sárkányhajó baj-
nokság résztvevői rendhagyó módon a rendezvény keretében vehették át díjaikat.

Sulisárkány bajnokság: díjátadás

Váci focikörkép

A megyei első osztály-
ban az első kört veret-
lenül élen záró – ám 

így is csak egy pont előny-
nyel listavezető – Vác FC a 
téli felkészülés során remek 
eredményeket ért el a teszt-
mérkőzéseken. Csank János 
vezetőedző legénységénél 
eligazolás miatt nem történt 
gyengülés. A hét újonnan 
érkező fiatal közül többen 
a Kiemelt bajnokságokban 
játszó utánpótlás gárdákat 
is erősíthetik majd. A váci-
ak célja egyértelműen a baj-
noki cím megszerzése, majd 
a sikeres osztályozó után az 
NB III-ba kerülés. Ehhez az 
első lépést március első nap-
ján meg is tette a gárda, hi-
szen a harmadik helyen álló 
vecsésiek otthonában 3-1-re 
nyert. Az első hazai bajno-
kin március 8-án fél három-
tól a Hévízgyörk csapata lá-
togat a váci stadionba. 

A Vác FC gárdájánál egy 
osztállyal lejjebb, a megyei 
II. osztályban szerepel a Vác-
Deákvár SE. Steidl Sándor 
vezetőedző tanítványai a 15 
csapatos Északi csoportban 
az őszi sorozatot 50 százalé-
kos mérleggel (6-6 győzelem 
és vereség mellett 2 döntet-
len) fejezték be. A váciak az 
első tavaszi fordulóban ha-
zai pályán a Püspökhatvan 
ellen kikaptak 1-0-ra.

Míg a Vác FC felnőttjeinek 
a harmadosztályba jutás a 
célja, a csapat utánpótlás 
hátországát jelentő Vác Vá-
rosi Labdarúgó SE két kor-
osztályban is az élvonalban 
versenyeztet csapatot. Itt 
a cél a Kiemelt csoportbe-
li tagság meghosszabbítá-
sa. Az U21-es csapat áll rosz-
szabbul, hiszen az őszi sze-

zont 11 ponttal a kieső, 
15. helyen zárta. Jobb 
a helyzet a 17 évesek-
nél, mert ők 19 pon-
tot gyűjtve a 11. he-
lyen álltak a tavaszi 
rajt előtt. A VVLSE 
vezetése több sze-
mélyi változást 
is eszközölt a holt 
idényben. Szerződést 
bontottak az utánpótlás 
szakágvezetővel, Kiss Fe-
renccel, aki a 21-éveseknél 
edző is volt. Távozott továb-
bá Filkor Attila, Rácz Lászó 
és Szél József utánpótlás 
tréner is. A folytatásban az 

U 2 1 
ed zője 

Herédi Atti-
la, az U19-é Nagy Tibor, az 
U14-eseké pedig Burzi Atti-
la és Schwarz Zoltán lesz. 

Herédi Attila (képün-
kön) vezetőedzőként a te-
remben már sikerre vezet-
te futsalos legénységét. A 
Dunatours Vác FSE ugyanis 
a sportág második vonalá-
ban a pontvadászat során a 
második helyen végzett cso-
portjában. A csoportgyőz-
tes Dunakeszi visszalépé-
sével ugyanakkor csoport-
elsőként vehet részt majd a 
rájátszáson. Itt a három cso-
port első két-két helyezett-
je csatázik majd kétfordulós 
körmérkőzéses rendszerben 
a feljutásért. 

kereszturi GyulA

Március hónappal kitört a meteorológiai tavasz (volt egyáltalán tél?), így a váci focisták is folytatják a külön-
böző bajnokságokban a pontvadászatot. 

Célok: feljutás és bennmaradás

Az óvodásoknak lufival a kézben egy 200 m-es távot 
kell teljesíteni, ahol az első három helyezett díjazás-
ban részesül. A nagyobb létszámmal indulók részé-

re egy 2,5 km-es Fut a Kis Keszi, míg a felkészültebb futók 
részére egy 5 km-es Futakeszi versenyszámot rendezünk.

A részletekről bővebb tájékoztatás és a nevezés a www.
dunakeszi.hu oldalon.

A résztvevők között pólókat és ajándékokat sorsolunk 
ki. Találkozzunk március 23-án vasárnap délelőtt a rajt-
nál! DunAkeszi sPortiGAzGAtósáG

2014. március 23-án (vasárnap) hosszú idő után újra 
megrendezzük a Futakeszi sporteseményt, amelyen 
mindenki részt vehet, aki szereti az egészséges moz-
gást. A repülőtér remek helyszíne lesz a futásnak, tisz-
ta levegőn, egészséges környezetben és vidám hangu-
latban tölthetünk együtt egy sportos napot.

Újra Futakeszi

és kiállítás


