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Moys Csaba 1055 aláírást adott át Fördős Attilának

 

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

Mint azt a civil egyesület el-
nöke elmondta: az emlék-
mű annak eredeti helyé-

re (a jelenlegi Március 15. tér köze-
pe, a Városháza vonalában) való új-
raállítása érdekében 1055 aláírás 
összegyűjtése történt meg. Négy 
olyan szempontot említett, me-
lyek alapján szorgalmazzák az el-
múlt század ötvenes éveiben elbon-
tott egységes emlékmű eredeti for-
mában és helyen történő helyreál-
lítását. Ezek: a kegyelet, a közvé-
lekedés ereje, a szakma véleménye 
és a költségkímélés. Moys Csaba 
megemlítette, hogy az eredeti hely-
szín alatt megtalálhatók lennének 
a szoboregyüttes alapjai. Vélemé-
nye szerint a budapesti Kossuth tér 
helyreállításának mintájára, Vácott 
is az 1944-es fő motívumok alapján 
kellett volna a főteret kialakítani.

Ezt követően Fördős Attila átvet-
te az aláírásgyűjtő íveket. A polgár-
mester – akinek az aláírása is szere-

pel a névsorban – először azt eleve-
nítette fel, hogy képviselőként még 
1999-ben egyéni indítványként kez-
deményezte a főtéri visszaállítást, 

amelyre akkor testületi határozat 
is született. Mint mondta: ezután 
azonban „ötletbörzeként” nagyon 
sok más helyszín merült fel, átpoli-

tizált kérdésként kezelve az ügyet.  
A szoboregyüttes felújítása már 
évekkel ezelőtt elkészült és Hor-
váth Tibor szobrászművész kertjé-
ben áll. A jelenleg hatályos képvise-
lő-testületi döntés szerint – amelyre 
pályázati forrást is nyert korábban a 
város - világháborús emlékmű Vác 
főterén állítandó fel. A Főtér építé-
szeti változásainak engedélyezésé-
re jogosult Sáros László (aki annak 
idején a tér rekonstrukció utáni lát-
ványát tervezte) a felállítás helye-
ként a téren található – a kórház be-
járatának magasságában lévő – Má-
ria-szobor környezetét jelölte meg. 
Mivel a városvezetés jogtiszta álla-
potban szeretné újraépíteni az em-
lékművet, az engedélyezett helyre 
lett elkészítve a terv – olvasható a 
város hivatalos honlapján. 

Fördős Attila kiemelte: az elmúlt 
esztendőben már ötmillió forin-
tot elnyert a város a célra, a teljes 
beruházási költség pedig harminc 

millió forint körüli lenne, amelyre 
további pályázati forrásokat keres-
nek. A cél, hogy októberre az I. vi-
lágháborús emlékmű ismét a Főté-
ren álljon.

A sajtótájékoztató hivatalos ré-
szének zárásaként Lévai Dávid vá-
rosi főépítész ismertette az egy-
séges szobor paramétereit, illet-
ve azt, hogy a Mária-szobor az át-
helyezés után a Fehérek temploma 
közelében kerülne felállításra. Meg-
tudtuk: jelenleg is folynak az enge-
délyeztetési eljárások, a dokumen-
táció előkészítése és a tervek sze-
rint egy-két hónapon belül megkez-
dődhetnek a munkálatok. Az ere-
deti helyszín alapjainak esetleges 
megtalálása és feltárása érdekében 
a polgármester utasította a főépí-
tészt, hogy tegye meg a szükséges 
előkészületeket a megfelelő méré-
si és kutatási munkák engedélyez-
tetésére.

Fotó:KesziPress

Moys Csaba, a Váci Reménység Egyesület elnöke március 24-én a Városháza előtt sajtótájékoztató keretében adta át Fördős Attila polgármesternek azt az 
1055 aláírást, melyeket annak érdekében gyűjtöttek, hogy az I. világháborús emlékmű az eredeti helyén kerüljön újrafelállításra a főtéren. 

ALÁÍRÁSOK AZ I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰÉRT

A magyarországi és a váci 
holokauszt áldozatainak em-
léke előtt is tisztelegve ren-
dezték meg a minap a fővá-
rosi Raoul Wallenberg Egye-
sület szervezésében a „Ré-
gen volt? Hol is volt? - címmel 
életre hívott országos vetél-
kedő középdöntőjét Vácon. 

Vetélkedőt rendezett a Raoul Wallenberg Egyesület
"Régen volt? Hol is volt?"

A jeles svéd diplomatáról el-
nevezett egyesület emléket 
kíván állítani a több ezer 

zsidó életét megmentő bátor férfi-
únak, s mindazoknak, akik segítet-
ték a meghurcolt embertársaik túl-
élési esélyeit, miközben fejet hajt 
az áldozatok emléke előtt. Arra a 
Raoul Wallenbergre emlékeztek, 
aki az akkori magyar Külügymi-
nisztériumtól 4500 védoklevelet 
kapott, melynél azonban jóval 
többet állított ki, hogy mentse a 
zsidók életét.   

Fontos, hogy a ma ifjúsága is 
megismerje a történelem e vész-
terhes időszakát, azt a mérhetet-
len és megbocsáthatatlan pusztí-
tást, amit elkövettek az emberiség 
ellen. Többek között erről is be-
szélt Fördős Attila polgármester 
az ötödik éve megrendezésre ke-
rülő vetélkedő váci versenyének 
megnyitóján, aki a magyarság 
számára is fontosnak nevezte az 
emlékezést. Fontos, hogy tudjuk, 
mi történt a magyar történelem 
bizonyos időszakában, a háborús 
vészkorszakban, amikor magyar 
állampolgárokat hurcoltak el az 
országhatáron túlra – mondta. 
Fördős Attila szerint tudnunk kell 
azt is, hogy kik voltak azok, akik 
abban a nehéz időszakban próbál-
ták menteni a legfőbb értékeket, 
az embert. 

Sipos András, a Raoul Wal-
lenberg Egyesület soros elnöke 
köszönetet mondott a versenyző 
diákoknak, amiért ilyen súlyos 
drámai kérdéssel foglalkoznak, 
ami Magyarország számára rend-

kívül fontos. A váci zsidóság tör-
ténetéről, a városban és térségé-
ben betöltött gazdasági, kulturális 
szerep vállalásáról, az őket sújtó 
tragédiáról Turai János, a Váci 
Zsidó Hitközség elnöke tartott 
elődadást, aki elöljáróban leszö-
gezte: Vácon, a történelmi város-
ban minden egyes tégla a magyar 
és a nemzetközi történelem egy 
része. Vácra a zsidóság a honfog-
laló magyarokkal érkezett, ám 
csak a türelmi rendelet után tele-
pedhettek le a városkapun belül. 
A zsidóság aktív jelenlétének kö-
szönhetően a feudális beállított-
ságú település gyorsan átalakult 
polgári várossá, melyben közel ti-
zenkét gyárat létesítettek. Megha-
tározó szerepet töltöttek be a Pest 
és Vác között létesített vasútvonal 
kiépítésében is. A kereskedelmi és 

gazdasági fellendülést megtörték 
a Zsidó törvények, melyek követ-
keztében a zsidóságot kizárták a 
közéletből, majd a munkahelyek-
ről, és végső soron az életből is, 
hiszen gettóba zárták őket – idéz-
te a történelmet Turai János. 

Az elnök előadásából kiderült: a 
váci gettóban -, a belváros északi 
részén alakították ki, melyhez 65 
épület és két zsinagóga tartozott 
- mintegy 1600 váci és 800 vidéki 
zsidót helyeztek el. Az 1600 de-
portált váci zsidó közül mindösz-
sze 165 ember térhetett vissza a 
koncentrációstáborokból. 

Turai János az elismerés hang-
ján szólt azokról a váci családok-
ról, melyek a német megszállás 
elől menekülő közel 100 lengyel 

zsidó gyermeket befogadták né-
hai Antall József miniszterelnök 
édesapja közreműködésével. 

A vészkorszakról szólva el-
mondta, hogy Vácon egy mun-
kaszolgálatos század működött, 
ahová behívták többek között a 
költő Radnóti Miklóst és a 16 éves 
Lantos Tamást is, aki később – 
egészen haláláig - Tom Lantos né-
ven az Amerikai Egyesült Államok 
kongresszusának tagja volt. Egy 
időben a Külügyi Bizottságot is 
vezette, világszerte úgy ismerték 
őt, mint az emberi jogok követke-
zetes harcosa – mondta egykori 
levelezőtársáról Turai János, aki 
felelevenítette hogyan verték fél-
holtra a gestapó emberei a lebom-
bázott szobi vasúti híd újjáépí-

tésénél dolgozó Lantos Tamást, 
aki megpróbált elszökni. Csak a 
második kísérlete járt sikerrel, a 
Börzsönyben bujkált, amíg meg-
mentői nem szállították el Buda-
pestre – hallhattuk Turai Jánostól, 
aki a történelmi eseményeket át-
élt ember hitelességével idézte fel 
a közelmúlt borzalmait.

A váciakat a Táncsics Mihály 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
csapata képviselte a történelmi 
versenyen, melyen Mokánszky 
Zoltán alpolgármester elmondta, 
hogy az önkormányzat segíti az 
emlékezést, a holokauszt emlék-
park felépítését. Külön elismerés-
sel szólt a zsidó hitközséggel ápolt 
korrekt kapcsolatról, a városban 
egykor alkotó zsidó közösség 
munkájáról. Reményét fejezte ki, 
hogy a közeljövőben Vác adhat 
otthont a Raoul Wallenberg Egye-
sület által szervezett országos ve-
télkedő döntőjének is. 

A vetélkedő fővédnökei Fónagy 
János parlamenti államtitkár, és 
Karin Olofsdotter, Svédország 
magyarországi nagykövete. A 
győztes csapat jutalomként Stock-
holmba utazhat.  

Vetési imre

Fotó: KesziPress

Turai János, 
a Váci Zsidó Hitközség elnöke

A váci csapat tagjai
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Régiónk két - a váci központú Pest megyei 4. számú és a dunakeszi szék-
helyű 5. számú - választókerületében a választási kampány finisében a pár-
tok bevetették a „politikai nagyágyúkat” is jelöltjeik támogatása érdeké-
ben. Célegyenesbe fordult az április 6-i országgyűlési képviselő választás 
kampánya, melynek jelentősebb eseményeiről az alábbi összeállításban tá-
jékoztatjuk olvasóinkat.

A finisben bevetették a „politikai 
nagyágyúkat” is a pártok

Választás 2014: 
Fizetett politikai hirdetés

Harrach Péter, a Fidesz-KDNP országgyűlé-
si képviselőjelöltje a váci Madách Imre Mű-
velődési Központ tartott fórumon bejelen-
tette, hogy az elmúlt négy évben megkezdett 
úton szeretnének tovább haladni. A váci köz-
pontú Pest megyei 4. számú választókerület-
ben induló politikus rendezvényén fellépett 
Balázs Fecó.

A KDNP parlamenti frakcióvezetője be-
szédében az összetartozás jelentőségét 
hangsúlyozta. Kiemelte: azok vannak több-
ségben most, akik függetlenül kortól, foglal-
kozástól, vallástól, egy nemzetben gondol-
kodnak.  

A kormánypárti jelölt beszélt az önkor-
mányzatok adósság-átvételéről. Ennek váci 
példájára emlékeztetve átadta Fördős Attila 
polgármesternek azt a jelképes dokumentu-
mot, amely az 1,6 milliárd forintnyi adósság-
teher mentesítéséről szól.

Harrach Péter kiemelte: a baloldal belát-

ta, hogy nem tudja megnyerni a választást, 
ezért a negatív kampánnyal azt próbálja el-
érni, hogy a különbséget csökkentse. A kor-
mánypárti jelölt szerint a lejárató kampány 
része a jelölti viták kezdeményezése is, azon-
ban úgy gondolja, hogy a győzteseknek nem 
kell vitatkoznia a vesztesekkel. (Mint ismert 
Kiss Zsolt és Fehér Zsolt is közös vitára vív-
ta ki Harrach Pétert. A szerk.)

Harrach Péter kiemelte, a bankadó beveze-
tésével megmentették az országot a csődhely-
zettől, a magánnyugdíj-pénztárak megszün-
tetésével pedig megmentették a nyugdíjakat. 
Hozzátette: számukra az a fontos, hogy foly-
tatni tudják a megkezdett munkát, a patrióta 
gazdaság és a családi kötelékek további meg-
erősítését. - Ezt az utat szeretnénk folytat-
ni, mert ez egy jó út és ez jó eredményt 
fog hozni – fogalmazott a kormánypárti 
jelölt, aki újabb négy évre kérte a válasz-
tók támogatását.

Kiss Zsolt, a Kormányváltó erők Pest megyei 4. számú választókerületében induló ország-
gyűlési képviselőjelöltje szerint a körzetnek két országgyűlési képviselője is lehet, ha ő nye-
ri el a választók többségének támogatását, mivel a kormánypárti Harrach Péter, a Fidesz-
KDNP listáján, az előkelő, biztos mandátumot jelentő 10. helyen szerepel. 

A fiatal politikus támogatása mellett kampányolt a váci fórumon Tóbiás József, az MSZP 
frakcióigazgatója, aki arról beszélt, hogy április 6-án le kell váltani Fideszt és helyre kell ál-
lítani a demokratikus jogállamiságot. Bejelentette: Nettó 100 ezer forintra emelik a minimál-
bért, 250 ezer új munkahelyet teremtenek. Bevezetik az igazságosabb, két kulcsos adórend-
szert, a 450.000 Ft. feletti keresetnél 13% szolidaritási adó terhelné a jövedelmeket. Gazda-
ságpolitikájukkal a fogyasztást generálják, az alapvető élelmiszerek ÁFA-ját csökkentik. 

Kiss Zsolt szerint a váci vállalkozások gazdasági recessziója hatással van a Szobon, 
Ipolydamásdon és térségében élők mindennapjaira. A hátrányos helyzetű térség felzárkózta-
tása, az elszegényedés megállítása érdekében sürgősen munkahelyeket kell teremteni Vácon. 
Kiss Zsolt - többek között - abban látja a kitörési pontot, hogy Vác és térségének befektetési 
lehetőségeit koncentráltan, egy csomagban kell kiajánlani az üzleti élet meghatározó körei 
számára, melyek megjelenése pozitív változást hozhat a kis régióra. 

Megígérte, hogy a 2/A-t négysávosra építik át. Az északi korridort a határig terjesztik ki. 
Vácnál felépítik a Duna-hidat, míg az Ipolyra - melyen egykoron 47 híd volt - Ipolydamásdnál 
és Vámosmikolánál, melynek érdekében normalizálják a külügyi kapcsolatokat a szlovákok-
kal. A panelprogram bevezetésével 40% költségcsökkentést érnek el, amely a családok számá-
ra nem csak megtakarítást jelent, hanem új munkahelyeket is létesít – húzta alá Kiss Zsolt.

Tuzson Bence, Pest megye 5. számú válasz-
tókerület fideszes országgyűlési képvise-
lőjelöltje közel ötven Magyar Csapat ren-
dezvényt és Közéleti Fórumot tartott az el-
múlt hetekben a választókerület települése-
in. A teltházas eseményeken Tuzson Ben-
ce a nemzet egységét, a kormány által elért 
eredményeket hangsúlyozta. Úgy fogalma-
zott: Meg kell védenünk az eddig elért ered-
ményeket: a rezsicsökkentést, a gyed ext-
rát, a munkabérek és nyugdíjak emelését. 
A fideszes képviselőjelölt szerint az elmúlt 
négy évben a kormány intézkedéseinek kö-
szönhetően ma már Magyarország erős, füg-
getlen, és talpra állt. Az ország gazdasága 

stabil, nem függ külföldi nagyhatalmaktól.  
Hangsúlyozta továbbá, hogy a baloldali kor-
mányokkal szemben, a Fidesz kormány 
mindvégig a magyar emberek pártján állt 
és a magyar emberek érdekeit képviselte. 
„Nem  hagyhatjuk, hogy azok, akik már egy-
szer tragikus kormányzásukkal tönkretet-
ték az országot, lerombolják a közös erőfe-
szítéseink eredményeit. Tovább kell halad-
nunk a megkezdett, helyes úton. Az április 
6-i választás sorsdöntő lesz mindannyiunk 
számára. Családunk, gyermekeink, szeret-
teink jövője és boldogulása a tét.”- mondta 
Tuzson Bence a Fidesz-KDNP képviselője-
löltje.

Március 9-én Dúró Dóra és Nyíri Márton tartott lakossági fórumot Fóton. Az Országgyűlés 
legfiatalabb jobbikos képviselője és a választókerület képviselőjelöltje bemutatták a Jobbik 
programját az érdeklődőknek. Munkahelyteremtés, közbiztonság, elszámoltatás - e három 
téma a Jobbik programjának fő sarokpontja. Március 16-án Volner János, a Jobbik alelnöke 
és frakcióvezető-helyettese látogatott Dunakeszire, ahol ugyancsak a Jobbik programját mu-
tatták be. Erdőkertesen és Csomádon is sor került a programbemutatóra, míg Veresegyházra 
és Gödre Balczó Zoltán, az Országgyűlés és a Jobbik alelnöke látogatott még februárban.

"Egy jobbikos országgyűlési képviselő irodájának falán három szó lesz kiírva a következő 
négy évben: munkahely, munkahely, munkahely" – mondta Nyíri Márton Csömörön. - "Vég-
rehajtjuk az elmaradt elszámoltatást is, hisz az elmúlt négy évben több elszámoltatási kor-
mánybiztos működött, mint ahány embert elszámoltattak" - tette hozzá, majd kiemelte a köz-
biztonság megerősítésének fontosságát is.

A Jobbik az egész kampányban kimaradt a személyeskedő, sárdobáló kampányból és a 
nagy pártok közül egyedüliként 84 oldalas „Kimondjuk! Megoldjuk!” című programjával az 
emberek között kampányolt – mondta el lapunknak Varga Zoltán Péter kampányfőnök.

Lehet Más a Politika társelnöke, Schiffer 
András Dunakeszin és Vácon is megjelent, 
hogy személyesen is támogassa a 4-es és az 
5-ös számú választókerületben induló jelölt-
jüket. Aki meg akar szabadulni a „nemzeti ci-
nizmus” rendszerétől, annak az április 6-ai 
országgyűlési választáson a zöld pártra kell 

voksolnia, hogy az hiteles ellenzéke lehes-
sen a kormánynak – mondta az ismert poli-
tikus egy váci kávézóban tartott sajtóbeszél-
getésen. 

- Azt üzenjük a választóknak, hogy az 
LMP-t azért kell választani április 6-án, 
hogy a következő 4 évben legyen egy hite-

les ellenzéke a kormánynak és látható az is, 
hogy a Gyurcsány-Bajnai-Kuncze- Fodor 
szövetség nem fogja leváltani Orbán Vik-
tort sem most, sem 18-ban, sem együtt, sem 
külön. Tehát azok a választók, akik szeret-
nének megszabadulni a nemzeti cinizmus 
rendszerétől, azoknak arra kell szavazni, 

hogy a következő 4 évben legyen egy erős 
LMP a magyar Országgyűlésben – jelentet-
te ki Schiffer András az ESTV Híradójában, 
aki egyúttal bemutatta Dengelegi Zsuzsan-
nát és Juhász Pétert, akik április 6-án az LMP 
színeiben méretik meg magukat a váci, illetve 
a dunakeszi választókerületben.

A Jobbik Pest megye 4. számú választóke-
rületében induló országgyűlési képviselő-
jelöltje számos fórum mellett sajtótájékoz-
tatón is ismertette politikai céljait. Fehér 
Zsolt és Kászonyi Károly, a Jobbik váci ön-
kormányzati képviselője a legutóbbi sajtó-
tájékoztatón az ellen emelték fel szavukat, 
hogy Vácon több helyen önkényuralmi jel-
képeket és egyéb náci szimbólumokat fes-
tettek a radikális párt választási plakátja-
ira. A jobbikos politikusok elhatárolódtak 
az önkényuralmi szimbólumoktól, egyút-
tal bejelentették, hogy feljelentést tettek 
ismeretlen tettes ellen. A médiaesemé-
nyen a párt országgyűlési képviselő-jelölt-
je egyúttal elmondta, továbbra is nyitot-
tak a jelölti vitára, programjuk fontos ré-
sze a politikusbűnözés visszaszorítása, és 
bejelentették azt is, hogy a 48-as ligeti em-

lékmű felújítására gyűjtést szerveznek. 
A Jobbik országgyűlési képviselője-jelölt-
je szerint nagyon rossz irányba viszi a de-
mokrácia ügyét az, ha a kormánypárti kép-
viselő azért nem vesz részt a jelölti vitán, 
mert attól tart, hogy az ronthat a támo-
gatottságán. Fehér Zsolt bejelentette: to-
vábbra is nyitott arra, hogy a kormányzás-
ra esélyes pártok képviselőivel, így az Kor-
mányváltók és a Fidesz-KDNP jelöltjeivel a 
média által biztosított nyilvánosság mellet 
vitassák meg a programjaikat. Fehér Zsolt 
a továbbiakban megerősítette, hogy kor-
mányra kerülésük esetén határozott lépé-
seket tesznek a politikus bűnözés felszá-
molására. Ennek első lépése lenne az or-
szággyűlési képviselők mentelmi jogának 
eltörlése, illetve esetükben a büntetési té-
tel megduplázása.

Harrach Péter: Folytatni szeretnénk, mert ez egy jó út!

Kiss Zsolt: Változás a tét!

Tuzson Bence: A Fidesz kormány mindvégig 
a magyar emberek érdekeit képviselte

Fehér Zsolt: Határozott lépés a politikus bűnözés felszámolására

Nyíri Márton: Kimondjuk! Megoldjuk!

Schiffer András: Szavazzanak a zöld pártra, hogy hiteles ellenzéke lehessen a kormánynak
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Összesen mintegy négyszáz gépkocsi és százötven kerékpár befogadására alkalmas parkolót építenek Dunakeszi három vasúti megállóhelye mellett. 
A több mint 320 millió forintos uniós projekt kivitelezése áprilisban kezdődik - tájékoztatta Dióssi Csaba polgármester a Dunakanyar Régiót. 

ÁPRILISBAN INDUL A P+R PARKOLÓK 
KIÉPÍTÉSE DUNAKESZIN

A projekt mindhárom 
állomásnál kulturált 
parkolási lehetőséget 

biztosít az autósok és kerék-
párosok számára. A beruhá-
zás során megújul az érin-
tett területek közvilágítása 
is, valamint térfigyelő kame-
rarendszer is létesül – tud-
tuk meg Dióssi Csabától, aki 
kiemelte: - Az aktív korú du-
nakesziek jelentős része a 
fővárosba jár dolgozni, ezért 
az önkormányzat régi törek-
vése volt, hogy mindhárom 
vasúti megállónál kulturált 
parkolóhelyeket biztosítson 
az autóval és kerékpárral ér-
kező több ezer ingázó szá-
mára. Célkitűzésünk 2010-
ben találkozott a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
által tervbe vett P+R projekt-
tel. A beruházás költségve-
tési forrásának előteremté-
se érdekében a MÁV-val kö-

zösen indultunk az Európai 
Unió által kiírt pályázaton 
2012 első felében. Örömmel 
nyugtáztuk, hogy Dunake-
szi a nyertesek között volt, 
ezért bíztunk benne, hogy 
terv szerint 2013 tavaszára 
megvalósul a beruházás – is-
mertette az előzményeket a 
polgármester, aki beszámolt 
arról is, hogy a projekt befe-
jezésének eredeti időpontjá-
hoz igazították a területhez 
kapcsolódó városi fejleszté-
sek ütemezését. 

- Az önkormányzat az elő-
re kimunkált és elfogadott 
terv alapján – a gyártelepi 
vasútállomás mellett létesü-
lő parkolóhoz kapcsolódva – 
előkészítette és 2013 máso-
dik felére elvégezte a Klap-
ka utca aszfaltozását, új, 
viacolorral borított járdát 
épített a Könyves Kálmán ut-
cában, amely most még úgy 
tűnik, hogy „nem vezet se-
hová”. Noha az arra közle-
kedők örülnek a fejlesztés-
nek, de azt már kevesen tud-
ják, hogy a „tervszerűtlen-
nek tűnő fejlesztések” azért 
„előzték meg” a P+R parko-
ló projektet, mert a Nemze-
ti Infrastruktúra Zrt. (NIF) 
forráshiány miatt azokat a 
beruházásokat, melyek meg-
valósításához kisajátításra 
van szükség, hátrább, a má-
sodik ütembe sorolta. Így 
jártunk mi is, mivel a Gyár-
telepi állomásnál ez a hely-
zet állt fenn. 

Dióssi Csaba polgármes-
ter elmondta, hogy az önkor-
mányzat hatékony közben-
járásával rendeződtek a tu-
lajdonosi viszonyok, és így a 
Dunakeszi P+R projekt visz-
szakerült az építkezés első 
ütemébe. – De ez sem volt 
egyszerű, hiszen csak hosz-
szú várakozás és számos, 

újabb képviselő-testületi 
nyilatkozat után 2014 elején 
küldte meg a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. azt 
a tájékoztatót, melyben arról 
értesíti az önkormányzatot, 
hogy tavasszal elkezdődik 
Dunakeszin a P+R parkolók 
építése – mondta tényszerű-
en a város polgármestere. 

Mint megtudtuk Dunake-
szi-alsón és Gyártelepen áp-
rilis első felében, míg a Du-
nakeszi Nagyállomásnál jú-
liusban kezdődnek a munká-
latok. 

- Dunakeszi-alsón a Mus-
kátli utcában és a vasút mel-

letti területen 68 db gépko-
csi tárolására alkalmas P+R 
parkoló, valamint az állo-
más mellett 30 db kerékpár 
tárolására alkalmas fedett 
B+R kerékpártároló épül. A 
parkoló területén megújul a 
közvilágítási hálózat, vala-
mint térfigyelő kamerarend-
szert is telepítenek.

A Nagyállomásnál, a MÁV 
területen levő, már haszná-
laton kívüli épületek elbon-
tása után az állomásépület 
két oldalán 155 db gépko-
csi tárolására alkalmas P+R 
parkoló, valamint a 42 db ke-
rékpár elhelyezésére alkal-

mas B+R fedett kerékpártá-
roló és egy kulturált buszfor-
duló épül. A csapadékcsator-
na a Verseny utcában átépül. 
Új közvilágítási hálózat és 
térfigyelő kamerarendszer 
is létesül.

A Gyártelepi állomásnál, a 
Béke utca mellett, a jelenlegi 
burkolt parkoló kibővül, va-
lamint felújításra, átépítés-
re kerül. Ezen kívül a vasút 
másik oldalán, a Klapka utca 
folytatásában új P+R parko-
ló kerül kialakításra. Ösz-
szességében a két P+R par-
koló 168 db gépkocsi tárolá-
sára lesz alkalmas. A Klap-

ka utca melletti részen 78 db 
kerékpár elhelyezését bizto-
sító B+R fedett kerékpártá-
roló létesül. A parkolók terü-
letén levő közművek kivál-
tásra kerülnek, kiépül a köz-
világítás és a térfigyelő ka-
merarendszer is.

A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. (NIF) beruhá-
zásában és a Strabag Álta-
lános Építő Kft. kivitelezés-
ében zajló munkálatok tel-
jes egészében várhatóan no-
vemberben fejeződnek be 
- közölte Dióssi Csaba pol-
gármester.

(Vetési)

Fizetett politikai hirdetés
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Fizetett politikai hirdetés

A város Házasságkö-
tő termében rende-
zett ünnepség részt-

vevőit Szabó Katalin, az ön-
kormányzat szóvivője kö-
szöntötte. A Himnusz el-
éneklését követően Dióssi 
Csaba polgármester nyitot-
ta meg az ünnepi képviselő-
testületi ülést. Ezt követő-
en Farkasházy Anna, a Far-
kas Ferenc Művészeti Isko-
la növendéke hegedűjátékát 
élvezhette a közönség. Fel-
készítő tanára, Dobai Sza-
bolcs, zongorán kísérte dr. 
Ruszinkóné Czermann Ce-
cília.

A nagy sikerű produkció 
után került sor a képviselő-
testület által adományozott 
kitüntetések átadására. 

Dunakeszi Város Képvise-
lő-testülete az 50 éves jubi-
leumát ünneplő, Pest megye 
második legeredményesebb 
oktatási intézményének, a 
Radnóti Miklós Gimnázium-
nak Dunakeszi Városért Pla-
kettet adományozta. A ki-
tüntetést Dióssi Csaba pol-

gármester és Erdész Zoltán 
alpolgármester adta át az 
intézmény korábbi igazgató-
jának, Szabados Miklósnak 
és a jelenlegi direktornak, 
Varga Tibornak, valamint a 
diákok képviselőinek. 

Nagyné Szöllősi Márta ta-
nító, a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola pedagógusa 
Dunakeszi Városi Pedagógia 
Díjat vehetett Dióssi Csaba 
polgármestertől és Kárpá-
ti Zoltán önkormányzati ta-
nácsnoktól. 

A Képviselő-testület Babják 
Annamária színművésznek 
Dunakeszi Városért Közmű-
velődési Díjat adományoz-
ta, a kitüntetést Dióssi Csaba 
polgármester és Póczik Ani-
ta bizottsági elnök adta át.

Bogyó László, a Dunake-
szi Tenisz Klub tulajdonosa, 
vezetőedzője Dunakeszi Vá-
ros Sport Díjban részesült, 
melyet Dióssi Csaba polgár-
mester és Seltenreich József 
önkormányzati tanácsnok, 
sportigazgató adott át.

A Képviselő-testület Bá-

lint Jánosnénak, a Nyugdí-
jas Klub korábbi vezetőjé-
nek Dunakeszi Városért ki-
tüntető címet adományozta, 

melyet Dióssi Csaba polgár-
mester és Bocsák Istvánné 
önkormányzati tanácsnok 
adott át. 

Dunakeszi Város Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete Terbe Józsefné, nyu-
galmazott iskola igazgató-he-

lyettest, a József Attila Mű-
velődési Központ Nyugdíjas 
Klub vezetőjét több évtizedes 
tevékenysége elismeréseként 
Dunakeszi Város Díszpolgára 
kitüntetésben részesítette. A 
Díszpolgári címet Dióssi Csa-
ba polgármester, Szabó Jó-
zsef önkormányzati tanács-
nok, és Csoma Attila, a Jó-
zsef Attila Művelődési Köz-
pont igazgatója adta át. 

Az elismerések átadása 
után Dióssi Csaba polgár-
mester kedves szavakkal gra-
tulált, és mondott köszönetet 
a kitüntetetteknek több évti-
zedes kimagasló szakmai és 
közösségi tevékenységükért. 
A városvezető elismeréssel 
szólt a kitüntetettek által irá-
nyított közösségek, intézmé-
nyek, művészeti csoportok 
kimagasló teljesítményéért, 
mellyel öregbítik Dunakeszi 
jó hírét.

Az ünnepi képviselő-testü-
leti ülés a Szózat eléneklésé-
vel zárult.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 27-i ünnepi ülésén városi kitüntetéseket adott át a település oktatási, kulturális, mű-
vészeti, sportéletében kimagasló teljesítményt nyújtó, a nyugdíjasok közösségi programjait, rendezvényeit elismerésre méltó önzetlenséggel, empáti-
ával szervező személyek számára.

ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS: DUNAKESZI KITÜNTETETTJEI

A továbblépés feltételei – Élhetőbb, szebb, szerethetőbb városért

A város első embereként 
milyen konkrét tervei, 

elképzelései vannak? Ezzel 
a kérdéssel kerestük meg őt 
hivatalában. 

– Vállalásaim között első 
helyen szerepel a Vörösmar-
ty Művelődési Ház felújítá-
sa, amely haladéktalanul 
megkezdődik. Az Apponyi 
Franciska Óvoda felújítá-
sa már befejeződött, nemso-
kára sor kerül az átadásra 
is. Hamarosan elkezdődik a 
bölcsőde felújítása és 60 fé-
rőhellyel történő bővítése, 
ami várhatóan nyolc hóna-
pot vesz igénybe.

A továbbiakban rátért az 
útépítési programokra. Áp-
rilis 15-20. között kezdődik 
két út „szőnyegezése”, ezek 
kivitelezési ideje húsz nap. 
Ezt követi négy utca felújí-
tása. Közülük a Baross Gá-
bor és a Géza fejedelem ut-
cák munkálataira már kiír-
ták a pályázatot, a Czuczor 
és a Virág utcák pályáztatá-
sa is hamarosan megtörté-
nik.   

A hosszabb távú elképze-
lések között szerepel az új 
Városháza megépítése a je-
lenlegi „Százas ABC” helyén 

és a főtér rekonstrukciója.  
Az ÁFÉSZ vezetőséggel már 
megkezdték a tárgyalásokat 

az üzlet eladásáról. Ugyan-
csak távlati terv, ám mégis 
nagyon fontos a már szinte 
elviselhetetlen átmenő for-
galom enyhítése érdekében 
Csomádtól a 2-es út irányá-
ba elkerülő út építése. Eh-
hez minél előbb szükséges 
a továbblépés érdekében a 
tervek elkészítése. Az ön-
kormányzat kerékpárút épí-
tésére is pályázik. 

A fejlesztésekhez szüksé-
ges anyagi forrásokkal kap-

csolatban elmondta a pol-
gármester, hogy a korábban 
meglévő hiteltartozásokat a 
kormány átvállalta, 300 mil-
liós nagyságrendben éves 
szinten ezt nem kell vissza-
fizetni. A fennmaradó ösz-
szeget mind fejlesztésre kí-
vánják fordítani. Van, ahol 
a közvilágítást kell kiépíte-
ni, a Károlyi utca – Széche-
nyi utca körzetében hat-
nyolc éve húzódó szennyvíz 
probléma megoldásához át-
emelőt kell építeni, és ha el-
fogadásra kerül a Barackos 
közművesítési terve, ennek 
is nekiláthatnak. 

El kell indítani a város fej-
lődését, ehhez nyugalom-
ra is szükség van. A város 
negyven-ötven éve a környe-
ző települések közül kiemel-
kedően a legjobb volt, most 
viszont ez teljesen megfor-
dult. A valamikori 8-9000-es 
lélekszám több mint a dup-
lájára nőtt, s mint fóti ős-
lakos is mondhatom, hogy 
mindehhez a legfontosabb 
az egészséges patriotizmus 
helyreállítása. Ez az egyik 
feltétele a továbblépésnek. 

Katona m. istVán

Mint az már közismert, Fóton, a március 2-i megismételt önkormányzati vá-
lasztáson a jobboldal támogatását élvező független Bartos Sándort, koráb-
bi alpolgármestert választották meg polgármesternek. Sok új feladat vár rá, 
melyek közül nem egy szinte elodázhatatlan. Megoldásukhoz természete-
sen a képviselő-testület egyetértése is szükséges. Bár a legközelebbi ülés-
re majd április 16-án kerül sor, de azt már kijelentette, hogy pártoskodástól 
mentes szakmai vitákat szeretne, mert a legfontosabb cél a döntésekkel a 
település fejlődését elősegíteni. 

Interjú Bartos Sándorral, 
Fót polgármesterével

Sajnálattal közöljük, hogy a 2014. április 6-án, vasárnapra meghirdetett 
Nyári Károly koncert technikai okok miatt elmarad! 
Az előadás egy későbbi időpontban kerül megrendezésre, melyről hamarosan tájékoz-
tatjuk a kedves érdeklődőket! Az eddig megvásárolt jegyek visszaválthatóak a jegy-
pénztárban, nyitva tartási időben! Megértésüket köszönjük! 
 Madách IMre MűvelődésI Központ
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Testvérvárosi 
   együttműködés – 

képekben és újságokban

21 HD-adóval, saját videotárral és akár 
6 hónapig ingyenes plusz tematikus 

csatornákkal várja ügyfeleit az Invitel

Tíz éve írta alá a megállapodást Vác és Ipolyság

A testvérvárosi együtt-
működést ünnepélyes 
keretek között erősí-

tette meg a két város önkor-
mányzata 2014 februárjában. 
Az évforduló alkalmából 
szervezett ünnepélyes prog-
ram-sorozat keretében nyi-
totta meg a két település pol-
gármestere az egy évtized je-
les mozzanatait megörökítő 
fotó kiállítás a váci Katona 
Lajos Városi Könyvtárban. 

A kiállításra érkező vendé-
geket az intézmény igazga-
tója, az a Mándli Gyula kö-
szöntötte, aki évtizedek óta 
önzetlenül végzett kutató, 
gyűjtőmunkája révén ezer 
szállal „kapcsolja” össze a 
két város kulturális életét, 
a helytörténeti tevékenység-
ben elmélyülő közösségek 
tagjait, a Vác és Ipolyság pol-
gárait. A könyvtár galériájá-

ban kiállított tablók korhű 
dokumentumai hiteles ké-
pet adnak az elmúlt évek tör-
ténéseiről, melyek többségét 

Mándli Gyula fényképezőgé-
pe örökített meg az utókor 
számára. 

A könyvtár igazgató meg-
nyitó gondolatai után Fördős 
Attila, Vác polgármester 
mondott köszöntőt. Szemé-
lyes élményeivel gazdagított 
beszédében az intézményi 
együttműködésen túlmuta-
tó kapcsolatok sokszínűsé-
gét hangsúlyozta, melyben 
kiemelt helyet foglal a két vá-
ros polgárainak idegenfor-
galmi, turisztikai érdeklődé-
se, a kereskedelmi és gaszt-
ronómiai kapcsolatok erősí-
tése. 

A kiállítást Lőwy János, 
Ipolyság polgármestere nyi-
totta meg, aki polgármes-
ter kollégájához hasonló-

an nagy elismeréssel beszélt 
Mándli Gyula tevékenységé-
ről. Ipolyság első embere ja-
vaslatként fogalmazta meg, 
hogy a rendkívül gazdag ér-
tékekről és együttműködés-
ről tanúskodó dokumentu-
mokat könyv formájában is 
jelenítsék meg. 

Fördős Attila kiemelkedő-
en jónak tartja a két város 
kapcsolatát. A 2004-es ha-
tárnyitás személyes élmé-
nyét így foglalta össze: 

– Emlékszem, hogy koráb-
ban hogyan lehetett átmen-
ni a közénk ékelődött ha-
táron, mely - amikor Vác 
és Ipolyság vezetői átvág-

ták a szalagot - nagy örö-
münkre jelképessé vált. 
Nagyon-nagy eseménynek 
voltunk részesei. És azt is 
mondjuk ki; mindig azon 
küzdünk, hogy közénk 
soha többé senki ne húz-
zon semmilyen határt.

Lőwy János meghatottan 
beszélt arról, hogy Vácon 
mindig úgy fogadták őket, 
mint testvéreket: 

– Amit ezen felül nagy ér-
téknek tartok, az az, hogy 
a hivatalos önkormányza-
ti, intézményi együttmű-
ködés mellett barátságok 
szövődtek, ami garanciá-
ja a hosszú távú testvérvá-
rosi együttműködésnek. 

(Vetési) 
Fotó: KesziPress

Ügyfeleink visszajelzé-
seiből azt látjuk, hogy 
a magyar családok 

szeretnek sok csatorna kö-
zül választani. Nem véletlen, 
hogy az új előfizetések között 
a Családi csomagunk a leg-
népszerűbb, amely 70-nél is 
több adót tartalmaz. Ugyan-
akkor az is látszik, hogy egy-
re változatosabb programok 
és műsorok érdeklik a néző-
ket. Tehát a szolgáltatóknak 
egyszerre kell sok csatornát 
kínálni és az egyedi, speciá-
lisabb igényeknek is megfe-
lelni. 

Ha jól értem ez azt je-
lenti, hogy egyre nehe-
zebb egység-csatornacso-
magokat összeállítani?

Igen, tulajdonképpen erről 
van szó. Törekednünk kell 
arra, hogy minél inkább az 
ízlésüknek megfelelő tévés 
csomagakat kínáljuk ügyfe-
leinknek. A legtöbb ügyfél-
re jellemző, hogy sok csator-
nát szeretne a lehető legjobb 
áron, miközben sokan saját 
maguk válogatnák össze, mi-
lyen témájú adók legyenek 
még benne a csomagban. Te-
hát legyen színes, de egyéni 
igényekre szabható, és per-
sze ne legyen drága.

Mit kínál az Invitel az 
egy-egy téma iránt érdek-
lődőknek?

Bármennyire is színes a 
Családi csomagunk műsor-
kínálata, sokszor halljuk 
ügyfeleinktől, hogy szíve-
sen választanának további 
sport-, zene- vagy ismeretter-
jesztő csatornákat is, illetve 

szeretnének a saját időrend-
jüknek megfelelően tévézni. 
Az Invitel IPTV-je ezekre az 
igényekre együttesen nyújt 
megoldást.

Az IPTV-szolgáltatásra elő-
fizető ügyfeleink számos te-
matikus minicsomag közül 
választhatnak meglévő csa-
tornáik mellé. Így akár né-
hány száz forint extra havi 
díjért még több gyerekmesét, 
zenei- és sportműsorokat, is-
meretterjesztő filmeket, va-
lamint mozisikereket is néz-
hetnek érdeklődésüknek 
megfelelően. Szintén népsze-
rűek a HD-csatornákat tar-
talmazó minicsomagjaink is. 
Huszonegy HD-adónkkal to-
vábbra is az elsők között va-
gyunk a szolgáltatók verse-
nyében, így aki szeretné ki-
használni lapostévéje képes-
ségeit, az velünk most igazán 
megteheti.

Az imént említette a sa-
ját időbeosztás szerinti 
tévézést is...

Az IPTV egyik kedvelt 
funkciója a megállítható, 
visszatekerhető adás, a má-
sik a filmkölcsönzés. Ezeket 
szinte minden ügyfelünk is-
meri már. Van azonban egy 
újabb szolgáltatásunk is, a 
videotár, amely esetében az 
ügyfél nem egy filmet vá-
laszt, hanem egy mappa tel-
jes tartalmára fizet elő. Egy 
picit olyan ez, mint amikor 
a számítógépen egy könyv-
tárba sok fájlt lementünk. 
Itt a havi díjért cserébe vá-
logathatunk a csomagban 
lévő programokból és bár-
mikor megtekinthetjük, foly-

tathatjuk vagy újranézhet-
jük a műsorokat. Különösen 
azoknál a családoknál köz-
kedvelt a videotár, ahol gye-
rekek is vannak, hiszen így 
a szülők kényelmesebben 
szervezhetik a mindennapja-
ikat. A Minimax, a Megamax 
és a Nickelodeon csatorna 
mellett már az AXN-hez és a 
Comedy Centralhoz is van el-
érhető videotárunk.

Miben nyújt még többet 
az Invitel más szolgálta-
tóknál?

Az Invitelnél mindig egy 
kicsit több van a csomagok-
ban, mint ami elsőre lát-
szik. Most például – tévé-, 
internet- és telefonszolgálta-
tásra újonnan előfizető – la-
kossági ügyfeleink nemcsak 
kiválaszthatják, hogy me-
lyik tévés minicsomagot sze-
retnék nézni, de hat hóna-
pig még csak havi díjat sem 
kell fizetniük érte, ha két-
éves szerződést kötnek ve-
lünk! Tehát attól függően, 
hogy milyen minicsomagot 
választanak, legalább 4, de 
adott esetben akár 13 plusz 
adót is díjmentesen kapnak 
fél évig, új Invilág csomag-
jukban foglalt tévécsatorná-
ik mellé!

Csak új előfizetőkre vo-
natkozik az ajánlat vagy a 
meglévőekre is?

Természetesen meglé-
vő előfizetőinkre is gondol-
tunk. Az akciós ajánlat rájuk 
is érvényes, ha kétéves, ha-
tározott idejű szerződéskö-
téssel vásárolnak új szolgál-
tatáselemeket. De ha mind-
erről még többet szeretné-
nek megtudni, akkor keres-
sék fel az Invitel Pontunkat, 
vagy érdeklődjenek a 1288-
as telefonszámon, kollégá-
ink készséggel állnak ren-
delkezésükre.

INVITEL PONT: 
Vác, Széchenyi utca 34.
Nyitva tartás: 
Hétfő, szerda: 8.30–18.00
Kedd, csütörtök, péntek: 
8.30–16.00

Tíz évvel ezelőtt, 2004. február 13-án az ipolysági városháza dísztermében 
Lőwy János, Ipolyság és dr. Bóth János, Vác polgármester látta el kézjegyével 
a testvérvárosi együttműködést dokumentáló szerződést. A történelmi Magyar-
ország területén fekvő - már IV. Béla király 1237-ben kiadott oklevelében Saag 
néven említett mai – Ipolyság a Korponai-fennsik kiszögelésében, az Ipoly két 
oldalán elterülő szlovákiai város, melyet napjainkban is többségében magyar 
anyanyelvű polgárok lakják. 

A statisztikák szerint mi magyarok szeretünk tévét nézni, sőt átlagosan napi 
4 órát töltünk a képernyő előtt – ez a szám pedig egy kicsit magasabb az eu-
rópai átlagnál. Jeszenszky Zsolttal, az Invitel regionális vezetőjével arról be-
szélgettünk, hogy milyen folyamatok rajzolódnak ki a tévénézési szokások-
ban és mire érdemes figyelni, ha olyan csomagot szeretnénk, amely a csa-
lád minden tagjának megfelel.

Az érdeklődők részt vehetnek 
szintfelmérőn, ahol megis-
merhetik fizikai állóképessé-

get, és betekintést nyerhetnek a já-
tékmenetébe, a pozíciókba. Akinek 
van hozzá kedve és bátorsága az fel-
próbálhatja a felszereléseket. Min-
den 13 évnél idősebb sportbarátot 
várnak, akiktől azt kérik, hogy vi-
gyenek stoplis cipőt, sportos ruhá-
zatot, amit nem féltenek, ha megsé-
rül. Üdítőként pedig a szénsavmen-
tes ásványvizet javasolják. 

A Pandas Amerikai Futballcsa-
pat képviselői áprilisban folyamato-
san jelen lesznek a váci középisko-
lákban a diák- és sportnapokon, de 
hasznos információkhoz juthatnak 
az érdeklődők a városban kihelye-
zett plakátokon is. 

A futballcsapat szívesen vállal be-
mutatókat a környékbeli iskolákban 
is, ha erre felkérik az oktatási intéz-
mények. Elérhetőség: e-mail: vac.
pandas@gmail.com

A váci Pandas Amerikai Futballcsapat nyílt 
edzést tart 2014. április 26-án 11 órai kezdettel 
a Boronkay György Szakközép Iskola előtti fü-
ves területen, ahol mindenki kipróbálhatja test-
közelről, milyen is ez a hazánkban is terjedő vi-
lágszerte népszerű játék. 

Nyílt edzést tart a váci 
amerikai futballcsapat
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A József Attila Művelő-
dés Központban ren-
dezett nagy sikerű te-

hetségkutató énekverseny-
re az ország minden szegle-
téből érkeztek versenyzők, 
akik közül az elődöntő után 
20 énekes jutott be a március 
22-ei döntőbe, melyre közel 
ötszáz néző volt kíváncsi.

A színvonalas show mű-
sort a Rák Orsi vezetésé-
vel a DancerShadows tánc-
együttes nyitotta meg, majd 
ezt követően a megjelente-
ket a rendezvénysorozat fő-
védnöke, Tuzson Bence kö-
szöntötte.

A versenyzők egyéni pro-
dukciójuk bemutatása előtt 
Toldi Tamással közösen el-
énekelték a Dunakanyar 
Hangjások dalát, melyet 
Nagy Gero és Toldi Tamás 
írt. 

A mintegy négy órás dön-
tőt a zsűri szavazata alapján 
a 20 éves szigetszentmiklósi 
Nagy Nóri nyerte. A képze-
letbeli dobogó második fo-
kára a 28 éves gödi Kovács 
Veronika Rita, míg a har-
madikra a 20 éves, budapes-

ti Csák István állhatott fel. 
Az est két műsorvezetője 
Legindi Tímea és Wernke 
Ádám voltak. A produkci-
ókat idén egy öttagú zsűri 
értékelte, amelynek tagjai 
Kullai Timi énekes, Patkó 
Béla Kiki énekes, Toldi Ta-
más énekes, dalszövegíró, 
Farkas Pál zeneművészeti 
iskola igazgató, karmester 
és Karacs Miklós énekes, ze-
nész voltak.

A show műsorban 
Szmolicza Vivien elénekel-
te Dunakeszi Közönségdíjas 
dalát, fellépett a tavalyi ver-
seny győztese Benji is, aki 
zongorázott és énekelt, me-
lyet a közönség nagy tapssal 
fogadott.
A verseny végeredménye: 
I. Helyezett - 2014 Dunaka-
nyar Hangja: Nagy Nóri, 
Szigetszentmiklós
II. Helyezett: Kovács Veroni-
ka Rita, Göd
III. Helyezett: Csák István, 
Budapest
Különdíjasok:
Boda Izabella (13), Nyíregy-
háza
Máthé Kristóf (35), Buda-
pest
Dunakeszi különdíjasa:
Szabados Alexandra (17), 
Dunakeszi
Közönségdíjasok:
Vállai Krisztián (21), 
Pilisszentiván
Szilágyi Dorka (22), Miskolc
Csomópont különdíjas:
Szarvas Dominik Márk (13), 
Budapest

Idén is Dunakeszi adott otthont az immár 5. Duna-
kanyar Hangja Tehetségkutató Énekversenynek, 
melynek fővédnöke Tuzson Bence területi fejlesz-
tési biztos, szervezője és egyben rendezője a Duna-
kanyar Rendezvényiroda volt. A versenyt a 20 éves 
szigetszentmiklósi Nagy Nóri nyerte.

2014 Dunakanyar 
Hangja: Nagy Nóri

A helyezetteknek Dióssi 
Csaba Dunakeszi polgár-
mestere, Tuzson Bence terü-
leti fejlesztési biztos, Csoma 
Attila, a művelődési köz-
pont igazgatója, valamint a 
zsűri elnöke Kiki gratulált 
és adták át az okleveleket és 
az értékes díjakat.

B. szentmártoni
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Kicsik és nagyobb, pro-
fik és lelkes „megszál-
lott” futók, mintegy 

1500-an rótták a köröket a 
festői szépségű környezetben 
március a délelőtt.  

Az óvodásoknak lufival a 
kézben 200 m-es távot kellett 
teljesíteniük, akik közül az első 
három helyezett díjazásban ré-
szesült, miként a 2,5 km-es Fut 
a Kis Keszi, és a felkészültebb 
futók részére kiírt 5 km-es Fut 
a Keszi versenyzői is. De külön 

díjazták az iskolák és az egye-
sületek versenyét is. 

A futók között teljesítet-
te a távot a Futakeszi fővéd-
nöke, Tuzson Bence területi 
fejlesztési biztos és a rendez-
vény házigazdája, Dióssi Csa-
ba polgármester is, akik a ver-
seny után lapunknak nyilat-
kozva elmondták, hogy na-
gyon örülnek a Futakeszi 
sikerének, az óriási részvétel-
nek, ami arra ösztönzi őket, 
hogy jövőre is megrendezze a 

tömegsportversenyt a város.  
A politikusokhoz hasonlóan 
örültek a kicsik és nagyok is, 
akik a közül a szerencséseb-
bek - a sportolás, a futás él-
ménye mellett – nyertek egy 
Futakeszi pólót is. De talán 
a legboldogabb a váci Újhelyi 
család volt, amely megnyer-
te a szervezők által felajánlott 
városnéző sétarepülést.

 (Vetési)
 Fotó: KesziPress

Gyönyörű tavaszi időben 
óriási érdeklődés mellett 
rendezték meg hosszú 
évek után újra a Futakeszi 
tömegsportversenyt a du-
nakeszi repülőtéren. A Vá-
rosi Önkormányzat, Duna-
keszi Város Sportigazgató-
sága, a Dunakeszi Kinizsi 
Utánpótlás Sportegyesület, 
valamint a váci futóverse-
nyek atyja, Bíró György és 
Barátai a szervezésben ez-
úttal is jelesre vizsgáztak. 

Új futballpályával bővült a 
váci stadion. Március 29-én 

délelőtt ünnepélyes keretek kö-
zött adták át azt a 40×70 méte-
res műfüves pályát, melynek épí-
tési munkálatai még tavaly ok-
tóberben kezdődtek el. A műfü-
ves futballpálya a TAO támoga-
tásnak köszönhetően mintegy 
70 millió forintos összköltség-
ből valósulhatott meg. Az ünne-
pélyes eseményen a sportolók és 
az egyesület munkatársai mel-
lett a város vezetősége és az or-
szággyűlési képviselője is megje-
lent. Tavaly júniusban közel 150 
millió forintos támogatásban ré-
szesült a Vác Város Labdarúgó 
SE a társasági adókedvezmény-
nek köszönhetően. A tervek kö-
zött szerepelt egy közepes mé-
retű műfüves futballpálya meg-

építése is, melynek a munkála-
tai ténylegesen október közepén 
kezdődhettek meg. A beruházást 
az indokolta, hogy a városi sta-
dionban sportoló több mint 300 
gyermek edzéséhez elengedhe-
tetlen volt egy újabb futballpá-
lya biztosítása, ezáltal pedig a 
bérleti díjak alól is mentesülhet 
a klub. Mint kiderült: a 70 millió 
forintos összköltségből a szük-
séges 30 %-os önrészt a város ön-
kormányzata biztosította. Szom-
bat délelőtt az új műfüves pálya 
átadásán Pető Tibor köszöntöt-
te elsőként a megjelenteket. Az 
utánpótlás egyesület elnöke ün-
nepi beszédében elmondta: a si-
keres beruházás a Vác környé-
kén élők összefogásának kö-
szönhető, amely remélhetőleg a 
későbbiekben is eredményeket 

hoz majd – tette hozzá, aki a ter-
vekről is szólt: – Ez a pálya pe-
dig egy fejlesztési stratégia első 
lépése. A következő évi TAO pá-
lyázatban tervezzük benyújtani 
a szérűskerti műfüves pálya tel-
jes felújítását, melynek eredmé-
nyeként két új pályát fogunk tud-
ni átadni, illetve az alakuló téren 
egy szabvány füves pálya megva-
lósítását. 

Benkő Tamás, a Pest Megyei 
Labdarúgó Szövetség igazgató-
ja kiemelte: a kormány döntésé-
nek köszönhetően 2011 óta or-
szágszerte rengeteg pálya és öl-
tőző épülhetett meg a társasági 
adókedvezményekből. 

– A mai pályaátadás szimbólu-
ma legyen annak, hogy váci fut-
ball újjászületett, megújult. Eny-
nyi ügyes gyerekfocista, ilyen 

Erdei Zsolt elbúcsúzott. 
Hazánk egyik legered-
ményesebb és minden-

képpen az egyik legnépsze-
rűbb sportolója a WBO Eu-
rópa-bajnoki címével akasz-
totta szögre a kesztyűit. Egy 
ország szereti, egy ország 
szurkolt neki.

Erdei nagyon keményen ké-
szült. Ráadásul ott, ahol iga-
zán otthon van: a Madárfé-
szek Ökölvívó Akadémiában, 
majd húsz őt bálványként tisz-
telő „madárfióka” előtt. Akik-
nek immár ő az edzője, tőle 
tanulhatják a szakma csínját-
bínját. Erdei mindent megtett 
a siker érdekében, majd negy-
venévesen elképesztő edzés-
munkát végzett el, a szeme-
in állandóan az látszott, élete 
meccsére készül.

Mert hazajött, és a szere-
tett hazai ringben az imádott 
magyar közönsége előtt zár-
hatta le páratlan pályafutá-
sát. A sajtóinformációk arról 
szóltak, Madár 10 milliót ka-
pott a meccsért. Ám ismer-
ve őt, a WBO Európa-bajno-
ki öve, a győztes meccs utá-
ni ünneplés hangulata sok-
kal fontosabb volt a számára. 
Meg az, hogy sikerével egy kis 
mosolyt csaljon a halálos kór-
ral harcoló barátja, Balzsay 
Károly arcára.

„Nem akartam úgy befe-
jezni az ökölvívást, hogy leg-
alább még egyszer nem mu-
tatom meg a magyar közön-
ségnek, mit tudok. Minden-
képpen itthon szerettem vol-
na lezárni a karrieremet, ami 
harminc évvel ezelőtt kezdő-

dött, amikor egy életre bele-
szerettem az ökölvívásba” – 
jelentette ki Erdei.

Madár amatőrként világ- 
és Európa-bajnok volt, illet-
ve olimpiai bronzérmet szer-
zett. A profik között egészen 
tavaly márciusig nem kapott 
ki, 33 mérkőzést nyert meg 
sorozatban. 2004 és 2009 kö-
zött volt a WBO félnehézsúlyú 
világbajnoka, 2009 novembe-
rében pedig a WBC cirkáló-
súlyú címét hódította el. És 
most ő a WBO félnehézsúlyú 
Európa-bajnoka.

Boldog ember, hiszen azt 
csinálja, amit mindig is sze-
retett: az ökölvívás rejtelme-
ibe vezet be tehetséges fiata-
lokat. Miközben állítólag újra 
készülhet az apai szerepre.

B. m. L.

Vélhetően sokkal több néző előtt szerette volna megvívni utolsó (?) profi meccsét Er-
dei Zsolt, aki a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban lépett ringbe a WBO Euró-
pa-bajnoki övéért. A korábbi félnehézsúlyú és cirkálósúlyú profi ökölvívó-világbajnok a 
grúz Salva Dzsomardasvili ellen fölényesen nyert, így a félnehézsúly európai legjobbja-
ként válthat a civil életre. Ahol már meg is kezdte edzői pályafutását a róla elnevezett 
Madárfészek Ökölvívó Akadémián.

Felavatták a váci stadion legújabb műfüves pályáját

Végleg elszállt a kisMadár…

A Budafokon megren-
dezett szektorlab-
da (gombfoci) konti-

nensbajnokságon taroltak a 
magyarok. Vácról a többszö-
rös világ- európa- és magyar 
bajnok Szathmáry Károly 
volt tagja az immár két évti-
zede verhetetlen magyar vá-
logatottnak, amely most is a 
dobogó legmagasabb foká-
ra állhatott. Szathmáry Kár-
oly az egyéniben is remekelt: 
a döntőben gólnélküli vég-
eredmény után csak szétlö-
vésben vesztett, így konti-
nensbajnoki ezüstéremmel 
gyarapodott tekintélyes di-
csőséglistája.

Kereszturi GyuLa

Szathmáry Károly Európa-
bajnoki arany- és ezüstérme

Erdei Zsolt profi Európa-bajnokként vonult visszaFutakeszi: Óriási siker volt

sok elhivatott, képzett szakem-
ber, felelős futballvezető, amely 
Vácon megtalálható, garancia 
kell, hogy legyen arra, - a kor-
mány és az MLSZ segítségével-, 
hogy a váci futball a hamarosan 
ismét régi fényében ragyoghat – 
hangzottak a megyei sportveze-
tő szavai.

Fördős Attila polgármester 
üdvözölte a beruházást és mon-

dott köszönetet az ebben köz-
reműködőknek. A városvezető 
jó sportolást kívánt az egyesü-
let tagjainak, a labdarúgóknak, 
a gyerekeknek, s mindazoknak, 
akik majd használják az új léte-
sítményt.

Az ünnepélyes eseményen 
Harrach Péter országgyűlési 
képviselő is részt vett, aki ünne-
pi beszédében a sportolási lehe-

tőségek biztosításának fontossá-
gát hangsúlyozta. A KDNP frak-
cióvezetője azt hangsúlyozta, 
hogy a sportolás, az egészséges 
életmód milyen pozitív hatással 
van az egyénre, a családokra, s 
így az egész társadalomra. 

Az ünnepélyes szalagátvágás 
után kezdetét vette az első lab-
darúgó torna.

B. szentmártoni

A felnőtt férfi és női verseny helyezettjei a díjátadókkal


