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Az Önkormányzat kiállt
a Váci Távhő Kft. mellett

Harrach Péter is a cég mellett tette le voksát

XV. évfolyam 20. szám

Navracsics Tibor Dunakeszin
adta át az ország tizenhatodik
gyermekbarát meghallgató szobáját

A bűncselekmények gyermekáldozatai az eljárás során nem válhatnak még
Szűk egy óra alatt tárgyalta meg a képviselő-testület a pénteki rendkívüli egyszer áldozatokká – ez a fő üzenete annak a KIM rendeletnek, melyet
ülés napirendjét. Igaz, csak két témában kellett dönteni, de némi, a baloldal- Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter 2011 novemberéról indult politikai adok-kapok után mindkét előterjesztés zöld utat kapott. ben hozott, és amely tartalmazza többek között, hogy 2014-ig minden megyeszékhelyen kötelező létrehozni gyermekbarát meghallgató szobákat.
lsőként arról született szállítói tartozást is rendez- tan jelentette ki: - Osztom a

E

döntés, hogy a város
jelentkezik "A megyei
önkormányzati tartalékról
és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatás" címmel
meghirdetett pályázatra.
Mint Fördős Attila polgármester elmondta, néhány
napja helyettes államtitkári szinten egyeztettek arról,
hogy Vác eséllyel indulhat. A
pályázati anyag összeállítása során elkészített számítások alapján a város mintegy
700 millió 540 ezer forintot
szeretne kapni, ebből vissza
tudná fizetni az egyik multi
által korábban iparűzési adóként átutalt, de végül túlfizetésnek minősülő 510 millió
forintját, valamint néhány

ni lehetne.
A képviselők egyhangúlag,
12 igennel fogadták el az előterjesztést.
Ezt követően a Váci Távhő
Kft-re kirótt mintegy 54 millió forintos büntetés következményeit tették mérlegre.
Az önkormányzat kiállt cége,
és annak vezetése mellett,
úgy ítélve meg, hogy nem követtek el hibát, a fogyasztókat egyetlen fillér kár sem
érte a rossz számlakép miatt. Viszont rossz döntésnek
tartják a fogyasztóvédelem
határozatát, ezért fellebbezést nyújtanak be.
A képviselő-testület döntésének napján a rezsicsökkentésről sajtótájékoztatót tartó
Harrach Péter újságírói kérdésre válaszolva határozot-

képviselő-testület véleményét, hiszen erősen vitatható a Váci Távhő Kft-t elmarasztaló döntés. Jómagam is
láttam a bizonyítékokat, melyek arról tanúskodnak, hogy
a szolgáltató a számlában
nem választotta külön a víz
és a távhő díját, egyben, ös�szevontam számlázta le a fogyasztóknak. Én úgy gondolom, hogy a jó szándék megvolt a cég vezetőiben, a lakosságot tájékoztatták, még
ha nem is olyan módon, mint
ahogy kellett volna. Támogatom a fellebbezést, és magam
is mindent megteszek annak
érdekében, hogy a város egy
ilyen jó szándékú, hibásnak
tartott döntés miatt ne kerüljön nehezebb helyzetbe.
F. Z.-V.I.

Idősbarát a váci
önkormányzat
Idén tizedik alkalommal adták át az Idősbarát Önkormányzat díjakat,
melyekkel az idősekért végzett munkát és az életminőségüket javító
intézkedéseket ismeri el az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A díjra
még májusban lehetett pályázni, a 81 induló közül végül nyolcan vehették át az elismerést a minap a Parlamentben. Köztük volt Vác is.

I

dősbarát Önkormányzat Díjat és a vele
járó pénzjutalmat vehetett át Soltész
Miklós államtitkártól Vác önkormányzata. A tíz éve megalapított kitüntető cím elnyerése mellett Vác a maximálisan odaítélhető 750 ezer forintot is elnyerte eredményes munkájának és sikeres pályázatának
köszönhetően.
Méltán mondta büszkén Fördős Attila polgármester, hogy Vác városa először a Nemzet
Sportvárosa kitüntető címet nyerte el, majd
a Kultúra Magyar Városa rangos elismerést,
míg most az Idősbarát Önkormányzat díjat
vehette át az önkormányzat. Majd arról beszélt, hogy amikor Deákné dr. Szarka Anita elnyerte a jegyzői feladatok ellátására kiírt pályázatot, meghirdette a minta-önkormányzatot. - Én azt gondolom, a minta-önkormányzat első lépcsője ez a minősítés, ez
az Idősbarát Önkormányzat díj. Ez is bizonyság arra, hogy mindent megteszünk a minőségi javulás, a hatékonyabb és szervezettebb
munka érdekében – hangsúlyozta Fördős Attila.
Deákné dr. Szarka Anita jegyző az
Intézményfelügyeleti és Humán Osztály, valamint az önkormányzat által üzemeltetett
szociális intézményhálózat szerepét emelte ki a Várásházán tartott sajtótájékoztatón.
Elmondta, hogy a díj a kölcsönös egymást
segítő munka elismerése, amit megfelelően
kell kommunikálni. Ennek érdekében a honlapon külön blokkban tüntetik fel, a Városháza épületében pedig központi helyen állítják ki a díjat. A jegyző asszony bejelentet-

te, hogy hivatalos kiadványaikban és levelezéseikben feltüntetik a rangos díjat, amely –
a többihez hasonlóan – azt bizonyítja, hogy
Vác városa, mint a Dunakanyar szíve kiemelkedő szerepet játszik a térségben.
Az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály
vezetője, Mohácsiné Dim Rita a sajtótájékoztatón elmondta: azok az önkormányzatok
nyújthatnak be pályázatot a díjra, melyek kiemelt figyelmet fordítanak az idősekre.
Vácon elismerésre méltó volt a deákvári
óvodások kulturális program sorozata, mel�lyel megörvendeztették az idősembereket.
A kicsinyekhez hasonló színes programokat
szerveztek az időseknek a Földváry Károly
Általános Iskola tanulói is.
Az osztályvezető kiemelte még a
Csakazértis Klubot, amely a stroke-on átesett embereken segít a betegségből való felépülésben. Mohácsiné Dám Rita beszámolt
arról is, hogy a köznevelési törvényben előírt közmunka keretében a gimnazisták vehetnek részt az idősek otthonában tartott különféle programokban.

D

unakeszin immáron az ország 16. új
gyermekbarát meghallgató szobáját adták át pénteken. Az eseményen
részt vett Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott, Mihály István r. dandártábornok, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetője, valamint Novodomszky Éva műsorvezető, Kimi mentor is. A Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság épületében berendezett gyermekbarát meghallgató szoba ünnepélyes átadásán jelen volt Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere, országgyűlési képviselő, dr. Tuzson Bence területi fejlesztési
biztos, Tóth Csaba városi rendőrkapitány.
Minden közvélemény kutatás azt bizonyítja, hogy a magyar családcentrikus – mondta Navracsics Tibor, aki hozzátette ebből azt
a következtetést is levonhatnák, hogy a magyar társadalom családcentrikus. – Mindent
megteszünk annak érdekében, hogy gyermekeink boldogan éljenek. Ha ez így van, akkor nincs semmi baj, hiszen a jövő Magyarországa a ma boldog gyermekeiből áll ös�sze majd. Okkal bízhatunk abban, hogy helyes úton járunk! – jelentette ki a miniszter,
aki a pozitív folyamatok mellett külön hangsúllyal beszélt arról, hogy a statisztikai adatok alapján azonban közel kétszázezer veszélyeztetett gyermek él ma Magyarországon. –
Évente közel harminc gyermek hal meg gyermekbántalmazásban. Az egy évnél fiatalabbak körében elszenvedett csonttörések 56
százaléka bántalmazás miatt következik be.

A bántalmazások mintegy 80 százalékát családon belül követik el. Mindez azt mutatta
számunkra, hogy – miközben nagyon kedvezőek a közvélemény kutatási adatok – valami alapvető probléma van, aminek a megoldásában az államnak is van feladata. Éppen
ezért, amikor a gyermekbarát igazságszolgáltatás csomag elindult, akkor a célunk az
volt, hogy amit az állam megtehet, azt tegyük
meg – húzta alá Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter, aki példaértékűnek nevezte a rendőrség segítő együttműködését a gyermekbarát meghallgató szobák
kialakításában, berendezésében, melyekben
reményeik szerint a gyermekek minél kevesebb sérüléssel élik át a meghallgatásokat,
kihallgatásokat.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Újabb szocialista kritika

A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve - ezzel a felütéssel kezdte a hétfőn tartott sajtótájékoztatót dr. Bóth János, a váci önkormányzat MSZP frakció vezetője. A hangzatos kijelentéssel két fontos témára - a szerinte rossz helyen megépített mű füves ovis focipályára, és a város pénzügyi helyzetére – igyekezett ráirányítani a figyelmet. Kiss Zsolt
választókerületi felelős ugyanakkor a rezsicsökkentésről állította, hogy „kamu” az egész.

A

frakcióvezető emlékeztetett arra, hogy
egy héttel korábban
már jelezte a városvezetésnek; nézzen szembe Vác valós pénzügyi helyzetével,
aminek orvoslására a pénteki rendkívüli ülésén 700 millió feletti támogatás megpályázását szavazta meg a testület.
– Nagy kérdés, hogy men�nyi támogatást kapunk, de
legalább történt valami a

pénzügyi tragédia megelőzésére – mondta dr. Bóth János, aki egy másik témában,
a Zsinagóga mögötti területen épített műfüves focipálya miatt is élesen fogalmazott: – A 2-es főúttól 6-8 méterre, egy kb. 20 négyzetméteres ovis foci pálya épült,
sok millióból, még ha pályázati úton is jött létre. Az
ólom és más közlekedésből
eredő légszennyező anyagok igen komoly kockáza-

tot jelentenek, különösen
a kisgyermekek egészségére – jelentette ki a frakcióvezető, aki – mint fogalmazott - még a pálya megépítése előtt felhívta Pető Tibor
alpolgármester figyelmét
azokra az eredményekre,
amelyeket még a nyolcvanas években a főút melletti
ólomterhelés mérésekor dokumentáltak.
Folytatás a 4. oldalon
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Lakossági fórumok a rezsicsökkentésről

Pokorni Zoltán Dunakeszin, míg Harrach Péter Vácon ismertette a kormány intézkedéseit
„A rezsicsökkentést azért lehet véghez vinni, mert Magyarország talpra állt!” – jelentette ki Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke, országgyűlési
képviselő a Dunakeszin rendezett teltházas lakossági fórumon. A József Attila Művelődési Központ színházterme zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel, ahol a rendezvény házigazdája Dióssi Csaba Dunakeszi polgármestere, országgyűlési képviselő volt.

A

kötetlen hangvételű összejövetelen dr. Tuzson Bence választókerületi elnök
hangsúlyozta: „A kormány véget
vetett annak az időszaknak, amikor az újév automatikusan a rezsi
árak emelkedését jelentette. Igazságtalan és elfogadhatatlan, hogy
a magyar emberek fizetésének
java a közüzemi számlák kifizetésére menjen el, ezt nem hagyjuk!"
– húzta alá határozottan a választókerületi elnök.
Néhány nappal később, szeptember 27-én Vácon előbb sajtótájékoztatón, majd a Madách Imre
Művelődési Központban tartott lakossági fórumon Harrach Péter,
a KDNP frakcióvezetője, országgyűlési képviselő ismertette a rezsicsökkentés érdekében tett kormányzati döntéseket.
Harrach Péter kijelentette: - Magyarországon bátor döntést hozott
az országgyűlés és a kormány, hiszen a magyar embereket túlterhelték a rezsiköltségek. Mi nemcsak
megállítottuk a költségek emelkedését, hanem csökkentettük is.
Először 9,9 százalékkal, majd most
11,1 %-al, amely összességében 20
százalék. Ennyivel csökkentjük a
magyar háztartások rezsiköltségét.
A döntés indokaként két okot
említett a frakcióvezető: a magyar

lentette ki Harrach Péter. Az új
kormány megszilárdította a gazdaságot, fellépett a pénzvilág túlzó
profitéhsége ellen, miközben igyekezett csökkenteni az emberek és
a családok terheit. Ezek közé tartozik a rezsicsökkentés, amelynek
megvalósítása ellenállást vált ki a
szolgáltatókból, esetenként a mögöttük álló országokból.
- A kormány eltökélt a rezsicsökkentés mellett, és a több mint 2,2
millió aláírás azt jelzi, hogy a lakosság is. Az országjárást azért
tartjuk, hogy személyesen is meghallgassuk az emberek tapasztalatát, esetleges problémáit - fogalmazott a politikus.

emberek az európai országokhoz
viszonyítva a jövedelmük jelentős részét költötték rezsire, melynek következtében Magyarország
az utolsó helyre szorult az európai
országok között. A másik indok az
volt, hogy a szocialista kormányok
és a közműszolgáltatók által kötött szerződésekbe foglalt garantált profit már elviselhetetlen mér-

tékű volt, ami a
nemzeti érdek elárulása volt. 2010ben súlyosan eladósodott országot vett át a Fidesz-KDNP, amely
könnyen Görögország sorsára juthatott volna – je-

Harrach Péter vetítéssel egybekötött prezentációban, néhány
adattal érzékeltette a kormány
munkájának eredményeit.
- A szocialista kormányok háromszorosára emelték a gáz, és
kétszeresére a villamos energia
árát, így Európában a vásárlóerejükhöz mérten, a magyarok fizették a legmagasabb rezsidíjakat. A
rezsicsökkentés hatására 20 százalékkal csökken a gáz, a villamos
energia, illetve a távfűtés ára, tíz
százalékkal a víz és a csatornadíj,
de csökken a kéményseprés, a hulladékszállítás és más szolgáltatások díja is. Ez átlagosan, évente,
egy négytagú családnál, 80 ezer forint megtakarítást jelent – tette hozzá Harrach Péter.
A képviselő beszélt arról
is, hogy a kormány igyekszik
visszavásárolni a stratégiai
közműszolgáltatókat, az inflációt 2 % alá szorította, segélyezés helyett munkajövedelem alapú, adó- és családpolitikai kedvezményeket vezetett be, emelte a nyugdíjakat,
a minimálbért, a pedagógusok bérét, miközben megerősítette a gazdaságot, és vis�szafizette az IMF hitelt.
B.E. – V.I.
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Fóton november 24-ére Megalakult az Együtt 2014-PM
váci aktivistáinak szervezete
tűzték ki az időközi
polgármester választást
November 24-én tartják Fóton az időközi polgármester és önkormányzati képviselő választást - erősítette meg Pozderka Gábor fideszes ügyvivő polgármester az MTI értesülését. A voksolásra azért van szükség,
mert Cselőtei Erzsébet (Fidesz) szeptember 18-án a képviselő-testület
havi rendes nyílt ülésén lemondott polgármesteri és a város 1-es számú
egyéni választókerületében szerzett önkormányzati képviselői mandátumáról. Döntését a közte és a képviselő-testület között kialakult bizalmatlansággal indokolta.

A

helyi politikai közvéleményt is meglepetésként érte a fóti polgármester asszony lemondása, akik közül sokan vélik
úgy, hogy az időközi polgármester és önkormányzati
képviselő választás a jövő
évi országgyűlési képviselő
választás politikai főpróbája
lesz. Erre minden esély megvan, hiszen a 2014 tavaszán
esedékes országgyűlési voksolás kampánya minden jel
szerint már elkezdődött. Az
is a politikai érdeklődés középpontjába emelheti a fóti
időközi választást, hogy Budapest közelsége révén minden bizonnyal a parlamenti
pártok politikai „nagyágyúi”
közül számosan megjelennek majd a kis agglomerációs városban jelöltjeik támogatása érdekében.
Szerkesztőségünk megkereste a lemondott fideszes

Cselőtei Erzsébet választókerületi elnökét, aki a kialakult helyzetet így kommentálta:
- Cselőtei Erzsébet polgármester asszony személyes
döntése alapján vált meg
tisztségétől. Váratlan és hirtelen elhatározása meglepett, de természetesen maximálisan tiszteletben tartjuk döntését. Ezúton is
szeretném
megköszönni
munkáját, tevékenységét!
Visszatekintve, az elmúlt
három évben a kormány támogatásával több fejlesztés indult meg Fóton, - pl.:
Garay János Általános Iskola akadálymentesítése, Boglárka Óvoda és Bölcsőde felújítása, új orvosi rendelő
építése az Eötvös utcában
-, s ez a folyamat nem állhat meg! Biztosíthatok mindenkit, hogy olyan konkrét
megoldást fogunk javasolni

a kialakult helyzetre, amely
minden fóti megelégedését
szolgálja, hiszen ez a legfontosabb számunkra - mondta
Tuzson Bence, a Fidesz választókerületi elnöke.
A parlamenti pártok közül, helyi önkormányzatban
is képviselővel rendelkező
Jobbik Pest megyei alelnöke, Fehér Zsolt is készségesen nyilatkozott lapunknak:
- A Jobbik várhatóan indul a
fóti időközi választáson, ám
végleges személyi döntés
csak a napokban fog megszületni.
Az országgyűlés legnagyobb ellenzéki pártja, Fót
politikai életében meghatározó szerepet betöltő MSZP
városi elnöke a nyilatkozattételre rendelkezésre álló
idő rövidsége miatt ezúttal
nem kívánt élni lapunk sajtónyilvánosságával.
Vetési Imre

Újabb szocialista kritika
Folytatás a 2. oldalról

A gyerekek egészsége érdekében már akkor is azonnali
változtatásokat kellett bevezetni, ebből pedig nem tanulni amorális és ostoba dolog fogalmazott dr. Bóth János,
aki a kialakult helyzetet a város vezetőin kérte számon.

Kiss Zsolt választókerületi felelős kifogásolta, hogy a
100%-ban önkormányzati tulajdonú Váci Távhő Kft-t 55
millió Ft-ra büntették, mert
nem megfelelően tüntette
fel a számlákon a rezsicsökkentést, noha a fogyasztókat
nem érte kár. A szocialista
önkormányzati képviselő ka-

munak nevezte a rezsicsökkentést, mert mint elmondta, fel kell tüntetni a számlákon, amit adnak, de nincs feltüntetve például, hogy men�nyit visz el a családoktól a
tranzakciós díj, az útdíj, vagy
a tartósan 400 forint feletti
benzin ár.
A szerk.

Vácon is megalakult az Együtt 2014-PM aktivistáit tömörítő szervezet - jelentette be Szigetvári Viktor társelnök a közelmúltban tartott fórum előtti sajtótájékoztatón. A helyi szervezet vezetője - egyben az alapítás kezdeményezője
- Weisz György, Vác korábbi tanácselnöke, míg a választókerületi elnök Juhász
Béla, Sződliget polgármestere.

A

két szervezet választási szövetsége
nemrég együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Szocialista Párttal. A megállapodás szerint Vácon az MSZP
állíthat majd jelöltet a jövő évi parlamenti
választásokra.
Weisz György bemutatkozásában elmondta: életében két munkahelye volt, a cementipar és a közigazgatás. Bár világ életében
baloldali szavazó volt, a rendszerváltás után
egyik pártba sem lépett be. Most úgy érzi,
egy alternatív lehetőségeket nyújtó szervezetben szükség lehet tapasztalataira. Úgy
gondolja, Vácott nagyon sokan szimpatizálnak a mozgalommal, ők most megfelelő fórumot kapnak aktivitásukhoz.
A sajtótájékoztató után megtartott fórumon mintegy félszázan vettek részt, köztük

sok volt szocialista szimpatizánst is láttunk
– írta a Váci Napló.
Az Együtt 2014-PM váci alakuló ülésére a
helyi Fidesz közleményben reagált. „A váciak nem kérnek többet a bukott baloldalból,
ugyanazokból, akik tönkretették az országot. A Gyurcsány-Bajnai-kormány megduplázta a munkanélküliséget, százezreket taszított devizahitelekbe, itt Vácott is”- írják.

Beer Miklós váci megyéspüspök
Nógrád megye díszpolgára
Dr. Beer Miklóst, a Váci Egyházmegye püspökét választották az idén Nógrád megye díszpolgárává. A címet Becsó Zsolt, a megyei önkormányzat elnöke adta át a
VII. Nógrádi megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen.

B

eer Miklóst Esztergomban szentelték katolikus pappá 1966ban. Lelkipásztori tevékenységét Kőbányán, Szobon és
Márianosztrán végezte, majd
21 éven át Pilismaróton volt
plébános. 1997-ben lett Esztergom-Belváros
plébánosa, 2000 áprilisában pedig az
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. II.
János Pál pápa 2003 májusában nevezte ki a Váci Egyházmegye megyéspüspökévé.
A Nógrád megyei önkormányzat az ünnepi közgyűlés alkalmából kiadványt bocsátott ki, amelyben méltatta Beer Miklós tevékenységét is. Mint írták, a püspökre egész életében az alázat

és a szolgáló szeretet jellemző, például felkarolja az ideiglenesen szüleik nélkül élő
gyermekeket, akiknek nevelőszülői hálózatot tartanak
fenn, napközi otthonokat
működtetnek.
Beer Miklós az oktatásra is
nagy hangsúlyt fektet, hiszen
a Váci Egyházmegye Nógrád
megyében is számos óvodát
és alapfokú oktatási intézményt tart fenn - írták, és
úgy fogalmaztak, hogy életét
jól példázza püspökké szentelésekor választott jelmondata, Permanentes in fide,
azaz Rendületlenül a hitben.
A korábbi években Nógrád
megye díszpolgára lett már
Göncz Árpád köztársasági elnök, Földi Péter és Réti

Zoltán festőművész, Tolnay
Klári és Zenthe Ferenc színművész, Praznovszky Mihály irodalomtörténész és
Snétberger Ferenc zeneművész.
MTI

A cseh otrokovicei képzőművészek mutatkoztak be Vácon

A csehországi Otrokovice négy képzőművészének bemutatkozó tárlata szeptember 27-én nyílt meg a váci Madách Imre Művelődési Központban. A „Rozuměni”
című kiállítás megnyitó ünnepsége a Bartók Béla Zeneiskola két tehetséges hallgatója, Csukárdi Rajmund hegedűn, és Petyánszki Krisztián gitáron megszólaltatott gyönyörű muzsikájával vette kezdetét. A vendégeket Koltai-Dietrich Gábor köszöntötte Vác Város Önkormányzata és a kiállítást befogadó Madách Imre Művelődési Központ képviseletében.

A

váciak és az otrokoviceiek
barátsága hosszú évekre
nyúlik vissza, ennek elmélyítésére a közelmúltban egyre többször mutatkoztak be Vácon a csehországi település művészei. Decemberben Otrokovice női kórusa és

cimbalom együttese műsorát élvezhették a váciak, míg márciusban a
cseh fotóklubnak nyílt kiállítása a
Városházán.
A péntek óta megtekinthető kiállítás alkotóit Ivo Kramás, az
otrokovicei gimnázium igazgatója

mutatta be, aki köszönetet mondott
Vác vezetőinek a cseh képzőművészek újabb bemutatkozási lehetőségéért. Mint Otrokovice önkormányzati képviselője fogalmazott: – Városunkban nagyon sok művész alkot, akik közül ezúttal négyen hozták el műveiket Vácra. Bízom benne,
hogy igazi kulturális élményt jelent
az önök számára a képek és a fából
készült alkotások megtekintése –
mondta Ivo Kramás a cseh kulturális delegáció nevében.
A csehországi művészek küldöttségét Fördős Attila polgármester köszöntötte, aki a cseh település történelmének és gazdaságának bemutatása után elmondta: a
mai kiállítás is egy remek alkalom,
hogy a két város baráti kapcsolata
szorosabbá váljon.
– A kiállítás és a mostani talál-

kozó is azt a célt szolgálja, hogy
a két város kapcsolatában egy
újabb lépést tegyünk egymás felé
– mondta a váci polgármester, aki
reményét fejezte ki, hogy 2014-ben
hivatalosan is testvérvárosi rangra emelhetik régi barátságukat. –
Ez különleges értékkel bír, mert az
európai egyesülés folyamatában
külön hangsúlyt kap Közép-Európa. A visegrádi négyek találkozóit is rendszeresebben megszervez-

hetjük. Ezt a kiállítást egy hónapig tekinthetik meg az érdeklődők,
melyet terveink szerint majd újabb
követ. Kérem a váciakat, hogy minél többen nézzék meg a cseh művészek alkotásait – invitálta a város polgárait Fördős Attila, aki bejelentette, hogy a váci művészek
jövő év tavaszára szóló meghívást
kaptak otrokovicei barátaiktól. –
Örülünk a meghívásnak, mert az
ilyen rendezvényeken keresztül
ismerjük meg egyre jobban egymást, amit az is erősít, hogy történelmünkben nagyon sok kapocs
van közöttünk – mondta Fördős
Attila polgármester.
A „Rozuměni” című kiállítást október 22-ig lehet megtekinteni a
Madách Imre Művelődési Központ
Átrium Galériájában.
(Vetési)
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Idén ismét DDC Zöld Fót újabb testvérvárosi
szerződést kötött
Megoldás pályázat!
A

hazai piacvezető cementgyártó környezettudatos kezdeményezések támogatására hozta létre a DDC Zöld Megoldás-pályázatot, olyan fejlesztések és programok
megvalósítására, amelyek a
beremendi és váci cementgyár környezetében élők által használt közösségi terek,
valamint infrastruktúra környezettudatos működését és
hatékonyabb hasznosítását
segítik elő, az emberek széles csoportjának lehetőséget
adva a környezettudatosabb
életre, a természeti környezet megismerésére. Idén is
kiemelten fontos a környezeti nevelés megjelenése a pályázatokban.
„A Duna-Dráva Cement
Kft. hagyományosan szerepet vállal a gyárai környezetében élők, a helyi közösségek támogatásában. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzet
Társaságunkat is megfontolt gazdálkodásra kényszeríti, ám a DDC Zöld Megoldást olyan kiemelt fontosságú programnak találjuk,
melyhez a legnehezebb időkben is igyekszünk megtalálni a szükséges forrásokat.
Örömmel tölt el, hogy idén

is módunk lesz hozzájárulni
olyan projektek megvalósításához, melyek környezetünk
védelmét, szépítését és megismerését célozzák.”- mondta
el Szarkándi János, a DDC
elnök-vezérigazgatója.
A 2012-es pályázat keretében öt kezdeményezés valósult meg. Kettő Beremend,
míg három Vác térségében.

Harkányban óvodai biokert
létesült, mely hozzájárul a
gyermekek korai környezeti
nevelése mellett egészséges
étkezésükhöz is. Siklóson a
méltán híres Siklósi Vár várkertje újult meg. A projekt
keretében tematikus parkfelújítással lett teljes a vár környezete. Vácott a Boronkay
György Műszaki Középiskola
és Gimnáziumban interaktív
oktatástechnikai eszközökkel felszerelt korszerű szaktanterem létesült, mely elősegíti a diákokat környezetük mélyrehatóbb megisme-

résében és felkelti érdeklődésüket annak csodái iránt.
Az Egészséges Ifjúságért
Alapítvány projektjének keretében a Duna-parti kerékpáros pihenő újult és szépült
meg a lakosság és az odalátogatók legnagyobb örömére, a
Magosfa Környezeti Nevelési
és Ökoturisztikai Alalpítvány
pedig három kincskereső ösvényt hozott létre Kismaros
és Vác térségében, melyek kiváló lehetőséget nyújtanak a
lakosság, kiemelten pedig az
ifjúság, környezeti ismeretének bővítésére, valamint természetszeretetének elmélyítésére.
A civil szervezeteknek és
intézményeknek 2013. november 5-én 12 óráig van lehetőségük a pályázatok benyújtására a pályázati felhívásban megjelölt feltételeknek megfelelően. A pályázati kiírás elérhető a vállalat
honlapján:
www.duna-drava.hu.
Sok sikert kívánunk minden pályázónak!

F

ót két településsel kötött testvérvárosi szerződést 2000-ben, az
erdélyi Balavásárral és az
olaszországi San Benedetto
dei Marsival. Balavásárral a
református egyházon keresztül alakult ki a jó kapcsolat,
az olasz testvérvárossal pedig a Fóti Zenebarátok Kórusa kezdeményezte a testvérvárosi megállapodást az ezredfordulón.
A 45. Fóti Szüret és Fröccsfesztivál keretében immár a
harmadik testvérvárosi szerződést, a kárpátaljai Bátyú
Nagyközség Önkormányzatával írta alá Fót város Önkormányzata. Bátyú Ukrajnában,
Beregszásztól 36 kilométerre,
a magyar határhoz igen közel
fekvő település, fontos vasúti
gócpont.
– Az Árpád-kori falut a néphagyomány szerint pásztorok
és fafaragók alapították. A XIII.
századtól egészen 1920-ig a
Lónyay család birtokrésze volt.
Bátyú a XX. században öt államhoz tartozott, hasonlóan a
többi kárpátaljai településhez.
Kétszer Magyarországhoz, kétszer Csehszlovákiához, majd a
Szovjetunióhoz és 1991-től Ukrajnához. A 3000 lakosú település kétharmada jelenleg is
magyar – eleveníti fel történelmünk nehéz időszakát Molnár

Fotó: Windhager K ároly

A Duna-Dráva Cement Kft. idén is meghirdeti Zöld Megoldás pályázatát, mellyel
zöld kezdeményezéseket támogat Beremend és Vác térségében. A beérkezett
pályázatokat az elmúlt évekhez hasonlóan a helyi szakértőkből álló zsűri bírálja el. Az elnyerhető támogatás mindkét térségben 3 millió forint, mely a Bírálóbizottság döntése alapján akár több pályázó között is megosztható.

A 45. Fóti Szüreti Fesztiválon írta alá a testvértelepülési szerződést
Zseliznyák Natália, Bátyú Nagyközség polgármester asszonya és
Cselőtei Erzsébet, Fót polgármester asszonya

Krisztina, a fóti önkormányzat kulturális referense.
Mint közismert, Ukrajna
nem tagja az EU-nak, ami azzal
a hátránnyal is jár, hogy a kárpátaljai magyarok elzártabban
élnek honfitársaikhoz képest.
– Bátyúban magyar tannyelvű középiskola működik.
Az iskola színjátszó csoportja, a Guriga Színpad szakmai
kapcsolatba került a fóti Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény színjátszó csoportjával. A kapcsolatból barátság, a barátságból testvériskolai kapcsolat jött létre.
Szeptember 15-én került megrendezésre a 45. Fóti Szüret
és Fröccsfesztivál, amelyre
az önkormányzat meghívta a
balavásári és az olasz testvértelepülést is. E napon a kár-

pátaljai Bátyú hivatalos delegációja is díszvendége volt
Fótnak, és – mint mondtam aláírásra került a két település közötti testvérvárosi szerződés. A szüreti műsorban fellépett a bátyúi Guriga Szinpad
Illyés Gyula Tűvétevők című
darabjával. Az együttes vezetője: Bagu Géza matematika-informatika tanár. Előző napon a vendégekkel közös kirándulást szervezünk
Ópusztaszerre – nyilatkozta
a Dunakanyar Régiónak Molnár Krisztina.
A testvérvárosi szerződések kölcsönösen gazdagítják a
testvértelepülések kulturális,
turisztikai és gazdasági kapcsolatait, s mint azt a fóti rendezvény is jól példázta, erősítik a népek közötti barátságot.
B. Szentmártoni

Bombardier emeletes
vonatok a DB-nek
A Német Vasút (DB AG) 18 darab BOMBARDIER TWINDEXX Vario emeletes vonatot rendelt a Bombardier Transportationtól a bajor regionális forgalom részére. A
mintegy 216 millió euró értékű új járművek az Augsburg – Treuchtlingen – Nürnberg és a Treuchtlingen – Ingolstadt – München vonalakon közlekednek majd
2016 decemberétől.

A

három
négyrészes
és tizenöt hatrészes
TWINDEXX
Vario
motorvonat két motorkocsiból és kettő illetve négy
betétkocsiból áll. A 160 km/
óra maximális sebességgel
közlekedő járművek tervezésénél különösen nagy hangsúlyt helyeztek az utasok
számára vonzó kialakításra,
amelynek eredményei többek között a kényelmes lábtér az ülések között, a széles
ajtók és a bőséges tárolóhely.
Jelen rendelés a 2008-ban kötött keretszerződésből történő lehívás, amellyel együtt a
megrendelt emeletes kocsik
száma elérte a 392 darabot
– adta hírül a Bombardier
MÁV Kft.
A vállalat beszámolt arról is, hogy; „Folyamatosan
halad a Svájci Szövetségi
Vasút (SBB) részére készülő alacsonypadlós emeletes

kocsi (NDW) szekrény-váz
fődarabok gyártása. Szeptemberben elkészült már
2010 óta a 77. NDW alváz is
a hozzá tartozó homlokokkal a már megszokott kiváló minőségben. Ezenkívül
ebben a hónap-ban kiszállításra került a tavaly megrendelt 57 oldalfalváz közül

a 13. is, a cégünk által speciálisan erre a célra tervezett és gyártott szállítókalodában.
Az SBB összesen 121 darab NDW kocsit rendelt meg,
amely társaságunknak 2015ig biztosít járműgyártási
munkát a világ egyik vezető
vasúttársasága számára.”
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Madártábor a madarakért,
a gyerekekért

A tábor története a messzi múltba nyúlik vissza. A Magyar Madártani Egyesület megalakulását követően, 1975-ben megalakult a 22. Börzsönyi Helyi Csoport Brellos Tamás vezetésével, aki erdész volt, országos hírű szaktekintélyként a Börzsöny ügyvédjének is nevezték és emlékére a madártani egyesület
díjat is alapított.

A

z első tábort, melyet
eredetileg Madarász
tábornak neveztek,
1981-ben szervezték meg
Szokolya-Királyréten gyerekek részére, azzal a céllal,
hogy játékos, közvetlen formában, szakemberek és pedagógusok segítségével ismerkedjenek a Börzsöny természeti értékeivel, a természetvédelem fontosságával,
az itt élő madarakkal, vonulásukkal, részt vegyenek a
gyűrűzésükben. Az elhelyezést akkor még kölcsön sátrakkal oldották meg, a tisztálkodáshoz, főzéshez a vizet lajtos kocsin hozták, az
ivóvizet az akkor még tiszta
Petőfi forrás biztosította.
A hőskorra nagy szeretettel emlékezett Terbe
Józsefné, Csöpi néni, (a Dunakeszi Nyugdíjas Kirándu-

ló Klub elnöke) aki harminc
éve lépett be a madártani
egyesületbe s idén harmincadszor vett részt a táborban, amely, az elhelyezés körülményeit tekintve nyomokban sem emlékeztet a kezdetekhez. Részletekre nincs
módunk kitérni, de mára
minden feltétel adott ahhoz,
hogy a mostani táborlakókat
semmi sem zavarja.
Mi is történt az idei táborban, amelyen idén 39 iskolás
korú, 10-14 év közötti gyermek vett részt? A gyűrűzők
(ők felnőttek) korán reggel
kifeszítik a madárfogó hálót,
amit óránként ellenőriznek.
Behozzák a táborba a befogott madarakat, megvizsgálják közösen a gyerekekkel, meggyűrűzik, majd szabadon engedik őket. Európából sok helyről kaptak már

visszajelzéseket arról, hogy
találkoztak az itt elengedett
madárkákkal. Aztán a gyerekek túrázni mennek, ismerkednek az erdő életével, idén
ötféle növényt kellett megtanulni. S azt is megtanulják,
hogyan kell viselkedni a természetben. Volt úgy, hogy 12
kilométert is megtettek egy
nap. Délután szakelőadások
voltak, majd szabad idő, szórakozás következett.
A múlt évben a helyi csoport tevékenységéért a Pest
Megyei Közgyűléstől megkapta a Természetért kitüntetést, idén pedig Csöpi néni
átvehette a Brellos Tamásdíjat. Egyébiránt több mint
két évtizedig volt a tábor vezetője, idén azonban váltás
következett be. Ezt a tisztet leánya, Dr. Terbe Erika
(nyelvtörténész adjunktus)
vette át, aki 19 évesen kiscsoportvezetőként kezdte, s
ma már az egyetemista fia,
Fricz Gergely az egyik kiscsoportvezető. Terve, hogy
a hagyományok megtartása
mellett újdonságokkal gazdagítja a 10-14 év közötti gyerekek élményvilágát. Egyvalami azonban nem változik,
amit Csöpi néni fogalmazott
meg imígyen: "Az erdőben mi
vendégek vagyunk, mert ez
az állatoknak, növényeknek,
fáknak a birodalma. Mi ide
csak vendégségbe járunk, s
eszerint is kell viselkedni."
K atona M. István
Fotó: Nosek János

XV. évfolyam 20. szám

A váci Peugeot Márkakereskedés
nyerte el a 2012-2013-as év
Peugeot Szerviz Minőségi Díjat
A Peugeot autógyár mindig is kényes volt az autói minőségére, és mint minden autógyár
a márka presztízsének megtartása érdekében folyamatosan ellenőrzi azok karbantartásának, javításának színvonalát is. Az európai országok márkakereskedői között minden évben versenyt hirdet, melynek országonkénti győztes márkaszervizét „Minőségi
Díjjal” ismeri el. A 2012-2013. évben ezt a díjat a PM Perpetuum Mobile Kft. – a váci Peugeot márkakereskedés – nyerte el.

A

nemzetközi siker titkáról és az értékélés
szempontjairól
dr. Tölgyesi Vilmost, a PM
Perpetuum Mobile Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
– A hazai importőr a - Peugeot Hungária Kft – Párizsból kapott „képlet” alapján
végezte az értékelést, hiszen
nem könnyű eltérő adottságokkal és forgalmi adatokkal rendelkező kereskedéseket összehasonlítani. Az értékelési paraméterek között
kiemelkedő jelentősége volt
az ügyfél elégedettségi adatok összesítésének, amely a
szubjektív ügyfél véleményeket teljesen objektív módon
– semleges piackutató cég
bevonásával – értékeli – avatott be az értékelés részleteibe dr. Tölgyesi Vilmos, aki a
lap hasábjain is köszönetét
fejezte ki ügyfeleik türelméért, és elismeréséért.
– Ezúton is szeretnénk
megköszönni ügyfeleink türelmes hozzáállását és a
kérdezőbiztosok kérdéseire
adott kedvező válaszaikat,
melyeket az egyes nálunk elvégzett szervizmunkák minőségével kapcsolatban utólag tettek fel az ügyfeleknek
az értékelést végzők. Az importőr saját maga is meggyőződik az ügyfelekkel való foglalkozás minőségéről „próbavásárlások” formájában és

Dr. Tölgyesi Vilmos
ügyvezető igazgató

ez is az értékelési szempontok között szerepel ugyanúgy,
mint az éves eladási tervek
időarányos teljesítése.
– Hol vehették át a rangos elismerést?
– Megtisztelő számunkra a
díj elnyerése, amely több európai ország márkakereskedői részére rendezett „Fejlesztési Fórum” alkalmával
Berlinben került átadásra
a Peugeot cég legmagasabb
vezetői részéről. A Fejlesztési Fórumon mutatta be a
Peugeot az új 308 modelljét,
amelyet már ebben a hónapban, októberben a magyarországi vásárlók is megismerhetnek. Nyílván nem véletlen
a német főváros választása a

bemutatóra, hiszen az autó
nem titkoltan a kategória
csúcsát jelentő Volkswagen
Golf VII minőségével vetekszik és ebben a német vásárlókat szeretné elcsábítani. A
bemutató hetében a berlini
utakon megjelent több száz
új 308-as tesztvezetése is ezt
a célt szolgálhatta.
– Milyen reményeket fűznek
az új modell bevezetéséhez?
– Bízunk benne, hogy sok
hazai autós kedvence lesz ez
az autó és ehhez a magunk
részéről mi is igyekszünk
majd hozzájárulni az autó
forgalmazásával és később
a szervizelésével, ügyfélbarát minőségi szolgáltatásainkkal.

Fellobbantak a Szent Mihály-napi tüzek
˝Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!˝ címmel indított hagyományőrző programsorozatot
Szent Mihály napja alkalmából a közmédia, melyhez hétvégi programjaival számos megyei település csatlakozott.

A

z Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!
- hétvégét azért hívták életre, hogy Szent Mihály ünnepén - a közmédia
csatornáinak segítségével
- két napos, tematikus műsorfolyam keretében megláthassuk, milyen szép az
országunk, mennyi értéket
őriz, és milyen csodálatos
emberek lakják.
Szent Mihály napjának
üzenete éppen ebben rejlik:
újra felfedezni értékeinket,
összetalálkozni, s együtt
lenni azokkal, akikkel közösek a gyökereink, mert ös�szeköt bennünket valami:
magyarok vagyunk.

A hétvége zárásaként vasárnap, este fél tízkor az ország több mint 1300 településén egy időben lobbant fel
Szent Mihály tüze – összetartozásunk szimbólumaként.
Dunakeszin az utóbbi két
évben a hagyományos Szent
Mihály-napi búcsú részben
átalakult, nagyobb hangsúlyt kapott a kulturális értékek bemutatása, a település régi mesterségeinek felelevenítése, a kézműves alkotások előtérbe állítása. A
szervező Városi Programiroda munkatársai a gyermekek és felnőttek ízlésének és igényének megfelelő programok sokaságával
várták a közönségét. Volt
mesejáték, vásári komédia,
néptánc, és természetesen
– Dióssi Csaba polgármester ünnepi köszöntője után
– fellobbant az összetartozást szimbolizáló Szent Mihály tüze is.
Vácon kétnapos program sorozattal ünnepelték
Szent Mihály-napját. Szombaton kézműves vásárral

és helyi művészek koncertjével kezdődött meg az ünnepség az Eszterházy utcában. Vasárnap már a főtérre várták az érdeklődőket,
ahol a városi fúvósok adtak koncertet, majd a Váczi
Néptáncegyüttes
előadását tekinthették meg. Este
a Talabille együttes mutatkozott be a váciaknak, akiket a Fölszállott a Páva című
tehetségkutató műsorból ismerhettek a jelenlévők.

A dallamos zenére táncra
perdült a közönség, amely a
jó hangulatú program után
fáklyás menetben elindult
a Március 15. térről a Duna-partra, ahol a Himnusz
közös eléneklése után Pető
Tibor alpolgármester lángra lobbantotta a hatalmas
máglyát, melynek melengető tüzét a váciak sokasága
vette körül az összetartozás
szimbólumaként.
(Vetési)
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Királyi Operettgálával
ünneplik a Magyar Operett
Napját Budapesten!
Az idén hatéves, váci székhelyű Királyi Operettgála produkcióval ünneplik
október 27-én, a RAM Colosseum nagyszínpadán a Magyar Operett Napját. Ennek megfelelően a műsoron főként magyar zeneszerzők (Kálmán Imre, Lehár
Ferenc, Jacobi Viktor, Huszka Jenő, Ábrahám Pál) fülbemászó dallamai hangzanak el, amelyeket a Királyi Operettgála társulata és vendégművészei tolmácsolnak professzionális énekes-táncos előadásukkal.

A

z operett és az opera műfajának legkiválóbb előadói lépnek a közönség
elé, többek között a Madách Imreés Príma-díjas Pándy Piroska operaénekesnő, a Madách Színház művésze, az Operaház Fantomjának sztárja; Berkes János
Érdemes-művész, a Magyar Állami Operaház Örökös tagja; Szász Kati, a Királyi
Operettgála primadonnája; a Jászai Maridíjas Csere László; és az akrobatikus táncelőadásairól híres Pohly Boglárka. Az est
házigazdája az ismert televíziós és színházi rendező, Nemlaha György. A gálán a Királyi Operettgála Szimfonikus Zenekara
és a Magyar Állami Operaház karmestere,
Pfeiffer Gyula közreműködik.
A Királyi Operettgála elegáns, pazar látványával, friss, dallamos zenéjével, művészi, sokszor már akrobatikus koreográfiáival különleges élményt nyújt a közönség számára. Az előadásokon a produkció
szimfonikus zenekara és karmestere, valamint rendre az operett és az opera műfaj legkiválóbb előadói lépnek színpadra. Így a Királyi Operettgála társulatához
és vendégművészeihez tartozik többek között Szász Kati, Pándy Piroska, Berkes Já-

RUHANEMŰ
JAVÍTÁS
• Nadrág, szoknya, ruha felvarrás
• Eredeti aljas, koptatós nadrág
felvarrása • Cipzár csere • Átalakítás • Kiengedés, szűkítés • Stoppolás • Függönyök, sötétítők, ágyneműk szabása, varrása.

Várom Önöket
Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária ház a zöldséges piacnál.)

Tel.: 06-27-304-679

Nyitva: Hétfő, kedd: 09.00 –
17.00 Szerda: Szünnap, Csütörtök, péntek: 09.00 – 17.00
Szombat: 09.00 – 12.00
HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

nos, Kalocsai Zsuzsa, Kovácsházi István,
Kállay Bori, Szegedi Csaba, Boncsér Gergely, Egri József, Bódi Barbara, Csere
László, Pohly Boglárka, Pfeiffer Gyula, de
rendszeresen fellép e produkciókon a dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola
igazgatója, Farkas Pál karmester és zenekara, a Váci Szimfonikus Zenekar is.
Jegyek kaphatók az ismert jegyirodákban
országszerte, a helyszínen és az interneten:
www.jegy.hu

ALMAVÁSÁR

Szerezze be téli tárolásra almáját
az Ipoly 2000 Fruct Kft. ipolydamásdi almáskertjéből

szeptember 27-től!

Intenzív ültetvényen, integrált növényvédelmi
technológiával termesztett Idared, Gála, Golden,
Jonagored, Pinova és még számos almafajták
szerepelnek kínálatunkban.
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, GARANTÁLTAN
EGÉSZSÉGES ALMÁT KÍNÁLUNK
TERMELŐI ÁRON!

Nyitva tartás: hétfő - vasárnap 8-16 óráig.

Telefon:
+36-30/984-9336, +36-30/385-0161

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
DÉLKELET-Press Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Vácon:
a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és
nem küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!
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XV. évfolyam 20. szám

Sikeres autómentes nap, (Tojás)labdázó váci pandák
megoldott úszásoktatás
Az Európai Mobilitási Hét keretében Vácon szeptember 20-án, pénteken került sor az Autómentes Napra, melyet sajtótájékoztató keretében értékelt
Mokánszky Zoltán. A város alpolgármestere elmondta: a hazánkban 2002től megtartott események közül Vácott idén rekordszámú résztvevő, több
mint ezer fiatal vett részt a programokon.

A

politikus szerint a mottónak (Mozdulj a jó irányba!) megfelelően a város ifjúsága is a helyes irányba
mozdult és a fenntartható közlekedés érdekében az
autóközlekedés
alternatív
megoldásaira összpontosult
a figyelem. Az önkormányzat
költségvetéséből finanszírozott eseményen több vetélkedő és ügyességi verseny is
megrendezésre került, amelyeken ismert személyek,
sportolók is részt vettek. A
legügyesebb diákok ajándékban részesültek. A bejelentés
szerint a programsorozatot
jövőre is megrendezi a város.
Az alpolgármester kitért a
váci általános iskolai úszásoktatás helyzetére is. Mint
elmondta: személyes tárgyalásainak köszönhetően az állami fenntartású váci általános iskolák 3. osztályosai ingyenes úszásoktatásának fi-

A szakirodalom eddig kétféle pandát különböztetett meg. Voltak a kis
pandák (ailurus fulgens), illetve az óriáspandák (ailuropoda melanoleuca).
Eddig! Mert most már vannak a váci pandák (Vác Pandas) is…

E
nanszírozására több mint 5
millió forintot biztosít a tankerület, míg az oktatásra
való utazást a város költségvetése közel három millió forint összegben állja. A megállapodás értelmében három
csoport vehet részt az oktatásban, amelyik iskolában
csak két 3. osztály van, ott a
másodikosok is lehetőséget
kapnak erre – számolt be a
város hivatalos hírportálja.
Mokánszky Zoltán végül
gratulált a Vác Pandas ame-

rikai futball csapat megalakulásához és sok sikert kívánt nekik annak érdekében
is, hogy ez a népszerű sportág is emelje a tíz éve Nemzet
Sportvárosa címet megszerző Vác sportéletének színvonalát. Az alpolgármester
örömét fejezte ki, hogy a nehéz gazdasági helyzetben
nemhogy megszűnnének a
váci klubok, hanem újak alakulnak és az egyik legtöbb
sportegyesülettel működő
város lett Vác.

zzel a névvel alakult meg
térségünk első amerikai
futball csapata Vácott. Bemutatkozó sajtótájékoztatójukon Szabó Ádám elnök
felidézte a csapat hőskorát,
azt a pár hónapot, amely egy
sikeres toborzó akcióval indult. Az azóta eltelt időszak
sikeres
szervezőmunkája
és több hasonló csapattal
való kapcsolatfelvétel eredményeként most gondolták
úgy, hogy kilépnek a nyilvánosság elé. Sokat segített a
kezdeti pandalépések megtételében egy ideiglenesen a
városban élő volt amerikai
focijátékos, majd a jelenlegi
szakosztályvezető, Sziráki
Botond vette át a szakmai
irányítást.
A nem éppen filléres
sportágban (egy-egy játékos felszerelése és védőöltözete akár nyolcvanezer
forintos összeget is kóstál) egy hosszabb távra gondolkodó gárda legalább 3540 játékost foglalkoztat. Az
anyagi bázis megteremtésében már eddig is több önzetlen cég és támogató segített, de a játékoskeret bővítése érdekében októberben újabb tagtoborzót szerveznek a klubvezetők. Mint

azt Koncz Krisztián csapatvezető elmondta, erre
nem csupán bicepszbajnok
erőgépeket várnak, mivel a
gyors, labdaügyes fiataloknak is játéklehetőséget tudnak biztosítani.

este hattól tartják edzéseiket – össze is mérték erejüket a salgótarjáni „Gazemberekkel”.
Mivel a nagyvilágban egyre népszerűbb amerikai futball elképzelhetetlen leány

A csapat szeretne minél
előbb bekapcsolódni a tétmérkőzések megvívásába,
junior kupasorozaton, tornákon tervezik a részvételt,
majd egy év múlva már bajnoki szereplésben is gondolkodnak. Ennek érdekében
az elmúlt szombaton a váci
Király Endre Ipari Szakközépiskola pályáján – ahol
hétfőn, szerdán és pénteken

szurkolócsapat nélkül, a
Puente Sportegyesület segítségével már folyik azon
fiatal hölgyek toborzása is,
akik lelkesedésükkel minél eredményesebb (tojás)
labdázásra serkenthetik az
eleinte még minden bizon�nyal kis-, majd remélhetően
előbb-utóbb óriáspandákat.
K ereszturi Gyula
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