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Márciustól ingyenes lesz
az influenza elleni védőoltás
Az intézkedéstől azt remélik, hogy kisebb lesz a járvány Magyarországon. Az egészségügyért
felelős államtitkár szerint azért volt szükség a kormányrendelet módosítására, mert így többen hozzájuthatnak majd a védőoltásokhoz. Az orvosok szerint még mindig van értelme védőoltást kérni, mert az influenzajárvány valószínűleg csak pár hét múlva tetőzik Magyarországon. Az oltóanyagok minősége kiváló, szállításuk zavartalan – jelentette ki Szócska Miklós.

POLGÁRMESTERI ÉRTÉKELŐ
VÁC EGY ÉVÉRŐL
Fördős Attila: Városomért rendületlenül
Cikkünk a 2. oldalon

BRUSZNYAI JÓZSEF

nyugalmazott esperes, volt dunakeszi
plébános kapta idén a Hit pajzsa díjat
Cikkünk a 3. oldalon

2013. március 30-án, szombaton nyílt nap és háziverseny várja a lovak iránt érdeklődőket.
Rendezvényünk háziasszonya Csomor Csilla színművésznő.
10.00 Western nyitótánc – Polgármester úr köszöntője
Versenyeink:

Ügyességi kezdő, haladó
Ugró kezdő, haladó
Gyorsasági
Fogathajtó

Bemutatóink:

Karüsszel
Kincsem lovastanulók
Fogathajtók

Western:

RC RANCH Szlovákia
Gór Mária és Lévai Ramóna bemutatója
Fríz, Kaszkadőr

Egész napos programjaink:

Country tánc, Állatsimogató, Bohóc,
Gyereksátor, Lovashintózás,
Sétalovaglás, Pónilovaglás

Elérhetőségünk: Sződliget, Szeszgyár utca az Ilka patak mentén.
További információ a http://kincsemlovarda.hu webcímen.
Támogatóink:

Tombola-Fődíj:
Sportpóni
Büfé:

bogrács,
kolbász,
szendvicsek…

Németh Ildikó tel.: 06-70-617-8481
Zádeczky Zsolt tel.: 06-70-615-7842
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Polgármesteri értékelő Vác egy évéről
Fördős Attila: Városomért rendületlenül

A tavalyihoz hasonlóan ez év elején is áttekintette és értékelte városunk elmúlt esztendejét Fördős Attila polgármester. A Madách Imre Művelődési
Központ Fónay Márta Kamaratermében nagy érdeklődés mellett megtartott, mintegy másfél órás előadásának bevezetőjeként Fördős Attila ismertette évértékelőjének mottóját. Eszerint egy politikusnak mindig világosnak, tisztának kell lennie és folyamatosan készen kell állnia arra, hogy az elvégzett feladatokról beszámoljon. Ezek alapján állt ki ezúttal is a nyilvánosság elé, hogy összegezve elmondja: mit, miért és hogyan tett.
Városunk vezetője ezután rátért
az elmúlt esztendő visszhangot kiváltó személyi döntéseire is. Emlékeztetett arra, hogy már korábban is voltak fenntartásai mind a
főmérnökkel, mind a főépítésszel
szemben. Ezek a gondok végül szakításhoz vezettek. (A főmérnök esetében Fördős Attila a volt laktanya
területén történt veszélyes hulladék lerakással összefüggő, a főépítésszel kapcsolatban pedig egy feleslegesnek bizonyult előírást és a
volt középvárosi temető körüli bonyodalmakat említette konkrétan.)
A holding működésével kapcsolatban felidézte, hogy a városban a
település üzemeltetéssel összefüggésben már voltak hasonló kezdeményezések és most újra a kiszervezés került előtérbe. Elhangzott: en-

A

2012-es értékelés érthetősége érdekében a városvezető elöljáróban visszatekintett arra a gazdasági
alapra, amely a 2010-es átadás-átvételt megelőző időszakra volt jellemző, illetve az akkori helyzetre.
Mint mondta, több mint két éve az
azt megelőző esztendőkhöz viszonyítva nagyságrendekkel szűkebb
anyagi bázisról indulhatott az új
városvezetés. Ráadásul az ezt követő recessziót súlyosbította az a
bevételcsökkenés, amely csak a két
legnagyobb helyi adóbefizető cég
távozása miatt éves viszonylatban
közel másfélmilliárdos volt. A romló feltételek ellenére a városban
ugyanazt a struktúrát kellett működtetni.
Ezt követően a polgármester ennek a struktúrának az elmúlt évi –
törvények, intézményrendszeri átalakítások miatti – változását elevenítette fel és felidézte ezek következményeit. Részletesen kitért

a kórház átadása körül kialakult
helyzetre, sorolva azokat a szervezési, gazdasági anomáliákat, amely
a korábbi évek rossznak bizonyult
döntései miatt igen hátrányosan
érintették a várost. Mint mondta,
a kórházra az utóbbi években 650
millió forint felett kellett költeni,
amely összeg a város egyéb területeiről vont el forrást. Említésre került az is, hogy voltak olyan váci
erők, amelyek még az elmúlt évben
is a kórházi átadás városi érdekei
ellen munkálkodtak.
Az iskolák állami átvételével kapcsolatban Fördős Attila rámutatott,
hogy azt az idő előre haladtával folyamatosan változó elképzelésbeli
és törvényi környezet kísérte. Értékelése szerint a végül megvalósult helyzet előnytelen a települési gazdálkodás szempontjából, így
iskoláink működtetése is a korábban tervezettnél nagyobb terheket
ró majd a költségvetésre.
A járási rendszer megalakulásá-

val jelentősen átalakult a polgármesteri hivatal feladatrendszere is.
Elsődleges szempontnak azt tartja
a polgármester, hogy az átszervezést követő struktúra az abban dolgozó munkatársakkal egy, a korábbi jó színvonalnak megfelelő működést eredményezzen. Az esetleges
egyházi iskolaműködtetési átvételre irányuló elképzelésekkel kapcsolatos problémákat felidézve a
polgármester a kommunikáció javítását is megoldandónak ítélte.

A civileket is bevonják a nagymarosi
városrehabilitációs projektbe
Pályázatot hirdetett Nagymaros önkormányzata a helyi civil szervezeteknek a részben uniós forrásból hamarosan elkészülő városkorszerűsítési munkálatokban való részvételre - tájékoztatta a település független polgármestere hétfőn az MTI-t.

P

elmondta, hogy Nagymaros
az uniós pályázaton korábban elnyert 470 millió forintot - önrésszel kiegészítve - egy 615
milliós projekt megvalósítására
fordítja. A település kereskedelmi
főutcájának számító Magyar utca
felső része és a Duna közötti szakaszt már megszépítették "faltól
falig", csupán az utcabútorok kihelyezése van hátra, és hozzáláttak a
projekt részét képező épület felújításokhoz is - magyarázta.
A csaknem másfél éve folyó mun-

ka most érkezett el abba a szakaszába, hogy civileket is bevonjanak
a projektbe.
A helyi szervezetek összesen 30
millió forintra pályázhatnak az önkormányzatnál úgynevezett "soft"
tevékenységekre, például kültéri kiállítások szervezésére, illetve olyan ötletekre, amelyek révén
élettel telik meg a városközpont mondta a polgármester.
A rövidtávú elképzelések között
szerepel egyebek mellett a vasúti
alagút falának művészi szintű dí-

szítése, kültéri szobrok felállítása,
a helyi közösségeket, valamint a
nagymarosi képzőművészeket ös�szekovácsoló rendezvények szervezése is.
A három felújítás alatt álló ingatlan egyikében művészkávézót alakítanának ki, és a Magyar utcában
tevékenykedő kereskedők számának gyarapítását is célul tűzték ki.
A modernizált kereskedelmi főutca átadása májusban várható - tette hozzá Petrovics László.

nek minél eredményesebb működtetéséért a gazdasági ügyekért felelős Pető Tibor alpolgármester tett
sokat. A szemétszállítással kapcsolatos gondok hátterét megvilágítva
a polgármester felidézte az utóbbi
időszak történéseit, ezek Vácot hátrányosan érintő következményeit. Szükségesnek értékelte azt a lépést, hogy a város saját kézbe vette
a hulladékgazdálkodás törvény által megengedett szegmenseit.
A város életének további terüle-

teit számba véve, Fördős Attila sorolta a közbiztonság érdekében történt fejlesztéseket, példásnak ítélte
az egyházakkal meglévő kapcsolatrendszert és a külkapcsolatok bővítését. Néhány 2012-es fontos városi
esemény kapcsán felidézte, hogy az
amúgy nívós vigalmi napokat miként árnyalta be a városra lecsapó
vihar és annak milyen következményei és tanulságai voltak.
A független jelöltként megválasztott, de KDNP-tag polgármester a
Fidesz-KDNP koalíció váci együttműködését 2011 végétől már harmonikusnak, gyümölcsözőnek értékelte. Mint mondta, az alpolgármesterekkel - Pető Tiborral és
Mokánszky Zoltánnal - is felhőtlen
a kapcsolata. Sajnálatát fejezte ki a
koalíciós partner frakciójából történt kilépések kapcsán, ám megerősítette: ez nem mehet az városért történő együtt dolgozás rovására. Ugyanakkor a jobboldali értékrend mentén nyitottságát hangsúlyozta az új frakció irányában is.
Fördős Attila évértékelőjének záró
részében sorolta a már befejezett beruházásokat (Főtér-Főutca, kórház)
és az elnyert pályázati erőforrásokat (árvízvédelmi rendszer és közlekedésfejlesztés tervezése, műfüves pálya, bölcsőde bővítés, turisztikai fejlesztések). Kiemelte, hogy
az átutazó turizmus helyett csak akkor lehet Vác a célturizmus területe,
ha a városmarketing erősítésével, a
programok, látnivalók bővítésével
célozzuk meg az idelátogatókat. A
tervezett beruházások kapcsán az
új források bevonásának érdekében
a városvezető szükségesnek tartotta kiemelni, hogy rendezni kell a városban működő és legnagyobb létszámban munkaerőt foglalkoztató céggel való kapcsolatot, melynek
nyomán a sport és a kultúra területére is érkezhetnek pluszforrások.
Befejezésül a polgármester egy
következő év eleji hasonló évértékelő ígéretével zárta a Vác 2012-es
évéről szóló áttekintését - számolt
be a vac.hu.

Közös hivatalt hozott létre
Sződliget és Vácrátót
A parlament az önkormányzati törvény módosításával szabályozta a
települések hivatali működését, amely többek között kimondja, hogy
a kétezer fő alatti települések nem tarthatnak fent egyedül polgármesteri hivatalt.

A

törvénynek megfelelve a térségben először Vácrátót és Sződliget
alapított közös hivatalt. Az új szervezet alapításáról összevont ülésen
döntött a két település képviselő-testülete, melynek eredményeként március elsejétől már a sződligeti polgármesteri hivatal kirendeltségeként
működik majd a vácrátóti hivatal.
A kétezer lakos alatti településeket
kényszeríti a törvény társulásra, ezért
kereste meg a két település egymást.

Mint kiderült az egyébként négyezer
lakos feletti Sződliget kezdeményezte az egyeztetéseket a kétezer lakos
alatti Vácrátóttal. A települések testületei közös ülésen szüntették meg a
két polgármesteri hivatalt, majd hozták létre az új összevont intézményt.
Az alapítók egyben kinyilvánították
azon szándékukat is, hogy együttműködésük során arra fognak törekedni, hogy az önkormányzatiság a településeken ne csorbuljon.
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BRUSZNYAI JÓZSEF KAPTA IDÉN
A HIT PAJZSA DÍJAT
A kommunizmus áldozatainak emléknapján azokra a megalázott, meggyalázott, megfélemlített, koncepciós perekbe hajszolt, meggyilkolt emberekre
emlékezünk, akik még a munkatáborokba zárva is megőrizték hitüket, példát mutatva a ma nemzedékének - hangsúlyozta Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára a Hit pajzsa díj átadásán szombaton Dunakeszin.

A

z elismerést a 91 esztendős Brusznyai József nyugalmazott esperes, volt
dunakeszi plébános vehette át Mádl Dalmától, a volt köztársasági elnök özvegyétől a város
Szent Mihály-plébániatemplomában, melyet teljesen megtöltöttek
a hívők. Az ünneplő vendégek között ott volt a városban élő Wittner
Mária fideszes országgyűlési képviselő, '56-os elítélt is. Áldást Beer
Miklós váci megyés püspök mondott – tudósított az MTI.
Mint
ünnepi
beszédében
Szijjártó Péter kiemelte: tévedtek
a kommunista hatalom megfélemlítői, hiszen a hitükhöz erősen ragaszkodó, egyenes gerincű embereket nem lehetett megtörni. Ők
nemcsak kiálltak magukért, másokért, illetve az országért, hanem
arra buzdítottak, sőt buzdítanak
ma is, hogy a legnehezebb időkben
sem szabad meghátrálni, feladni.
Az államtitkár az idei díjazott érdemeit méltatva úgy fogalmazott:
Brusznyai József atya is ezt tette,

Mádl Dalma
adta át az elismerést
Brusznyai Józsefnek
teszi. Ő "példakép, hős, a magyar
emberek hőse".
Bolbericz Pál, a díjat elsőként
kiérdemlő teológiai professzor
laudációjában elmondta: a jelenleg
Nógrád megyében élő Brusznyai
József most hazajött hívei közé
Dunakeszire, ahol utoljára plé-

réről, a veszprémi tanárként dolgozó Árpádról, akit '56-os nézetei
miatt kivégeztek, s szólt azokról is,
akikkel az atya a kistarcsai internáló táborban együtt szenvedett.
Brusznyai József papi tevékenysége közben nem a népszerűségre törekedett, csupán "tette a dolgát az
Úr szőlőjében", noha igen magasra is törhetett volna, hiszen a bécsi egyetemen doktorált, később
Vácott volt teológiatanár, innen
hurcolták el Kistarcsára - mondta
Bolbericz Pál. Az atya egész eddigi
életét a hűség és
a kitartás jellemezte - hangsúlyozta a profes�szor.
A kitüntetett
ny u ga l m a zot t
bános volt,
esperest Dióssi
hogy a magas
Csaba országelismerést átgyűlési képvivegye. A proselő, Dunakefesszor megszi polgármesem lékezet t
Szijjártó Péter államtitkár méltatta
tere is köszönBrusznyai
atya testvé- Dunakeszi egykori plébánosának életútját tötte, kiemelve:

ez az első alkalom, hogy vidéken
adják át a magas elismerést.
Brusznyai József meghatódva
köszönte meg a díjat, humorral
átszőtt beszédében megemlékezett azokról a társakról, példaképekről (külön is Mádl Ferencről),
akik már nem lehetnek közöttünk.
Akik "szelleme a sír fölött marad,
tettekre intve az utódokat" - mondta. A színes pajzs szimbolizálta elismerést - mint fogalmazott - "megőrzésre" vette most át, mert annak
igazából elhunyt testvérénél lenne
a helye. "Majd átadom neki" - tette hozzá.
A Hit pajzsa díjat 2002-ben Horváth Béla volt kisgazda politikus
és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics
Tibor író alapította. Azoknak az
egyházi személyiségeknek ítélik
oda minden évben, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek
maradtak hitükhöz. Az elismeréssel járó vörösréz pajzs Madarassy
István ötvösművész munkája.
MTI Fotó: M áthé Zoltán
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Összefognak a váci konzervatív
pártok a választásra
Együttműködési megállapodást írt alá a Fidesz és KDNP
Együttműködési megállapodást írt alá a Fidesz és a KDNP váci szervezete a következő választásokra – ezt jelentette be Harrach Péter országgyűlési képviselő.
A választókerületi elnök már korábban kifejtette, együttműködést vár a két párt képviselőitől Vácon. A sajtótájékoztató végén a helyi pártvezetők aláírták az elfogadott dokumentumot.
– A közelmúltban Vác város képviselőtestületében történt változásokat a város érdeke
szerint kell kezelni. Ez az egyetlen tisztességes szempont, 3 csoportérdekek képviseletével szemben. Vác érdeke pedig az, hogy a városvezetés stabil legyen, döntéseit biztosan
végre tudja hajtani. Ezért a Fidesz és KDNP
együttműködését szorosabbra kell vonni, a
megkötött együttműködési megállapodás ezt
rögzíti. Jó esély van arra, hogy a Fidesz frakcióból kilépett képviselők a frakció nyújtotta biztonság nélkül is megfelelnek a választók bizalmának, és a városvezetéssel közös
értékrendjük képviseletének. Talán reménykedhetünk abban is, hogy az ellenzéknek - a
város érdekében - sikerül ellenállnia az önérdek diktálta ösztönös törekvésnek, a városvezetés gyengítésének – mondta
Pető Tibor, alpolgármester, a Fidesz váci
vezetője arról beszélt, hogy az utóbbi idők
történései felvetették, hogy mennyire egységes itt Vácon a város jobboldali vezetése.
– Mindkét szervezet szükségét látta annak,
az előző választás tükrében, hogy erősíteni
kell a két szervezet együttműködését, amely
A két elnök, Pető Tibor és Áfra Tamás kézfogással is megerősítette a megállapodást,
jelen pillanat felhőtlen, mind a városvezetésmelynek egyik kezdeményezője Harrach Péter
ben, mind pedig szervezeti szinten. Ezért láttuk szükségét annak, hogy az együttműkö- nak birtokában az alábbi négy pontban álla- ezen frakciók képviselik. A két szervezet ködést formálisan egy megállapodásban is rög- podnak meg: a két szervezet kijelenti, hogy a zösen kíván indulni, közös jelölteket kíván
zítsük – mondta, majd ismertette annak tar- váci képviselőtestületben működő FIDESZ, állítani az országgyűlési, és az önkormányKDNP frakciók szervezeteik általi támoga- zati választásokon egyaránt. A helyi szervetalmát.
„A FIDESZ és KDNP váci szervezetei- tottsága töretlen, ennek egyértelmű oka, zetekből vagy frakciókból kilépőket a társnek elnökségei, tagságuk felhatalmazásá- hogy a klasszikus FIDESZ-KDNP értékeket szervezet nem veszi tagjai közé, ezen szemé-

lyeket országgyűlési- illetve önkormányzati
választásokon nem jelöli, és nem támogatja.
A választási jelölést megelőzően a két szervezet közös frakció- szabályzatot készít, melyet valamennyi egyéni, illetve listás jelöltnek aláírásával el kell fogadnia. Fenti megállapodás célja, hogy a 2014-es országgyűlési,
és önkormányzati választásokon egységes
jobboldali politikai erő jelenjen meg és létrejött frakciója, az ezt követő politikai ciklusban sikeresen képviselje a keresztény-konzervatív értékrendet.”
A megállapodás fontosságát hangsúlyozta
Fördős Attila polgármester is, aki arról beszélt, hogy az önkormányzaton belül kicsi a
mozgástér.
– Egy döntéshez minősített többség kell, ez
8 fő. Hogy egy hét fős frakció, hogyan tudja
az akaratát átvinni, úgy vélem, hogy előzetes egyeztetésekkel. A józanész és a megfelelő szakmaiság indokai mellett várható, hogy
mindenki ebben partner legyen. Még a baloldal is, hiszen a város érdekében, ahhoz, hogy
fejlődjön, ahhoz rájuk is számítok, mint polgármester. A most megkötött megállapodás
azt is jelzi, hogy a konzervatív oldalon nem
lehet szakadás, nem lehet megosztottság és
nem lehet külön indulás – mondta.
Jelen volt a sajtótájékoztatón Áfra Tamás
is, a váci KDNP vezetője, aki örömét fejezte
ki, hogy ez a megállapodás megszületett. Mint
mondta a két párt célja az együttműködés.
Furucz A nita

A kommunizmus áldozataira
Dunakeszi: emlékezés
emlékeztek a váci rabtemetőben a kommunizmus áldozataira
A kommunizmus áldozataira emlékeztek hétfőn délután Vácott a rabtemetőben. A megemlékezés szónoka dr. Schmuczer Istvánné önkormányzati képviselő volt, aki múltidéző beszédében kiemelte: azokban a sötét években a rendszer az emberi közösségek
együttműködésének helyébe a gyanakvást, a mindig lesben állást, az irigykedést és a
képmutatást, de mindenekelőtt a gyűlöletet ültette.

"A magyarellenes diktatúránál jobb a magyarpárti diktatúra, és még jobb a magyar demokrácia. Hinnünk
kell, hogy ez még most, a
gazdasági és környezeti
válság közepette is lehetséges, csak akarnunk kell!" -

tette hozzá dr. Schmuczer
Istvánné.
Beszéde után előbb dr.
Beer Miklós váci megyéspüspök, majd Meláth Attila baptista lelkész monda el személyes élményein átszűrve megemlékezé-

sét, Isten segítségét kérve
bajaink megoldásához, végül a jelenlévők elhelyezték a megemlékezés virágait az emlékmű talapzatán és
gyertyát gyújtottak az áldozatok emlékére.
K ép és szöveg: F. Z.

A Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából rendezett ünnepi megemlékezést a Jobbik dunakeszi szervezete február 26-án a város 56-os emlékparkjában, a Gólyánál.

A

fáklyákkal megvilágított esti rendezvényen Szombat István, a városi szervezet alelnöke köszöntötte a közel
száz fős megjelenteket, köztük Dr. Morvai Krisztinát,
a Jobbik Európa parlamenti
képviselőjét.
A Himnusz eléneklése
után emlékeztetett arra,
hogy az Országgyűlés 2000.
június 13-i döntése nyomán,
minden évben február 25-e
a kommunizmus áldozatainak emléknapja.
Merkwart Krisztián, a
Jobbik Pest megyei szervezete ifjúsági tagozatának
szervezője arról beszélt,
hogy sokat kell tenni azért,
hogy a mai fiatalok reálisan lássák az elmúlt évtizedeket. Dr. Morvai Krisztina személyes hangvételű beszédében kifejtette,
hogy addig nem beszélhetünk valódi rendszerváltozásról, amíg a forradalom

leverését követő bűncselekményekért, a sortüzekért, a még élő vétkeseket
nem vonják felelősségre a
jogállamiság jegyében.
Lehet, hogy ez az emléknap az egyik első lépés az
igazságosság felé, de talán a legfontosabb lépés
az lesz, amikor végre olyan

vezetőket választ meg ez a
nemzet, akik soha nem lennének képesek a saját nemzetük alapvető érdekei ellen tenni mondotta befejezésül a képviselőasszony.
K atona M. István
A szerző felvétele
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Pest megye felkészült
a vészhelyzetekre

Rendkívüli ülésen számoltak be a Pest Megyei Védelmi Bizottság tagjai a katasztrófavédelmi felkészülés eddig megtett lépéseiről. A ma délelőtti megbeszélést Bakondi György, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) főigazgatója, valamint Tarnai Richárd, a megyei védelmi bizottság elnöke közösen
tartotta a Pest Megyei Kormányhivatalban.

N

incs ár- és belvízi veszélyhelyzet az országban, de szükség
esetén a katasztrófavédelem
és együttműködő szervei, a
kormányhivatalok, valamint
a műszaki eszközök készen
állnak a leggyorsabb és leghatékonyabb beavatkozásra
– jelentette ki a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) főigazgatója a
csütörtöki eseményen.

Bakondi György azt mondta: néhány térségben vannak
ugyan belvízi jelenségek, de
messze alulmúlják a 2011-es
helyzetet. A tavalyi aszály
miatt szárazabb talaj és a
vízelvezetők a jelenlegi állapot szerint képesek elvezetni
a felgyülemlett csapadékot.
A főigazgató kiemelte: minden szükséges eszközzel rendelkeznek, hogy biztosítsák
az élet és vagyonbiztonsá-

got, naponta többször elemzik a vízgyűjtő területek állapotát és a meteorológiai előrejelzéseket.
Tarnai Richárd az eseményen hangsúlyozta, a kormány meghozta azokat az intézkedéseket, amelyek növelik a hatékonyságot. Emlékeztetett arra is, hogy 2012.
január elsejétől a megyei védelmi bizottságokat a megyei kormányhivatalok vezetői irányítják, míg idén év
elejétől a helyi védelmi bizottsági feladatokat a polgármesterektől a járási hivatalok vezetői vették át.
Pest megyével kapcsolatban Tarnai Richárd kijelentette, a megyében a védelmi
vonalak jó állapotban vannak, a szükséges eszközpark
rendelkezésre áll. A megye
felkészült mind az ár-, mind
a belvízveszélyre, minden állampolgár a leghatékonyabb
és leggyorsabb segítségre
számíthat szükség esetén.

Dunakeszi és Vác is kitűzte Film készült Overdose-ról,
a székely lobogót
a versenylóról

B

udafok-Tétény
fel h ívá sá hoz
csatlakozva a
székelyföldi települések és polgármestereik iránti szolidaritásuk jeleként
S z ékely ud v a r hely
testvérvárosa, Vác
február 5-én, Dunakeszi - Székelykeresztúr

Egész estés dokumentumfilm készült a
Magyar Nemzeti Filmalap (MNF) és az
HBO Magyarország gyártási támogatásával Overdose-ról, az utóbbi évek legsikeresebb, magyar színekben versenyző lotestvérvárosa – feb- váról.
ruár 14-én kitűzte a
székely lobogót a városházán.

Felvásárolta a Jásztej
a nála nagyobb Naszálytejet
Megvásárolta a Jásztej a nála nagyobb
váci Naszálytejet – adta hírül a Napi Gazdaság. A Naszálytej Zrt. tavaly 8 milliárd
z Overdose - Csoforintos árbevételt ért el, míg az őt felváda Magyarorszásárló Jásztej 3 milliárd forintos forgalmat
gon című alkotás a
bonyolított le 2012-ben.
tervek szerint május

A

A

vállalat továbbra is magyar tulajdonban marad, az
egyesülést követően mindkét cég megtartja saját márkáit és nevét, ezentúl
azonban már a piacvezető vállalkozások
közé tartoznak.
A váci központú Naszálytejet még
1991-ben privatizálták, majd 1998-ban
egy tulajdonváltás
következett be a cég
életében, melyet egészen mostanáig három magánszemély
birtokolt. A felvásárló jásztej alapanyagait mintegy 90 százalékban a tulajdo-

nos termelők biztosítják, míg a fennmaradó 10 százalékot
kistermelőktől
és
családi gazdaságoktól szerzi be.
A váci tejüzemben
200 dolgozót foglalkoztatnak, a jászsági üzemben pedig további 180 főt alkalmaznak. Az újonnan
létrejött cégcsoport
a hagyományos termékek mellett nagy
fantáziát lát a prémium készítményekben
is, így valószínűleg
folytatja a díjnyertes
laktózmentes- és bio
tejtermékek forgalmazását – olvasható
a Napi Gazdaságban.

végén kerül mozikba. A film Ferenczi
Gábor
rendezésében és Major István
(Filmteam) producer
vezetésével jött létre
- olvasható a filmes
szervezetnek pénteken az MTI-hez eljuttatott sajtóközleményében, amely kitér arra, hogy a rendező A barátkozás
lehetőségei című alkotásáért a 40. Magyar Filmszemlén a
Legjobb tévéfilm díját kapta.
A produkció összköltségvetése 50 millió forint, a film gyártását a MNF 12 millió
forinttal támogatta.

Jelenleg az utómunkálatokat végzik.
"A remény 2006ban egy jelentéktelen külsejű csikó
alakjában ragyog fel,
és egy csapásra megváltoztatja a környezetében élők életét"
- idézi a közlemény
Ferenczit.
A dokumentumfilmet 2008-ban kezdte el forgatni a rendező Idrányi Flóra és
Gül Togay forgatókönyvírók segítségével. Alagtól Németországon és Anglián át
egészen Szlovákiáig
követték Overdose-t.
A film középpontjában a "csodaló",
Overdose fordulatokban, tanulságokban
Folytatás a 8. oldalon

5

Óriási siker az új
PEUGEOT 301

Alig kezdődött el ez év januárjában a Peugeot 301 autók értékesítése, a PM Perpetuum Mobile Kft (PM-VÁC) váci márkakereskedése már 9 db-os rendelésállománnyal indult.

A Peugeot 301-es modelljei a váci szalon előtt

A

z autók többsége már
átadásra került és a
gyártásrendelt autók
egyes darabjai pedig a vállalt
12 hetes szállítási határidőt
jelentősen lerövidítve kerültek leszállításra.
A tervezők elképzelésének
helyességét igazolja, hogy
a márkakereskedés már a
mindhárom
forgalmazott
motortípusból adott át autókat. A jól eltalált motorválasztékból (2 db benzines és
egy dízel) az igények szinte
teljes körűen kielégíthetők.
Az új fejlesztésű 1,2 literes 72 LE-s benzines motor,
amely a 208 típusban debütált – jelenti a takarékos megoldást mind az alapár, mind
az üzemeltetési költségek tekintetében. Aki dinamikusabb járművet kíván, annak
az 1,6 literes 115 LE-s benzinmotor jelentheti a megoldást.
A sokat autózóknak a jól bevált 1,6 literes 92 LE-s dízel
autó javasolható.
A Peugeot osztályozásnak
megfelelően a felszereltségtől függően választható az
Access, az Active vagy az
Allure felszereltség.
Aki automata sebességváltót szeretne, annak az 1,6 literes benzines motor áll rendelkezésre Allure kivitelben.
A tervezők nem titkoltan
a közép- és kelet-európai piacokra fejlesztették ki ezt
a Spanyolországban gyártott autót, amely a szélsőséges időjárási körülmények
és rosszabb útviszonyok esetén is biztonsággal közlekedik. Erről a külön rendelhető kiegészítő szélvédő-fűtés
és az erősített futómű gondoskodik.
Hiánypótló ez az autó a
Peugeot gyártási palettáján, hiszen a 306 típus négyajtós, lépcsőshátú kivitele
óta ebben a kategóriában a
Peugeotnak nem volt ajánlható autója. Az autó típusje-

lében a 3-as az alsó középkategóriát jelenti, méretei
azonban a korábbi 406 méreteivel vetekszenek, sőt a csomagtartója azt közel 50%-kal
meghaladja (600 liter)
A 301-es igazi családi autó,
amelyre a csomagtartó méretén túl a hátsó ülések előtti hatalmas lábtér miatt is rászolgál a jármű.
A jármű ára is igen kedvező. Az alapmodell 3 millió
Ft alatt kapható, amelyet
a Peugeot finanszírozással
2,5 mFt áron lehet megvásárolni. Ehhez a finanszírozáshoz +2 év (azaz összesen
4 év) vagy 80.000 km kiter-

jesztett garancia és egy év
ingyenes Casco tartozik.
Valamennyi modell alapfelszereltsége a biztonsági berendezések (blokkolás- és
kipörgésgátló és az utas- és
vezetőoldali, valamint az oldallégzsákok).
A színválaszték lefedi a legjáratosabb színeket (fekete,
fehér, ezüst), de a ma divatos
barna szín sem hiányzik.
Az utazás kényelmét az
autó egyéni ízlésre kialakítását gazdag kiegészítő tartozékok (pl. díszcsíkok, vonóhorog, tetőcsomagtartó) növelik.
(X)
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XV. évfolyam 4. szám

VÁC A MÚZEUMOK VÁROSA
Március idusán öt életmű kiállítás nyílik a Pannónia Házban

A közelgő tavasz friss szele fújdogál Vác turistacsalogató gyönyörű főterén, melynek egyik patinás épületében a szakemberek szorgos munkájának
köszönhetően egy rendkívül értékes és gazdag anyaggal büszkélkedő kiállító helyiség kezd kirajzolódni. A Pannónia Ház irodái és raktárhelyiségei átalakultak kiállító teremmé, mely március idusán öt életmű kiállítással nyílik meg a nagyközönség előtt.

M

ár az elmúlt évek tapasztalatai is azt bizonyítják, hogy az
olyan népszerű és elismert alkotásokkal büszkélkedő galéria, mint a Sajdik Gyűjtemény
és a Modern Művészeti Gyűjtemény nagyon sok külföldi és
a hazai látogatót vonz Vácra.
A Pannónia Házban nyíló kiállító helyiségben bemutatkozó Hincz Gyula, Váczi György,
Haraszti Béla világhírű cukrászmester alkotásai és a váci
sportcsillagok minden bizon�nyal a művészetpártoló közönség sokaságát csábítják a már
a nyáron Vácra, melyet méltán
nevezhetünk a múzeumok városának.
- Vác a gyönyörű természeti adottságai mellett rendkívül gazdag műemlékekben, a
történelem lenyomatait magánviselő épületekben, a képzőművészeti alkotásokat bemutató kiállító helyiségekben,
„mini múzeumokban” is. A város egyik legreményteljesebb
kitörési pontja lehet az idegenforgalom növelése, ha értékeinket igényesen mutatjuk be a
városba látogató turisták számára – vallja mély szakmai elhivatottsággal Papp László, a
Sajdik Gyűjtemény és a Modern Művészeti Gyűjtemény
tulajdonosa, a város legújabb
képzőművészeti fellegvárának
megálmodója.
Papp László az önkormányzat művészetpártoló vezetőitől nem kisebb feladatra kapott felkérést, mint a város
nagy értékű gyűjteményeinek
kiállítását hozza létre a Pannónia Házban.
- A Madách Imre Művelődési Központ irányításával készülünk a megnyitóra – avat be a
munka folyamatába Papp László, aki így folytatta: - A sors ke-

gyes volt hozzám, hiszen én
rendezhetem meg az európai
hírű és rangú Hincz Gyula Kossuth-díjas festőművész életmű
kiállítását, akivel egészen haláláig baráti viszonyban voltam. A műtéte előtti utolsó estéjén órákig beszélgettünk,
könnyes szemmel búcsúzott
el tőlem és utolsó szavai ezek
voltak: „Ha mégsem jönnék ki
a kórházból, te mégiscsak egy
gyűjtő vagy és tudod mit jelent
egy életművet összehozni”. Sajnos nem jött ki, és nekem húsz
évembe telt az a harc, hogy ez
a világhírű életmű a pincéből
a felszínre kerüljön. A nevem
sokszor volt szitokszó, együtt
kommunistáztak vele, és vele
együtt tapostak sárba. De mindig hittem benne, hogy a „magyar Picassonak”, Hincz Gyulának a képeire, a felbecsülhetetlen értékű hagyatékára
büszke lesz Vác és egy összekötő kapocsként ível a város és
Európa, a világ között. Az égiek (mert nélkülük nem sikerült
volna) segítséget nyújtottak
Fördős Attila polgármester úr
személyében, aki igazi lokálpatriótaként minden energiájával a város felvirágoztatásáért
küzd – mondta elismerően.
Az országos hírű galéria tu-

Papp László a művészetek váci "apostola"

lajdonos az őt jellemző színesen, szinte egy művészettörténeti előadás igényességével
beszélt a város új képzőművészeti fellegvárában megnyíló
életmű kiállításokról.
- A Pannónia Házban március idusán nyitjuk meg a nagyközönség előtt ezt a rengeteg
felbecsülhetetlen értéket, melyek pincékben, raktárakban
heverve vártak jobb sorsukra. Hincz Gyula munkái behálózzák az épületet, a folyosókat, a lépcsőházat, a házasságkötő termet, mely minden
túlzás nélkül az ország egyik
legszebb házasságkötő terme lett. Monumentális kiállító termében Hincz Gyula festészetének pazar alkotásait tekinthetjük meg, hiszen ő nem
más, mint a festészet Paganinije. Virtuozitásában mindig
remekműveket alkotott festőként, grafikusként, szobrászként, és illusztrátorként egy-

aránt. A művészetek minden
ágát magasba emelte. De nem
kevésbé látványosak azok az
európai öntödékből kikerült
remekművek, melyek az öntöttvas gyűjtemény alapját képezik a XVI. századtól a múlt
századig. Berczelly Attila műgyűjtő jóvoltából ma a város
tulajdonában vannak. Ez idáig
raktárakban porosodtak, melyek most szinte maradéktalanul bemutatásra kerülnek, és
gazdagságuk ámulatba ejtik
a látogatót. De önálló kiállító termet kapott Váczi György
kétszeres aranydíjas könyvkötőművész munkássága is,
aki az Országház könyvkötőjeként hat évig alkotott az angol királynőnek. Gazdag életútja során háromszáz kiállítását nyitottam meg az országban, és mindezek a kiállítás
anyagaként díszalbumokban
megtekinthetők, hiszen a teljes gyűjteményemet a város-

nak ajándékoztam – mesélt a
boldog ember örömével.
- De az ínyencek, az édességet kedvelők sem maradnak élmény nélkül, hiszen Haraszti Béla világhírű cukrászmester tortakölteményei - a
Cukor-Sziget monumentális
épülete - a városnak adományozott kiállításon megtekinthetők. Vác azonban nemcsak a
kultúra, hanem a sport városa
is, ezért a váci sportcsillagok
bemutatása is méltó helyre
került. Egy épületben öt életmű kiállítás várja az érdeklődőket, melyek önmagukban is
egyedülállóak és páratlanok,
de együtt egész napos programot jelentenek – jelentette ki
Papp László, aki noha a márciusi megnyitó lázában éli mindennapjait, de már újabb terveket szövöget.
- Az élet nem állhat meg, hiszen elkészült az a terv, amely
Vácot az ország kerámia központjává emeli Gádor István
kétszeres Kossuth-díjas kerámiaművész életmű anyaga,
Gorka Géza és Lívia kerámiái, Kovács Margit monumen-

tális Dunakanyar fali kerámiája, valamint Hincz Gyula kerámiái jóvoltából. A Pannónia
Ház belső kertjében egy szoborparkot kívánunk kialakítani, mely a szabadtéri színpad
zenés nyári műsoraival várja a közönséget. De nem lehet
teljes a kép, ha a város Szabó
Vladimir (a magyar Dürer) virtuóz rajzait, festményeit nem
szabadítja ki pincebeli fogságából. Ő az a magyar művész,
akiről a művészettörténet azt
írja: „Ha Botticelli, Holbein,
Dürer korában élt volna, a művészettörténetben együtt emlegetnék munkásságát”.
A bécsi Albertina Múzeum
(a világ grafikai gyűjteménye) szerint, a világ két legjobb rajzolója Dürer és Szabó Vladimir. Bécs helyett csak
Vácra kell majd utazni azoknak, akik ezt a páratlan életművet meg akarják tekinteni.
Úgy tűnik megint szükség lesz
az égiek és a polgármester úr
segítségére – mondta csillogó
tekintettel Papp László.
Vetési Imre
Fotó: K eszi Press

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.hu

Dunakanyar Régió

2013. február 28.

Tehetséges fiatalok a váci
Ki Mit Tud döntőjében
Mintegy egy évtized után ismét tehetségkutató versenyt szervezett a váci Madách
Imre Művelődési Központ a váci és környékbeli fiatalok számára. A korábban beharangozott megmérettetésre több mint húsz egyéni előadó, illetve csoport jelentkezett.
A résztvevők február 23-án mutathatták be először produkcióikat a zsűri számára az
elődöntő során. A most továbbjutott fiatalok március 2-án, szombaton 18 órakor bizonyíthatnak újra a döntőben.
A Ki Mit Tud döntőjébe jutottak: Szabados Alexand-

ra ének; Dudás Zsófia
ének; Szreseny Dóra ének;
Lázi Zsuzsi ének; Gubits
Blanka ének; Kis Olivér

Rudolf ének; Polgár Balázs komolyzene; Dancer
shadows eight forever moderntánc; Sóti Barbara moderntánc; Dynamic junior
II. moderntánc; Dynamic I.
moderntánc.
A Ki Mit Tud zsűritagjai:
Homonyik Sándor énekes,
Józsa Gabriella táncművész, Kátai Katalin koncertmester, Major Balázs
előadóművész és Cserepka
Balázs diákpolgármester.
Az este sztárfellépői: Kocsis Tibor (képünkön), az
X faktor 2011. évi nyertese
és a No Comment Hip-hop
Tánciskola, akikkel legutóbb a Dal című műsorban találkozhattunk Péter
Szabó Szilvi háttértáncosaiként.
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Ki lesz 2013 Dunakanyar Hangja?
Pénteken indul a verseny!

Március 1-én, pénteken kezdetét veszi Dunakeszin a IV. Dunakanyar Hangja Tehetségkutató Énekverseny. A szervezőktől elsőként tudtuk meg, hogy a felhívásra ezidáig mintegy 217 énekes küldte el jelentkezését, de ez a szám várhatóan
még növekedni fog, hiszen a válogatás napján is lehetőség van a nevezésre.

– A Dunakanyar térségéből, Budapestről, de az ország minden pontjáról, sőt határon túlról is érkeznek énekesek a városba, akik szeretnék megmutatni tehetségüket, így várhatóan hatalmas küzdelem
fog kialakulni a továbbjutásért – mondta Wernke Ádám, a verseny
ötletgazdája és főszervezője.
A válogatáson a jelentkezők bármilyen műfajban, szabadon választott dallal bizonyíthatnak a háromtagú szakmai zsűrinek
(Szabó Mariann, Patkó Béla Kiki és Várkonyi Attila), akik délután 13 órától - érkezési sorrendben - egészen este 20 óráig folyamatosan hallgatják majd meg az énekeseket.
Mint megtudtuk, a IV. Dunakanyar Hangja énekverseny válogatásán az RTL Klub X-Faktor műsorának stábja is jelen lesz, így aki
szeretné magát megmérettetni a televíziós tehetségkutatóban is,
még idejében jelentkezzen!
Az elődöntő március 9-én, a középdöntő március 16-án, a döntő-finálé pedig március 23-án szombaton este hat órakor kezdődik.
A válogatás nyilvános és mindenki számára ingyenes.
A szervezők sok szeretettel várnak minden érdeklődőt!
Bővebb információ: www.dunakanyarhangja.hu
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Dunakeszi: hivatás és hitvallás
A múlt heti Heraklész
fizikai felmérőn kiválóan teljesített a Regatta 2000 Dunakeszi
lány kajakoscsapata.
A fiatalok a Szeged
mögött a második helyet szerezték meg,
sőt, év elején a két
aranyérmet szerző
Lucz Dóra révén hallatták hangjukat az Ausztrál Ifjúsági
Olimpiai Játékokon is.

I

XV. évfolyam 4. szám

Film készült Overdose-ról,
a versenylóról
Folytatás az 5. oldalról

és sikerekben gazdag "karrierje" áll. "Az egyik napról a
másikra 3000 helyett 5 millió eurót érő Overdose a remény jelképe, egy olyan ígéreté, mely csak egyszer adódik az ember életében" - vélekedett Ferenczi.
A film az HBO Magyarország és a Magyar Nemzeti Filmalap tavaly októberben kezdődött hosszú távú
együttműködése keretében
készült, amelynek célja a moziközönséget is megszólító
kreatív dokumentumfilmek
közös létrehozása. Andrew
G. Vajna filmipari kormány-

biztos szerint az együttműködés lehetővé teszi, hogy a
közösen készített dokumentumfilmeket moziban és a
televízióban is bemutassák,
így a filmek a legszélesebb
közönséghez juthatnak el.
A Magyar Nemzeti Filmalap másfél éves működése
óta eddig 17 mozifilm gyártását és közel 70 filmterv
(forgatókönyv) fejlesztését
támogatta. A 17 gyártásra támogatott mozifilm közül 7
forgatása már befejeződött,
jelenleg az utómunkák folynak, hamarosan a mozikban
és a nemzetközi filmfesztiválokon is találkozhat velük a
nagyközönség.

A sikeredző Rasztotzky-házaspár és a magyar kajaksport nagy reménysége, Lucz Dóra

tt nevelkedtek a Hagymási lányok,
most a Lucz család hölgy tagjai révén van a figyelem középpontjában a Regatta 2000 Dunakeszi csapata. Rasztótzky Jánosnak és feleségének, László Gizellának köszönhetően
nagyon erős utánpótlás csapat épült és
épül Dunakeszin.
„1998-ban alakultunk, a feleségemmel visszük a hátunkon a klubot, amelyben hetven-nyolcvan fős gyerekcsoporttal foglalkozunk – mesélte Rasztótzky
János, akinek mindkét lánya, Eszter és
Anna is kajakozott, előbbi felnőtt világbajnoki címet is nyert, ma már mindketten sportoktatóként tevékenykednek, és
kiveszik részüket a családi vállalkozásból is.
Ami valljuk meg, nem csak vállalkozás. A dunakeszi klub megalkotása, üzemeltetése egyfajta életmű, hivatás, hitvallás a Rasztótzky család részéről.

„A másfél évtizede elkezdett munkának mostanában érik be a gyümölcse.
A gyerekeink szorgalma, a mi kitartásunk és odaadásunk, a beáldozott hétvégék most kamatoznak. Igyekszünk
minden korosztályban sikeres munkát
végezni, Lucz Dóri révén az U23-asok
között, Lucz Noéminak köszönhetően az ifjúsági korcsoportban lehetnek
az idén sikereink. A feleségemmel szeretnénk bővíteni a létszámunkat, ehhez
azonban még egy edző szerződtetésére
van szükség. Úgy tűnik, a vejemben sikerült is megtalálnunk az alkalmas trénert, akinek segítségével tovább tudunk
lépni és minden korosztályra minőségi
figyelmet tudunk majd fordítani” - magyarázta a tréner, aki szerint a kajak-kenu sportba áramló pénzek, a most megpályázható összegek nagy segítségére
lesznek majd az egyesületnek.
„Bízunk benne, hogy pályázati úton sikerül majd pénzhez jutunk, és akkor új

hajókat, lapátokat és egy motorost is tudunk vásárolni az egyesületnek, ez nagyon nagy előrelépést jelentene – folytatta Rasztótzky János, aki nagyon is
elégedett a versenyzőivel.
De hogy ebből a generációból születnek-e majd új Kovács Katalinok és Kozák Danuták?
„Ezt lehetetlenség megmondani – nevet Rasztótzky János. - A versenyzőim tehetségesek és nagyon szorgalmasak. Mindemellett kitűnő tanulók is itt
Dunakeszin, az egyik legerősebb gimnáziumban. Vízválasztó időszak elé nézünk, hiszen sokan most állnak a továbbtanulás előtt, ráadásul ilyenkor
érkeznek a nagy szerelmek is, amelyek mind-mind el tudják téríteni a lányokat a sportolástól. Én bízom benne, hogy egyben marad ez a csapat, és
a felnőtt korosztályban is érünk még
el velük nagy sikereket.” – olvasható a
kajakkenusport.hu-n.

Foci szomorújáték Vácott
Az elmaradt kupameccs után minden bizonytalan

Minden órával közelebb kerül egy tragikomikus harc végét jelentő „kettős leléptetéshez” a váci profi futball. A Nemzet Sportvárosában egy időre eltűnhet a hazánkban is legnépszerűbb sportág reprezentáns csapata.

A

váci focibarátoknak
már ismerős lehet a
helyzet, hiszen az ezredfordulón ugyanúgy több
osztállyal
alacsonyabb
szintről kellett felépíteni a
helyi futballt. Amely aztán
egyre feljebb kapaszkodva,
már egy versenyeztető gazdasági társaságot is kötelezően megkívánt. Ez (volt) a
Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft. A cég többször vezetőt, tulajdonosi szerkezetet
váltott, míg Héger József
lett a többségi tulajdonos.
Ő azonban 2012 tavaszától
már nem kívánta pénzelni a
csapatot, így került a képbe
John Marshall.
Innentől aztán megkezdődött az adok-kapok –
ám nem üzleti értelemben,
hanem
acsarkodásban.
Mindennek oka, hogy végül is nem jött létre egyezség a cég tulajdonjogának
megvásárlásáról: a jogok
maradtak Héger Józsefnél,
fizetni azonban csak John
Marshall volt hajlandó. Aztán feltűnt – majd viha-

ros gyorsasággal letűnt…
- a színen egy „celeb”, mire
egyöntetű jövőféltés lett
úrrá minden józanul gondolkodón. Sajnos, ezúttal
is nekik lett igazuk.
A drámai végkifejlet a
február 23-án esedékes, Videoton elleni hazai kupanegyeddöntő kapcsán csúcsosodott ki.
A nemzetközi porondon
is vitézkedő ellenfél a helyszínen volt, a pályát a játékvezető alkalmasnak találta, viszont a meccs jegyzőkönyvébe nem kerültek
váci játékosnevek. A csapat ugyanis megunta a bizonytalanságot és nem állt
ki a találkozóra. A rögtönzött sajtótájékoztatón elhangzott: a tulajdonossal sem a játékosok, sem
a város vezetése nem kíván együttműködni. Az
NB II-es licenchez szükséges utánpótlás csapatokat
a Vác Városi Labdarúgó SE
nem biztosítja tovább, a város pedig visszavonta a szerepléshez szintén kötelező

pályahasználati engedélyt.
Így az MLSZ rendkívüli licencvizsgálatot rendelt el,
amelynek eredményeként
napokon belül kizárhatja a
Dunakanyar-Vác csapatát a
bajnoki pontvadászatból.
Lapunk nem kíván igazságot tenni, sőt boncolgatni sem kívánja a történéseket. Mi ugyanis a szurkolók
oldalán állunk, a kisemmizett, kedvenc csapatukat
leradírozva látó sportbarátok mellett, megértve dühüket.
És hozzájuk hasonlóan, mi is csak reménykedünk…
Lapzártakor
érkezett:
március elsején este héttől, a DVTK ellen minden
bizonnyal - ám lehetséges,
hogy a folytatásban is - a
váci stadionban lép pályára a szintén John Marshall
érdekeltségi köréhez tartozó NB I-es egri együttes
bajnoki mérkőzésen.
K ereszturi Gyula
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