Megjelenik kéthetente: Csomád, Fót, Dunakeszi, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén

Dunakanyar Régió
00
0
.
0
2
1 vasónk
ol

van!

ingyenes közéleti újság

XVI. évfolyam 5. szám

2014. március 6.

Nincs adóssága
Vácnak
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Jobboldali győzelem
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Vasút: Flirt-tel
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A kommunizmus
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XVI. évfolyam 5. szám

Vác 2014-es
NINCS ADÓSSÁGA
költségvetéséről
VÁCNAK

A

felújítások fedezetére ingatlanértékesítésből befolyt forrás szolgálna. Az
aktuális fejlesztések korábbi döntések
alapján kerültek betervezésre. Kökény Szabolcs, az illetékes osztály vezetője ezt követően a költségvetés összeállításának menetét és legfontosabb jellemzőit ismertette – olvasható a város hivatalos honlapján.
Az általános vitában a bizottsági elnökök
mondták el a szakbizottsági tárgyalások ös�szegzését, köztük a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részletes véleménye is ismertetésre került. Dr. Bóth János véleménye szerint javulás nem tapasztalható, az egyensúly betarthatósága bizonytalan, a tervezet
„manipulatív”. Dr. Bánhidi Péter többek között elmondta: a működési kiadások a korábbiaknál valamelyest könnyebb munkát biztosítanak az intézmények számára.
Pető Tibor két fejlesztésre hívta fel a figyelmet. Kiss Zsolt általánosságban az önkormányzatok nehéz helyzetét ecsetelte, amely
válságköltségvetésre kényszerítik a településeket. Kovács Ágnes a büdzsé tervezésének
sokrétű, alapos előkészületeiről szólt. Reményei szerint a lehetőségekhez képest a maximum lesz kihozható a költségvetésből. Csereklye Károly megemlítette, hogy úgy látja:
az elmúlt esztendőkben nem történt jelentősebb ipari fejlesztés a városban és ez megnehezítette a helyzetet. Erre reagálva Fördős
Attila példákat sorolt a fejlesztésekre vonatkozóan.
A részletes vitában a működési kiadások-

kal kapcsolatban több módosító javaslat
hangzott el, ezeket azonban a többség elvetette. Sorrendben a bevételi összegekről, a
különböző célú kiadásokról, majd a költségvetéshez szükséges egyéb tervekről szavaztak. Végül a testület többségi szavazással (12
igen, 0 nem és 3 tartózkodás) elfogadta a város 2014-es büdzséjét.
A rendelet felkerül a hivatalos városi weboldalra, itt csak néhány fontosabb szegmensről:
- a főösszeg kerekítve ötmilliárd forint;
- ezen belül a működési főösszeg (törvényi
előírás szerint a bevételeknek fedezniük kell
a kiadásokat) - a közel 55 milliós céltartalékkal, amelyből majdnem 53 millió a közalkalmazottak cafeteria juttatása - mintegy 4,6
milliárd forint;
- az önkormányzat felújítási feladataira közel 79 millió, beruházási kiadásaira pedig a
248,4 millió forintot biztosítottak;
- a kulturális és sportszervezetek – kivéve a szerződésben vállalt kötelezettségeket 2014-ben sem kapnak külön költségvetési soron támogatást;
- a felhalmozási céltartalék 13,4 millió forintot tartalmaz;
- megállapították az év közepéig érvényes
likviditási hitelkeret mértékét, ez maximum
400 millió forint;
- a grémium 15 pontban meghatározta azokat az előírásokat, szabályokat, amelyek figyelembevételével kell a költségvetési rendeletben foglaltakat végrehajtani.

MÉLYGARÁZS TÉRFELSZÍN:
Csak engedéllyel lehet behajtani

A

Váci Polgármesteri Hivatal közleményben
hívja fel a lakosság figyelmét arra, hogy a mélygarázs térfelszínét csak engedéllyel közelíthetik meg a
gépkocsivezetők, illetve parkolni és várakozni is tilos az
említett területen. A KRESZ
szabályait a kihelyezett közúti jelzőtáblák alapján kell
betartani, melyet a Váci
Rendőrkapitányság munkatársai fokozottan ellenőriznek a jövőben is - emlékeztet
a városi honlap.

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

A

számlavezető bankkal történt tárgyalások eredményeképpen
a korábbi, jelzáloggal terhelt
ingatlanok is felszabadításra
kerültek. Így a városi tulajdonban lévő teljes ingatlanvagyon tehermentes. Ennek
hozzávetőleges nettó értéke
21,4 milliárd forint. Az adósságkonszolidáció első ütemében 857 millió forintot vállalt
át az állam, február 28-ával
pedig - a második ütemben
- az átvállalt összeg 694 millió forint volt. (Közel hatszáz
millió a számlavezető bank
követelésállománya, százmillió pedig kötvénykibocsátás általi adósság volt.)
A polgármester ezután rátért az adósság keletkezésének folyamatára. Mint hangsúlyozta: 2010 után a város
adóbevételei a felére csökkentek, miközben az önkormányzati ciklus első két évében a korábbival megegyező
intézményrendszert kellett
működtetni. Mindezek ellenére az elmúlt években a két
ütemben konszolidált, mintegy másfél milliárd forintnyi
adóssággal szemben - a működés fennakadás nélküli finanszírozásán túl – 3,5 milliárd forintos fejlesztés, felújítás történt. (2010-ben 759
millió, 2011-ben 686 millió,
2012-ben 1 milliárd 893 forint, 2013-ban 174 millió forint, amely összegek tartalmazzák a nagy beruházások
lefinanszírozott részét is.) Az
idei évre tervezett fejlesztés,
felújítás összege pedig 350
millió forint.
A városvezető nagyvonalakban vázolta a 2014-es terveket is. Ezek az említett ös�szeg mellett tartalmaznak
olyan – elsősorban TAO-s
– fejlesztéseket, amelyek a

sport infrastruktúrát javítják. (Pályaépítés, sportcsarnok fejlesztés) Tovább folyik
három nagy projekt előkészítése/megvalósítása: a közvilágítás (összköltsége 600
millió forint), a közlekedésfejlesztés és az árvízi védekezés (1,5 milliárd) területén. Utóbbi tényleges kivite-

tesnek és objektív ténynek
mondta, hogy a kórház és a
tűzoltólaktanya állami kézbe kerülésével mintegy ötmilliárd forinttal csökkent a
városi tulajdonban lévő vagyonelem. Mint hangsúlyozta, az ingatlanértékesítések
nem vagyonfelélést jelentenek, hiszen ezekből nem mű-

Mokánszky Zoltán, Fördős Attila és Pető Tibor

lezése feltételezhetően szeptemberben indulhat.
Az elfogadott idei városi
költségvetésről elhangzott:
az problémamentes, a működési bevételek a működési kiadásokat biztosítani fogják, finanszírozási probléma
nem léphet fel. A fejlesztések
forrását pedig ingatlanhasznosításból kívánja a város fedezni. Fördős Attila erről elmondta, hogy török befektetők jelezték, hogy ingatlanokat szeretnének vásárolni.
Az egyéb ingatlanértékesítésből már most 150 milliós
bevétel felhasználása tervezhető. A laktanya hasznosítására vonatkozó elképzelések
évi 80-100 milliós bevételt
biztosíthatnak.
A vagyonvesztésre vonatkozó támadásokra reflektálva a polgármester természe-

Fotó: kesziPress

Mint korábban hírül adtuk, Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 20-án elfogadta a település idei költségvetését. A büdzsé megtárgyalását megelőzően Fördős Attila polgármester ismertette a tervezet legfőbb jellemzőit. Mint mondta: a költségvetés bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van, a büdzsé idén már nem tartalmaz hitelfelvételt.

ködési kiadások lettek biztosítva, hanem az az amortizáció, illetve a fejlesztések,
beruházások forrását jelentették. „Ez alatt az időszak
alatt vagyonfelélés nem volt”
– emelte ki végül Fördős Attila.
Újságírói kérdésre a közlekedési fejlesztésről Pető Tibor alpolgármester elmondta: kétszakaszos pályázatról van szó, amelyben az első
részt jelentő tervezésre nyert
el korábban forrást a város.
Az erre kiírt közbeszerzési
pályázat sikeresen lezárult,
így a szakbizottság és a képviselő-testület által elfogadott elképzelések mentén a
tervezés elindult. Ennek végével a tervek alapján lehet
pályázni a megvalósítási projektre.

(K e-Ve)

Választás 2014: Tizenegy jelölt
a dunakeszi választókerületben
Mint az közismert az április 6-i választáson azok a képviselőjelöltek indulhatnak, akik
500 érvényes ajánlást legkésőbb 2014. március 3-án 16 óráig leadtak a helyi választási
irodának. A Dunakeszi központú Pest megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság március 3-án, az esti órákban közzétett jegyzőkönyve szerint 11 egyéni jelöltet vett nyilvántartásba, akik indulhatnak az április 6-i választáson.
A választási bizottság által nyilvántartásba vett jelöltek:
1. Pokriva Nándor, Nemzeti Érdekért Párt
2. dr. Tuzson Bence Balázs, FIDESZ-Magyar
Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt
3. Nagy Andor, Negyedik Köztársaság
4. Budainé Kelemen Erzsébet, Jólét és Szabadság Demokrata Közösség
5. Fazekas Attila, Magyar Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja
6. Juhász Péter, Lehet Más A Politika

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

JOBBOLDALI GYŐZELEM FÓTON
Bartos Sándor alpolgármester lett a város új polgármestere

Fót Város Helyi Választási Bizottsága közleménye szerint
a március 2-án megismételt
időközi önkormányzati választáson a 15317 szavazóból összesen 4511 személy
vett részt a voksoláson. A
részvételi arány 29,45 %
volt. A polgármester választást a jobboldal támogatását
élvező független Bartos Sándor nyerte a baloldal közös
jelöltje, Takács István előtt.

B

artos Sándor alpolgármester
nyerte a március 2-án tartott
megismételt fóti polgármester választást. A független jelöltként
induló politikus ezúttal élvezte a Fidesz, a KDNP, a Kisgazda Polgári
Egyesület és a Fóti Gazda Kör támogatását, akire 2261 fő, a választók
50,12 százaléka voksolt. Dr. Mádly
Zsolt független jelöltre 337 fóti, a választók 7,45 százaléka szavazott. Takács Istvánra - aki a novemberi voksolást „megnyerte,”, ám a választást

A

Váci Polgármesteri Hivatal
közleményben hívja fel a lakosság figyelmét arra, hogy
a mélygarázs térfelszínét csak engedéllyel közelíthetik meg a gépkocsivezetők, illetve parkolni és várakozni is tilos az említett területen. A KRESZ szabályait a kihelyezett közúti jelzőtáblák alapján kell
betartani, melyet a Váci Rendőrkapitányság munkatársai fokozottan
ellenőriznek a jövőben is - emlékeztet a városi honlap.
Mint mondta elsődleges céljuk a
gazdaság fellendítése, mely program a multikkal szemben a kis-és
középvállalkozásokat, a bankokkal szemben a devizahiteleseket, a
külföldi földvásárlókkal szemben

meg kellett ismételni törvénysértés
miatt – ezúttal is a Magyar Szocialista Párt, Együtt- a Korszakváltók
Pártja, Párbeszéd Magyarországért
Párt, Demokratikus Koalíció közös
jelöltjeként indult és 1913 fóti polgár, a választók 42.43 százalékának
a támogatását nyerte el.
A novemberi választáson még öt
polgármester-jelölt szállt ringbe a
választók voksaiért, akikre akkor
összesen 4470 fő adta le szavazatát, míg a vasárnapi megméretteté-

sen 4511 fóti polgár szavazott a három polgármester-jelöltre. Novemberben, a baloldali összefogás közös jelöltje, a “győztes” Takács István 1116 választó bizalmát nyerte el,
míg vasárnap 1913 fóti polgár szavazatott rá, ami azt mutatja, hogy 797
vokssal tudta növelni szavazatainak
számát.
A március 2-án győztes független Bartos Sándort a vasárnapi választáson már támogatta a FideszKDNP szövetség, a Kisgazda Polgári
Egyesület és a Fóti Gazda Kör, ami
érzékelhető volt az eredményben is,
hiszen ezúttal 2261 fő szavazott rá.
A polgármesterré választott alpolgármester novemberben második
helyen végzett, amikor 954 szavazó
támogatását nyerte el. Bartos Sándor, az őt támogató pártok és civil
közösségek segítségével, 1307 vokssal növelte szavazatainak számát.
A város 1. számú önkormányzati
választókörzetben is megismételték
a szavazást, melyet a független Madaras Ádám nyert. A világbajnok öttusázóra 203 fő (30,34%), a második
helyen végzett Varga József Csongor független jelöltre 201 fő (30,01%),
Fábry Bélára, Magyar Szocialista
Párt, Együtt a Korszakváltók Pártja,
Demokratikus Koalíció, Párbeszéd
Magyarországért Párt közös jelöltjé-

re 181 fóti (27,06%), Sándor Istvánra, a Jobbik jelöltjére 53 fő (7,92%),
dr. Mádly Zsolt független jelöltre 31
választópolgár (4,63%) szavazott.
A 1947 szavazóból összesen 669
személy vett részt a választáson. A
részvételi arány 34,36 % volt.
A vasárnap ismét ringbe lépett
képviselő-jelöltek közül novemberben a független Varga József Csongor nyert 177 szavazattal. Második helyen Fábry Béla, az MSZP, az
Együtt-PM és a DK jelöltje végzett,
aki 145 voksot kapott. A független-

Választás 2014: Jobbik fórum Gödön és Vácon
Balczó Zoltán Nyíri Márton és Fehér Zsolt mellett kampányolt
Az elmúlt napokban Gödön és Vácon tartottak kampánygyűlést a Jobbik Magyarországért Mozgalom városi szervezetei, melyeken felszólalt Balczó Zoltán, a Jobbik és az Országgyűlés alelnöke,
aki mindkét fórum kiemelte: a jobbik gazdasági elképzelései a bankokkal és a multikkal szemben
a magyar emberek alapvető érdekeit képviselik.
pedig a magyar gazdákat támogatja. Kiállt a nehézsorsú családban
született tehetséges fiatalok felkarolása mellett, szorgalmazta a
magyar egészségügytől elvárható
színvonalas működést, a várakozási idő csökkentését.
Fehér Zsolt, a váci központú 4.

számú országgyűlési választókerület jobbikos képviselőjelöltje a
Jobbik országos programjának bemutatása mellett külön kiemelte:
Magyarországon nem történt meg
a rendszerváltás, ezért pártja kidolgozta azt a programot, amely az
elodázott évtizedek után gazdasá-

gi értelemben is talpra állíthatja az
országot.
Gödön, Nyíri Márton a Dunakeszi
központú 5. számú választókerület
országgyűlési képviselője előadásában rámutatott arra, hogy a Fidesz-KDNP 2010-es választási ígéretében megfogalmazottakkal szem-

ként, de a Fidesz-KDNP támogatásával indult Madaras Ádám öttusa
világbajnokra 100, a jobbikos Sándor Istvánra 43 választópolgár szavazott.
Mint közismert a városban azért
kellett kiírni az időközi választást,
mert Cselőtei Erzsébet fideszes polgármester, aki az 1-es számú egyéni
választókerület önkormányzati képviselője is volt, a 2013. szeptember
19-i testületi ülésen mindkét posztjáról lemondott.

Vetési Imre

ben szinte teljes mértékben elmaradt az elszámoltatás, mindössze 7
ügy jutott el a vádemelés szakaszába. Nyíri Márton elmondta, hogy a
Jobbik egyik fő programpontjaként
továbbra is zászlajára tűzi a valódi
elszámoltatást, hiszen azt egyedül
csakis olyan politikai erő tudja végrehajtani, amelyik nem vett részt
az elmúlt 25 év kormányzásában.
A képviselőjelölt előadásában felhívta a figyelmet arra is, hogy míg a
Fidesz és a baloldali "Összefogás" a
választási kampányukban egymással riogatja az embereket, addig a
Jobbik valódi programot készített
és tényleges megoldási javaslatokkal kívánja maga mellé állítani az
embereket. 
A Szerk.
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Nőnap

„Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,
Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az
első és végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi
első
lépteink,
törli le
kön�nyeink, testéből etet,
szeretetéből
nevel,
Mindig megbocsát, ha kell és
soha nem enged el, ő a fény, a
meleg és minden ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.
Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál,

M

trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása,
Majd társunk a jóban és
rosszban, életünk
néma napszámosa,
Vetett ágy,
vasalt ing,
étel és ital,
kedvesség,
szerelem,
a test gyönyöre, az
apokalipszis kínja és
a mennyország ígérete.
Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele,
aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt
a szépet, amit érettünk ma és
minden nap önként megtesznek.”
Szalai Pál
Szerkesztőségünk
köszönti a Hölgyeket!

XVI. évfolyam 5. szám

Választás 2014: Harmincnál is
több jelentkező a váci kerületben
Eddig még soha nem tapasztalt jelöltdömping alakult ki a váci központú Pest megyei 4. számú választókerületben. Mint közismert az indulás jogát biztosító 500 darab érvényes ajánlóívet március
3-án, 16 óráig volt lehetőségük leadni a helyi választási irodában a jelölteknek. Több mint harmincan adták le az ajánlóíveket.

M

int azt Deákné dr.
Szarka Anita jegyzőtől, az OEVB váci iroda vezetőjétől szerda délután
megtudtuk a helyi választási
bizottság az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba,
ők már indulhatnak az április 6-i választáson: Nagy
Sándor (MUNKÁSPÁRT),
Kiss Zsolt (MSZP, EGYÜTT,
DK, PM, MLP), Harrach Péter (FIDESZ, KDNP), Fehér
Zsolt (JOBBIK), Nógrádi Ferenc (SZOCIÁLDEMOKRATÁK), Himmerné Wetzl Annamária (ÖP), Dengelegi
Klára Zsuzsanna (LMP),

Moravcsik Attila (SMS) biztos, őket a választási hatóságok nyilvántartásba vették.
A helyi választási bizottság
március 5-én nyilvántartásba
vette, de még nem jogerős a
határozat: Lakatos Istvánné
(KMSZ), Karnis Gáborné
(Tiszta Energiával Magyarországért Párt), Zsigmond
Attiláné (Új Magyarország
Párt), dr. Dákay Zoltán (A
HAZA NEM ELADÓ PÁRT),
Vitéz Attila (Zöldek Pártja),
Vojnovits Erzsébet (Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt), Nagy Szilárd Benjamin (Sportos és

Egészséges Magyarországért
Párt), Dr. Agócs-Jesztei Ágnes (Magyar Republikánus
Politikai Párt), Kőfalvi László (Jólét és Szabadság Demokrata Közösség), Batáné
Burik Anna (Magyar Gazdaság Párt),
A választási bizottság
március 5-i ülésén eluta-

sította a jelölést, de még
nem jogerős: Beri János
(Magyarországi Cigánypárt),
Szihalmi János (Magyar Demokratikus Unió), Juhász
Mihály (Határon Túli Magyarok Pártja), Takács Ágnes (Rend, Szabadság, Jólét
párt).
Ellenőrzés alatt állnak
az alábbi jelöltek ajánlásai: (esetükben március
6-án dönt az OEVB): Nagy
Julianna Eszter (ÉLŐLÁNC), Lakatos Kálmán
(MCF), Bánhegyi Ildikó Mária (MKSZU), Oláh Kálmán
(EU ROM).
A szerk.

VIADAL TOBORZÓ

árcius 3-án délelőtt tartottuk a város iskoláiban a III.
Dunakeszi Viadal toborzóját. A diákok lelkesen fogadták a pergő dobszóra érkező hagyományőrzőket,
a toborzó sikerességéről pedig a képek önmagukért beszélnek. A már hagyományossá vált rendezvényünkön minden
évben közel 2000 fiatal vesz részt, ahol átélhetik az 1848-49-

és forradalom és szabadságharc időszakát. Március 14-én 11
órakor a Katonadombon egy rendhagyó történelemóra és a
huszárok látványos lovasbemutatója után az ágyúk, puskák
és a bekapcsolódó diákok segítségével igazi csatajelenet veszi majd kezdetét.
 Szabó K atalin szóvívó, Dunakeszi Város Önkormányzata

Nemzetközi Mobil MADI Múzeum Vácott
Európában egyedülálló a városházán nyitott kiállítás

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

N

os, ebben a pénzszegény világban elfogadni és méltó helyen
bemutatni egy ilyen Európában egyedülálló gyűjteményt
nem kis fejfájást okozott a
város
polgármesterének.
Ezt a feszültséget oldotta fel
Papp László javaslata, melyet szinte azonnal tett követett, hogy a város főterének gyöngyszemét a városháza patinás, boltíves, több
ezer négyzetméteres folyosó
rendszerét a világon először
átalakítsák egy huszonegyedik századi modern, nemzetközi képárrá. A MADI Mú-

zeum testvérképtára Kanadában működik, az ország
gazdagságát fitogtatva egy
modern, huszonegyedik századi üvegpalotában. Ha itt
is erre várnánk, hogy ez itt
felépüljön, akkor soha nem
lesz képtárunk. Európai
példák sokaságát sorakoztatta fel Papp László a városi gyűjtemények kurátora.
Nagy középkori patinás épületekben már igen modern
képtárak létesültek. A legszembetűnőbb példa, hogy
a francia Riviérán egy középkori várkastélyban működik a Picasso Múzeum. A

másik eklatáns példa az oslói városháza, mely nemcsak
hét közben, hanem hétvégeken is a folyosókon elhelyezett gazdag képtárat tekinthetik meg a látogatók - írja
az andala.hu.
A városháza patinás épületének sötét boltíves folyosójának először a világosítását
kellett megtervezni. Erre is
van számos példa, hogy szinte pénz nélkül, hogy lehet ezt
megoldani, csupán végig kell
menni a mostanában felújított kastélyok hasonló boltíves folyosóin. És mint látják el is készült több milli-

ós beruházás nélkül Európa
első Nemzetközi Mobil MADI
Múzeuma, több száz európai
alkotás, több mint félmilliárd értékben gazdagítja a várost. De az igazi gazdagságát
az hozza, hogy az ország és
Európa minden részéből ide
kell utaznia annak, aki vonzódik a huszonegyedik századi MADI Univerzum iránt.
Az anyagi, technikai nehézségeket legyőztük, a jelenlegi városvezetés felismerte,
hogy Vácnak a kulturális turizmus az egyetlen kitörési
pontja és a kultúra nem lehet
politikai harcok színtere.
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Vasúti közlekedés: Flirt-tel a Dunakanyarba
Elindult Magyarországra az első két Flirt motorvonat Svájcból
Elindult Magyarországra az első két készre szerelt, a MÁV-Start Zrt. megrendelésére készült Flirt motorvonat Svájcból, a Stadler Rail Csoport üzeméből, a járműveket mozdony vontatja és várhatóan pénteken érkeznek Budapestre - közölte a vasúttársaság az MTI-vel.

A

z új vonatok annak
a 42 darabos flottának az első járművei,
amelyről a MÁV-Start és a
Stadler még 2013 márciusában írt alá szerződést. Magyarországon az új járművek hatósági próbafutásokon vesznek részt, majd a sikeres teljesítés után utasforgalomba állnak.
A MÁV-Start Zrt. és a
GYSEV Zrt. közös ajánlatkérőként indított nyílt közbeszerzési eljárást korszerű alacsonypadlós villamos
motorvonatok beszerzésé-

vek szerint a Budapest-Székesfehérvár,
BudapestPusztaszabolcs, BudapestEsztergom, Budapest-Szob,
Budapest-Veresegyház-Vác
és Budapest-Cegléd-Szolnok
vonalakon
közlekednek
majd. A Flirt motorvonat a
Stadler legsikeresebb terméke, az elmúlt években a cégcsoport több mint 940 ilyen
típusú motorvonat gyártására kapott megbízást 14 országból.
Az akadálymentesített járművek összesen 211 ülőhel�lyel rendelkeznek. A motor-

re. A közbeszerzést a Stadler
Bussnang AG nyerte meg.
Az első két motorvonatot
2014 októberéig kell átadni a
Stadlernek, de a gyártó célja
az, hogy az új járművek minél korábban forgalomba állhassanak. Az utolsó járműveket legkésőbb 2015. szeptember 30-ig adja át utasforgalomra kész állapotban a
Stadler. A leszállított 42 új
járművel együtt a MÁV-Start
kötelékében már 102 korszerű FLIRT motorvonat közlekedik majd - közölték.
Az új járművek a ter-

vonatok egyebek mellett korszerű utastájékoztató rendszerrel,
légkondicionált,
kerekesszékek és kerékpárok fogadására is alkalmas
utasterekkel és WIFI-vel rendelkeznek.
A járműveket a gyártó az
Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszerrel (ETCS2)
is ellátja, amely lehetővé teszi, hogy az európai uniós
forrásokból felújított vasútvonalakon is 160 kilométeres
sebességgel közlekedhessenek.

Erőfeszítések az élhetőbb Dr. Mihály István dandártábornok:
A váci kapitányság
környezetért
A választások évében szinte mindennapossá vált a „politikai nyomásgyakorlás”, a várost irányító politikai többség számon kérése, valótlan kijelentések hangoztatása – jelentette ki a közelmúlt egyik sajtótájékoztatóján Fördős Attila. Vác polgármestere egy ellenzéki újságban napvilágot látott írás tartalmára utalva kijelentette, hogy a „számon kérők” nem
véletlenül hagyják figyelmen kívül az elmúlt években bekövetkezett közigazgatási átalakulást, a várost is érintő gazdasági válság hatásait, melynek következtében harmadára csökkent az önkormányzat költségvetése.
– Az átalakulások, a gazdasági, pénzügyi recesszió következményeként az adóbevételek felére zsugorodtak
az említett változások, előre
nem látható folyamatok miatt. Akik ezeket a tényeket figyelmen kívül hagyják, azok
kizárólag az önös pártpolitikai céljaikat helyezik előtérbe – hangsúlyozta Fördős Attila. – Az egymilliárdos hiánnyal átvett büdzsé és a három befejezetlen beruházás
is új helyzetet teremtett. A
számonkérések alkalmával
viszont nem kerülnek megemlítésre azok a teljesítések, amelyek a korábbi ígéreteknek nem voltak részei. A
gazdasági kényszer „szorítása” közben is arra koncentrálunk, hogy a város polgárai
számára biztosítsuk a kulturált kikapcsolódás, a feltöltődés igényes kínálatát. Páratlan értékeinket kiszabadítottuk több évtizedes „fogságukból, a közömbösség és az
igénytelenség rabságából”s
emeltük fel méltó helyükre – mondta szenvedélyesen
a polgármester, aki hosszasan sorolta az elért eredményeket.
A példákat a város közkincsévé vált Pannónia Házban berendezett Kossuth-díjas alkotók kiállításának sikerével kezdte, majd azt

emelte ki, hogy a múzeum
városi fenntartásba került az
önkormányzat eltökéltségének is köszönhetően. – Megtartottuk a városi levéltárat,
létrehoztuk a nagy népszerűségnek örvendő Váci Dunakanyar Színházat. A nehéz
pénzügyi időszakban is arra
koncentrálunk, és minden
forrást mozgósítunk, hogy a
lakosság mindennapi életére
jelentős hatással bíró fejlesztéseket hajtsunk végre. Csak
az elmúlt évben, 2013-ban
összesen 110 millió forintot fordítottunk ilyen jellemű munkálatokra. Kőszórásos utak karbantartására 6,3
millió forint jutott, út, járda,
hídkarbantartásra 9 millió, a
Rádi út felújítására 16,2 mil-

lió, a Fürdő utcai útra 4 millió, az árvíz utáni út és járda
helyreállításra 25,5 milliót,
a mélygarázs környéki utak,
járdák kialakítására 35,5
millió forintot költöttünk.
De példaként említhetem,
hogy 4336 kátyú felszámolására 15 millió forintot költöttünk. Összegezve azt mondhatom, hogy a közel négy éve
megfogalmazott választási
ígéretek közül – az előre nem
látható objektív változások
közepette is – számos teljesült. De nagyon sok, úgynevezett „kisebb” fejlesztés, beruházás valósult meg, ami
nem szerepelt a korábbi tervekben, amely jelentős érték
– húzta alá Fördős Attila polgármester. 
(Vetési)

Látogassa honlapunkat is:

kiválóan teljesített 2013-ban

2013 rendőri szemmel. A minap tartotta meg hagyományos évértékelőjét
a Váci Rendőrkapitányság, melyen dr. Mihály István, a Pest Megyei Rendőrkapitányság vezetője szakmailag összegezte az elmúlt év teljesítményeit. Mint megtudtuk: a helyi rendőrkapitányság munkája a kiváló jelzőt érdemelte ki.

S

zakmai szempontból
értékelték a Váci Rendőrkapitányság 2013-as
évét, amely az elhangzottak
szerint kiemelkedő volt. Dr.
Mihály István, Pest megyei
rendőrfőkapitány évértékelőjében tisztességesnek, vállalhatónak és kiválónak nevezte a helyi rendfenntartók
elmúlt évben végzett munkáját. Latorovszky Gábor,
a Váci Rendőrkapitányság
vezetője az ESTV Híradójának elmondta: a statisztikák szerint is eredményesnek nevezhető számukra a
tavalyi év.
A Váci Rendőrkapitányság
illetékességi területén az elmúlt évben 28 százalékkal
csökkent a bűncselekmények száma, ami azt mutatja, hogy az utóbbi tíz év
egyik legkevesebb ismertté vált bűncselekményt követtek el területünkön – húz-

Latorovszky Gábor

ta alá Latorovszky Gábor,
aki ezt pozitív tendenciának
tartja. – A változások közé
tartozik, hogy a korábbiakhoz viszonyítva sokkal több
rendőr járőrözik a közterületeken – emelte ki a rendőrkapitány. Hatékonyságukat
és eredményességüket segítette a szervezeti átalakítás
is. Latorovszky Gábor örömtelinek nevezte, hogy csökkent a balesetek száma is.

A helyi rendőrkapitány
hozzátette: természetesen
mindig vannak olyan területek, melyeken még van teendő, ennek érdekében minden
héten elemzik és értékelik
az elvégzett munkát, majd
ezek alapján dolgoznak az
eredmények javításán. Jelenleg nem terveznek a Váci
Rendőrkapitányság működésében változtatásokat, de
kiemelt feladatra számíthatnak ebben az évben.
Latorovszky Gábor rendőrkapitány a Pest megyei főkapitányhoz hasonlóan egyik
legfontosabb feladatnak tekinti a váci rendőrkapitányságra hamarosan megérkező fiatal rendőrök oktatását, képzését, beilleszkedésük elősegítését, melynek
köszönhetően tovább javulhat a Váci Rendőrkapitányság eredményessége.
V. I.

Egészséges életmód: már az óvodáskorban

A

z egészséges életmód, az
egészséges táplálkozás
jelentőségének megismertetését tűzte zászlajára Vác Város
Környezetvédelméért Alapítványa, amely az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával az „Egészséges Életmód Program a Duna-kanyarban" című pályázati projektet
a Deákvári Óvoda együttműködésével valósítja meg. Szerda délelőtt az óvodások és
az óvodapedagógusok „Süssünk-süssünk finomat"- programban vettek részt.
Az eseményre ellátogatott
Harrach Péter országgyűlési
képviselő, Mokánszky Zoltán

Fotó: Cseledy A ndrás

Vác tavaly több mint százmilliót fordított településfejlesztésre

alpolgármester, Latorovszky
Gábor rendőrkapitány és az

alapítvány képviseletében,
Bíró György.
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Göd: A Kommunizmus áldozataira emlékeztek

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

Horváth Szilárd

G

öd Város Önkormányzata által szervezett
ünnepi megemlékezés résztvevőit Pálfai V. Kinga köszöntötte a József Attila Művelődési Házban, melyen megjelent Markó József
polgármester, Tuzson Bence
területi fejlesztési biztos, dr.
Pintér György alpolgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, Horváth Szilárd,
a Búzaszem Alapítvány elnöke. A város vezetői mellett a
képviselő-testület több tagja, a civil közösségek és az
egyházak, intézmények képviselői is eljöttek, hogy tisztelegjenek az áldozatok emléke előtt.
A Himnusz közös elének-

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

emberi és sportolói nagyságát csodálatosan példázza az
a már-már emberfeletti akaraterő és helytállás, amelynek köszönhetően úgy jutott
fel a csúcsra, hogy nyolc éves
korában egy villamosbaleset
miatt amputálták a bal lábát.
De nem adta fel, amit bizonyít példaértékű sportteljesítménye is. Aktív sportolói
pályafutását 30 éves korában
fejezte be. Előbb az újpesti
Egyesült Izzónál dolgozott,
később pedig számtiszt, azaz
kontroller lett a városi számvevőségen. Családot alapított, három lánya született.
A háború után ő volt egyike
azoknak, akik részt vettek
az úszósport újjászervezésében. 1946. szeptember 10én taxival ment az Úszószövetségbe. Egy szovjet járőr
leintette őket és kiszállította a taxiból. Fegyvert fogtak
rájuk és az autót követelték.
Nem tudjuk pontosan mi történt, de a két férfi valószínűleg ellenállt. Tény, hogy a taxit elvitték, néhány nap múlva kerekek nélkül találták
meg egy távoli utcában. A taxisofőrt és Halassy Olivért
a helyszínen agyonlőtték. 37
éves volt, legkisebb lánya
még újszülött.
Bár tanúk is voltak, az esetet hivatalosan eltussolták, a
sajtó bestiális rablógyilkosságról írt, szovjet katonákról
szó sem esett. A sportoló családját megfenyegették, hogy
hallgassanak a valódi történetről. Mégis mindenki tudta,

Babják Annamária

mi történt. Halassy Olivért,
minden idők legeredményesebb mozgássérült sportolóját, ezrek gyászolták, temetésén Hajós Alfréd mondta a
gyászbeszédet – ismertette az
elhallgatott történelem egy
jellemző „szeletét” Markó József, aki mint mondta: „Mindennapi életünkben éreztük
a diktatúra hatásait. Ezt az
érezte meg, annak voltak komoly problémái a rendszerrel,
aki akart valamit vagy szavát
hallatta.”
A városi ünnepségen Horváth Szilárd, a helyi Búzaszem Alapítvány elnöke, történelem tanár megemlékező beszédében arra hívta fel
a figyelmet, hogy a kommunizmus kárai itt élnek velünk ma is. A volt szocialista
országokban még ma is sokkal rövidebb a várható élettartam, mint Nyugaton, s ez
azért van, mert a kommunisták szétzúzták a társadalom
közösségeit, amely az egyénnek biztonságot nyújtott: az

egyházat, az egyesületeket,
a kisközösségeket. Márpedig
bizonyított tény, hogy a gyülekezetbe járó hívők 10-12 évvel
élnek tovább a nem hívőknél.
De ugyanígy velünk élnek a
kommunista időszak történelemhamisításai. Ezeket ma
kell a tények alapján helyre
tennünk. Példaként elmondta, hogy Magyarországon a
népbíróságok több embert
ítéltek halálra fasizmus vádjával a második világháború
után, mint Ausztriában, Németország amerikai szektorában és Japánban együttvéve. Ez megalapozta az „utolsó
csatlós”- ról szóló újsághíre-

kommunista bűnök legfontosabb oka a tettesek istentelensége. Ezért törvényszerű
volt a bűnök bekövetkezése.
Ma a legfontosabb dolgunk,
hogy a gyermekeket elvezessük Istenhez. Erre a hagyomány kell felhasználni. A hagyományt, amely nem a múltat köti össze a jelennel, hanem az embert az Istennel.
Az ünnepi emlékező műsorban közreműködött Babják
Annamária színművésznő,
aki ismert költők verseinek
tolmácsolásában mutatta be
a kommunista diktatúrát.
Gounod: Ave Maria című művét fuvolán Palocsi Brigit-

ket és máig ható vélekedést.
A szónok szerint a magyar
kommunisták, ha hatalomhoz jutottak rátörtek nemzetükre. Így volt ez 1919-ben,
s 1945-től 1990-ig. S útjukat
áldozatok tíz- és százezrei,
milliói szegélyezték Magyarországon is, hiszen az egész
nemzet áldozatukká vált.
Horváth Szilárd szerint a

ta játszotta, felkészítő tanára: Stefánné Kelemen Judit,
zongorán kísérte: Molitor
Éva.
A megemlékezés után a
részvevők az áldozatok tiszteletére az alsógödi kiserdei kopjafánál helyezték el a
megemlékezés mécseseit és
koszorúit.
B. Szentmártoni

Sződliget a sport- és fesztiválturizmus
fejlesztésére koncentrál
A téli időszak enyhébb napjaiban munkagépek lepték el Sződligeten a 2. számú főút és az újjáépített sportpálya, valamint az Egzotikus Árúk Boljta üzletsor között elterülő földes utat. Az ősszel átadott több száz milliós dunai védgát környezetében napjainkban is folytatódik a fejlesztés, amely hosszú
távon a község lakosságának kulturált kikapcsolódását, a sport- és fesztiválturizmus kiépítését, az idegenforgalom növelését szolgálja.
– Az önkormányzat egy 2006
elején megkötött szerződést most valósít meg, amely
meggyőződésem, hogy igen
előnyös a község számára –
mondta érdeklődésünkre Juhász Béla polgármester.
– A megállapodás értelmében az Egzotikus Áruk Boltjának tulajdonosa tulajdonba kapja az üzlet alatti földterületet és ennek ellentételezéseként finanszírozza a
Kék Duna Otthon bejáratától
egészen a Dunai fasor magasságáig tartó útszakasz kiépítését.
– Milyen műszaki tartalommal valósul meg az útépítés?
– A szegélykővel ellátott
felületen tömörített kőszórásos út kerül kialakításra.
Az út alatt előkészítésre kerülnek a további fejlesztést
szolgáló közművek is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
az úgynevezett haszoncsö-

tésének. Talán soha sem fogom megtudni, hogy a 8 éve
megkötött szerződést korábban miért nem hajtatták végre…

vekben pl. olyan vezetékeket
húznak be, melyek később
majd kandeláberes világítás
vagy térfigyelő kamerarendszer kiépítését segítik.
– Van-e még más előnye a
megállapodás végrehajtásának?
– Feltétlenül. Még pedig az,
hogy megszűnik az a közel 15
éve tartó pereskedés, amely
eddig gátja volt a kikötő vagy
a szabadtéri színpad fejlesz-

– Sződliget érzékelhetően a
sport- és szabadidős szolgáltatások, az idegenforgalom fejlesztésére összpontosít.
– Talán az lenne a furcsa,
ha nem ebbe az irányba mozdulnánk el, hiszen a község
természeti adottságai, gyönyörű Duna-partja, a kerékpárút, a kiváló vizi, közútiés vasúti megközelíthetősége
mind-mind arra inspirál bennünket, hogy az idegenforgalmi, sport, turisztikai- és
fesztiválturizmus fejlesztésére koncentráljunk. De ebbe
az irányba „kényszerít” bennünket az is, hogy Sződliget
igen behatárolt területen fekszik. Északon Vác, keleten az
M2, délen Göd és Nyugatra a
Duna határolja. A fizikai ha-

tárok miatt egy olyan fejlődési pályára kell állnia a településnek, amely a belső lehetőségek jobb kihasználására
alapozva intenzíven fejleszti
szolgáltatásainak körét, infrastruktúráját. Véleményem
szerint ilyen kitörési pont
lehet a Duna-part sport- és
fesztiválhelyszínné formálása, fejlesztése. A sportlétesítmények szemmel láthatóan, szinte hónapról-hónapra

fejlődnek. Most éppen a teniszpályák száma kétszereződik meg. Céljaink elérése
érdekében fejlesztenünk kell
az infrastruktúrát is, hiszen
ha egy több ezer embert vonzó rendezvényt szervezünk,
ahhoz pl. biztosítani kell a
kulturált parkolás feltételeit. Ezért a gépkocsival érkezők számára már elkezdtük a
Kék Duna Otthon bejáratától
a patak partig húzódó, fával

Horgas Eszter a Sződligeti Parkszinpadon

borított területen egy természetbarát, zöldfelületű parkoló kiépítését.
– Mikor adják át a forgalomnak az épülő utat és a parkolót?
– A 300 méter hosszú utat
március végén adjuk át a forgalomnak. A természetbarát parkolót először a legtöbb autós minden bizonnyal
május utolsó hetében veszi
igénybe. Egy háromnapos
fesztivállal kezdjük a nyári
évadot. A rendezvény mottója az európai polgárok találkozója. Péntek este klezmer
és sramli zene tölti majd be
a teret, szombaton Katáng és
Holdviola koncert lesz, vasárnap pedig a KRESZ nap
után a Pál utcai fiúk musicalváltozatát láthatják majd
az érdeklődők. A műsorokat
természetesen díjmentesen
tekinthetik meg a vendégek.
Vetési Imre
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Az új Peugeot 308 lett
az « Év autója » 2014-ben
2014. március 3-án a 84. Genfi Autószalon alkalmából, amely másnap nyitotta meg kapuit a nemzetközi sajtó előtt, a 22 országot képviselő újságírókból álló zsűri a PEUGEOT 308-nak ítélte a rangos « Car of the Year »
2014 címet.

A

« Car of the Year » 2014 díjra harminc
olyan új, amerikai, koreai, európai illetve japán modell pályázott, melyet
2013-ban kezdtek forgalmazni Európában.
A zsűri, amely 22 ország 58 újságírójának véleményét és ízlését tükrözi, most hirdette ki, hogy a tavaly
decemberben döntőbe választott hét modell közül melyiknek ítélte a díjat.
A szavazás eredményeként
az idei győztes az új PEUGEOT 308.
Az új 308 a negyedik PEUGEOT modell, amely ebben az elismerésben részesül. Korábban a 307
(2002), a 405 (1988) és az 504 (1969) nyerte el az « Év autója » címet.
Az új 308-at a márka történelmi bölcsőjének tekintett Sochaux-ban gyártják, és
2013 utolsó harmadában kezdték forgalmazni Európában. Kínában, a világ első
számú piacán, 2015 elején kezdik el gyártani és forgalmazni.
Az « Év autója » 2014 cím a legrangosabb elismerés, melyben az új 308 részesült. Ez a modell a kiválóság jegyében
testesíti meg a márka legfontosabb értékeit az elegáns és dinamikus formaterv, a számottevő súlycsökkentésre
épülő hatékony tervezés, az újító szellemű (i-Cockpit) vezetőhelynek is köszönhető vezetési élmény és a kimagasló minőség tekintetében.
A modell sikerét tükrözik az eladási darabszámok: bevezetése óta
több mint 55.000 példányt rendeltek belőle. Magas modellmixének

köszönhetően az új 308 a márka exkluzivitásának növeléséhez is hozzájárul: a megrendelések 48 százalékát a két legmagasabb
felszereltségi szint teszi ki.
Tavasztól az új 308 kínálata újabb karosszériaváltozattal, az új 308 SWvel bővül. Az elegáns és tágas
kombi a lejtőshátú változathoz
hasonlón csak a nevében hasonlít elődjéhez.
A modell bevezetésekor kilenc motor alkotta a választékot. Mértéktartó fogyasztás
jellemzi a négy benzines- és az
öt dízelmotort; a kínálat most a
teljesen új 130 lóerős új háromhengeres benzines PureTech 1.2 e-THP turbómotorral, valamint három új BlueHDi motorral egészül ki. Ez utóbbiak közül az
új 120 lóerős 1.6l BlueHDi mindössze
82 gramm CO2-t bocsát ki kilométerenként, ami a legjobbnak számít a kategóriában.
Maxime Picat, a márka igazgatója így
nyilatkozott, amikor a zsűri elnökétől,
Hakan Matsontól átvette a díjat: « Az
új PEUGEOT 308 megalkotásakor
biztosak voltunk abban, hogy olyan
tervezési, technikai és minőségi ugrást hajtottunk végre, amely hamarosan a kategória dobogósai közé
helyezi a modellt Európában. Ennek a rengeteg munkának a legnagyobb elismerése, hogy ma átvehettem a rangos « Év autója
» 2014 díjat mindazok nevében,
akik hozzájárultak a modell kifejlesztéséhez és bevezetéséhez ».
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Sulisárkány bajnokság: díjátadás és kiállítás
A Váci Kajak Kenu Baráti Kör nem csak érmeket osztott ki a Cházár András Speciális Iskolában, hanem bemutatta a sportot népszerűsítő kiállítását is. Az előző héten meghirdetett iskolás közötti sárkányhajó bajnokság résztvevői rendhagyó módon a rendezvény keretében vehették át díjaikat.

A

z eseményen Mikesy
György, az iskola
igazgatója köszöntötte a diákokat. Beszédéből
kiderült, hogy szívesen vett
ő is részt a bajnokságon.
– Amikor kaptam egy felhívást, hogy részt vehetünk a sárkányhajó versenyen, azonnal igent mondtam. A rendezők is örömmel vették a mi jelentkezésünket. Két okból örültem,
az egyik, hogy ti is ugyanolyanok vagytok, mint a többiek, a másik ok, az személyes ok, hogy én háromszoros sárkányhajó bajnok vagyok - mondta.
Részt vett az eseményen
a város részéről Mokánszky
Zoltán alpolgármester is,
aki szerint nagy hangsúlyt
kell fektetni a tömegsportokra is.

– Sokatoknak a tömegsport ad lehetőség arra,
hogy megmutassátok, mit
tudtok. Akik nem versenyszerűen sportoltnak itt azok
is meg tudják mutatni, hogy
mire képesek – hangsúlyozta.

Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai bajnok kajakos, a baráti kör elnöke a
versenyről beszélt és arról,
hogy a legnagyobb csatát a
speciális iskolába járó diákok vívták meg.
– Azt kell mondanom,

hogy a legnagyobb csatát ti
vívtátok. Ti voltatok a verseny elején, és persze utánatok is voltak szép csaták,
de a legnagyobb szívvel, lélekkel ti küzdöttetek, talán
azért is tartunk egy külön
díjátadót nektek. Mi is egy
jó élménnyel gazdagodtunk,
hogy meg tudtuk szervezni
ezt a versenyt és reméljük,
hogy jövőre is meglesz minden lehetőség és a kedvetek,
hogy el gyertek – mondta.
A speciális intézmények tanulói külön kategóriában indultak az I. Váci Sulisárkány
Bajnokságon, ahol az első
helyen a Pivár Ignác iskola csapata végzett, második
lett a Simon Antal tagintézmény, míg bronzérmet kapott a Cházár András iskola csapata.
F urucz A nita

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

Váci focikörkép

Célok: feljutás és bennmaradás

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

A

megyei első osztályban az első kört veretlenül élen záró – ám
így is csak egy pont előn�nyel listavezető – Vác FC a
téli felkészülés során remek
eredményeket ért el a tesztmérkőzéseken. Csank János
vezetőedző legénységénél
eligazolás miatt nem történt
gyengülés. A hét újonnan
érkező fiatal közül többen
a Kiemelt bajnokságokban
játszó utánpótlás gárdákat
is erősíthetik majd. A váciak célja egyértelműen a bajnoki cím megszerzése, majd
a sikeres osztályozó után az
NB III-ba kerülés. Ehhez az
első lépést március első napján meg is tette a gárda, hiszen a harmadik helyen álló
vecsésiek otthonában 3-1-re
nyert. Az első hazai bajnokin március 8-án fél háromtól a Hévízgyörk csapata látogat a váci stadionba.
A Vác FC gárdájánál egy
osztállyal lejjebb, a megyei
II. osztályban szerepel a VácDeákvár SE. Steidl Sándor
vezetőedző tanítványai a 15
csapatos Északi csoportban
az őszi sorozatot 50 százalékos mérleggel (6-6 győzelem
és vereség mellett 2 döntetlen) fejezték be. A váciak az
első tavaszi fordulóban hazai pályán a Püspökhatvan
ellen kikaptak 1-0-ra.
Míg a Vác FC felnőttjeinek
a harmadosztályba jutás a
célja, a csapat utánpótlás
hátországát jelentő Vác Városi Labdarúgó SE két korosztályban is az élvonalban
versenyeztet csapatot. Itt
a cél a Kiemelt csoportbeli tagság meghosszabbítása. Az U21-es csapat áll ros�szabbul, hiszen az őszi sze-

zont 11 ponttal a kieső,
15. helyen zárta. Jobb
a helyzet a 17 éveseknél, mert ők 19 pontot gyűjtve a 11. helyen álltak a tavaszi
rajt előtt. A VVLSE
vezetése több személyi
változást
is eszközölt a holt
idényben. Szerződést
bontottak az utánpótlás
szakágvezetővel, Kiss Ferenccel, aki a 21-éveseknél
edző is volt. Távozott továbbá Filkor Attila, Rácz Lászó
és Szél József utánpótlás
tréner is. A folytatásban az

U21
e d z őj e
Herédi Attila, az U19-é Nagy Tibor, az
U14-eseké pedig Burzi Attila és Schwarz Zoltán lesz.

Herédi Attila (képünkön) vezetőedzőként a teremben már sikerre vezette futsalos legénységét. A
Dunatours Vác FSE ugyanis
a sportág második vonalában a pontvadászat során a
második helyen végzett csoportjában. A csoportgyőztes Dunakeszi visszalépésével ugyanakkor csoportelsőként vehet részt majd a
rájátszáson. Itt a három csoport első két-két helyezettje csatázik majd kétfordulós
körmérkőzéses rendszerben
a feljutásért.
K ereszturi Gyula

A

z óvodásoknak lufival a kézben egy 200 m-es távot
kell teljesíteni, ahol az első három helyezett díjazásban részesül. A nagyobb létszámmal indulók részére egy 2,5 km-es Fut a Kis Keszi, míg a felkészültebb futók
részére egy 5 km-es Futakeszi versenyszámot rendezünk.
A részletekről bővebb tájékoztatás és a nevezés a www.
dunakeszi.hu oldalon.
A résztvevők között pólókat és ajándékokat sorsolunk
ki. Találkozzunk március 23-án vasárnap délelőtt a rajtnál!
Dunakeszi Sportigazgatóság
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