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XVI. évfolyam 7. szám

ALÁÍRÁSOK AZ I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰÉRT

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

M

int azt a civil egyesület elnöke elmondta: az emlékmű annak eredeti helyére (a jelenlegi Március 15. tér közepe, a Városháza vonalában) való újraállítása érdekében 1055 aláírás
összegyűjtése történt meg. Négy
olyan szempontot említett, melyek alapján szorgalmazzák az elmúlt század ötvenes éveiben elbontott egységes emlékmű eredeti formában és helyen történő helyreállítását. Ezek: a kegyelet, a közvélekedés ereje, a szakma véleménye
és a költségkímélés. Moys Csaba
megemlítette, hogy az eredeti helyszín alatt megtalálhatók lennének
a szoboregyüttes alapjai. Véleménye szerint a budapesti Kossuth tér
helyreállításának mintájára, Vácott
is az 1944-es fő motívumok alapján
kellett volna a főteret kialakítani.
Ezt követően Fördős Attila átvette az aláírásgyűjtő íveket. A polgármester – akinek az aláírása is szere-

"

Moys Csaba 1055 aláírást adott át Fördős Attilának
pel a névsorban – először azt eleve- amelyre akkor testületi határozat
nítette fel, hogy képviselőként még is született. Mint mondta: ezután
1999-ben egyéni indítványként kez- azonban „ötletbörzeként” nagyon
deményezte a főtéri visszaállítást, sok más helyszín merült fel, átpoli-

tizált kérdésként kezelve az ügyet.
A szoboregyüttes felújítása már
évekkel ezelőtt elkészült és Horváth Tibor szobrászművész kertjében áll. A jelenleg hatályos képviselő-testületi döntés szerint – amelyre
pályázati forrást is nyert korábban a
város - világháborús emlékmű Vác
főterén állítandó fel. A Főtér építészeti változásainak engedélyezésére jogosult Sáros László (aki annak
idején a tér rekonstrukció utáni látványát tervezte) a felállítás helyeként a téren található – a kórház bejáratának magasságában lévő – Mária-szobor környezetét jelölte meg.
Mivel a városvezetés jogtiszta állapotban szeretné újraépíteni az emlékművet, az engedélyezett helyre
lett elkészítve a terv – olvasható a
város hivatalos honlapján.
Fördős Attila kiemelte: az elmúlt
esztendőben már ötmillió forintot elnyert a város a célra, a teljes
beruházási költség pedig harminc

millió forint körüli lenne, amelyre
további pályázati forrásokat keresnek. A cél, hogy októberre az I. világháborús emlékmű ismét a Főtéren álljon.
A sajtótájékoztató hivatalos részének zárásaként Lévai Dávid városi főépítész ismertette az egységes szobor paramétereit, illetve azt, hogy a Mária-szobor az áthelyezés után a Fehérek temploma
közelében kerülne felállításra. Megtudtuk: jelenleg is folynak az engedélyeztetési eljárások, a dokumentáció előkészítése és a tervek szerint egy-két hónapon belül megkezdődhetnek a munkálatok. Az eredeti helyszín alapjainak esetleges
megtalálása és feltárása érdekében
a polgármester utasította a főépítészt, hogy tegye meg a szükséges
előkészületeket a megfelelő mérési és kutatási munkák engedélyeztetésére.
Fotó:KesziPress

Régen volt? Hol is volt?"

Vetélkedőt rendezett a Raoul Wallenberg Egyesület
A magyarországi és a váci
holokauszt áldozatainak emléke előtt is tisztelegve rendezték meg a minap a fővárosi Raoul Wallenberg Egyesület szervezésében a „Régen volt? Hol is volt? - címmel
életre hívott országos vetélkedő középdöntőjét Vácon.

A

jeles svéd diplomatáról elnevezett egyesület emléket
kíván állítani a több ezer
zsidó életét megmentő bátor férfiúnak, s mindazoknak, akik segítették a meghurcolt embertársaik túlélési esélyeit, miközben fejet hajt
az áldozatok emléke előtt. Arra a
Raoul Wallenbergre emlékeztek,
aki az akkori magyar Külügyminisztériumtól 4500 védoklevelet
kapott, melynél azonban jóval
többet állított ki, hogy mentse a
zsidók életét.
Fontos, hogy a ma ifjúsága is
megismerje a történelem e vészterhes időszakát, azt a mérhetetlen és megbocsáthatatlan pusztítást, amit elkövettek az emberiség
ellen. Többek között erről is beszélt Fördős Attila polgármester
az ötödik éve megrendezésre kerülő vetélkedő váci versenyének
megnyitóján, aki a magyarság
számára is fontosnak nevezte az
emlékezést. Fontos, hogy tudjuk,
mi történt a magyar történelem
bizonyos időszakában, a háborús
vészkorszakban, amikor magyar
állampolgárokat hurcoltak el az
országhatáron túlra – mondta.
Fördős Attila szerint tudnunk kell
azt is, hogy kik voltak azok, akik
abban a nehéz időszakban próbálták menteni a legfőbb értékeket,
az embert.
Sipos András, a Raoul Wallenberg Egyesület soros elnöke
köszönetet mondott a versenyző
diákoknak, amiért ilyen súlyos
drámai kérdéssel foglalkoznak,
ami Magyarország számára rend-

Turai János,
a Váci Zsidó Hitközség elnöke

kívül fontos. A váci zsidóság történetéről, a városban és térségében betöltött gazdasági, kulturális
szerep vállalásáról, az őket sújtó
tragédiáról Turai János, a Váci
Zsidó Hitközség elnöke tartott
elődadást, aki elöljáróban leszögezte: Vácon, a történelmi városban minden egyes tégla a magyar
és a nemzetközi történelem egy
része. Vácra a zsidóság a honfoglaló magyarokkal érkezett, ám
csak a türelmi rendelet után telepedhettek le a városkapun belül.
A zsidóság aktív jelenlétének köszönhetően a feudális beállítottságú település gyorsan átalakult
polgári várossá, melyben közel tizenkét gyárat létesítettek. Meghatározó szerepet töltöttek be a Pest
és Vác között létesített vasútvonal
kiépítésében is. A kereskedelmi és

A váci csapat tagjai

gazdasági fellendülést megtörték
a Zsidó törvények, melyek következtében a zsidóságot kizárták a
közéletből, majd a munkahelyekről, és végső soron az életből is,
hiszen gettóba zárták őket – idézte a történelmet Turai János.
Az elnök előadásából kiderült: a
váci gettóban -, a belváros északi
részén alakították ki, melyhez 65
épület és két zsinagóga tartozott
- mintegy 1600 váci és 800 vidéki
zsidót helyeztek el. Az 1600 deportált váci zsidó közül mindös�sze 165 ember térhetett vissza a
koncentrációstáborokból.
Turai János az elismerés hangján szólt azokról a váci családokról, melyek a német megszállás
elől menekülő közel 100 lengyel

zsidó gyermeket befogadták néhai Antall József miniszterelnök
édesapja közreműködésével.
A vészkorszakról szólva elmondta, hogy Vácon egy munkaszolgálatos század működött,
ahová behívták többek között a
költő Radnóti Miklóst és a 16 éves
Lantos Tamást is, aki később –
egészen haláláig - Tom Lantos néven az Amerikai Egyesült Államok
kongresszusának tagja volt. Egy
időben a Külügyi Bizottságot is
vezette, világszerte úgy ismerték
őt, mint az emberi jogok következetes harcosa – mondta egykori
levelezőtársáról Turai János, aki
felelevenítette hogyan verték félholtra a gestapó emberei a lebombázott szobi vasúti híd újjáépí-

tésénél dolgozó Lantos Tamást,
aki megpróbált elszökni. Csak a
második kísérlete járt sikerrel, a
Börzsönyben bujkált, amíg megmentői nem szállították el Budapestre – hallhattuk Turai Jánostól,
aki a történelmi eseményeket átélt ember hitelességével idézte fel
a közelmúlt borzalmait.
A váciakat a Táncsics Mihály
Mezőgazdasági Szakképző Iskola
csapata képviselte a történelmi
versenyen, melyen Mokánszky
Zoltán alpolgármester elmondta,
hogy az önkormányzat segíti az
emlékezést, a holokauszt emlékpark felépítését. Külön elismeréssel szólt a zsidó hitközséggel ápolt
korrekt kapcsolatról, a városban
egykor alkotó zsidó közösség
munkájáról. Reményét fejezte ki,
hogy a közeljövőben Vác adhat
otthont a Raoul Wallenberg Egyesület által szervezett országos vetélkedő döntőjének is.
A vetélkedő fővédnökei Fónagy
János parlamenti államtitkár, és
Karin Olofsdotter, Svédország
magyarországi nagykövete. A
győztes csapat jutalomként Stockholmba utazhat.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Fizetett politikai hirdetés

Választás 2014:

A finisben bevetették a „politikai
nagyágyúkat” is a pártok
Régiónk két - a váci központú Pest megyei 4. számú és a dunakeszi székhelyű 5. számú - választókerületében a választási kampány finisében a pártok bevetették a „politikai nagyágyúkat” is jelöltjeik támogatása érdekében. Célegyenesbe fordult az április 6-i országgyűlési képviselő választás
kampánya, melynek jelentősebb eseményeiről az alábbi összeállításban tájékoztatjuk olvasóinkat.

Harrach Péter: Folytatni szeretnénk, mert ez egy jó út!
Harrach Péter, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje a váci Madách Imre Művelődési Központ tartott fórumon bejelentette, hogy az elmúlt négy évben megkezdett
úton szeretnének tovább haladni. A váci központú Pest megyei 4. számú választókerületben induló politikus rendezvényén fellépett
Balázs Fecó.
A KDNP parlamenti frakcióvezetője beszédében az összetartozás jelentőségét
hangsúlyozta. Kiemelte: azok vannak többségben most, akik függetlenül kortól, foglalkozástól, vallástól, egy nemzetben gondolkodnak.
A kormánypárti jelölt beszélt az önkormányzatok adósság-átvételéről. Ennek váci
példájára emlékeztetve átadta Fördős Attila
polgármesternek azt a jelképes dokumentumot, amely az 1,6 milliárd forintnyi adósságteher mentesítéséről szól.
Harrach Péter kiemelte: a baloldal belát-

ta, hogy nem tudja megnyerni a választást,
ezért a negatív kampánnyal azt próbálja elérni, hogy a különbséget csökkentse. A kormánypárti jelölt szerint a lejárató kampány
része a jelölti viták kezdeményezése is, azonban úgy gondolja, hogy a győzteseknek nem
kell vitatkoznia a vesztesekkel. (Mint ismert
Kiss Zsolt és Fehér Zsolt is közös vitára vívta ki Harrach Pétert. A szerk.)
Harrach Péter kiemelte, a bankadó bevezetésével megmentették az országot a csődhelyzettől, a magánnyugdíj-pénztárak megszüntetésével pedig megmentették a nyugdíjakat.
Hozzátette: számukra az a fontos, hogy folytatni tudják a megkezdett munkát, a patrióta
gazdaság és a családi kötelékek további megerősítését. - Ezt az utat szeretnénk folytatni, mert ez egy jó út és ez jó eredményt
fog hozni – fogalmazott a kormánypárti
jelölt, aki újabb négy évre kérte a választók támogatását.

Kiss Zsolt: Változás a tét!
Kiss Zsolt, a Kormányváltó erők Pest megyei 4. számú választókerületében induló országgyűlési képviselőjelöltje szerint a körzetnek két országgyűlési képviselője is lehet, ha ő nyeri el a választók többségének támogatását, mivel a kormánypárti Harrach Péter, a FideszKDNP listáján, az előkelő, biztos mandátumot jelentő 10. helyen szerepel.
A fiatal politikus támogatása mellett kampányolt a váci fórumon Tóbiás József, az MSZP
frakcióigazgatója, aki arról beszélt, hogy április 6-án le kell váltani Fideszt és helyre kell állítani a demokratikus jogállamiságot. Bejelentette: Nettó 100 ezer forintra emelik a minimálbért, 250 ezer új munkahelyet teremtenek. Bevezetik az igazságosabb, két kulcsos adórendszert, a 450.000 Ft. feletti keresetnél 13% szolidaritási adó terhelné a jövedelmeket. Gazdaságpolitikájukkal a fogyasztást generálják, az alapvető élelmiszerek ÁFA-ját csökkentik.
Kiss Zsolt szerint a váci vállalkozások gazdasági recessziója hatással van a Szobon,
Ipolydamásdon és térségében élők mindennapjaira. A hátrányos helyzetű térség felzárkóztatása, az elszegényedés megállítása érdekében sürgősen munkahelyeket kell teremteni Vácon.
Kiss Zsolt - többek között - abban látja a kitörési pontot, hogy Vác és térségének befektetési
lehetőségeit koncentráltan, egy csomagban kell kiajánlani az üzleti élet meghatározó körei
számára, melyek megjelenése pozitív változást hozhat a kis régióra.
Megígérte, hogy a 2/A-t négysávosra építik át. Az északi korridort a határig terjesztik ki.
Vácnál felépítik a Duna-hidat, míg az Ipolyra - melyen egykoron 47 híd volt - Ipolydamásdnál
és Vámosmikolánál, melynek érdekében normalizálják a külügyi kapcsolatokat a szlovákokkal. A panelprogram bevezetésével 40% költségcsökkentést érnek el, amely a családok számára nem csak megtakarítást jelent, hanem új munkahelyeket is létesít – húzta alá Kiss Zsolt.

Fehér Zsolt: Határozott lépés a politikus bűnözés felszámolására
A Jobbik Pest megye 4. számú választókerületében induló országgyűlési képviselőjelöltje számos fórum mellett sajtótájékoztatón is ismertette politikai céljait. Fehér
Zsolt és Kászonyi Károly, a Jobbik váci önkormányzati képviselője a legutóbbi sajtótájékoztatón az ellen emelték fel szavukat,
hogy Vácon több helyen önkényuralmi jelképeket és egyéb náci szimbólumokat festettek a radikális párt választási plakátjaira. A jobbikos politikusok elhatárolódtak
az önkényuralmi szimbólumoktól, egyúttal bejelentették, hogy feljelentést tettek
ismeretlen tettes ellen. A médiaeseményen a párt országgyűlési képviselő-jelöltje egyúttal elmondta, továbbra is nyitottak a jelölti vitára, programjuk fontos része a politikusbűnözés visszaszorítása, és
bejelentették azt is, hogy a 48-as ligeti em-

lékmű felújítására gyűjtést szerveznek.
A Jobbik országgyűlési képviselője-jelöltje szerint nagyon rossz irányba viszi a demokrácia ügyét az, ha a kormánypárti képviselő azért nem vesz részt a jelölti vitán,
mert attól tart, hogy az ronthat a támogatottságán. Fehér Zsolt bejelentette: továbbra is nyitott arra, hogy a kormányzásra esélyes pártok képviselőivel, így az Kormányváltók és a Fidesz-KDNP jelöltjeivel a
média által biztosított nyilvánosság mellet
vitassák meg a programjaikat. Fehér Zsolt
a továbbiakban megerősítette, hogy kormányra kerülésük esetén határozott lépéseket tesznek a politikus bűnözés felszámolására. Ennek első lépése lenne az országgyűlési képviselők mentelmi jogának
eltörlése, illetve esetükben a büntetési tétel megduplázása.

Tuzson Bence: A Fidesz kormány mindvégig
a magyar emberek érdekeit képviselte
Tuzson Bence, Pest megye 5. számú választókerület fideszes országgyűlési képviselőjelöltje közel ötven Magyar Csapat rendezvényt és Közéleti Fórumot tartott az elmúlt hetekben a választókerület településein. A teltházas eseményeken Tuzson Bence a nemzet egységét, a kormány által elért
eredményeket hangsúlyozta. Úgy fogalmazott: Meg kell védenünk az eddig elért eredményeket: a rezsicsökkentést, a gyed extrát, a munkabérek és nyugdíjak emelését.
A fideszes képviselőjelölt szerint az elmúlt
négy évben a kormány intézkedéseinek köszönhetően ma már Magyarország erős, független, és talpra állt. Az ország gazdasága

stabil, nem függ külföldi nagyhatalmaktól.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a baloldali kormányokkal szemben, a Fidesz kormány
mindvégig a magyar emberek pártján állt
és a magyar emberek érdekeit képviselte.
„Nem hagyhatjuk, hogy azok, akik már egyszer tragikus kormányzásukkal tönkretették az országot, lerombolják a közös erőfeszítéseink eredményeit. Tovább kell haladnunk a megkezdett, helyes úton. Az április
6-i választás sorsdöntő lesz mindannyiunk
számára. Családunk, gyermekeink, szeretteink jövője és boldogulása a tét.”- mondta
Tuzson Bence a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje.

Nyíri Márton: Kimondjuk! Megoldjuk!
Március 9-én Dúró Dóra és Nyíri Márton tartott lakossági fórumot Fóton. Az Országgyűlés
legfiatalabb jobbikos képviselője és a választókerület képviselőjelöltje bemutatták a Jobbik
programját az érdeklődőknek. Munkahelyteremtés, közbiztonság, elszámoltatás - e három
téma a Jobbik programjának fő sarokpontja. Március 16-án Volner János, a Jobbik alelnöke
és frakcióvezető-helyettese látogatott Dunakeszire, ahol ugyancsak a Jobbik programját mutatták be. Erdőkertesen és Csomádon is sor került a programbemutatóra, míg Veresegyházra
és Gödre Balczó Zoltán, az Országgyűlés és a Jobbik alelnöke látogatott még februárban.
"Egy jobbikos országgyűlési képviselő irodájának falán három szó lesz kiírva a következő
négy évben: munkahely, munkahely, munkahely" – mondta Nyíri Márton Csömörön. - "Végrehajtjuk az elmaradt elszámoltatást is, hisz az elmúlt négy évben több elszámoltatási kormánybiztos működött, mint ahány embert elszámoltattak" - tette hozzá, majd kiemelte a közbiztonság megerősítésének fontosságát is.
A Jobbik az egész kampányban kimaradt a személyeskedő, sárdobáló kampányból és a
nagy pártok közül egyedüliként 84 oldalas „Kimondjuk! Megoldjuk!” című programjával az
emberek között kampányolt – mondta el lapunknak Varga Zoltán Péter kampányfőnök.

Schiffer András: Szavazzanak a zöld pártra, hogy hiteles ellenzéke lehessen a kormánynak
Lehet Más a Politika társelnöke, Schiffer
András Dunakeszin és Vácon is megjelent,
hogy személyesen is támogassa a 4-es és az
5-ös számú választókerületben induló jelöltjüket. Aki meg akar szabadulni a „nemzeti cinizmus” rendszerétől, annak az április 6-ai
országgyűlési választáson a zöld pártra kell

voksolnia, hogy az hiteles ellenzéke lehessen a kormánynak – mondta az ismert politikus egy váci kávézóban tartott sajtóbeszélgetésen.
- Azt üzenjük a választóknak, hogy az
LMP-t azért kell választani április 6-án,
hogy a következő 4 évben legyen egy hite-

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

hogy a következő 4 évben legyen egy erős
LMP a magyar Országgyűlésben – jelentette ki Schiffer András az ESTV Híradójában,
aki egyúttal bemutatta Dengelegi Zsuzsannát és Juhász Pétert, akik április 6-án az LMP
színeiben méretik meg magukat a váci, illetve
a dunakeszi választókerületben.
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ÁPRILISBAN INDUL A P+R PARKOLÓK
KIÉPÍTÉSE DUNAKESZIN

Összesen mintegy négyszáz gépkocsi és százötven kerékpár befogadására alkalmas parkolót építenek Dunakeszi három vasúti megállóhelye mellett.
A több mint 320 millió forintos uniós projekt kivitelezése áprilisban kezdődik - tájékoztatta Dióssi Csaba polgármester a Dunakanyar Régiót.

A

projekt mindhárom
állomásnál kulturált
parkolási lehetőséget
biztosít az autósok és kerékpárosok számára. A beruházás során megújul az érintett területek közvilágítása
is, valamint térfigyelő kamerarendszer is létesül – tudtuk meg Dióssi Csabától, aki
kiemelte: - Az aktív korú dunakesziek jelentős része a
fővárosba jár dolgozni, ezért
az önkormányzat régi törekvése volt, hogy mindhárom
vasúti megállónál kulturált
parkolóhelyeket biztosítson
az autóval és kerékpárral érkező több ezer ingázó számára. Célkitűzésünk 2010ben találkozott a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
által tervbe vett P+R projekttel. A beruházás költségvetési forrásának előteremtése érdekében a MÁV-val kö-

zösen indultunk az Európai
Unió által kiírt pályázaton
2012 első felében. Örömmel
nyugtáztuk, hogy Dunakeszi a nyertesek között volt,
ezért bíztunk benne, hogy
terv szerint 2013 tavaszára
megvalósul a beruházás – ismertette az előzményeket a
polgármester, aki beszámolt
arról is, hogy a projekt befejezésének eredeti időpontjához igazították a területhez
kapcsolódó városi fejlesztések ütemezését.
- Az önkormányzat az előre kimunkált és elfogadott
terv alapján – a gyártelepi
vasútállomás mellett létesülő parkolóhoz kapcsolódva –
előkészítette és 2013 második felére elvégezte a Klapka utca aszfaltozását, új,
viacolorral borított járdát
épített a Könyves Kálmán utcában, amely most még úgy
tűnik, hogy „nem vezet sehová”. Noha az arra közlekedők örülnek a fejlesztésnek, de azt már kevesen tudják, hogy a „tervszerűtlennek tűnő fejlesztések” azért
„előzték meg” a P+R parkoló projektet, mert a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. (NIF)
forráshiány miatt azokat a
beruházásokat, melyek megvalósításához kisajátításra
van szükség, hátrább, a második ütembe sorolta. Így
jártunk mi is, mivel a Gyártelepi állomásnál ez a helyzet állt fenn.
Dióssi Csaba polgármester elmondta, hogy az önkormányzat hatékony közbenjárásával rendeződtek a tulajdonosi viszonyok, és így a
Dunakeszi P+R projekt vis�szakerült az építkezés első
ütemébe. – De ez sem volt
egyszerű, hiszen csak hos�szú várakozás és számos,

újabb
képviselő-testületi
nyilatkozat után 2014 elején
küldte meg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. azt
a tájékoztatót, melyben arról
értesíti az önkormányzatot,
hogy tavasszal elkezdődik
Dunakeszin a P+R parkolók
építése – mondta tényszerűen a város polgármestere.
Mint megtudtuk Dunakeszi-alsón és Gyártelepen április első felében, míg a Dunakeszi Nagyállomásnál júliusban kezdődnek a munkálatok.
- Dunakeszi-alsón a Muskátli utcában és a vasút mel-

letti területen 68 db gépkocsi tárolására alkalmas P+R
parkoló, valamint az állomás mellett 30 db kerékpár
tárolására alkalmas fedett
B+R kerékpártároló épül. A
parkoló területén megújul a
közvilágítási hálózat, valamint térfigyelő kamerarendszert is telepítenek.
A Nagyállomásnál, a MÁV
területen levő, már használaton kívüli épületek elbontása után az állomásépület
két oldalán 155 db gépkocsi tárolására alkalmas P+R
parkoló, valamint a 42 db kerékpár elhelyezésére alkal-

mas B+R fedett kerékpártároló és egy kulturált buszforduló épül. A csapadékcsatorna a Verseny utcában átépül.
Új közvilágítási hálózat és
térfigyelő kamerarendszer
is létesül.
A Gyártelepi állomásnál, a
Béke utca mellett, a jelenlegi
burkolt parkoló kibővül, valamint felújításra, átépítésre kerül. Ezen kívül a vasút
másik oldalán, a Klapka utca
folytatásában új P+R parkoló kerül kialakításra. Ös�szességében a két P+R parkoló 168 db gépkocsi tárolására lesz alkalmas. A Klap-

ka utca melletti részen 78 db
kerékpár elhelyezését biztosító B+R fedett kerékpártároló létesül. A parkolók területén levő közművek kiváltásra kerülnek, kiépül a közvilágítás és a térfigyelő kamerarendszer is.
A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. (NIF) beruházásában és a Strabag Általános Építő Kft. kivitelezésében zajló munkálatok teljes egészében várhatóan novemberben fejeződnek be
- közölte Dióssi Csaba polgármester.
(Vetési)
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A továbblépés feltételei – Élhetőbb, szebb, szerethetőbb városért
Mint az már közismert, Fóton, a március 2-i megismételt önkormányzati választáson a jobboldal támogatását élvező független Bartos Sándort, korábbi alpolgármestert választották meg polgármesternek. Sok új feladat vár rá,
melyek közül nem egy szinte elodázhatatlan. Megoldásukhoz természetesen a képviselő-testület egyetértése is szükséges. Bár a legközelebbi ülésre majd április 16-án kerül sor, de azt már kijelentette, hogy pártoskodástól
mentes szakmai vitákat szeretne, mert a legfontosabb cél a döntésekkel a
település fejlődését elősegíteni.

A

város első embereként
milyen konkrét tervei,
elképzelései vannak? Ezzel
a kérdéssel kerestük meg őt
hivatalában.
– Vállalásaim között első
helyen szerepel a Vörösmarty Művelődési Ház felújítása, amely haladéktalanul
megkezdődik. Az Apponyi
Franciska Óvoda felújítása már befejeződött, nemsokára sor kerül az átadásra
is. Hamarosan elkezdődik a
bölcsőde felújítása és 60 férőhellyel történő bővítése,
ami várhatóan nyolc hónapot vesz igénybe.
A továbbiakban rátért az
útépítési programokra. Április 15-20. között kezdődik
két út „szőnyegezése”, ezek
kivitelezési ideje húsz nap.
Ezt követi négy utca felújítása. Közülük a Baross Gábor és a Géza fejedelem utcák munkálataira már kiírták a pályázatot, a Czuczor
és a Virág utcák pályáztatása is hamarosan megtörténik.
A hosszabb távú elképzelések között szerepel az új
Városháza megépítése a jelenlegi „Százas ABC” helyén

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

az üzlet eladásáról. Ugyancsak távlati terv, ám mégis
nagyon fontos a már szinte
elviselhetetlen átmenő forgalom enyhítése érdekében
Csomádtól a 2-es út irányába elkerülő út építése. Ehhez minél előbb szükséges
a továbblépés érdekében a
tervek elkészítése. Az önkormányzat kerékpárút építésére is pályázik.
A fejlesztésekhez szükséges anyagi forrásokkal kap-

csolatban elmondta a polgármester, hogy a korábban
meglévő hiteltartozásokat a
kormány átvállalta, 300 milliós nagyságrendben éves
szinten ezt nem kell visszafizetni. A fennmaradó ös�szeget mind fejlesztésre kívánják fordítani. Van, ahol
a közvilágítást kell kiépíteni, a Károlyi utca – Széchenyi utca körzetében hatnyolc éve húzódó szennyvíz
probléma megoldásához átemelőt kell építeni, és ha elfogadásra kerül a Barackos
közművesítési terve, ennek
is nekiláthatnak.
El kell indítani a város fejlődését, ehhez nyugalomra is szükség van. A város
negyven-ötven éve a környező települések közül kiemelkedően a legjobb volt, most
viszont ez teljesen megfordult. A valamikori 8-9000-es
lélekszám több mint a duplájára nőtt, s mint fóti őslakos is mondhatom, hogy
mindehhez a legfontosabb
az egészséges patriotizmus
helyreállítása. Ez az egyik
feltétele a továbblépésnek.
K atona M. István

Sajnálattal közöljük, hogy a 2014. április 6-án, vasárnapra meghirdetett
Nyári Károly koncert technikai okok miatt elmarad!
Az előadás egy későbbi időpontban kerül megrendezésre, melyről hamarosan tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket! Az eddig megvásárolt jegyek visszaválthatóak a jegypénztárban, nyitva tartási időben! Megértésüket köszönjük!

Madách Imre Művelődési Központ

ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS: DUNAKESZI KITÜNTETETTJEI

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

A

város
Házasságkötő termében rendezett ünnepség résztvevőit Szabó Katalin, az önkormányzat szóvivője köszöntötte. A Himnusz eléneklését követően Dióssi
Csaba polgármester nyitotta meg az ünnepi képviselőtestületi ülést. Ezt követően Farkasházy Anna, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendéke hegedűjátékát
élvezhette a közönség. Felkészítő tanára, Dobai Szabolcs, zongorán kísérte dr.
Ruszinkóné Czermann Cecília.
A nagy sikerű produkció
után került sor a képviselőtestület által adományozott
kitüntetések átadására.
Dunakeszi Város Képviselő-testülete az 50 éves jubileumát ünneplő, Pest megye
második legeredményesebb
oktatási intézményének, a
Radnóti Miklós Gimnáziumnak Dunakeszi Városért Plakettet adományozta. A kitüntetést Dióssi Csaba pol-

gármester és Erdész Zoltán
alpolgármester adta át az
intézmény korábbi igazgatójának, Szabados Miklósnak
és a jelenlegi direktornak,
Varga Tibornak, valamint a
diákok képviselőinek.
Nagyné Szöllősi Márta tanító, a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola pedagógusa
Dunakeszi Városi Pedagógia
Díjat vehetett Dióssi Csaba
polgármestertől és Kárpáti Zoltán önkormányzati tanácsnoktól.
A Képviselő-testület Babják
Annamária színművésznek
Dunakeszi Városért Közművelődési Díjat adományozta, a kitüntetést Dióssi Csaba
polgármester és Póczik Anita bizottsági elnök adta át.
Bogyó László, a Dunakeszi Tenisz Klub tulajdonosa,
vezetőedzője Dunakeszi Város Sport Díjban részesült,
melyet Dióssi Csaba polgármester és Seltenreich József
önkormányzati tanácsnok,
sportigazgató adott át.
A Képviselő-testület Bá-

lint Jánosnénak, a Nyugdíjas Klub korábbi vezetőjének Dunakeszi Városért kitüntető címet adományozta,

melyet Dióssi Csaba polgármester és Bocsák Istvánné
önkormányzati tanácsnok
adott át.

Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Terbe Józsefné, nyugalmazott iskola igazgató-he-

lyettest, a József Attila Művelődési Központ Nyugdíjas
Klub vezetőjét több évtizedes
tevékenysége elismeréseként
Dunakeszi Város Díszpolgára
kitüntetésben részesítette. A
Díszpolgári címet Dióssi Csaba polgármester, Szabó József önkormányzati tanácsnok, és Csoma Attila, a József Attila Művelődési Központ igazgatója adta át.
Az elismerések átadása
után Dióssi Csaba polgármester kedves szavakkal gratulált, és mondott köszönetet
a kitüntetetteknek több évtizedes kimagasló szakmai és
közösségi tevékenységükért.
A városvezető elismeréssel
szólt a kitüntetettek által irányított közösségek, intézmények, művészeti csoportok
kimagasló teljesítményéért,
mellyel öregbítik Dunakeszi
jó hírét.
Az ünnepi képviselő-testületi ülés a Szózat eléneklésével zárult.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Testvérvárosi
együttműködés –
képekben és újságokban
Tíz éve írta alá a megállapodást Vác és Ipolyság

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

A

testvérvárosi együttműködést ünnepélyes
keretek között erősítette meg a két város önkormányzata 2014 februárjában.
Az évforduló alkalmából
szervezett ünnepélyes program-sorozat keretében nyitotta meg a két település polgármestere az egy évtized jeles mozzanatait megörökítő
fotó kiállítás a váci Katona
Lajos Városi Könyvtárban.
A kiállításra érkező vendégeket az intézmény igazgatója, az a Mándli Gyula köszöntötte, aki évtizedek óta
önzetlenül végzett kutató,
gyűjtőmunkája révén ezer
szállal „kapcsolja” össze a
két város kulturális életét,
a helytörténeti tevékenységben elmélyülő közösségek
tagjait, a Vác és Ipolyság polgárait. A könyvtár galériájá-

ban kiállított tablók korhű
dokumentumai hiteles képet adnak az elmúlt évek történéseiről, melyek többségét

Mándli Gyula fényképezőgépe örökített meg az utókor
számára.
A könyvtár igazgató megnyitó gondolatai után Fördős
Attila, Vác polgármester
mondott köszöntőt. Személyes élményeivel gazdagított
beszédében az intézményi
együttműködésen túlmutató kapcsolatok sokszínűségét hangsúlyozta, melyben
kiemelt helyet foglal a két város polgárainak idegenforgalmi, turisztikai érdeklődése, a kereskedelmi és gasztronómiai kapcsolatok erősítése.
A kiállítást Lőwy János,
Ipolyság polgármestere nyitotta meg, aki polgármester kollégájához hasonló-

Nyílt edzést tart a váci
amerikai futballcsapat
A váci Pandas Amerikai Futballcsapat nyílt
edzést tart 2014. április 26-án 11 órai kezdettel
a Boronkay György Szakközép Iskola előtti füves területen, ahol mindenki kipróbálhatja testközelről, milyen is ez a hazánkban is terjedő világszerte népszerű játék.

an nagy elismeréssel beszélt
Mándli Gyula tevékenységéről. Ipolyság első embere javaslatként fogalmazta meg,
hogy a rendkívül gazdag értékekről és együttműködésről tanúskodó dokumentumokat könyv formájában is
jelenítsék meg.
Fördős Attila kiemelkedően jónak tartja a két város
kapcsolatát. A 2004-es határnyitás személyes élményét így foglalta össze:
– Emlékszem, hogy korábban hogyan lehetett átmenni a közénk ékelődött határon, mely - amikor Vác
és Ipolyság vezetői átvág-

ták a szalagot - nagy örömünkre jelképessé vált.
Nagyon-nagy eseménynek
voltunk részesei. És azt is
mondjuk ki; mindig azon
küzdünk, hogy közénk
soha többé senki ne húzzon semmilyen határt.
Lőwy János meghatottan
beszélt arról, hogy Vácon
mindig úgy fogadták őket,
mint testvéreket:
– Amit ezen felül nagy értéknek tartok, az az, hogy
a hivatalos önkormányzati, intézményi együttműködés mellett barátságok
szövődtek, ami garanciája a hosszú távú testvérvárosi együttműködésnek.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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21 HD-adóval, saját videotárral és akár
6 hónapig ingyenes plusz tematikus
csatornákkal várja ügyfeleit az Invitel
A statisztikák szerint mi magyarok szeretünk tévét nézni, sőt átlagosan napi
4 órát töltünk a képernyő előtt – ez a szám pedig egy kicsit magasabb az európai átlagnál. Jeszenszky Zsolttal, az Invitel regionális vezetőjével arról beszélgettünk, hogy milyen folyamatok rajzolódnak ki a tévénézési szokásokban és mire érdemes figyelni, ha olyan csomagot szeretnénk, amely a család minden tagjának megfelel.
tathatjuk vagy újranézhetjük a műsorokat. Különösen
azoknál a családoknál közkedvelt a videotár, ahol gyerekek is vannak, hiszen így
a szülők kényelmesebben
szervezhetik a mindennapjaikat. A Minimax, a Megamax
és a Nickelodeon csatorna
mellett már az AXN-hez és a
Comedy Centralhoz is van elérhető videotárunk.

Ü

gyfeleink visszajelzéseiből azt látjuk, hogy
a magyar családok
szeretnek sok csatorna közül választani. Nem véletlen,
hogy az új előfizetések között
a Családi csomagunk a legnépszerűbb, amely 70-nél is
több adót tartalmaz. Ugyanakkor az is látszik, hogy egyre változatosabb programok
és műsorok érdeklik a nézőket. Tehát a szolgáltatóknak
egyszerre kell sok csatornát
kínálni és az egyedi, speciálisabb igényeknek is megfelelni.
Ha jól értem ez azt jelenti, hogy egyre nehezebb egység-csatornacsomagokat összeállítani?
Igen, tulajdonképpen erről
van szó. Törekednünk kell
arra, hogy minél inkább az
ízlésüknek megfelelő tévés
csomagakat kínáljuk ügyfeleinknek. A legtöbb ügyfélre jellemző, hogy sok csatornát szeretne a lehető legjobb
áron, miközben sokan saját
maguk válogatnák össze, milyen témájú adók legyenek
még benne a csomagban. Tehát legyen színes, de egyéni
igényekre szabható, és persze ne legyen drága.
Mit kínál az Invitel az
egy-egy téma iránt érdeklődőknek?
Bármennyire is színes a
Családi csomagunk műsorkínálata, sokszor halljuk
ügyfeleinktől, hogy szívesen választanának további
sport-, zene- vagy ismeretterjesztő csatornákat is, illetve

A

szeretnének a saját időrendjüknek megfelelően tévézni.
Az Invitel IPTV-je ezekre az
igényekre együttesen nyújt
megoldást.
Az IPTV-szolgáltatásra előfizető ügyfeleink számos tematikus minicsomag közül
választhatnak meglévő csatornáik mellé. Így akár néhány száz forint extra havi
díjért még több gyerekmesét,
zenei- és sportműsorokat, ismeretterjesztő filmeket, valamint mozisikereket is nézhetnek
érdeklődésüknek
megfelelően. Szintén népszerűek a HD-csatornákat tartalmazó minicsomagjaink is.
Huszonegy HD-adónkkal továbbra is az elsők között vagyunk a szolgáltatók versenyében, így aki szeretné kihasználni lapostévéje képességeit, az velünk most igazán
megteheti.
Az imént említette a saját időbeosztás szerinti
tévézést is...
Az IPTV egyik kedvelt
funkciója a megállítható,
visszatekerhető adás, a másik a filmkölcsönzés. Ezeket
szinte minden ügyfelünk ismeri már. Van azonban egy
újabb szolgáltatásunk is, a
videotár, amely esetében az
ügyfél nem egy filmet választ, hanem egy mappa teljes tartalmára fizet elő. Egy
picit olyan ez, mint amikor
a számítógépen egy könyvtárba sok fájlt lementünk.
Itt a havi díjért cserébe válogathatunk a csomagban
lévő programokból és bármikor megtekinthetjük, foly-

z érdeklődők részt vehetnek
szintfelmérőn, ahol megismerhetik fizikai állóképességet, és betekintést nyerhetnek a játékmenetébe, a pozíciókba. Akinek
van hozzá kedve és bátorsága az felpróbálhatja a felszereléseket. Minden 13 évnél idősebb sportbarátot
várnak, akiktől azt kérik, hogy vigyenek stoplis cipőt, sportos ruházatot, amit nem féltenek, ha megsérül. Üdítőként pedig a szénsavmentes ásványvizet javasolják.

Miben nyújt még többet
az Invitel más szolgáltatóknál?
Az Invitelnél mindig egy
kicsit több van a csomagokban, mint ami elsőre látszik. Most például – tévé-,
internet- és telefonszolgáltatásra újonnan előfizető – lakossági ügyfeleink nemcsak
kiválaszthatják, hogy melyik tévés minicsomagot szeretnék nézni, de hat hónapig még csak havi díjat sem
kell fizetniük érte, ha kétéves szerződést kötnek velünk! Tehát attól függően,
hogy milyen minicsomagot
választanak, legalább 4, de
adott esetben akár 13 plusz
adót is díjmentesen kapnak
fél évig, új Invilág csomagjukban foglalt tévécsatornáik mellé!
Csak új előfizetőkre vonatkozik az ajánlat vagy a
meglévőekre is?
Természetesen
meglévő előfizetőinkre is gondoltunk. Az akciós ajánlat rájuk
is érvényes, ha kétéves, határozott idejű szerződéskötéssel vásárolnak új szolgáltatáselemeket. De ha minderről még többet szeretnének megtudni, akkor keressék fel az Invitel Pontunkat,
vagy érdeklődjenek a 1288as telefonszámon, kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre.

INVITEL PONT:

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

A Pandas Amerikai Futballcsapat képviselői áprilisban folyamatosan jelen lesznek a váci középiskolákban a diák- és sportnapokon, de
hasznos információkhoz juthatnak
az érdeklődők a városban kihelyezett plakátokon is.
A futballcsapat szívesen vállal bemutatókat a környékbeli iskolákban
is, ha erre felkérik az oktatási intézmények. Elérhetőség: e-mail: vac.
pandas@gmail.com
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2014 Dunakanyar
Hangja: Nagy Nóri
Idén is Dunakeszi adott otthont az immár 5. Dunakanyar Hangja Tehetségkutató Énekversenynek,
melynek fővédnöke Tuzson Bence területi fejlesztési biztos, szervezője és egyben rendezője a Dunakanyar Rendezvényiroda volt. A versenyt a 20 éves
szigetszentmiklósi Nagy Nóri nyerte.

A

József Attila Művelődés Központban rendezett nagy sikerű tehetségkutató énekversenyre az ország minden szegletéből érkeztek versenyzők,
akik közül az elődöntő után
20 énekes jutott be a március
22-ei döntőbe, melyre közel
ötszáz néző volt kíváncsi.

A színvonalas show műsort a Rák Orsi vezetésével a DancerShadows táncegyüttes nyitotta meg, majd
ezt követően a megjelenteket a rendezvénysorozat fővédnöke, Tuzson Bence köszöntötte.
A versenyzők egyéni produkciójuk bemutatása előtt
Toldi Tamással közösen elénekelték a Dunakanyar
Hangjások dalát, melyet
Nagy Gero és Toldi Tamás
írt.
A mintegy négy órás döntőt a zsűri szavazata alapján
a 20 éves szigetszentmiklósi
Nagy Nóri nyerte. A képzeletbeli dobogó második fokára a 28 éves gödi Kovács
Veronika Rita, míg a harmadikra a 20 éves, budapes-

ti Csák István állhatott fel.
Az est két műsorvezetője
Legindi Tímea és Wernke
Ádám voltak. A produkciókat idén egy öttagú zsűri
értékelte, amelynek tagjai
Kullai Timi énekes, Patkó
Béla Kiki énekes, Toldi Tamás énekes, dalszövegíró,
Farkas Pál zeneművészeti
iskola igazgató, karmester
és Karacs Miklós énekes, zenész voltak.
A
show
műsorban
Szmolicza Vivien elénekelte Dunakeszi Közönségdíjas
dalát, fellépett a tavalyi verseny győztese Benji is, aki
zongorázott és énekelt, melyet a közönség nagy tapssal
fogadott.
A verseny végeredménye:
I. Helyezett - 2014 Dunakanyar Hangja: Nagy Nóri,
Szigetszentmiklós
II. Helyezett: Kovács Veronika Rita, Göd
III. Helyezett: Csák István,
Budapest
Különdíjasok:
Boda Izabella (13), Nyíregyháza
Máthé Kristóf (35), Budapest
Dunakeszi különdíjasa:
Szabados Alexandra (17),
Dunakeszi
Közönségdíjasok:
Vállai
Krisztián
(21),
Pilisszentiván
Szilágyi Dorka (22), Miskolc
Csomópont különdíjas:
Szarvas Dominik Márk (13),
Budapest

A helyezetteknek Dióssi
Csaba Dunakeszi polgármestere, Tuzson Bence területi fejlesztési biztos, Csoma
Attila, a művelődési központ igazgatója, valamint a
zsűri elnöke Kiki gratulált
és adták át az okleveleket és
az értékes díjakat.
B. Szentmártoni

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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Erdei Zsolt profi Európa-bajnokként vonult vissza

Futakeszi: Óriási siker volt Végleg elszállt a kisMadár…
Gyönyörű tavaszi időben
óriási érdeklődés mellett
rendezték meg hosszú
évek után újra a Futakeszi
tömegsportversenyt a dunakeszi repülőtéren. A Városi Önkormányzat, Dunakeszi Város Sportigazgatósága, a Dunakeszi Kinizsi
Utánpótlás Sportegyesület,
valamint a váci futóversenyek atyja, Bíró György és
Barátai a szervezésben ezúttal is jelesre vizsgáztak.

K

icsik és nagyobb, profik és lelkes „megszállott” futók, mintegy
1500-an rótták a köröket a
festői szépségű környezetben
március a délelőtt.
Az óvodásoknak lufival a
kézben 200 m-es távot kellett
teljesíteniük, akik közül az első
három helyezett díjazásban részesült, miként a 2,5 km-es Fut
a Kis Keszi, és a felkészültebb
futók részére kiírt 5 km-es Fut
a Keszi versenyzői is. De külön

Ú

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

E
A felnőtt férfi és női verseny helyezettjei a díjátadókkal
díjazták az iskolák és az egyesületek versenyét is.
A futók között teljesítette a távot a Futakeszi fővédnöke, Tuzson Bence területi
fejlesztési biztos és a rendezvény házigazdája, Dióssi Csaba polgármester is, akik a verseny után lapunknak nyilatkozva elmondták, hogy nagyon örülnek a Futakeszi
sikerének, az óriási részvételnek, ami arra ösztönzi őket,
hogy jövőre is megrendezze a

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


(Vetési)
Fotó: K esziPress

rdei Zsolt elbúcsúzott.
Hazánk egyik legeredményesebb és mindenképpen az egyik legnépszerűbb sportolója a WBO Európa-bajnoki címével akasztotta szögre a kesztyűit. Egy
ország szereti, egy ország
szurkolt neki.
Erdei nagyon keményen készült. Ráadásul ott, ahol igazán otthon van: a Madárfészek Ökölvívó Akadémiában,
majd húsz őt bálványként tisztelő „madárfióka” előtt. Akiknek immár ő az edzője, tőle
tanulhatják a szakma csínjátbínját. Erdei mindent megtett
a siker érdekében, majd negyvenévesen elképesztő edzésmunkát végzett el, a szemein állandóan az látszott, élete
meccsére készül.

Mert hazajött, és a szeretett hazai ringben az imádott
magyar közönsége előtt zárhatta le páratlan pályafutását. A sajtóinformációk arról
szóltak, Madár 10 milliót kapott a meccsért. Ám ismerve őt, a WBO Európa-bajnoki öve, a győztes meccs utáni ünneplés hangulata sokkal fontosabb volt a számára.
Meg az, hogy sikerével egy kis
mosolyt csaljon a halálos kórral harcoló barátja, Balzsay
Károly arcára.
„Nem akartam úgy befejezni az ökölvívást, hogy legalább még egyszer nem mutatom meg a magyar közönségnek, mit tudok. Mindenképpen itthon szerettem volna lezárni a karrieremet, ami
harminc évvel ezelőtt kezdő-

dött, amikor egy életre beleszerettem az ökölvívásba” –
jelentette ki Erdei.
Madár amatőrként világés Európa-bajnok volt, illetve olimpiai bronzérmet szerzett. A profik között egészen
tavaly márciusig nem kapott
ki, 33 mérkőzést nyert meg
sorozatban. 2004 és 2009 között volt a WBO félnehézsúlyú
világbajnoka, 2009 novemberében pedig a WBC cirkálósúlyú címét hódította el. És
most ő a WBO félnehézsúlyú
Európa-bajnoka.
Boldog ember, hiszen azt
csinálja, amit mindig is szeretett: az ökölvívás rejtelmeibe vezet be tehetséges fiatalokat. Miközben állítólag újra
készülhet az apai szerepre.
B. M. L.

Felavatták a váci stadion legújabb műfüves pályáját

j futballpályával bővült a
váci stadion. Március 29-én
délelőtt ünnepélyes keretek között adták át azt a 40×70 méteres műfüves pályát, melynek építési munkálatai még tavaly októberben kezdődtek el. A műfüves futballpálya a TAO támogatásnak köszönhetően mintegy
70 millió forintos összköltségből valósulhatott meg. Az ünnepélyes eseményen a sportolók és
az egyesület munkatársai mellett a város vezetősége és az országgyűlési képviselője is megjelent. Tavaly júniusban közel 150
millió forintos támogatásban részesült a Vác Város Labdarúgó
SE a társasági adókedvezménynek köszönhetően. A tervek között szerepelt egy közepes méretű műfüves futballpálya meg-

építése is, melynek a munkálatai ténylegesen október közepén
kezdődhettek meg. A beruházást
az indokolta, hogy a városi stadionban sportoló több mint 300
gyermek edzéséhez elengedhetetlen volt egy újabb futballpálya biztosítása, ezáltal pedig a
bérleti díjak alól is mentesülhet
a klub. Mint kiderült: a 70 millió
forintos összköltségből a szükséges 30 %-os önrészt a város önkormányzata biztosította. Szombat délelőtt az új műfüves pálya
átadásán Pető Tibor köszöntötte elsőként a megjelenteket. Az
utánpótlás egyesület elnöke ünnepi beszédében elmondta: a sikeres beruházás a Vác környékén élők összefogásának köszönhető, amely remélhetőleg a
későbbiekben is eredményeket

hoz majd – tette hozzá, aki a tervekről is szólt: – Ez a pálya pedig egy fejlesztési stratégia első
lépése. A következő évi TAO pályázatban tervezzük benyújtani
a szérűskerti műfüves pálya teljes felújítását, melynek eredményeként két új pályát fogunk tudni átadni, illetve az alakuló téren
egy szabvány füves pálya megvalósítását.
Benkő Tamás, a Pest Megyei
Labdarúgó Szövetség igazgatója kiemelte: a kormány döntésének köszönhetően 2011 óta országszerte rengeteg pálya és öltőző épülhetett meg a társasági
adókedvezményekből.
– A mai pályaátadás szimbóluma legyen annak, hogy váci futball újjászületett, megújult. En�nyi ügyes gyerekfocista, ilyen

sok elhivatott, képzett szakember, felelős futballvezető, amely
Vácon megtalálható, garancia
kell, hogy legyen arra, - a kormány és az MLSZ segítségével-,
hogy a váci futball a hamarosan
ismét régi fényében ragyoghat –
hangzottak a megyei sportvezető szavai.
Fördős Attila polgármester
üdvözölte a beruházást és mon-

dott köszönetet az ebben közreműködőknek. A városvezető
jó sportolást kívánt az egyesület tagjainak, a labdarúgóknak,
a gyerekeknek, s mindazoknak,
akik majd használják az új létesítményt.
Az ünnepélyes eseményen
Harrach Péter országgyűlési
képviselő is részt vett, aki ünnepi beszédében a sportolási lehe-

tőségek biztosításának fontosságát hangsúlyozta. A KDNP frakcióvezetője azt hangsúlyozta,
hogy a sportolás, az egészséges
életmód milyen pozitív hatással
van az egyénre, a családokra, s
így az egész társadalomra.
Az ünnepélyes szalagátvágás
után kezdetét vette az első labdarúgó torna.
B. Szentmártoni

Szathmáry Károly Európabajnoki arany- és ezüstérme

A

Budafokon megrendezett
szektorlabda (gombfoci) kontinensbajnokságon taroltak a
magyarok. Vácról a többszörös világ- európa- és magyar
bajnok Szathmáry Károly
volt tagja az immár két évtizede verhetetlen magyar válogatottnak, amely most is a
dobogó legmagasabb fokára állhatott. Szathmáry Károly az egyéniben is remekelt:
a döntőben gólnélküli végeredmény után csak szétlövésben vesztett, így kontinensbajnoki ezüstéremmel
gyarapodott tekintélyes dicsőséglistája.
K ereszturi Gyula
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