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Tuzson Bence: A magyar családokat
akarjuk megerősíteni, megvédeni

Óriási a tétje a május
26-i választásnak
A magyarok nem akarnak elfogyni – fogalmazott lapunk kérdésére
válaszolva Tuzson Bence országgyűlési képviselő, amikor arra kértük, hogy fejtse ki véleményét az európai parlamenti választások legfontosabb kérdéseivel és dilemmáival kapcsolatban. Hangsúlyozta,
hogy hazánk minden nehézség ellenére is nyílt demográfiai politikát
folytat. Mi ezt felvállaltuk, mert nem akarunk elfogyni, ezért a magyar családokra helyezzük a hangsúlyt, a magyar családokat akarjuk
megerősíteni, megvédeni – mondta a politikus.

A

z európai parlamenti
választások egyik legfőbb tétje, a migráció
ügyének a megoldása, erről is
nyilatkoznak a szavazók május 26-án. A jövő egyik legnagyobb kérdése, hogy a beván-

dorlás kezelésében sikerül-e
közelíteni a széttartó véleményeket, helyreáll-e az európai
egység – fogalmazott a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei 5.
számú választókerület or-

szággyűlési képviselője. Mint
mondta, ma már nyilvánvalóan látható, hogy két ágra szakadt az európai politikai gondolkodás a bevándorlással kapcsolatban: a nyugatiak el akarják tüntetni a népek, nemzetek

Tuzson Bence országgyűlési képviselő és családja

és az országok, vagyis az egyes
tagállamok közötti különbségeket, mert azt szeretnék elérni, hogy mi is engedjünk be hazánkba nagy számban bevándorlókat, ők úgy gondolják,
hogy ettől lesz egységes Euró-

pa. Szerintünk azonban az európai egységért ezt az árat nem
szabad megfizetni – tette hozzá
a képviselő.
A politikus különösen veszélyesnek nevezete, hogy az európai baloldal nem akarja meg-

állítani a bevándorlást, ha ők
hozzák meg a fontos döntéseket, akkor minden lehetséges
eszközzel segíteni fogják migránsok beözönlését a kontinensre.
Folytatás a 2. oldalon

ban megjelent országos elemzésben.
Az Otthon Centrum; Hol jó ma élni
Magyarországon? – címmel publikálta elemző felmérésének eredményét, melyből kiderült, hogy a korábbiakhoz hasonlóan – 2017-ben is
– Budapest I. és V. kerületében a legjobb lakni, de élmezőnyben van továbbra is a VI., II., és XII. is.
A vidéki nagyvárosok közül
2017-ben Veszprémben, Szekszárdon és Egerben a legkellemesebb
lakni - derült ki az Otthon Centrum
másodszorra publikált „életminőség-indikátora” alapján. Ha ezt a
mutatót összevetjük a lakásárakkal,
akkor nem meglepő módon hasonló rangsort kapunk: a főváros belső
kerületeinek a lakás árai a legmagasabbak az országban.
Az Otthon Cetrum, „Hol jó ma
élni Magyarországon” c. kutatásában, a 20 ezer főnél népesebb városokat elemezte életminőség szempontjából. Négy fontos mutatót
vizsgált: az egészségügyi ellátást,
a helyben elérhető oktatási lehetőségeket, a munkalehetőségeket és

az ingatlanok értékét a településen.
Ezekből a mutatókból számszerűsíthető adatokat kinyerve jutottak
el az úgynevezett „életminőség-indikátor”-ok felállításáig. A kutatásból a következő megállapításokat
tették: az agglomerációban Budaörs
és Dunakeszi értékei a legjobbak 57
százalékkal.
Soóki-Tóth Gábor szerint, a jobb
életminőséget kínáló környezetért
az emberek többet hajlandóak fizetni, melynek következtében, az ingatlanárak a jobb körülményeket
biztosító városokban magasabbak.
Az eredményekből kitűnik, hogy
erős kapcsolat tárható fel az életminőségi mutatók értéke, az ingatlanárak, valamint egy település gazdasági és infrastrukturális fejlődése között.
Az, hogy „Dunakeszi értünk
épül” – ahogy a település szlogenje hangzik - annak forintosítható
haszna van minden ingatlantulajdonos számára a Pest-megyei településen – írja - többek között - az
Otthon Centrum.

Dunakeszin jó élni!
Közbiztonság, születési arány és az „életminőség-indikátor”
Büszkén jelenthetjük ki, hogy Dunakeszi az egyik legbiztonságosabb város az
országban. Az elmúlt évek intézkedéseinek köszönhetően a bűncselekmények
száma a felére csökkent. A lakosság biztonságérzetének megerősítése érdekében az Önkormányzat hetente nyilvánosságra hozza az adott időszak közbiztonsági ügyeit.

D

ióssi Csaba, Dunakeszi Város polgármestere, 2019.
március 27-én elismerésben részesített három Dunakeszin

szolgálatot teljesítő rendőrt, akik
munkája nagymértékben hozzájárult városunk biztonságához.
A közbiztonsági mutatók mellett

más szociológiai mutatókban is komoly teljesítményt mutat a település. Dunakeszi egyike annak az 5 járásnak, amelyben többen születnek,
mint amennyien meghalnak. A fővárossal határos kilenc járás közül
a Budakeszi, a Szigetszentmiklósi
és a Dunakeszi Járásban növekedett
2010 és 2015 között a gyermek születések száma.
Középtávon Dunakeszi maradhat
az egyetlen, ahol a születések kontra halálozások tekintetében alapvetően pozitív demográfiai folyamatok érvényesülhetnek – írta gazdasági elemzésében a hvg.hu. Az országban ehhez hasonló kiemelkedő eredménnyel mindössze két járás
bír még: Borsodban az Encsi, HajdúBiharban pedig a Hajdúhadházi Járás, ezek azonban az ország legszegényebb térségei közé tartoznak, ahol
magas a nemzetiségi lakosok aránya.
A fővárossal határos kilenc járás közül a Budakeszi, a Szigetszentmiklósi és a Dunakeszi Járásban növekedett 2010 és 2015 között
a lélekszám, ha eltekintünk a bel-

© HVG

földi vándorlási hozadéktól. A szóban forgó térségek mindegyikében
durván 4-5 ezer fővel nőtt az évtized első felében a népesség, igaz, ez
nagyobbrészt a belső migrációnak
volt tulajdonítható. A demográfiai értelemben vett önfenntartásra képes, Budapesttel szomszédos
három „sziget” közül kettő azonban hamarosan maga is „elsüllyedhet” a nagy szürke tengerben. Legalábbis ezt látszik valószínűsíteni
az a tény, hogy a Budakeszi Járásban a tízezer lakosra jutó élve születések mértéke tavalyelőtt már azonos volt az elhalálozásokéval. A Szigetszentmiklósi Járásban 2015-ben
pedig már valamivel több személy
hunyt el, mint ahány újszülött érkezett. Mindez azt valószínűsíti, hogy
a gazdasági értelemben viszonylag
erősnek számító központi régióban
középtávon a Dunakeszi Járás maradhat az egyetlen, ahol a születések kontra halálozások tekintetében alapvetően pozitív demográfiai
folyamatok érvényesülhetnek – olvasható a HVG 2017/03. lapszámá-
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Balog Zoltán: Magyarországot
meg kell védeni a migrációtól
Kampányindító fórumot tartott Vácon a Fidesz-KDNP május elején az Európa parlamenti választás kapcsán. Az est díszvendége Balog Zoltán korábbi miniszter, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke volt. A politikus
az eseményen arról beszélt, hogy Magyarországot elsősorban a migrációtól
kell megvédeni. Szerinte ma a politikai erőknek a közös cél érdekében ös�sze kell fogni. A rendezvénynek a Váci Dunakanyar Színház adott otthont.

Óriási a tétje a május 26-i
választásnak
A közép-európai országok azonban azt akarják, hogy minden, a migrációról szóló közös európai dokumentumban szerepeljen az a mondat,
miszerint a migrációt meg kell állítani. Mint
mondta, egyes nyugati országok ezzel ellentétben inkább menedzselni akarják a bevándorlást.
A közép-európaiak azonban ellenállnak ennek,
nem akarnak kevert népességet határaikon belül, mert senki sem tud jó példákat felmutatni
erre, ennek még soha a világon nem lett jó vége
– fogalmazott Tuzson Bence.
A politikus elmondta, a tét az, hogy Magyarország a következő évtizedekben képes lesz-e
megmaradni a keresztény kultúrkörben, és ezáltal biztonságos életet tudjon garantálni mindazoknak a fiataloknak és családoknak akik
megőrzik magyarságukat. Mint mondta, hazánk a kiváló gazdasági mutatóinak köszönhetően már közel teljes foglalkoztatottságot és folyamatos gazdasági növekedést is kínál mindazoknak, akik szeretnék ebben megtalálni a helyüket.
A magyarok fenn akarnak maradni és tovább

akarják folytatni a több mint ezeréves történelmüket – fogalmazott a képviselő, aki szerint ez
csakis ugyanazon a helyen képzelhető el, ahol
őseink is éltek, annak ellenére is, hogy folyamatosan kihívásokkal vagyunk kénytelenek szembesülni a szuverenitásunk megőrzésének érdekében. Nem lehet Európa nagyvárosaiból megállapítani, hogy milyen Európa-politika jó a magyaroknak, ezt csakis itthonról láthatjuk tisztán
és egyértelműen – tette hozzá. Ezeréves történelmünk folytatását mi a gyermekeinken, a magyar fiatalokon és a családokon keresztül képzeljük el, éppen ezért demográfiai politikát folytatunk, még ha az Európai Unióban nagyon sok
bírálatot is kapunk emiatt. Mi azonban felvállaltuk ezt és határozottan kiállunk a véleményünk
mellett, mert nem akarunk elfogyni, ezért a magyar családokra helyezzük a hangsúlyt, a magyar családokat akarjuk megerősíteni, megvédeni – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

- Azért kampányolunk már hetek óta, mert fontos számunkra
az európai uniós választás tétje
– mondta Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője
bevezetőjében.
- Nagyon fontos, hogy Európa ne csak egy földrajzi jelző
legyen a következő generáció
számára, hanem egy kultúra és
civilizáció is egyben. És ennek
érdekében nagyon fontos most
a választás, hiszen jól láthatóan
Brüsszelből nagyon sokan szeretnék lecserélni Európa lakosságát. Mi magyarok, és mi, közép-európaiak azt is mondhatjuk, meg szeretnénk védeni a
külső határokat és meg szeretnénk védeni az európai civilizációt – hangzott el.
Magyarországnak van mit
megvédenie, az értékeinket,
kultúránkat elsősorban a migrációtól kell megvédeni – hívta fel a figyelmet Balog Zoltán.
- Arról fog szólni az európai uniós választás az elkövetkező időszakban, hogy képesek-e azok egymást erősíteni
és támogatni, akik meg akar-

Rétvári Bence és Balog Zoltán
történelmi jelentőségűnek tartja az EP választást

ják állítani a bevándorlást. Azt
látjuk, hogy az ellenfelek – sajnos ezek között még konzervatív politikusok és politikai erők
is vannak, de elsősorban a balliberális erők – összefognak és
mindenfajta trükkös módszerekkel próbálnak bennünket
abba a helyzetbe hozni, hogy
Európa számára magától értetődő legyen az, hogy a hiányzó

munkaerőt, a hiányzó gyermekeket a migrációból származó
népességgel pótoljuk. Mi ezt az
utat elutasítjuk – mondta.
A sajtótájékoztató után vette
kezdetét telt házzal a választási
fórum, melyen a környező település pártszimpatizánsai vettek részt.
Furucz Anita

Gy. Németh Erzsébet
EP-választás: Vácon és
Nagymaroson kampányolt a Jobbik tartott utcai fórumot Vácon
Gyöngyösi Márton, az EP választási listavezető politikusa, a párt parlamenti
frakcióvezetője után szombaton Szilágyi György országgyűlési képviselő és
párt városi elnöke, Fehér Zsolt és Kászonyi Károly, a szervezet önkormányzati képviselője találkozott a váci választópolgárokkal a Széchenyi utcában.

A Széchenyi utca és a Március 15. tér sarkában állította fel május 7-én standját a Demokratikus Koalíció, ahol az aktivisták és Krauze István helyi elnök
mellett Gy. Németh Erzsébet, a párt országos szervezetének elnökségi tagja találkozott a választókkal.

A

baloldali politikus az utcai fórumon elmondta: bíznak abban, hogy május 26-át
követően a jelenlegi kétképviselőnél többen politizálhatnak majd a párt színeiben az Európai Unió Parlamentjében, akikkel a Szocialisták és Demokraták Szövetségének koalíciójában
képviselnék Magyarország érdekeit.
- Május 26-án arról fogunk dönteni, hogy Európában maradjon Magyarország, vagy pedig kivezesse Orbán Viktor Európából. A DK szerint
a magyaroknak Európában van a helyük, úgyhogy mi azt mondjuk, hogy Európa maradunk!
A kampány keretében nagyon sok helyre eljutnak a DK-s politikusok és utcafórumokon találkozunk az emberekkel, ahol szeretnénk őket arról meggyőzni, hogy május 26-án a 6-os listára, a

z országgyűlési képviselő a váci utcafórumokon a május 26-i EP választáson való részvételre buzdított, és a Jobbik – több pontban megfogalmazott – választási programjához kérte a választók támogatását –
adta hírül az estv.hu.
A párt fontosnak tartja az ország felzárkóztatását a nyugati szinthez és egy európai ügyészség felállítását, amely eredményesen vehetné fel a harcot a korrupció ellen. Élesen bírálják a kormányt több intézkedése miatt, s közös európai fellépést sürgetnek a migráció kezelésére. Kiemelten fontos témának
tartják az oktatás, a környezetvédelem ügyét,
s a klímaváltozás hatásainak csökkentése ér-

A

Fontosnak tartják az ország felzárkóztatását

dekében nemzetközi összefogást támogatnak.
A váci rendezvény után Nagymaroson folytatódott a kampányprogram.

A

DK listára szavazzanak. És miért tegyék ezt? Azért,
mert ha azt akarják, hogy Magyarország Európában maradjon, akkor ezt leginkább a Demokratikus Koalíció képviseli Dobrev Klára vezetésével –
fogalmazott Gy. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja – írja az estv.hu.

Közlekedésbiztonsági akció a gyalogosok védelmében

Váci Rendőrkapitányság csatlakozott az
ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága által „ZEBRA” néven indított
akcióhoz, melyhez jól illeszkedik rendőrkapitányságunk közlekedésbiztonsági prevenciós terve - mondta érdeklődésünkre Del Medico Imre alezredes, a rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztály balesetmegelőzési előadója, aki kollégáival együtt a várost kettészelő, rendkívül nagy
közúti forgalmát bonyolító 2. számú főút két, zebrával kiépített gyalogátkelőhelyénél tartottak
közlekedésbiztonsági akciót május 15-én.
Az esős, rossz látási viszonyok között meg-

tartott rendőri akciót a gépjárművezetők döntő
többsége támogató megértéssel fogadta, aminek
különösen örültek a gyalogosok, hiszen minden
az ő biztonságukért történt.
- Jól érzékelhető, hogy a rendőri jelenlét hatására a gépjárművek vezetői fokozott körültekintéssel közelítik meg a gyalogátkelőhelyet – összegezte tapasztalataikat Del Medico Mihály.
– Szerencsére a gépjárművezetők döntő többsége megadja az elsőbbséget a kijelölt gyalogátkelőhelynél, de sajnos az is a tényekhez tartozik,
hogy a közelmúltban a város egyik legforgalmasabb kijelölt gyalogátkelőhelyén gázolt halálra

egy személyt a szabálytalanul közlekedő teherautó. Az alapvető problémát az okozza, hogy a balesetet okozók nem helyesen választják meg a gépjármű sebességét, figyelmen kívül hagyják, hogy
a belátható távolságnak nagyobbnak kell lennie,
mint a féktávolságnak – mondta a rendőrtiszt.
Del Medico Mihály szerint a közlekedésbiztonsági akció a gépjárművezetők és a gyalogosok figyelmét egyaránt ráirányítja arra a fontos alapigazságra, hogy akkor vannak biztonságban, ha a
KRESZ előírásait betartva közlekednek.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Nyár közepére elkészül
a váci mentőállomás felújítása
Hatvan millió forintból a nyárra megújul a váci mentőállomás – közölte
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára május 9-én, a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.
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Egészség ezreknek, milliók a kórháznak

Négymilliónál több
gyűlt össze Vácon
Az időjárás ellenére rendkívül népszerűnek bizonyult a város főterén megrendezett Richter Egészségváros. A Richter Gedeon Nyrt. egészségtudatosságot és
a betegségmegelőzést népszerűsítő országjáró szűrőprogramján a Március 15.
téren május 4-én délelőtt kilenc és délután öt óra között több mint 25 fontos
szűrésen és tanácsadáson illetve színes aktivitásokon vehettek részt ingyenesen az eseményre kilátogatók. A résztvevők ráadásul a helyi kórházért is tettek, hiszen minden egyes szűrésért, tanácsadásért és előadáson való részvételért 300 forintot érő adománypont járt. Az összegyűlt 4 037 900 forintos adományösszegből lélegeztető gép beszerzését tervezi a Jávorszky Ödön Kórház.

R

Rétvári Bence: július végére befejeződhet a mentőállomás felújítása

étvári Bence, aki egyben a térség KDNP-s
országgyűlési képviselője,
elmondta, hogy felújítják a mentőállomás külső szigetelését,
a csapadékvíz-elvezetést és
a gépkocsimosót; kialakítanak egy új fertőtlenítő helyiséget és kifestik az épületet. Július végére be is fejeződhetnek a
munkálatok – fűzte hozzá.
Az államtitkár kitért arra,
hogy a kormány 2010 után
igyekezett többletforrásokat
biztosítani az Országos Mentőszolgálatnak, amelynek éves
költségvetése akkor nem érte
el a 22,5 milliárd forintot, most
viszont megközelíti a 43 milliárd forintot. Így nyolc év alatt
91 százalékkal nőtt a mentőszolgálat költségvetése – mutatott rá.
„Ebből a többletforrásból

biztosítottuk egyrészt a béremelések alapját, másrészt a
fejlesztések, korszerűsítések
alapját és az új mentőautók beszerzéséhez szükséges fedezetet” – mondta Rétvári Bence.
Emlékeztetett arra, hogy az
elmúlt években, az országban
31 új mentőállomás és 8 mentési pont jött létre, illetve 104
mentőállomás újult meg. A fejlesztéseknek az volt a céljuk,
hogy bárhol is éljen valaki az
országban, ha bajba kerül, 15
percen belül kiérkezhessen
hozzá a mentő – mondta.
Rétvári Bence szólt arról is,
hogy a múlt évben egy külön
10 százalékos béremelésben
részesültek a mentőszolgálat
dolgozói, továbbá az egészségügyi ágazati béremelés szintén megjelent a fizetésükben.
Közlése szerint, aki 2010-ben
mentőápolóként 173 ezer fo-

rintot keresett, az ma 340 ezer
forintot keres, aki mentőtisztként korábban 242 ezer forintot keresett, az ma 460 ezer forintot keres, és aki orvosként
314 ezer forintot keresett, az
ma 645 ezer forintot keres a
mentőszolgálatnál – írta az
MTI.
Az államtitkár kitért arra,
hogy az elmúlt években a mentőszolgálat gépjárműparkja is
megfiatalodott, 793 új mentőautó állt szolgálatba, és míg
2010 környékén a mentőautók
átlagéletkora 8,3 év volt, addig
mára 5,5 évre csökkent.
Csató Gábor, az Országos
Mentőszolgálat főigazgatója arról beszélt, hogy évente 1,2 millió beteget látnak
el, majd felhívta a figyelmet
arra, hogy a mentőszolgálat
májusban ünnepli fennállásának 71. évét.

M

a már egyre többet
hallani az egészségtudatosság és a megelőzés fontosságáról. A szűréseken való részvétel azonban
még mindig messze elmarad
az elvártól. Motiváció hiánya,
hosszú előjegyzési lista és a diagnózistól való félelem - szakértők szerint ezek a leggyakoribb okai annak, miért vesznek
részt még mindig kevesen a
szükséges szűrővizsgálatokon.
Pedig a prevenció és a betegségek időbeli diagnosztizálása
életeket menthet. A Richter Gedeon Nyrt. 2009-ben indította
útjára a Richter Egészségváros
Programot. A kezdeményezés
eseményein eddig 69 városban
mintegy 172 ezren vettek részt.
Ezalatt több, mint 151 ezer szűrést végeztek el a programban
résztvevő szakemberek, a helyiek aktivitásának köszönhetően pedig több mint 340 millió forint adomány gyűlt össze
a résztvevő egészségügyi intézmények javára.

Dr. Urbán Edina, a kórház főigazgató főorvosa vette át
az adományt Bártfai Zsolttól

rűbb volt az érszűkület-vizsgálat. A Richter a Nőkért sátorban Jaksity Kata, Szily Nóra,
Béres Alexandra, és Zsiros
László Róbert értékes előadásait hallgathatták az érdeklődők. A váciak találkozhattak
városuk díszpolgárával, Rudolf
Péter, Kossuth- és Jászai Mari
díjas színművésszel, a Richter
Egészségváros program fővédnökével, aki nem csak köszöntötte a városlakókat, hanem

Sződligeti tisztelgés
Radnóti Miklós emléke előtt
Radnóti Miklós rövid életének záró fejezetéhez kapcsolhatók a költő Sződligeten töltött napjai. Erre emlékezve áll majd a Sződligeti Radnóti Emlékparkban
a XX. századi magyar irodalom egyik legnagyobb költőjét megformázó szobor,
mely talapzatán egy verseskönyv szétnyitott lapjain olvasható verstöredéke. A
Községháza parkjában 2019. május 25-én, szombaton 16 órakor kezdődő avatáson Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas költő emlékezik a tragikus sorsú költőre
és idézi fel életének legfontosabb fejezeteit. Közreműködik a klezmerzenét játszó Hamsa Zenekar.

R

adnóti Miklós számára a harmadik munkaszolgálatára behívó levél 1944. május 19-én érkezett. Másnapra kellett bevonulnia Vácra, ahonnan sorstársaival még aznap megérkeztek
Sződligetre. A költő a Csörögi-major területén lévő munkatáborban hét napot töltött.

Ez idő alatt öt levelet és öt képeslapot küldött haza. A fellelt, dokumentumértékű levelekben szeretteinek, ismerőseinek a körülményekről, egészségi állapotáról írt. Segítséget
kért továbbá a megfelelő ruházathoz, a munkaszolgálatos
munka elvégzésére, illetve az
életkörülményeinek jobbítására alkalmas dolgokhoz. Rendszeresen érdeklődött az otthon
maradottak, rokonai, ismerősei, barátai felől.
A munkaszolgálatos csapat
a munka leteltével május 27én gyalogolt vissza Sződligetről Vácra, ahonnan marhavagonokban szállították el őket
a szerbiai Borba. Június 1-jén
Zaječarba érkeztek, majd a német Todt-szolgálat Lager Berlin nevű központi tábora felé

vitt az útjuk, ami a jugoszláviai Bor közelében állt. Június
2-án Lager Heidenauba szállították teherautóval. Ott rézbányáknál, vasútépítésen dolgozott. Fehér karszalagot kellett
viselnie, a keresztény vallásúak
megkülönböztetéseként. Halálának körülményei máig nem
tisztázottak, az bizonyosnak
látszik, hogy életét nyilas keretlegények oltották ki.
A II. világháború idején
munkaszolgálatos tábort alakítottak ki településünk határában. Radnóti Miklós és a többi,
itt dolgozó munkaszolgálatos
emléke előtt tiszteleg Sződliget
azzal, hogy emlékparkot létesít
a településen lévő a Községháza kertjében – olvasható Juhász
Béla polgármester sajtóközleményében.

Rudolf Péter a program fővédnöke

A Richter Egészségváros május 4-én Vácon a Március 15.
téren várta az egészségükért
és kórházukért tenni vágyókat.
Az egész napos rendezvény egy
közös egészségsétával indult.
Ezután a köszöntőbeszédek
sora következett, amelyekben
Fördős Attila, Vác Város polgármestere bíztatta a minél nagyobb részvételre a város lakosait, majd dr. Kozma Róbert, a
Richter Gedeon Nyrt. belföldi
értékesítési és marketing igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
Az esemény nagyszínpadán
sport- és tánccsoportok fellépései váltották egymást, míg
a több, mint 30 sátorban előadások, tanácsadások, szűrések és színes programok várták az érdeklődőket. Nagy volt
az érdeklődés a csontsűrűségmérés iránt, és ennél is népsze-

személyes történeteivel erősítette a program fő üzenetét: a
saját egészségünkért való felelősséget és az egészségmegőrzés fontosságát.
Az egészségtudatos életmódnak fontos eleme a moz-

gás is. A Richter Egészségváros eseményre kilátogatók
BMI- és testzsír mérésen is
részt vehettek, valamint a leglelkesebbek még együtt is tornázhattak Katus Attila aerobik világbajnokkal. A váciak és a térségből érkezők aktivitásának a nap végére meglett az eredménye, hiszen a
részvételükkel nem csak saját
egészségükért, hanem kórházukért is tettek. Minden egyes
tanácsadásért, előadásért és
szűrővizsgálatért 300 forintnak megfelelő adománypont
járt. Az így összegyűlt összeg
révén a Richter által felajánlott 2 milliós alapadomány
az aktívan résztvevő lakosoknak köszönhetően a rendezvény végére 4 037 900 forintra nőtt – olvasható a sajtóközleményben.
„A rossz időjárás sem tudta elrontani a napot, örülünk,
hogy a legkülönbözőbb generációkhoz tartozó váciak jöttek
el, találkoztak egymással, és
tettek az egészségükért” – ös�szegezte a napot dr. Urbán Edina, a Jávorszky Ödön Kórház
főigazgató főorvosa.
Az adományt Bártfai Zsolt,
a Richter Gedeon Nyrt. területvezetőjétől vehette át a kórházvezető.
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Dolgozói elégedettség kategóriában
nyert a váci DDC Kft.
2018-ban negyedik alkalommal hirdette meg a GyártásTrend Magazin és
a PPH Media az Év Gyára versenyt, amelyre minden hazai gyártóüzemmel
rendelkező cég pályázhatott. 2018-ban összesen 63 pályázó regisztrált
a verseny 9 különböző kategóriájában. Több hazai kis- és nagyvállalattal
együtt - a Duna-Dráva Cement Kft. is indult.

A

pályázók egy hos�szú versenyidőszakot tudhatnak maguk
mögött. A verseny első részében, 2018. november végéig
számadatokra épülő pályázati adatlapokat nyújtottak be a
megpályázott kategóriákban.
A szakmai zsűri a végső döntést egy belső audittal egybekötött helyszínbejárást követően hozta meg, amely alapján felállították a végső sorrendet.
A DDC több kategóriában
is indult, hogy megmutassa
a szakmai zsűrinek az elhivatottságát, a folyamatos fejlődésre vonatkozó erőfeszítéseit, a modernizált területeit, valamint a dolgozói, illetve
partnerei és vevői iránti elkötelezettségét. A vállalat életében meghatározó elismerés és kiemelkedő siker, hogy
a dolgozói elégedettség kategóriában az első helyezettnek járó díjjal térhettek haza
a május elején megrendezett
ünnepélyes átadóról.
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Emléktáblát avattak 105 katonai,
63 polgári és 81 holokauszt áldozat tiszteletére

A II. világháború
áldozataira emlékeztek

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának Emlékévében
Büszkeségpontot alakított ki a Kincsem utca és a Verseny utca találkozásánál
Dunakeszi Város Önkormányzata, ahol Erős Apolka, Munkácsy- és Nívó-díjas
szobrászművész alkotásával tiszteleg az ’56-os forradalom, és az azt megelőző korszak áldozatainak emléke előtt. Tavaly novemberben az I. világháború, a
Nagy háború befejezésének 100. évfordulóján a dunakeszi áldozatok emlékére
avatott emléktáblát a város. A II. világháború dunakeszi és alagi - 105 katonai,
63 polgári és 81 holokauszt – áldozataira emlékezve 2019. május 8-án (a háború befejezésének évfordulója) avatott emléktáblát az önkormányzat.

A díjat Sulyok Ágnes, a verseny szakmai partnere, a Process Solution
Kft. senior könyvelője adta át Szilágyi Zsolt (jobbra) gyárigazgatónak,
valamint Guth Zoltán (balra) kommunikációs vezetőnek

Csoma Attila (balról),
Dióssi Csaba, Erdész Zoltán
és Nyiri Márton
tisztelgő főhajtása

D

ióssi Csaba polgármester megemlékező beszédében az emberi civilizáció legvéresebb korszakának nevez-te a XX. századot,
melynek egyik előidézője a tömegpusztító fegyverek előállítása és alkalmazása volt az Európát sújtó különböző politikai
ideológiákra és eszmékre épülő
diktatúrák és társadalmi terrorok mellett.
– Száz évvel ezelőtt a vörös,- majd a fehérterror tombolt, később a II. világháború és 1956 követelte az emberáldozatokat. Sok-sok európai, magyar és dunakeszi
ártatlan ember vére írta a történelmet – mondta a polgármester. – Mi dunakesziek ezzel

az emlékfallal szeretnék megemlékezni áldozatainkról, és
kifejezni azt a reményt, hogy
a jövőben nem ismétlődhetnek
meg ilyen súlyos tragédiák. Bízunk benne, hogy a XX. század tanulsága arra inti Európát, és a magyarokat, hogy az
érdekérvényesítésre nem a háború és a dikta-túra a megoldás. Reméljük, hogy a 21. század hátralévő évtizedeit békében élhetjük meg – fogalmazott Dióssi Csaba.
„A második világháború közel hat éve alatt Európa és benne Magyarország is megváltozott. Az ország, amely egykor
a revízió, az igazságtalannak
tartott trianoni határok felülvizsgálata érdekében kapcso-

lódott be a háborúba, a vesztes hatalmak oldalán állt. Területén 1945. május 8-ra már
a szovjet Vörös Hadsereg állomásozott, amely nem is hagyta
el csak 1991-ben.
A második világháború –
akárcsak az első – totális háború volt, nagy változást jelentett azonban, hogy a polgári, civil lakosság a hosszú évek
alatt legalább akkora áldozatot
hozott, mint a frontokon harcolók” – mondta az emléktábla
avató megemlékezésen dr. Kerekes Dóra történész. A Révész
István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője helytörténeti
dokumentumok hiteles forrásaiból merítve történészi tárgyilagossággal beszélt a háború dunakeszi eseményeiről.
Mint elhangzott – az emberi
áldozatok és meghurcoltatások
mellett - a harcok alatt a Dunakeszi tulajdoná-ban lévő középületek közül a községháza,
a kultúrház, a római katolikus
elemi népiskola, az egészségház és a kisalagi állami elemi
iskola sérült meg komolyabb
mértékben. A falu házainak
23%-a szenvedett károso-dást,
1640 ház sértetlen maradt.
Az emléktábla a II. világháború dunakeszi és alagi - 105 katonai, 63 polgári és 81 holokauszt –
áldozatai előtt tiszteleg.
Az emléktáblát megáldotta Kecskés Tibor római katolikus plébános és Szőke Attila
Szilárd református lel-kész. Az
emléktáblánál koszorút helyezett el Dióssi Csaba polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester, Nyiri Márton történelem
tanár, és Csoma Attila önkormányzati képviselő. Az ünnepséget -, melyen közreműködtek
a Farkas Ferenc AMI tanulói –
a Himnusz és a Szózat közös eléneklése foglalta keretbe.
Vetési Imre
Fotó: Bocskai Zsolt
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Az alapítókra emlékeztek
a Reménység tagjai

Dunakeszi hazaviszi!

A Váci Reménység Egyesület alapítójára, Vanyek Béla kanonokra emlékeztek a tagok a Csányi Körúti székházban. Az eseményen Fábián Fédra
elnökségi tag elmondta, az elmúlt közel száz évben ugyanaz maradt az
egyesület célkitűzése, ami a keresztény értékek, az emberi értékek és
hagyományok őrzését jelenti. Az eseményen Moys Csaba tiszteletbeli elnök, dr. Beer Miklós megyéspüspök, és Fördős Attila polgármester is felszólalt, dalok versek hangoztak el, majd a megjelentek koszorút helyeztek el Vanyek Béla alapító és Lehőcz János újra alapító emléktáblájánál.

A fővárosi agglomerációban élők – különösen a fiatalok számára - hosszú
évek óta nagyon sok kellemetlenséget jelent, hogy Budapest Nyugati Pályaudvarról éjfél után 00:52 óra és hajnali 04:45 óra között nem indul vonat Vác, Szob irányába. A BKK éjszakai járata pedig csak Budapest közigazgatási határáig, a Mogyoródi patakig közlekedik, ahonnan eddig Dunakeszi közelebbi területére gyalog, vagy taxival juthattak el. A helyzet
megoldása érdekében Dunakeszi Város Önkormányzata a már meglévő,
ingyenes helyi járatok mellett 2019. június 1-jén, éjfél után, 01:45-kor éjszakai járatot indít a Nyugati pályaudvartól, amely Dunakeszit végigjárja.

É

vről évre összegyűlnek a Reménység Egyesület tagjai, a szakosztályok képviselői és a
pártolók, hogy megemlékezzek
Vanyek Béláról, aki 1922-ben
a trianoni időszakot követően
megalapította a civil szervezetet.
A tagok által versekkel és hangszeres előadásokkal gazdagított
eseményen Moys Csaba tiszteletbeli elnök emlékezett az egykori alapítóra Vanyek Bélára, aki
- mint elhangzott -, saját vagyonából is áldozott a székház megépítésére.
„A közben pápai prelátus kanonok rangot kapott Vanyek
Béla vezetésével részt vettünk az
1938-as Budapesti Eucharisztikus Világkongresszuson. Nem
lehet leírni azt a mennyei boldogságot, amit hála Vanyek Béla
kanonok úrnak köszönhetünk a
világkongresszuson való részvételünkért. És ez adott és ad erőt
életem további során is.” – idézett egy korabeli visszaemlékezésből Moys Csaba, aki így folytatta: - Ezt azért gondoltam felolvasni, hogy elmondjam; egy
Reménység sportoló mennyire
hálás volt Vanyek Bélának, aki a

többi sportolóval is hasonlóképpen bánt. Ez a székház és mellette lévő volt mozi, most színházépület zömmel Vanyek Béla
örökségéből épült, barátja az akkori kultuszminiszter segítette
kormány tőkéhez és a váci püspök segítette ki – ismertette a
tiszteletbeli elnök.
A váci megyéspüspök is jelen
volt az eseményen, aki úgy emlékezett az alapítóra, mint aki lelket öntött az emberekbe és mozgósítani tudta a fiatalokat a cserkészmozgalom keretein belül.
- Most veletek együtt hálát
adok az Úristennek, hogy egy
ilyen nagyszerű embert kapott
akkor a városunk, aki a reménytelenségből tudott reményt adni.
És a cserkésze volt, akkor a Trianon utáni időben egy olyan
nagyszerű mozgalomnak, ami
az ifjúságon keresztül tényleg reményt adott az országnak – fogalmazott dr. Beer Miklós megyéspüspök - írta az estv.hu.
A váci polgármester is ott volt
a megemlékezésen, aki a hagyományok és a keresztény értékek
őrzéséért mondott köszönetet
a Reménység tagjainak. Fördős
Attila elmondta, ma a világon a

keresztény vallást üldözik a legjobban, ezért a magyar kormány
a távoli helyeken is igyekszik segítséget nyújtani az atrocitások
elszenvedőinek – tudósított az
estv.hu.
- Újjáépít Magyarország templomokat, iskolákat, elsősorban a háborús tűzfészkekben,
Irakban, Szíriában, Közel-Keleten. Erre büszkéknek kell lennünk egy olyan országban, ami
keresztény alapokon nyugszik,
amely országban szintén megkísérelték ezt az értékrendet háttérbe tolni, de az újkori történelmünk újjáéleszti és öröm látni azt, hogy az egyház és a világ
egyre inkább a kereszténységnek
megpróbál a legszélesebb körökben is utat mutatni – hangzottak
Fördős Attila, Vác polgármesterének szavai.
Az ünnepségen a március 15-i
házi szavalóverseny győztesének, Lukács Bencének előadásában hallgatták meg a megjelentek
Máray Sándor, Mennyből az angyal című versét, majd az egybegyűltek levonultak a székház elé,
ahol megkoszorúzták Vanyek
Béla alapító és Lehőcz János újra
alapító márványtábláját.

Szombatonként éjszakai buszjárat közlekedik
Budapest és Dunakeszi között

- Az elmúlt időszakban számos megkeresésben kérték,
hogy az önkormányzat segítsen megoldani a sokakat érintő
problémát – mondta lapunknak Dióssi Csaba. Dunakeszi
polgármesterétől megtudtuk,
hogy a városban élők, az évek
óta fennálló helyzetben érintett lakosok gondjainak megoldása érdekében az önkormányzat minden szombat hajnalban ingyenes éjszakai buszjáratot indít a Bp. Nyugati pályaudvartól Dunakesziig.
- Az első járat 2019. június 1-jén, éjfél után, 01:45-kor
indul, majd a második 03:15
perckor, melyek a meghatározott útvonalon közlekednek.
Nagyon bízom benne, hogy az
éjszakai buszjárat indításával
nagyon sok lakótársunk, a bu-

A polgármester kezdeményezésére június 1-jén
indul az éjszakai járat

lizó fiatalok és szüleik helyzetét tesszük könnyebbé, biztonságosabbá – fogalmazott a városvezető, aki hozzátette: - A
kezdeti tapasztalatok ismeretében -, ha indokolt lesz -, az
igényekhez igazodva az útvo-

nalon és az időpontokon változtatunk.
(Az éjszakai ingyenes buszjárat menetrendje a dunakeszi.hu weboldalról tölthető le.
A szer.)
(B. Szentmártoni)

Mindenki Közlekedik
Alapítvány

Balesetmegelőzési
Tábor
2019. július 14-21.,
Kisinóci Th.
www.mindenkiközlekedik.hu
Del Medico Mihály
táborvezető
Tel.: 06-20-19411-630

RUHANEMŰ JAVÍTÁS
Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban,
a zöldséges piacnál.)

Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679
HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!
Apróhirdetés
• GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő - múzeumok számára is- készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evőeszközöket, aranyakat, szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 06/1/789-1693,
30/382-7020
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Szentendrén rendezték meg az első
Váci Tankerületi Zenei Találkozót
2019. május 8-án rendezték meg először a Váci Tankerületi Zenei Találkozót Szentendrén, a Városháza dísztermében. A programon a Tankerülethez tartozó zeneművészeti szakgimnázium és alapfokú művészeti iskolák kaptak lehetőséget a bemutatkozásra.

A

rendezvény ötlete
Verebélyi Ákos tankerületi igazgatóban
merült fel, aki köszöntőjében elmondta: a találkozó célja az volt, hogy a tankerület művészpedagógusai
és tanítványaik megismerjék
egymást. Nagy öröm számára, hogy a váci tankerületben
- amely három járást ölel fel ennyi kiváló alapfokú művészeti iskola működik.
- Szeretném, ha a művészeti
intézményeink szorosabb kapcsolatot ápolnának egymással, közösen gondolkodnának,

akár közös kamaraprodukciókat hoznának létre. Ez a találkozó arra is jó, hogy a zenével
örömet okozzunk egymásnak
és arra is, hogy közelebb hozza az intézményeket egymáshoz - hangsúlyozta. Hozzátette: nem titkolt vágya, hogy
a jövőben akár közös produkciók is létrejöjjenek. Végül köszönetet mondott a település
polgármesterének a rendezvény fővédnökségének elvállalásáért.
Verseghi-Nagy Miklós, a város vezetője elmondta: mindig
örömmel biztosítanak hely-

színt hasonló kezdeményezéseknek.
- Szentendre sok szempontból befogadó település. Az értékeket hordozó kulturális programokat különösen
nagy örömmel látjuk – mondta. Majd a zene fontosságáról, érzelemközvetítő, gondolatébresztő szerepéről beszélt.
A polgármester végül egy idézettel zárta a beszédét: „A zene
ott kezdődik, ahol a nyelv felmondja a szolgálatot.”
A bevezető után a növendékeké és zenéé volt a főszerep.
Az első osztályos kisdiák-

tól a szakgimnáziumi tanulóig
minden korosztály képviseltette magát. A zeneművek színes
skálán mozogtak, mint ahogy
a hangszerek is sokfélék voltak.
Megszólalt a hegedű, a gitár, a
zongora, a hárfa, a furulya, a
fuvola, a blockflöte, a szaxofon,
a trombita, a harsona, a xilofon
és a citera is.
A rendezvény a közönség bevonásával közös énekléssel zárult, majd minden kisművész
és felkészítő tanára oklevelet
vehetett át a tankerület vezetőjétől.
Furucz Anita

Az agglomeráció 5. legjobb
játszótere Dunakeszin van
Itt a jó idő, miért is ne töltenénk azt a szabadban, családunkkal. Ennek apropóján a budapestkornyeke.
hu készített egy összeállítást, melyben bemutatták az agglomeráció – szerintük – tíz legjobb játszóterét. A pálmát két érdi játszótér vitte el, míg régiónkból a dunakeszi tóvárosi játszótér az 5. helyet foglalja el a jeles rangsorban.

A

A dunakeszi tóvárosi játszótér

z első helyre rangsorolt érdligeti park
mindennel rendelkezik, ami egy igazi családi naphoz kell – összegezték a látottakat. Az ítészek
szerint a város másik játszótere, az Érdi kalózhajó „úszott”
be a második helyre, amely kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt kellemes időtöltést kínál.
Az agglomerációban az ötödik legkedveltebb játszótér „a
dunakeszi tóvárosi, amely egy
mesterséges tóval rendelkezik,
azonban ez mit sem vesz el a
hely természetközeliségéből.
A kicsik kacsákat is láthatnak,
azonban nem kell aggódnunk,
hiszen a játszótér el van kerítve
a tótól, így nem áll fenn a veszélye, hogy a kisgyerekek véletlenül beleesnének a vízbe. A
tervezők külön hangsúlyt fektettek a biztonságos játékokra, még a túlságosan erős napsütéstől is védve vannak a kicsik. A szülők így nyugodtan
pihenhetnek a padokon, akár
a tó szépségébe belemerülve,
míg a kicsik biztonságosan és
önfeledten játszhatnak.” – olvasható a hírportál értékelésében, melyet örömmel fogadott
a környéken élő szülők közül
Sipos Dávid polgármesteri kabinet- és Programiroda vezető
és felesége is, akik két gyerme-

kükkel rendszeresen felkeresik
a tó melletti játszóteret.
- Szeretjük ezt a kellemes,
barátságos környezetet, ahol
nemcsak a gyerekek, de mi felnőttek is jól érezzük magunkat. Hétvégéken szinte mindig itt játszanak a gyerekek, de
gyakran jövünk hétközben is.
A játszótér jól felszerelt, biztonságosak a játszóeszközök,
melyeket örömmel vesznek
birtokba a kicsik – mondja a
fiatal apuka, aki azt is elárulta, hogy a helyi közösség tagjai
mellett az önkéntes köztisztasági napok alkalmaival Dióssi
Csaba polgármesterrel az élen
részt vesznek az aktuális felújításokban, az eszközök festé-

sében, a terület takarításában.
- Sok fiatal család él a Tóvárosban is, gyermekeikkel itt töltik a szabad idejüket, akik számára az Önkormányzat kibővítette a játszóteret, és új eszközöket is kihelyezett. Ma már
Dunakeszi távolabbi részeiről
is felkeresik ezt a hangulatos
játszóteret – mondja Sipos Dávid, a polgármesteri kabinet és
Programiroda vezetője, aki jó
politikusként hosszasan sorolja, hogy az önkormányzat mi
mindenben segíti, támogatja a
Dunakeszin élőket.
- A Városházán abban gondolkodunk, hogy az autóval
érkezők érdekében gyephézagos parkolót is épít a játszótér
mellé az önkormányzat – folytatja lelkesen. Bemutatja szinte
Dunakeszi valamennyi – többek között a Duna-parti, hajóban kialakított több funkciós játszóterét, majd arról beszél,
hogy városszerte mindegyik
jól felszerelt és őrzött.
– 2017-ben játszótér őrséget szerveztünk, akik minden
reggel ellenőrzik a játszóterek állapotát, probléma esetén
azonnal intézkednek az eszkö-

zök javítása vagy a környezet
rendbe tétele érdekében. Minden évben fejlesztjük játszótereinket, ahol indokolt, oda
új játszóeszközöket vásárolunk a szülők véleménye alapján – tájékoztat a fiatal édesapa, akinek szavaiból kirajzolódik, hogy a dunakeszi tóvárosi játszótér méltán foglalja el
az előkelő helyet az agglomeráció játszóterei között.
(Vetési)
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Gálázott a bajnokcsapat
Újra az NB I-ben a Váci KSE
A Váci KSE férfi kézilabdacsapata Skaliczki László mesteredző irányításával,
fölényes előnnyel nyerte meg az NBI/B Nyugat csoportját, melyben 12
együttes versengett az NBI-es feljutásért. A szép sportszakmai sikert elérő váciak a 2018/19-es bajnokság utolsó hazai mérkőzésen 28-22-re (148) nyertek a Balatonfüredi KSE U21 együttese ellen. Strannig Jánosék a
gálamérkőzés hangulatú találkozó után vehették át a bajnoki aranyérmet
a lelkes váci szurkolótábor óriási örömére.

A

Madáchos siker:
a fiúk aranyérmesek,
a lányok hetedikek
Miskolcon rendezték meg a 2018/2019-es tanév Diákolimpiájának kézilabda
B-kategóriás országos döntőjét. A négynapos versenyen az V-VI. korcsoport
képviselői küzdöttek meg egymással, hogy a torna végén a legjobbak megszerezzék a Magyarország diákolimpiai bajnoka címet. Az egyik aranyérem a váci
Madách gimnáziumnak jutott!

A

versenysorozatra ös�szesen 145 iskolai csapat nevezett, közülük
került ki az országos döntő 16
legjobb fiú, és 15 legjobb leány csapata. A 14 fős csapatok
az V-VI. korcsoportban (1999–
2003 között születettek) mérkőztek meg a Magyarország diákolimpiai bajnoka címért. A
verseny egyszerre négy helyszínen, a Miskolci Egyetem Körcsarnokában, a Herman Ottó
Gimnázium, a Zrínyi Ilona
Gimnázium, valamint a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium tornacsarnokában zajlott.

A fiúknál az első helyen a
Váci Madách Imre Gimnázium, a második helyen a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium, míg a harmadik helyen a
békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf evangélikus iskola
csapata végzett.
A fiú csapat tagjai: Lestyán
Máté, Pusztai Armand, Molnár Botond, Koczúr Gábor,
Filip Dávid, Soós Rajmund,
Szekeres Nándor Gerber Dominik, Rostás Gergely, Németh Máté, Szabolics Gergely,
Pálffy Krisztián.
A lányoknál Pest megyét

szintén a Váci Madách Imre
Gimnázium tanulói képviselték, ők a hetedik helyen végeztek.
A lány csapat tagjai: Kovács Zoé Boglárka, Prontvai
Fanni, Holczer Dorottya,
Jelovác Jázmin, Weszter Laura, Kiss Vivien, Bálint Zsófia, Rodák Anna, Bobák Emese, Korbely Nikoletta, Csapláros Anna, Tóth- Antal
Rebeka,Tolnai Dorina, Kiss
Lili Hanna.
A felkészítő tanár Steidl
Anna, a kísérő tanár pedig
Wágner Bálint volt.

mérkőzés mérsékelt érdeklődés mellett, szinte „családi körben” vette kezdetét, melyen a vendégek szereztek vezetést, ám a
félidó első harmadának végén
már Skaliczki László együttesénél kétgólos előnyt mutatott
az eredményjelző (5-3), pedig
ekkor kettős emberhátrányban
volt a váci gárda. A mérkőzés
e periódusában még tartotta a
lépést a bajnokcsapattal Kárpáti Krisztián együttese, de az
első félidő végére már az eredményjelző számai is a két csapat közti jelentős különbséget
hitelesítette (14-8).
Az NB I-es bajnoki szereplés
szempontjából igen jó előjelnek mutatkozik, hogy a bajnoki aranyéremmel a zsebükben
is szemmel láthatóan nagyon
határozattan megkövetelte játékosaitól az eredményes, gólra törő játékot Skaliczki László. Mi tagadás, indokolt volt,
hogy a mesteredző jobb teljesítményre „ösztönözze” játékosait, mert a második félidő két
balatonföldvári góllal indult.
Holpert Józsefék „értettek” a
vezetőedző szavaiból, mert jóval nagyobb fokozatba kapcsolt
az együttes és szebbnél szebb
góljaiknak köszönhetően a találkozó 42. percében 20-12-re
vezettek. A mérkőzés hátralévő perceiben jó iramú, igazi gálamérkőzést láthattak a nézők,
akik közül a hazaiak folyamatosan buzdították kedvenceiket, zúgott a „Bajnokcsapat,
bajnokcsapat!” Örömmámorban úszott a hazai publikum,

hiszen egy év után újra az NBIben szerepelhet a Váci KSE férfi kézilabdacsapat, amely 2822-re diadalmaskodott a Balaton-parti együttes ellen.
A mérkőzés végét jelentő sípszó után a játékosok, a szakmai
stáb tagjai boldogan ölelkeztek össze, majd kezdetét vette
a szurkolókkal a véget nem érő
pacsizás.
A múlni nem akaró ünneplés után ünnepélyesen adta át
a bajnoki aranyérmet a játékosoknak és a csapat szakmai
stábjának, a klub vezetőinek
Rupp János, a Magyar Kézilabda Szövetség versenybizottság
elnöke és Rétvári Bence, a váci
térség országgyűlési képviselője, aki gratulált az együttes
valamennyi tagjának a kiváló
bajnoki teljesítményükhöz.
Noha egy forduló még hátra van az NBI/B-ben, ám a váci
együttes 21 találkozó után 39
pontot begyűjtve, nyolc ponttal vezeti azt a bajnokságot,
melyet imponáló magabiztossággal megnyert. A Skaliczki
edzőpáros – Skaliczki László

és fia, ifj. Skaliczki László – és a
szakmai stáb többi tagja remek
munkát végzett, újra az NBI-be
vezették a Váci KSE-t, melynek
sikeréért rengeteget tett a klubelnök dr. Schoffer Attila is.
Az NBI/B Nyugat csoportban a váci Stranigg János vezeti a góllövőlistát 130 találattal,
míg a Balatonfüred elleni találkozón legtöbb, nyolc gólt szerző Holpert László 108 góllal -,
alig lemaradva a dobogóról –
4. helyen várja a NEKA elleni
utolsó, idegenbeli bajnoki találkozót.
A nagyszerű sikerre a Nemzet Sportvárosában méltán lehet büszke minden sportszerető váci polgár, hiszen – Budapesten kívül – az egyetlen város Vác, ahol NB I-es női, és
immár NBI-es férfi kézilabdacsapat szerepel a nemzeti bajnokság legmagasabb osztályában, melyhez sok szeretettel
gratulál a Dunakanyar Régió
szerkesztősége.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Negyedszázada Vác volt a legjobb

Május 12-én délután a Vác FC a Tiszakécske labdarúgó csapatával mérkőzött a ligeti
stadionban az NB II. újabb fordulójában, a végeredmény 0 - 1 lett a vendégek javára.
Ám ez a mérkőzés ezúttal úgymond egy aktuális keret volt csupán, apropó a 25 évvel
ezelőtt magyar bajnoki címet szerzett váci csapat tagjainak, vezetőinek köszöntésére.

M

ert ugyebár negyed
századdal ezelőtt futballtörténeti fejezetet
írt a Vác FC-Samsung csapata,
hiszen mindössze a harmadik
vidéki klubként sikerült megnyerniük az NB I-es bajnokság
aktuális évadát.
A köszöntő eseményre csaknem a teljes egykori alapcsapat
felsorakozott a játéktéren az
aktuális meccs szünetében, és
ahogy ott ölelkeztek, kezelgettek egymás között, tapsoltak a
társaknak és a közönségnek,
nos hát mindannyian olyan
fittnek és fiatalosnak tűntek,
hogy a laikus nézőnek olyan
érzése lehetett: most is akár
teljes erőbedobással le tudná-

nak játszani legalább egy félidőt, nem is akárhogy.
A szpíker minden főszereplő
kapcsán mondott néhány érdekességet a bajnoki cím megszerzése utáni pályafutásáról, mint
kiderült, többségük azóta sem
szakadt el szeretett sportágától,
sokan fontos szerepet játszanak
a labdarúgás berkeiben a különböző bajnoki osztályokban.
A másodosztályú bajnoki
meccs lefújása után kettős ünnepléssel folytatódott a megemlékezés.
Előbb a történetének 120
éves jubileumához érkezett
váci labdarúgás múltja előtt
tisztelegve emlékérmeket vehettek át fontos érdemeket

szerzett szereplők: támogató
vállalkozók, cégek képviselői,
újságírók és vezérszurkolók.
Ezután Rétvári Bence, az
EMMI parlamenti államtitkára, Pető Tibor alpolgármester, a Vác VLSE elnöke, Benkő
Tamás, az MLSZ Pest megyei
igazgatója és Nemcsák Károly
színművész-színigazgató, a színészválogatott csapatkapitánya
emlékérmet adtak át a 25 évvel
ezelőtti bajnokcsapat játékosainak, edzőinek és vezetőinek.
Az est folyamán a vidám
hangulathoz nagyban hozzájárult DJ Spigiboy, azaz
Spiegelhalter László, Vácrátót
polgármestere is.
Ribáry Zoltán

Az 1993-1994-ik évi bajnokságot a Vác FCSamsung nyerte a Kispest Honvéd és Békéscsabai Előre FC előtt, a 16 csapatos mezőnyből kiesett az MTK és a Haladás VSE, míg
osztályzót játszott a Siófok és a Sopron.
A bajnok Vác FC-Samsung alapjátékosai a
következők voltak: Koszta János, Puglits Gábor, Nagy Tibor, Hahn Árpád, Aranyos Imre,
Nyilas Elek, Kriska Gábor, Víg Péter, Romanek
János, Répási László, Füle Antal, több-keve-

sebb alkalommal pályára lépett még a csapatban az idény során: Simon Antal, Szedlacsek
István, Kasza István, Miovecz Zoltán, Jurij Molnár, Dzurják József, Sallai Tibor, Szalai Attila, Burzi Attila, Nyikos József, Schwarz
Zoltán, Bereczki Péter, Hámori István és Kelemen Zsolt. Vezetőedzőként Csank János irányította a csapatot. Az akkori futballklub elnöke Iványi Károly volt, technikai vezetője pedig László Attila.
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