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Petíciót adtak át a városvezetésnek
a Váci Mélygarázs Károsultak
Múlt héten, csütörtök reggel nyolc órakor tüntetést szerveztek a Váci Mélygarázs Károsultak a Városháza elé. Céljuk az volt, hogy átadhassák petíciójukat a város vezetőinek. Az eső ellenére közel 40-en jelentek meg, hogy elmondják véleményüket a négy éve húzódó áldatlan állapotok miatt.

A

tüntetők a testületi ülésre
érkező Bóth Jánost, a város előző polgármesterét is
megállították, hogy megkérdezzék tőle, miért nem fejezték be eddig a mélygarázst. Az egykori városvezető azt hangsúlyozta, hogy ha ma is
ő lenne a polgármester, már régen készen lenne az építmény.
A petíciót végül Fördős Attila polgármester, Pető Tibor és Mokánszky
Zoltán alpolgármesterek vették át,
melyben az áll: „Mi a város lakói, négy
év után rendet szeretnénk, szabad
mozgást és civilizált életteret. A váci
polgárok egyetlen érdeke, hogy a városvezetés, amely erre számtalan ígéretet tett, politikamentesen fejezze be
a mélygarázst.
Az önkormányzat, mint közterület
fenntartó köteles biztosítani a lakosságnak a közterületek használatát,

valamint pótolni az évekkel ezelőtt
megszűntetett parkolókat.”
A polgármester a tüntetőknek arról
beszélt, hogy előző nap is folytattak
tárgyalásokat a bankkal.
- Mi is arra várunk, hogy az ügyvédeink olyan szerződést tegyenek
elénk, amelyet nyugodt szívvel aláírhatunk – hangsúlyozta a városvezető, aki a korábbi intézkedéseiket is ismertette.
A károsultak közül többen is hangot
adtak véleményüknek, miszerint azért
szavaztak a választáson Fördős Attilára, mert azt ígérte, hogy három hónap alatt befejezik az építkezést. Erre
reagálva a városvezető úgy nyilatkozott: abban az esetben valós a három
hónap, amennyiben a szerződést már
aláírták.
Volt olyan is, aki azt kérte, hogy ne
vegye meg a mélygarázst a város, elég,

ha a felszínt rendezik, a bank pedig
működtesse, ahogy szeretné az építményt. A demonstráció végén Fördős
Attila meghívta a Váci Mélygarázs Károsultak képviselőjét a bankkal folytatott tárgyalásokra.
A testületi ülésen is téma volt az
ügy. Papp Gergely ügyvéd arról beszélt a napirendi pont nyílt részében,
hogy bár közeledni látszanak az álláspontok, még a műszaki tartalom kialakításáról egyeztetnek. A tárgyalások során a város sürgette a térfelszín rendezését, erre ígéretet is kaptak. Az ügyvéd hangsúlyozta: a bank
ajánlata valamivel több, mint amit a
korábban készült város szakértői véleménye tartalmaz, de még mindig jóval kevesebb, mint amennyit az eredetileg aláírt szerződés tartalmaz.
F urucz A nita

Városháza közleménye szerint
dr. Bóth Jánosnak el kellene
számolnia a lakosság felé
Előző nap a városvezetés közleményt adott ki, melyben a kialakult helyzetért dr.
Bóth János korábbi polgármestert nevezi meg felelősnek. A közleményben többek között ezt írják: „Vác város önkormányzata határozott intézkedéseket sürget
a 2006-ban indított parkolóház beruházás, térfelszíni munkáinak befejezéséhez.
A hivatal a lakosság képviseletében eljárva kérte a finanszírozó banktól, hogy a
mielőbbi felszíni használat érdekében tegye lehetővé a parkolóház területének
térfelszíni munkálatainak elvégzését.

A

váci mélygarázs beruházásánál elkövetett szakmai hibák
már 2006 elején világossá tették, hogy a beruházás
komoly anyagi károkat okozhat a városnak. A Vác város
önkormányzat képviselő testületének 2006. július 6-i testületi
ülési jegyzőkönyvéből kiderül.
Hogy az akkori vezetés hibásan következtethetett arra, miszerint a parkolóház 30 százalékos kihasználhatósága mellett már 20 év alatt megtérülhet a beruházás, ezért a városnak nem kell térítést fizetnie a
beruházó felé.
A jelenlegi városvezetés megvizsgálva a gazdasági megtérülést, már 2010-ben megállapította, hogy a beruházás alap-

jául szolgáló korábbi számítások, hibásak, tévesek, így a
város mintegy 190 milliós veszteséget kénytelen elkönyvelni
évente.
Vác város 2011. évi teljes parkolási bevétele 48 millió 409
ezer volt összesen. Ezzel szemben a korábbi vezetés (dr. Bóth
János) által aláírt bérleti szerződés évi 210 millió forintot határozott meg, valamint a beruházó által benyújtott költségszámítás további 28 millió 667
ezer 255 ft. Éves összes költséggel számol. Ez éves szinten
közel 240 milliós kötelezettséget rótt a városra, miközben a
várható parkolási bevételek az
egész városban sem érik el az
50 milliós határt.
A beruházás tehát jelentős

„Mert, nem kellene felednie, hogy 2006
nyarán, mint alpolgármestert kért
meg távozásra (másodmagammal) hivatali helyiségéből, miután a mélygarázs témáját felvezető cég képviselőjének – még bármiféle döntés előtt –
keresztkérdéseket tettem fel. Azt sem
kellene felednie, hogy a helyi MSZP elnökségének kérése és állásfoglalása
ellenére is zöld tárcsát mutatott fel a
mélygarázs beruházásnak 2006 szeptemberében, három ellenzéki képviselő támogatásával, akik kellettek a testületi többséghez. Ennyit a pártárulásról.” – írja Ferjancsics László, aki
az akkori polgármester döntés előkészítő tevékenységét is bírálva javasol-

károkat okoz a városnak, melynek lakosai jogosan követelik
az ügy tisztázását. Ezen a héten Vác város önkormányzatának vezetése sürgető lépéseket
kért a finanszírozó banktól a
parkolóház felszíni munkáinak
megkezdésével kapcsolatban.
Azonban ezzel az ügy továbbra sem lesz lezárva, hiszen a városnak okozott kár mérséklése
még ránk vár, de a beruházás
szakmai hiányosságai és a láthatóan veszteséget okozó döntések meghozatala miatt, hogy
dr. Bóth Jánosnak a beruházás
elindítójának, korábbi polgármesternek kéne elszámolnia
a város polgárai felé, hiszen
minden váci polgár a mélygarázs károsultja” - fogalmazott
Fördős Attila polgármester.

Dr. Bóth János:
„Én már régen befejeztem volna
a mélygarázst, ha hagyták volna”
A városvezetők közleményére írásban reagált a megszólított dr. Bóth János, aki
emlékezteti a jelenlegi városvezetőket és a lakosságot, hogy ki milyen költséggel
ígérte a mélygarázs befejezését.
„Emlékeznek még arra, hogy
ki ígért 1.4 milliárdért mélygarázst (csökkentett műszaki tartalom mellett jelenleg is 1.950
milliárdot szavazott meg a jelenlegi testület a mélygarázs
bekerülésére)?
Emlékeznek
arra, hogy ki állította le 2010ben engedélyek megtagadásával a majdnem kész beruházást? Ki akadályozta meg már

2010-ben a szükséges kisajátítást? Mindez a Fördős-Tomori
vezette Jobb Oldali Összefogás Frakció és az MSZP–t eláruló Ferjancsics ámokfutása,
ma még felmérhetetlen károkozása. Politikai ügyet kreáltak
a mélygarázsból hazugsággal
és többségükkel visszaélve” –
állítja a volt polgármester, aki

szerint „nem tudnak szembenézni korábbi súlyos felelőtlenségeikkel.”
Dr. Bóth János közleményében kijelenti: „ A most összevissza citált számítások sok
éve ismertek, mert nekünk
nem volt titkolni valónk. Csak
érteni kellene a számításokhoz, a kalkulációhoz, a 20 éves
időhorizonthoz. Nem pedig dilettáns módon manipulálni az
embereket, összekeverve a felszíni és a felszín alatti parkolást.
Az beszél gazdaságosságról,
aki adósságspirálba taszította Vácot?- bírálja utódját a korábbi polgármester, aki közleményét így zárja: „Nyugodtan állíthatom, hogy én már régen befejeztem volna a mélygarázst, ha hagyták volna. Ha így
megy tovább, lehet, hogy nekem kell mégis befejeznem.”

Ferjancsics László: „Van, amit elhiszek
a volt polgármesternek”
Az ügyben megszólalt Ferjancsics László is, aki ugyancsak reflektált dr. Bóth János közleményének állításaira.
ja, hogy a korábbi, teljesen korrekt,
„általam és mások által is felvállalt”
javaslatot „érdemes lenne leporolni”.
Ferjancsics László így folytatja levelét: „Egyébként, ha a volt polgármester annyira hisz a gazdasági számításaiban, akkor nyugodtan alapítson egy céget, üzemeltesse a mélyga-

rázst, lépjen be a szerződések bizonyos részeibe a város önkormányzata
helyére. Itt a lehetőség, mutassa meg
azt a gazdaságos üzemeltetést, amiről
papol, és amit igen sokan – beleértve
magamat is – hat éve bírálunk!
Van, amit elhiszek a volt polgármesternek. Azt, hogy ő már befejezte vol-

na a mélygarázst. Be, persze, csak milyen áron!? Úgy, hogy utána húsz évig
nyögje annak roppant anyagi terheit a város! Úgy bárki az utcáról, a város iránti felelősség nélkül, befejeztette volna.
Remélem, hogy a mai városvezetés sikerrel jár a mélygarázzsal kap-

csolatos tárgyalásokon, bár ebben
egyre kevésbé hiszek. Sajnos. Mégis,
szurkolok nekik!”- zárja közleményét
Ferjancsics László.
A z összeállítást szerkesztette:
V.I.
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Kormánypárti és ellenzéki
politikusok látogatása Vácon
Hoffmann Rózsa oktatásügyekkel megbízott államtitkár volt a vendége annak a fórumnak, amelyet Harrach Péter országgyűlési képviselő, a KDNP parlamenti frakció vezetője szervezett szeptember 13-án a váci Madách Imre Művelődési Központban. Másnap az Országgyűlés legnagyobb ellenzéki pártja, az MSZP két politikusa, Kunhalmi Ágnes és Kórozs Lajos látogatott el a Duna-parti városba a váci szocialisták meghívására, akik ugyancsak a művelődési intézményben találkoztak támogatóikkal.

D

Államtitkári tájékoztató
pedagógusoknak
remtése. Mint fogalmazott:
„az oktatás átalakulása része az egész magyar világunk átalakulásának, ennek iránya pedig egy rendezett világ megteremtése.” Harrach Péter szólt arról is, hogy a nagy ívű, az
oktatás egészére kiterjedő
átalakulási program jól illeszkedik változó világba.

lamnak kell ebben kiemelt
szerepet vállalnia.

Hoffmann Rózsa előadásában kiemelte: az új közoktatási törvény egyik célja, hogy a szegényebb rétegek felemelésével, a tehetséggondozással a középosztály megerősödjön, és
hogy ebbe a rétegbe a pedagógusok is beletartozzanak. Ennek érdekében a
tanári pálya kezdő fizetését 122 ezer forintról 167 40

Hoffmann Rózsa azt is elmondta, hogy a fiatalok továbbtanulását ezentúl is
támogatják, amely jelenleg 50 ezer központilag fizetett tandíjat jelent, azonban hozzátette: az állam elvárja, hogy a tandíjért cserébe a képzés idejének kétszeresét Magyarországon
dolgozza le a diák.
A pedagógusok és polgármesterek előre is megfogalmazhatták kérdéseiket,
amelyekre az államtitkár
munkatársa válaszolt. Az
egyik legaktuálisabb téma
a települések iskolafenntartói feladata volt, amely
mint közismert 2013. január 1-től már nem lesz az ön-

rium munkatársa válaszolt.
Itt hangzott el az a közismert tény: szeptember végéig kell az önkormányzatoknak nyilatkozniuk arról,
hogy a jövőben vállalják-e
az iskolák fenntartását, január 1-től ugyanis ez már
nem szerepel a települések
kötelező feladatai között.
A rendezvény házigazdája, Fördős Attila polgármester köszöntötte a fórum
előadóját, Dr. Hoffmann
Rózsa államtitkár asszonyt
és a meghívott intézményvezetőket, polgármestereket, pedagógusokat, akik
számára széles körű szakmai áttekintést adott a magyar közoktatás első számú vezetője.
Az államtitkárt elkísérte Harrach Péter országgyűlési képviselő, aki rövid bevezetőjében kiemelte: az új oktatási törvény
változásának a célja egy
rendezettebb világ megte-

forintra emelik. Az államtitkár szakmai érvekkel és
tényekkel alátámasztva jelentette ki, hogy a minőségi oktatás, az elmélyült,
időtálló tudás megszerzése
érdekében az állam, mint
fenntartó joggal szabhatja
meg, hogy milyen legyen az
oktatás.
Mint fogalmazott: az alaptantervet 90%-ban meghatározza, azonban az iskoláknak 10% lehetőségük
van a saját arculatuk kialakítására, melyet saját példáján – mint a nyolcvanas
évek gimnáziumi igazgatójaként elért eredményeken
– keresztül mutatott be.
Hoffmann Rózsa kiemelte: a családok érezhetően – szubjektív vagy objektív okok miatt - kevesebbet
foglalkoznak a gyerekek
nevelésével, ezért annak
érdekében, hogy a társadalom számára egészséges generációk nőjenek fel, az ál-

kormányzatok kötelezettsége. A 3 ezer lakos feletti települések esetében, ha
az önkormányzat nem vállalja az iskola fenntartását,
akkor a minisztérium megvizsgálja, hogy mekkora
hozzájárulást kell majd fizetnie a településnek a működés érdekében - derült
ki a tájékoztatóból. Itt többek között az is elhangzott,
hogy az intézmények ingatlan állagának megóvása és
fenntartása az önkormányzatoknál maradnak, ám a
pedagógusok bérét 2013.
január 1-től az állam fizeti, szükség esetén az intézmények működtetését is ellátja.
A fórumon jelen volt
Bábiné Szottfried Gabriella, Pest megye 2. számú
választókerületének
országgyűlési képviselője, valamint Vác két alpolgármestere: Pető Tibor és
Mokánszky Zoltán is.

Fotó: Váci Napló

r. Hoffmann Rózsa
a kormány oktatásügyekért felelős államtitkára volt a vendége
annak a fórumnak, amelyet Harrach Péter országgyűlési képviselő, a KDNP
parlamenti frakció vezetője
szervezett szeptember 13ra a váci Madách Imre Művelődési Központban.
A nagy érdeklődéssel kísért szakmai rendezvényre a város pedagógusai és a
térség polgármesterei kaptak meghívást, akiknek a
közoktatási törvény életbelépő rendelkezéseiről és
a céljairól tartott előadást
az államtitkár. A megjelent
oktatásügyi szakemberek
és helyi vezetők előzetesen
fogalmazták meg kérdéseiket, amelyekre a miniszté-

Kunhalmi Ágnes és Kórozs Lajos
Göd után fórumot tartott Vácott is
A két szocialista politikus szeptember 13-án Gödön, majd másnap Vácott tartott
sajtótájékoztatót és fórumot a helyi szervezetek vendégeként. Gödön Pinczehelyi
Tamás, míg Vácott dr. Bóth János városi elnök fogadta Kunhalmi Ágnest, aki az
oktatásügy aktuális kérdéseiről, Kórozs Lajos pedig elsősorban a lakosságot
érintő szociális- és nyugdíjas problémákról fejtette ki véleményét.

A

z MSZP országos elnökségének két tagja, a helyi elnök dr.
Bóth János társaságában a
délutáni fórum előtt sajtótájékoztatót tartott a párt
Zrínyi utcai irodájában.
- Az egykulcsos adórendszerrel mélyen nem értünk
egyet, mert mintegy 500
milliárdot enged ki az állami költségvetésből a kormány ezzel akkor, amikor
pedig nagyon nagy szükségünk lenne a pénzre. Ma
már látjuk, hogy a Fidesz
képtelen megoldani a problémákat, az ország egyre
nehezebb helyzetbe kerül
– fogalmazott Kunhalmi
Ágnes. Hozzátette: a rossz

gazdaságpolitika árát fizetjük, és jól látható, hogy
a kormány folyamatosan
vonja ki a pénzt az ellátórendszerekből, így az oktatásból is.
A szocialista politikusan
élesen bírálta a tankötelezettségi korhatár leszállítását, mert szerinte ez később nagy társadalmi problémákat fog okozni. Azok a
gyerekek, akik kikerülnek
az iskolából a korhatár leszállítása miatt, a “bűnügy
és a megalázó segélyezés
világába” esnek ki – mondta Kunhalmi Ágnes, aki beszélt az iskolák “államosításáról” is.
Kórozs Lajos a szociális
problémákat tette mérlegre, elsősorban a nyugdíjrendszerről beszélt. Szerinte a nyugdíjrendszer anomáliai súlyos károkat okoznak. Megszüntették például
a korhatár előtti nyugdíjakat válogatás nélkül, s január elsejétől Magyarországon nincs korengedményes és korkedvezményes
nyugdíj, s nagy szégyennek
nevezte, hogy nincs rok-

kantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj sem.
Emellett más voltozások is hátrányosan érintették az idősebb korosztályt.
Ezekkel az intézkedésekkel
gyakorlatilag a mintegy hárommillió nyugdíjasból 1,2
milliót a nyugdíjrendszeren
kívülre helyeztek.
A két vendég a helyi szocialisták
szervezésében
még pénteken ellátogatott
a deákvári és az alsóvárosi
városrészbe is, ahol választókkal találkoztak, majd
este fórumot tartottak a
Madách Imre Művelődési
Központban.
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Ismét meghirdette környezetvédelmi
pályázatát a Duna-Dráva Cement Kft.
A piacvezető cementgyártó Beremend és Vác környéki zöld kezdeményezéseket támogat. A DDC Zöld Megoldás-pályázatra benyújtott terveket
idén is helyi szakértőkből álló zsűri bírálja el és az önkormányzatok, civil szervezetek, intézmények a beremendi, és váci cementgyár vonzáskörzetében megvalósított környezetvédelmi kezdeményezésre nyerhetnek 3-3 millió forintos támogatást.

Ú

jítás, hogy a pályázat az idén országosan nyitott
lesz, azaz bármely
településen bejegyzett civil
szervezet és intézmény jelentkezhet, amennyiben a
benyújtott program megvalósítása a kiírásban megjelölt, Beremend és Vác környezetében található ön-

kormányzatokhoz kötődik.
A pályázat kiírójának célja
olyan fejlesztések és programok támogatása, amelyek
a közösségi terek és az infrastruktúra környezettudatos működését, valamint a
természeti környezet megismerését segítik elő.
A környezeti nevelés és az
ifjúság környezetvédelmi ismereteinek bővítése idén is
kiemelt szempont a pályázati felhívásban.
„Az első év igazi sikerélmény volt vállalatunknak,
mert négy olyan pályázati
programot valósíthattunk
meg, amelyek Beremend és
Vác környékén hiánypótló
fejlesztéseket eredményeztek. Ez megerősítette társaságunk szándékát és az épí-

tőipar nehéz helyzete ellenére, az idei évben is meghirdetjük a pályázatot, amely
hozzájárul ahhoz, hogy átlátható döntéshozatali folyamat mellett biztosíthassunk környezettudatosabb
életet elősegítő támogatást a két cementgyár vonzáskörzetének” – mondta el
Szarkándi János (képünkön), a társaság elnök-vezérigazgatója.
A környezetvédelmi program céljait, ütemezését és
költségvetését, egyéb dokumentumok kíséretében
2012. október 30-ig kell pályázati felhívásban megjelölt módon benyújtani a
DDC felé. A pályázati felhívás elérhető a www.dunadrava.hu honlapon. A nyer-

tesnek 2013. augusztus 15ig kell lezárnia a tervezett
program megvalósítását.
„A tavalyi nyertes pályázatoknak – a harkányi zöld
játszótér megépítésének és
a beremendi oktatási intézményekben kialakított
szelektív hulladékgyűjtési
programnak – különös jelentőséget ad, hogy a környezettudatos életmóddal
kapcsolatban, a felső tagozatos általános iskolásokon túl a legkisebbekhez is
szólnak. Idén is az a célunk,
hogy olyan pályázatokat jutalmazzunk, melyek nagy
hangsúlyt fektetnek a fiatal
generáció nevelésére, szemléletformálására.” – hangsúlyozta Dr. Bedő Zsolt, egyetemi adjunktus, a beremendi

bírálóbizottság elnöke. Vácy
Károly, a helyi Rotary Klub
ügyvezető elnöke, a váci bizottság vezetője hozzátette: „A Naszály-hegy új tanösvénye és a bölcsődei fejlesztés egyaránt óriási eredmények, de igazi örömöt az
okozott, amikor lelkes túrázó diákokat láthattunk a
Naszály-hegyen és amikor
az első bölcsisek végigsétáltak az újonnan átadott sétaösvényen. Arra fogunk törekedni, hogy a bírálóbizottság idei döntésének köszönhetően is hasonlóan lelkes
közösségeket láthassunk a
projektek átadásakor.”
A 2011-ben először meghirdetett DDC Zöld Megoldás-pályázat
keretében
megvalósult
fejlesztése-

Bemutatkozott Dunakeszi új rendőrkapitánya
Mint arról már a www.dunakanyerregio.hu internetes hírportálunkon is beszámoltunk, Pintér Sándor belügyminiszter utasítására az ORFK vezetője a rendőrség helyi szervei tevékenységének értékelése alapján visszavonta több városi rendőrkapitány vezetői megbízatását szeptember 15-i hatállyal. A dunaújvárosi, a szombathelyi, a balassagyarmati, a dunaújvárosi, az egri, az esztergomi, a fonyódi, a füzesabonyi, a siklósi, a szigetszentmiklósi, és a szombathelyi rendőrkapitány mellett felmentették beosztásából, Péter Zoltán őrnagyot, Dunakeszi rendőrkapitányát is.

D

r. Mihály István dandártábornok,
Pest
megye rendőr-főkapitánya szeptember 16-án
Tóth Albert alezredest nevezte ki megbízott kapitányként a Dunakeszi Vá-

rosi Rendőrkapitányság irányítására. Az új városi rendőrkapitány kedd délután
mutatkozott be a helyi sajtó képviselőinek. Szakmai
életútjáról elmondta, hogy a
gödöllői pedagógusi pályá-

ját 18 éve váltotta fel a rendőri hívatásra. 1995-től 2002ig a kistarcsai rendőrőrs parancsnokaként szolgált, ezt
követően 2010-ig a Gödöllői Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezető-

je volt. Tóth Albert 2011-től
a gödöllői rendőrkapitány
függetlenített
helyetteseként tevékenykedett.
Az eddigi életutam, tapasztalatom alkalmassá tesz
arra, hogy a Dunakeszi Vá-

rosi Rendőrkapitányságot vezessem – mondta bemutatkozásként, aki fontosnak tartja,
hogy a helyi sajtó és a lakosság értesüljön a változásról,
megismerje szakmai elképzeléseit.

ket 2012 májusában és júniusában adták át. A váci
Baba utcai Bölcsőde udvarán kialakított Tipi-topi Sétaösvényen kisgyerekek ismerkedhetnek az erdők növényvilágával. A Naszályért! Alapítvány és az Egészséges Ifjúságért Alapítvány
együttműködése keretében
QR-kóddal ellátott információs táblákat helyeztek el és
új tanösvény létesült a Naszály-hegyen. Környezettudatos játszótér épült Harkányban, és szelektív hulladékgyűjtési programot indítottak a beremendi oktatási
intézmények.

Új kollégákat nem hozott
magával, számít a régi vezetőkre és az állomány tagjaira, ám a szervezeti átalakítást már elkezdték – jelentette be Tóth Albert, aki a korábbiaktól eltérő munkamorál szerint kívánja vezetni a
rendőrkapitányságot.
A számos változás között
említette pl., hogy október
1-től a lakosság Dunakeszin,
Fóton és Gödön mobil telefonon közvetlenül hívhatja a területen szolgálatot teljesítő
járőrt, amely felgyorsítja az
ügyek intézését.

Iraki építésügyi delegáció Vácott
Az Iraki Köztársaság magyarországi nagykövete, dr. Kasim Askar Hasan Ali vezetésével szerdán építésügyi delegáció látogatott Vácra, hogy megismerkedjen a város épített környezetének történetével, fejlődésével, a „Dunakanyar
szívének” ez irányú terveivel.

A

küldöttséget
a
Városháza
előtt
Mokánszky Zoltán
alpolgármester fogadta, majd a protokolláris ismerkedés alkalmával
Fördős Attila polgármester
köszöntötte a vendégeket,
kiemelve, hogy Vác szívesen osztja meg tapasztalatait e téren is az érdeklődőkkel. Válaszában a nagykövet

örömét fejezte ki a látogatás
segítségével a gyakorlatban
is tapasztalatokat szerezhetnek a dinamikus váci fejlődés szegmenseiről és hazájában ezek alkalmazható
részei szerepet játszhatnak
az újjáépítésbe és a fejlesztésben. Iraki részről a nagykövet ajándékot nyújtott át
a váci polgármesternek, aki
viszonzásként átadta a delegáció tagjainak a városban
tett látogatásra emlékeztető
ajándékcsomagot – számolt
be a város hivatalos honlapja.
Ezt követően a hivatal műszaki osztálya által elkészített, Vác történetét és építészeti múltját, jelenét, jövőjét átfogó prezentációt tekinthettek meg a jelenlévők,
majd egy városi séta alkalmával a település nevezetességeivel
ismerkedhet-

tek meg. A konzultáció során több részleteket taglaló
kérdésre kaphattak választ
a vendégek, végül a látogatás tapasztalatait a városvezetőkkel közösen megtartott
munkaebéden foglalták ös�sze a résztvevők.
A Vácon járt küldöttség
tagja volt: Zuhair Kadhim

Auda Tervezési Főosztályvezető, az Épületek Általános Hatósága részéről Ali Dwen Ankosh, az
Út és Híd Általános Hatóság delegáltja, Akeel Naem
Jleb és Maryam Rashed
Hammood, a Lakásügy Általános Hatósága illetékes
munkatársa
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Folyamatos fejlődés, stabilitás
Mérlegen Göd elmúlt két éve

Néhány napon belül félidejéhez érkezik a 2010-2014-es önkormányzati ciklus, ami jó alkalmat
kínál arra, hogy a helyi közösségek, a településeket irányító képviselő-testületek megvonják
az elmúlt két esztendő mérlegét. A nyaralók és a turisták körében hosszú évtizedek óta a Dunakanyar egyik legkedveltebb települése Göd, melyet az utóbbi években mind többen választanak lakóhelyüknek is. Az 1999-ben városi rangot elnyert település lélekszáma az elmúlt időszak fejlődésének köszönhetően hamarosan eléri a húszezer főt. A változásokról, az eredményekről Markó József polgármesterrel beszélgettünk, aki szerint a sikeres pályázati tevékenység a település fejlődésének egyik záloga.
embere, aki
ugyanakkor
nem tagadja,
büszke arra,
hogy
Göd
ilyen vonzó
az új otthont
keresők körében.
– Földrajzi fekvése és
t er mé s z e t i
kincsei miatt
Göd mindig

– Örömteli számunkra, hogy
gyönyörű természeti adottságainak köszönhetően Göd
nemcsak a múlt században
volt igazán vonzó különösen a
budapesti nyaralók és kirándulók körében, hanem napjainkban is. Ehhez hozzájárulnak az utóbbi években megvalósított infrastrukturális
fejlesztések is – mondja jó érzéssel a város polgármestere. Göd Önkormányzatát immár a második választási ciklusban irányító Markó József
szerint ez a tudatos városfejlesztő folyamat is jelentős
szerepet játszik abban, hogy a
szomszédos Sződ-Nevelek lakói már hosszú évek óta kérik csatlakozásukat Gödhöz.
– Ebbéli elhatározásukat szavazással is megerősítették,
ám a két település a közelmúltig nem tudott megegyezni a
terület átadásáról.
Eddig perben állt egymással Sződ és Göd, de szerencsére felülkerekedett a józan
ész, és a két önkormányzat
peren kívül megállapodott az
átadandó külterületről. Mára
minden akadály elhárult a
2014-es csatlakozás elől, ami
a város életében azt jelenti,
hogy a bennünket választó
Sződ-Nevelek polgáraival és
a folyamatosan beköltözőkkel
együtt Göd lakossága hamarosan eléri a húszezer főt. Ez
nagyon nagy kihívást jelent a
városvezetésnek, hiszen a lakosság növekedését infrastruktúra- és intézményfejlesztéssel is követnie kell az önkormányzatnak – utalt a jövőbeni feladatokra a város első

is kedvelt üdülő- és kirándulóhely volt, de folyamatosan
fejlődő infrastruktúrájának
köszönhetően állandó lakóhelyként is egyre vonzóbb.
Ideális választás azoknak is,
akik Budapesten vagy a főváros környékén dolgoznak, ám
a zsúfolt és zajos nagyváros
helyett inkább egy csendes,
természetközeli lakóhelyre
vágynak. Arra azonban tudatosan felkészülünk, hogy a további lakosságszám-növekedést a város adottságaihoz
igazítsuk, ütemét optimalizáljuk, és mindez tágabb időhorizonton valósuljon meg.

Pályázatok jelentik
a kitörési esélyt
Göd közismert vonzerejét
természeti adottságai, Duna-partja, az országhatáron
túl is népszerű termálfürdője, a települést behálózó kerékpárútja, közkedvelt éttermei, sportcentrumai, hangulatos kertvárosi arculata jelentik. Ebből az is következik,
hogy iparűzési adóbevételei
jóval elmaradnak egy hasonló nagyságú ipari városéitól.
Ezért Göd számára az ésszerű gazdálkodás mellett a sikeres pályázatok jelentik a kitörési pontokat, a gyermek- és
oktatási intézmények bővítésének, korszerűsítésének lehetőségét.
– Arra koncentrálunk, hogy
minél eredményesebben sze-

repeljük a pályázatokon. Tavaly adtunk át egy nagyon
szép és korszerű, hetvenöt férőhelyes új óvodát, amelyhez
százmillió forintot nyertünk
pályázaton. A beruházáshoz
a város hozzávetőleg ugyanennyi önerőt biztosított. További százfős óvodaépítésre is pályáztunk, ennek elbírálása még folyamatban van.
Bízom benne, hogy támogatásra méltónak ítélik a pályázatunkat – fogalmaz optimis-

tán Markó József polgármester, aki nagyon büszke arra,
hogy a város mindkét általános iskolája – a Németh László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a nyelvi tagozatos Huzella Tivadar Iskola – országos viszonylatban is
kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munkát végez. Ennek köszönhetően sok gyerek
jár hozzájuk a környező településekről, sőt, néhány még
Budapestről is.
Arról is említést tesz a polgármester, hogy az Országgyűlés döntése révén – amely
lehetővé tette a társasági adó
sportcélú felajánlását – a Gödi
Sportegyesületnek juttatott
adóforintokból nemrégiben
öltözők, sportpályák fejlesztésére nyílt lehetőség a városban. A további tervek között
szerepel egy vízilabda-medence kialakítása is a termálfürdő területén. A közelmúlt fejlesztéseiről szólva a városvezető beszámolt arról is, hogy
az alsó- és a felsőgödi Dunaparton is szabad strandot alakítottak ki, amely Szob és Budapest között egyedülálló.

Két év alatt
550 milliót fordítottak
fejlesztésekre,
útépítésekre
A lakossággal napi kapcsolatot ápoló képviselők jól érzékelik azokat a városfejlesz-

tési igényeket és elvárásokat,
amelyek megoldása jelentős
hatással van a gödiek közérzetére. A lakók nagy többségének igényeire fókuszálva az elmúlt két esztendőben
550 millió forintot fordítottak
Gödön út- és járdaépítésekre, csapadékvíz-elvezetésre,
parkok rendezésére, óvodafejlesztésre, gyalogos vasúti
átjáró kialakítására. – A félmilliárdot meghaladó városfejlesztéshez 360 milliót saját
erőből biztosított az önkormányzat, a többit pályázati
pénzekből és egyéb forrásokból teremtettük elő – mondta
el a polgármester.
Mint azt Markó József beszélgetésünk során többször
is hangsúlyozta, a város intézményeinek kiegyensúlyozott működtetése mellett jelentős figyelmet és anyagi forrást koncentrálnak lakókörnyezetük ápolására, a város
közösségi tereinek felújítására. – Célunk, hogy a gödiek,
a városunkat felkereső turisták, az itt pihenő üdülővendégek és a létesítményeinket
igénybe vevő sportolók egyaránt jól érezzék magukat.
Hogy csak egy példát említsek: öröm látni, hogy a fiatalok és a felnőttek körében milyen nagy népszerűségnek örvend a közelmúltban újjáépített Kossuth tér. Lehetőségeinkhez mérten saját forrásból
egymás után felújítjuk a város
többi kisebb-nagyobb terét is.
A városvezető elégedett az
elmúlt két esztendőben végzett munkával, ám nem titkolja, hogy az önkormányzat
eredményességére hatással
van a korábbi évekről örökölt
adósság törlesztése, amelynek kiváltására 2006-ban kötvénykibocsátására kényszerültek. – A város adósságát folyamatosan törlesztjük, azóta
újabb hitelt nem vettünk fel.
Göd jelenlegi pénzügyi helyzete stabil, de a svájci frankos
kötvénykibocsátás megemelkedett árfolyamon történő
visszafizetése behatárolja a
fejlesztési lehetőségeket. Szerencsére ennek ellenére nincs
gond a számlák kifizetésével,
ám a takarékos gazdálkodásra, a lehetséges megtakarítások feltárására kiemelt figyelmet fordítunk.
A gödi városházán ezt tekintik a következő két esztendő egyik legfontosabb feladatának, amelyhez – a jövő
évi költségvetés előkészítése
mellett – olyan közeli teendők
társulnak, mint a 2013. január

1-jétől újrainduló járási rendszerbe való zökkenőmentes
beilleszkedés, a kistérségi feladatok hatékony és racionális
megoldása.

Januártól Göd
a Dunakeszi járáshoz
tartozik
– Göd életében 2013. január 1-je két szempontból is jelentős mérföldkőnek számít,
hiszen közismert, hogy a magyar közigazgatás újraszervezéseként létrejönnek a járások. Göd a korábbi évtizedekben a váci járáshoz tartozott.
Az új rendszerben a szomszédos Dunakeszi központú járáshoz került át, Fóttal és
Csomáddal együtt. A négy település januártól egyazon országgyűlési választókerülethez is tartozik. Az új járási
hivatal számos feladatot átvesz az önkormányzatoktól
és a polgármesteri hivataloktól, melyekre ezekben a hetekben készülünk fel. A feladatok
tengerében annyi előnyünk
van, hogy a Dunakeszi Kistérségi Társulás tagjaként már
évek óta együttműködtünk az
említett településekkel, s a vezetőkkel korrekt szakmai és
emberi kapcsolatokat sikerült kialakítanunk. Ez mindenképpen megkönnyíti a beilleszkedést az új járási és választókerületi struktúrába.
Markó József fontosnak
tartotta hangsúlyozni, hogy
a közigazgatási és a választókerületi átalakulásokkal járó
feladatok megoldásának időszakában is nagy energiákat
mozgósítanak az önkormányzat gazdasági erőpotenciáljának növelésére, a bevételi források bővítésére.
– Jelentős szerepet szánunk
a termálvíznek, amely ásványvíz és gyógyvíz minősítéssel is rendelkezik. Az egész
évben nyitva tartó termálstrand kellemes kikapcsolódási lehetőséget nyújt a helyieknek és az ide látogatóknak
is. A Duna közelsége természetesen a vízi sportok népszerűségének is kedvez a településen: a kajakozók, a kenusok régóta előnyben részesítik a folyó gödi szakaszát.
Kevés pénzünk marad ugyan
fejlesztésre, de a stabilitást
értékelik az emberek – hangsúlyozta a polgármester, hozzáfűzve, hogy a helyi adók, a
városi szolgáltatások árai a
környezethez mérten nem ma-

gasak. Az alkotó, városfejlesztő munkát segíti, hogy a képviselő-testület tevékenységét
nem forgácsolják szét a pártpolitikai csatározások. Politikailag a város teljesen stabil,
konfliktusok nincsenek. Vannak viszont kiválóan működő
civilszervezetek, amelyekkel
a város kiegyensúlyozott, jó
kapcsolatot ápol. Mindannyian büszkék lehetünk az országos viszonylatban is kimagasló gödi sportéletre. Az utánpótlás-nevelés, a tehetséggondozás színvonalát mi sem
fémjelzi jobban, mint az itt felnevelkedő két kiváló gödi kajakos, városunk díszpolgára, a háromszoros olimpiai
bajnok Kammerer Zoltán és
Kulifai Tamás londoni olimpiai ezüstérme. Gödhöz hasonlóan méltán büszke rájuk
az egész ország – zárta nyilatkozatát Markó József polgármester, aki bízik abban, hogy
a város két újabb eredményes
év előtt áll.
Vetési Imre

Gödi
sportcsarnokok
bérleti lehetőségei:
Balázsovits János
Sportcsarnok
hétköznap 20.00-22.00 között 7.700,- Ft/óra
hétvégén 08.00-22.00 között 8.800,- Ft/óra
minden nap 22.00 után
4.400 Ft/óra
Huzella Tivadar
Tornacsarnok
hétköznap 20.00-22.00 között 5.500,- Ft/óra
hétvégén 08.00-22.00 között 6.600,- Ft/óra
minden nap 22.00 után
3.300 Ft/óra
Németh László Kisterem
hétköznap 21.00-22.00 között 3.300,- Ft/óra
hétvégén 08.00-22.00 között 3.300,- Ft/óra
minden nap 22.00 után
1.700 Ft/óra
Rendezvényekre a csarnokok egyedi megállapodással bérelhetők.
Érdeklődni a 06-30/9779687 számon Halmai Gábor
létesítményvezetőnél, vagy
személyesen a helyszínen
lehet.
Mindenkit szeretettel várunk!
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AUTÓMENTES NAP A MOBILITÁSI HÉTEN
A váciak is jó irányba mozdultak

Idén szeptember 16. és 22. között került megrendezésre az Európai Mobilitási Hét, amelyhez a hagyományok szerint igen sok magyarországi település - köztük Vác is - csatlakozott. A "Dunakanyar szívében" péntek reggel, Mokánszki Zoltán alpolgármester megnyitójával vette kezdetét a városi rendezvény.

A

z idei programsorozat mottója:
"Mozdulj a jó irányba!" Az egyhetes kampány célja az volt, hogy az
önkormányzatokat a fenntartható közlekedést szolgáló intézkedések bevezetésére ösztönözze, és a gépkocsin kívüli
egyéb járművek - min pl. a kerékpár - használatára hívja fel a figyelmet - mondta többek között a péntek reggeli megnyitón a Városháza dísztermében az összesereglett fiatalok és tanáraik előtt Mokánszki Zoltán.
A város alpolgármestere bejelentette, hogy
olyan programokat, vetélkedőket szerveztek, amelyekben az óvodás korúak is megtanulhatják a biztonságos közlekedés szabályait, akik figyelmét igyekeznek ráirányítani az környezetbarát, alternatív közlekedési módokra is.
Mokánszki Zoltán szólt arról is - a felnőttek felé fordulva - hogy a Mobilitási Hét napjain a vonatokon ingyenes a kerékpárszállítás, akik pedig felmutatják az érvényes
gépjármű forgalmi engedélyüket, azok a
rendezvény záró napján, szeptember 22-én
díjmentesen utazhatnak a vonaton. Az alpolgármester reményét fejezte ki, hogy a fiatalok - óvodások, általános és középiskolások - számára sok hasznos információval
szolgálnak a Mobilitás Hét váci programjai,
melyekhez mindenkinek élményekben gazdag részvételt kívánt.
Az Autómentes Napon Vácott is különböző rendezvényeket, bemutatókat, versenyeket szerveztek, melyek az alpolgármesteri megnyitó után azonnal elkezdődtek a
Tourinform Irodánál, a strandfürdőben, a
Duna-parton és a többi helyszínen.
A jó hangulatú rendezvényén zárásaként
a programokban nagy lelkesedéssel résztvevők jutalomban részesültek, de mint azt
többen is kiemelték, a legfontosabb az volt,

2. Deákvári főút csoportja
3. Diófa utcai óvoda csoportja és a Nyár
utcai óvoda csoportja
Vác Város Önkormányzata köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adományaikkal
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez:

hogy együtt voltak a jó levegőn, élvezhették
a versenyzés örömét.
AUTÓMENTES NAP NYERTESEI
Középiskolai csoportok:
1. I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola
2. Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
3. Selye János Humán és Zeneművészeti
Szakközépiskola
4. Madách Imre Gimnázium
Általános Iskola alsó évfolyam:
1. Földváry Károly Általános Iskola

2. Juhász Gyula
Általános Iskola
3. Árpád Fejedelem Általános Iskola
Általános Iskola felső évfolyam:
1. Földváry Károly Általános Iskola
2. Juhász Gyula Általános Iskola és Petőfi
Sándor Általános Iskola
3. Árpád Fejedelem Általános Iskola
Óvodai csoportok:
1. Vám utcai óvoda csoportja

FÉMSZER Kft, Penomit Zrt, Kalapács Kft,
Speed Rally Team S.E:, Stolcenberger bútor és Center Pub & Cafe, Viking Játékbolt,
Csocsaj Pékség, Megcsi-Pipi étterem, Dunakanyar Könyvesbolt, Club Mouseoleum ,
Pingvin cukrászda, Deákvári OÁZIS fagyizó
és cukrászat, Floch Cukrászat, Halászkert
Étterem, MNG Kft., RST Kft., Irisz csempe
Kft., Mediterrán Fruits Kft., Profi Fitness Mező A Váci Központi
Piac kereskedői, őstermelői, tulajdonosai is támogatták a váci Mobilitási Napot, akik segítségét köszöni az Önkormányzat: Várkonyi
Zsombor, Glázer Istvánné-kupola
ételbár, Terényiné Tímea-Biobolt,
Varga Péter-Ínyenc Kuckó, Szűcs
Tamás-Vecsési
savanyúság,
Ivanov Gyuláné-Anikó cipőbolt,
Kurchbaher Dávid-halbolt, Megyeri Viktor és Brenner Andráseper őstermelő, Nagyné Judithlakástextil, Olcsó Bazár, Kovács
Tamás-gyümölcs őstermelő, Tóth
Lászlóné-virágos, Varga Ferencné
hurka-kolbász, Csernák Istvánházi füstölt, Pallos Pál-konyhafelszerelés, Kosik Vendelné-virág, Gulyás Józsefzöldség-gyümölcs őstermelő, Bodonyi Gyula zöldség-gyümölcs őstermelő, Katona Ervin- virágbolt, Bereczkiné Fehér Mártafehérnemű bolt,Bogdán Sándor-zöldség
gyümölcsbolt.

Felnőttképzési nyilvántartási szám:
01-0030-05

A Dunakeszi Városi Polgárőrség
szervezésében kedvezményes áron

BIZTONSÁGI ŐR

(OKJ 31 861 01 1000 00 0 00)

képzés INDUL!

A tanfolyam helye:
Dunakeszi Rendőrkapitányság
Kezdési időpontja:
2012. szeptember 30-án 9 órakor
A képzéssel párhuzamosan már
BIZTONSÁGI ŐR végzettséggel
rendelkezők részére

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÓ
(31 861 01 0001 31 06)

ráépülő képzést is indítunk!
Az előadások szombati és vasárnapi
napokon kerülnek megtartásra.

Moduláris képzés!

A tanfolyam az egész országra
érvényes OKJ képesítést nyújt!

Részletfizetési lehetőség!
Igény esetén
fegyveroktatás, vizsgáztatás!
Hölgyek jelentkezését is várjuk!

Részletes felvilágosítás:
06-20/532-33-85
06-20/548-33-43
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
01-0030-05

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Szüreti Lovasfesztivál Gödön
Hatodik alkalommal került megrendezésre szeptember 22-én Gödön a Szüreti Lovasfesztivál, bogrács-főző
verseny és családi sportnap. Idén az események két helyszínen zajlottak: a futóversenyeket és a Városi Utánpótlás Kupa futballmeccseit a GSE pályán és a kiserdei ligetben tartották; míg a főzőversenynek, a színpadi programoknak, gyermekjátékoknak valamint a lovas felvonulás végállomásának a Feneketlen tó alatti rét
adott otthont.

E

nnek
ellenére,
vagy pont emiatt rekord számú
résztvevője volt a
rendezvénynek, mely komoly érdeklődésre tart számot a környező településeken is. Idén a gödiek mellett többek között Sződről,
Rátótról,
Őrbottyánból,
Vácról, Kosdról érkeztek
lovasok, több mint ötvenen, s tizenöt felett volt a
hintók, lovas kocsik száma. A főzőversenyen tizennyolc csapat indult, Göd
Bográcsmestere 2012-ben
Erdőkürt csapata lett a túrós, káposztás és lecsós
sztrapacskával, második
helyen a gödi Kuktabarátok végeztek palócgulyásukkal, harmadik a szintén
helyi Fenyves u. Team lett,
toroskáposztával. A színpadon is színes programot
adtak a helyi és környékbeli hagyományőrző és tánccsoportok; a gyerekek örömére a nap folyamán háromszor volt kismalac-fogó
verseny, s a tombola fődíja
egy kiscsikó volt Plaszon
György felajánlásából.
A szüreti forgatagban nagyon sokan keresték fel a
Gödi Körkép sátrát, melyben a szerkesztőség munkatársai ízletes étekkel,
szeretetteljes vendéglátással fogadták az érdeklődőket, akik a jó hangulatú beszélgetések közben bepillantást nyerhettek a lap készítés kulissza titkaiba is.
A fesztivál alkalmával az
alsógödi GSE-pályán, a li-

getben és a kiserdőben
rendezte
Wagner László és
csapata a Szüreti
Családi Sport Délelőttöt. A gyermekeknek kiírt labdarúgó
VUK-kupán
a legtöbb fiatalt a
Huzella iskola mozgatta meg. A futószámok
alkalmával 10 kategóriában hirdettek győztest a
szervezők.
- Hálásak vagyunk a Művelődési Ház és a Városháza támogatásáért, a gödi
vállalkozók nagylelkűségéért. Habár rendezvényünk
egyre nagyobb népszerűségnek örvend, szeretnénk

továbbra is politikamentesen, családi és baráti összefogásból megszervezni, megőrizve hagyományőrző célját – nyilatkozta a szervezők nevében Karneválné
Gusztos Ildikó.
V. K.
Fotó: Bea D orottya

ALMAVÁSÁR

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

szeptember 27-től!

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

ÉRDEKLŐDNI: 8-16 óráig lehet.

Telefon: +36-30/ 456-5678
+36-30/984-9336, +36-30/385-0161

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail: keszipress@invitel.hu
Tervezőszerkesztő:
Tamás László
Nyomda:
PAUS Print Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail: keszipress@invitel.hu
vetesi.imre@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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Ellenfelek
a Bajnokok Ligájából

Világsztárok ellen a váci férfi kézilabdások

Fotó: Dusza Tibor

A bajnoki nyitányon még csak a szemöldöküket húzták fel a magyar kézilabdabarátok
az újonc Váci KSE remek balatonfüredi helytállása után, ám a város sporttörténetének
első hazai NB I-es férfi kézilabda bajnokijának eredménye hallatán a sportág ismerői
egyöntetűen kapták fel a fejüket. A vesztes Csurgó rögvest edzőt is váltott…

NEMZETKÖZI MILITARY VERSENY

a Kincsem Parkban és Alagon

Nagyszabású nemzetközi lovastusa versenyt rendezett a Kincsem Nemzeti
Kft. szeptember 21. és 23.
között a Kincsem Parkban
és Alagon. A díjlovaglás és
a díjugratás Budapesten
került megrendezésre, míg
a terepversenyt, szombaton az alagi tréningpályán
tartották, melyre nagyon
sok néző volt kíváncsi.

A

z elmúlt hónapokban az öreg akadálypálya
nyomvonalát is érintve
olyan cross pálya nőtt ki földből, amihez hasonló kevés
van a régióban, így jó esély
van arra, hogy a közeljövőben Alagon világversenyekre is kvalifikáló három csillagos versenyt lehessen rendezni. Ezzel a fejlesztéssel
nyugodtan kijelenthető, hogy
a galopp versenyekre készülő telivérek mellett az egyik
olimpiai szakág lovai is egyedülálló létesítményhez jutottak – írta a verseny felvezetéseként Pécsi István, a lósport

legismertebb hazai szakkommentátora.
Akik szombaton kilátogattak az Európa-hírű pályára saját szemükkel is meggyőződhettek, hogy valóban
csodát tettek a honi lósport
szakemberei az alagi pályával. A Kincsem Nemzeti Kft.
és Dunakeszi-Alag méltán
lehet büszke a csodálatos
adottságokkal rendelkező,
gyönyörű környezetben elterülő, a magyar lóversenyzést
egy évszázada szolgáló alagi
pályára.
Alag kitűnő adottságainak
köszönhetően már a pályaavató versenyre is magyar
viszonylatban szépszámú 24
nevezés érkezett a két nemzetközi kategóriára. Mindkét
nemzetközi versenyszámra,
az egy, illetve kétcsillagosra is a világ egyik leghíresebb pályaépítője, Alexander
Ronald tervezte az akadályokat. A skót szakember jegyzi többek között az idei korosztályos EB pályát is Lengyelországban, így a nézők
nem akármilyen látványra, a
versenyzők pedig kihívásokra számíthattak. Ronald úr
nem titkolt célja, hogy a Közép- európai lovasok már hazai pályán találkozhassanak
olyan feladatokkal, amelyek
a kontinensversenyeken várják őket, ezzel segítve a felkészülésüket. A sikeres főpróba
esetén akár már jövőre több

tucat külföldi lovas érkezhet
hazánkba, ami gazdaságilag
is megalapozhatja a verseny
jövőjét, arról nem beszélve, hogy egy galopp versenynappal kombinálva ismét nézők ezreit csábíthatja az alagi
„Nyári” pályára.
- Erre minden esélyünk
megvan, hiszen a skót szakember tervei alapján hazánk
legelismertebb pályaépítője, Jobbik Ákos vezetésével
munkatársaink Európa egyik
legszebb pályáját építették fel
Alagon – mondta Bus Antal,
a Kincsem Nemzeti Kft. Alagi
Tréningközpont vezetője.
A verseny pénteken a díjlovaglással kezdődött a Kincsem Parkban, szombaton
pedig Alagon - az előre jelzettől némileg később – terepversennyel folytatódott,
amely az újjávarázsolt, gyönyörűen felépített pályán
rendkívül látványos vetélkedést hozott a közönség örömére.
A három napos versengés záró viadalát, a díjugratást vasárnap rendezték a
Kincsem Parkban. A hétvégi
nemzetközi military verseny
Egyed László kiemelkedő sikerét hozta, aki az egy és kétcsillagos versenyszámban is
az élen végzett megelőzve a
honi versenytársak mellett
az osztrák és cseh lovasokat.
Vetési Imre

A

nyári bajnoki sorsolás
semmiképpen sem volt
váci-barátnak nevezhető, hiszen az elmúlt bajnokság
első hat helyezettje várt Rosta István vezetőedző gárdájára az első hat fordulóban. Így
aztán a tavalyi negyedik csurgóiak 26-25-ös legyőzése után
következhetett a mieink számára egy Bajnokok Ligájahét. Csapatunk előbb a nyáron tovább erősödött és a BLben a négyes finálét célul kitűző MKB Veszprém Arénájába
látogatott. Persze esélytelenül, de reménykedve egy tisztes helytállásban.
A hatvan perc külön érdekessége egy családi párharc
volt: először nézhetett szembe pályafutása során a világ
egyik legjobb játékosa – az
olimpiai előtt hazatért – veszprémi Nagy László és a váciakhoz a nyáron igazolt kapus, az
átlövő öccse, Nagy Levente.
(Volt is gondja a meccstudósítónak, hiszen ezúttal nem volt
elegendő az azonos vezetéknév után a keresztnév kezdőbetűjének feltüntetése, hiszen
az is azonos…) Maga az összecsapás a papírformának megfelelően nem hozott izgalmakat: a hazaiak mindkét félidőt
hét góllal nyerték és végül 3925-re nyertek.
A szerdai veszprémi utazást
követően szombaton már a
teltházas váci sportcsarnok
volt a helyszíne a VKSE újabb
szép feladatának. Ezúttal is
szinte csak válogatott játékosokkal felálló, BL-szereplésre
készülő ellenféllel szemben
kellett felvenni a harcot. Már
a bemelegítésnél ámulhatott a
publikum – ilyen testfelépítésű kézilabdázókat eddig csak
a tévében láthattak, testközelből csak nagyritkán. Ennek ellenére a lelkes bízta-

tást meghálálva a Vác az első
félidőben teljesen egyenrangú félként játszott és komoly
lehetősége volt arra is, hogy
döntetlennel zárja a félidőt. A
folytatásban aztán felülkerekedett az erő, a tudás és a rutin: a vendégek 38-26-ra nyertek.
A kiemelkedő ellenfelekből
újabb kettő következik a sorban, ám az eddig látott teljesítmény alapján a drukkerek
joggal bízhatnak abban, hogy

a csapat elérheti célját: meghosszabbítja élvonalbeli tagságát. Ebben az esetben pedig
hosszabb távon is büszkék lehetnek Vácott arra, hogy azon
ritka magyar városok közé
tartozik a „Dunakanyar szíve”, ahol a kézilabdasport női
és férfi szakágában is a legjobbak mezőnyében szerepel
a város reprezentáns együttese.
Kereszturi Gyula

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

