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AZ EMBERI ÖSSZEFOGÁS 
GYŐZEDELMESKEDETT 

A HATALMAS 
VÍZ FELETT 

A szakemberek szerint az évszázad legnagyobb dunai 
árhulláma vonult végig ezekben a napokban Európán. 
Napok óta tart az ember gigászi küzdelme a természet 
erőivel. Ezrek védik otthonaikat Németországban, Szlo-
vákiában és hazánkban. A soha nem tapasztalt áradás-
hoz fogható az emberi összefogás. A Dunakanyarban 
élők is egy emberként siettek a gátakra, akik éjjel-nap-
pal ezer számra töltötték a homokzsákokat. A példaér-
tékű összefogásnak és szervezettségnek köszönhetően 
sikerrel vívták meg küzdelmüket a hatalmas vízzel… 
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Vácnál 804 centiméteren tetőzött a Duna

NAGYMAROS kontra DUNA: négy-null

Fördős Attila polgármester: Köszönet a példaértékű összefogásért

Nagymaroson kétszer volt gátszakadás az árvíz alatt. A Duna vasár-
nap 751 centiméternél tetőzött, ami majdnem 40 centiméterrel meg-
haladta az eddig mért legnagyobb szintet. Petrovics László a telepü-
lés polgármestere végig a fronton volt.

Vácnál vasárnap este 804 centiméteres magasságon tetőzött a Duna. A több napos védekezés során 350 
ezer homokzsákot és 4800 köbméter homokot használtak fel az árvízi védekezők. A hatalmas víz nem 
tudta áttörni a gátat, szerencsére csak 14 embernek kellett ideiglenesen kiköltöznie otthonából. A véde-
kezés idején egy kisebb sérülés kivételével nem történt baleset. A lassú apadással együtt megkezdőd-
tek a helyreállítási munkálatok.  

– Hogyan értékeli a város összefogá-
sát az árvíz ideje alatt?

– Hát egyszerűen fantasztikus 
volt – mondja a polgármester. – 
Emberfeletti volt, ahogy összefog-
tak az emberek: a gáton dolgozó ve-
zetők, a zsákolók, a háttérben segí-
tők, az élelmezésben résztvevők, a 
szakmai vezetés, a fuvarozók, egy-
szerűen mindenki. Most már nyu-
godtan ki merem jelenteni, hogy se-
gítségükkel sikerült a legnagyobb 
árvizet elhárítani úgy, hogy komoly 
veszteség nincsen. Akinek bement 
a házába a víz, annak nyilván van 
vesztesége, de a település szem-
pontjából nagyon pici kárral meg-
védtük Nagymarost.

– Volt-e olyan pont, amikor úgy 
érezte, hogy elvesztette a város a har-
cot a Duna ellen?

– Nem, ezt soha nem éreztem. 
Én abban bíztam, hogy jó a terve-
zés, hogy jó a vezetés, jó a szerve-
zés, és nagyon jó a háttérerő. Tehát 
minden szinten nagyon jók az em-
berek, akik részt vesznek a védeke-
zési munkában. Mindezeket együtt-
véve én végig nyugodt voltam.

– Hány embert kellett végül kitelepí-
teni lakhelyéről?

– Hetvenhárom fő kitelepítésére 
került sor. Többségük rokonoknál, 
barátoknál, ismerősöknél szállt 
meg átmenetileg, három főt kellett 
elhelyeznünk az iskolában és gon-
doskodni ellátásukról. Most a víz-
szint csökkenésével kezdenek visz-
szatérni a lakók otthonaikba, kez-
dik a takarítást, fertőtlenítést. 

– Többször elhangzott a híradások-
ban, hogy a készülő mobilgát nem se-
gítette, hanem hátráltatta a védeke-
zést. 

– Mind a kettő igaz, csak külön-
böző szakaszokon. Például a Pano-
ráma parkolótól a csónakházig ott 
segítette, hiszen a meglévő alépít-
ményt tudtuk használni. 

A felsőrészeken, ahol még nem 
épült meg a beton védvonal, ott pe-
dig hátráltatta, mert rá kellett segí-
teni homokzsákkal. 

– Mennyi zsák fogyott a védvonal 
kiépítésénél?

– Összesen 325 ezer zsákot hasz-
náltunk fel – mondja végezetül 
Petrovics László polgármester.

Furucz AnItA

Fotó: Ivor AndreA 
és HeIncz András

A városban összehangolt és 
szervezett volt az árvízi vé-
dekezés, a lakosság tájé-

koztatása, amely nagyban volt kö-
szönhető annak, hogy Fördős At-
tila polgármester és Deákné dr. 
Szarka Anita jegyző naponta tar-
tott sajtótájékoztatót, melyen be-
számoltak az aktuális helyzetről, 
a védekezés feladatairól, a védel-
mi bizottság döntéseiről. Az önkor-
mányzati, az állami szervezetek és 
árvízvédelmi szakemberek össze-
hangolt tevékenységének, a védeke-
zésben résztvevő önkéntesek szá-
zainak köszönhetően sikerült meg-
védeni a várost az évszázad dunai 
áradásával szemben. A legintenzí-
vebb védekezésre a Diadal téren, a 
Földváry téren, a Hegyes-toronynál 
és Kisvácon volt szükség. 

A tervszerű árvízi védekezés elle-
nére is előfordult, hogy a város kü-
lönböző pontjain buzgárok kelet-
keztek. A Duna hatalmas nyomá-
sa következtében négy alkalommal 
rövid időre megcsúszott a védmű a 
Hegyes-toronynál, melynek további 
terjedését a gyors és hatékony rea-
gálással sikerült megakadályozni. 

Az árvíz elöntötte a Duna-parti 
sétányokat, a börtön udvarát, a Di-
adal tér környezetében a sportpá-
lyát, melyen óriási erőfeszítéssel 
védték a műfüves pályát. A Diadal 
tér környékén jelentős volt a talaj-
víz, ahol nehéz volt kezelni a felszí-
ni vízhelyzetet. Több buzgár oko-
zott problémát. 

A napi sajtótájékoztatókon a pol-
gármester és a jegyző - a szakmai 
feladatok ismertetése mellett - min-
den alkalommal a legnagyobb elis-
merés hangján nyilatkozott a véde-

kezésben résztvevő katonák, rend-
őrök, tűzoltók mellett a lakosság 
példás helytállásáról, a diákok ak-
tív munkájáról, melyet az országos 
irányító központban is példásnak 
neveztek.    

Rászolgáltak az elismerésre a vé-
dekezésben résztvevő váciak és a 
hozzájuk csatlakozott fővárosi és 
más településekről érkezett önkén-
tesek, akik példát mutattak önzet-
lenségből, társadalmi felelősség-
vállalásból.  

E rendkívüli összefogás ellené-
re is elöntötte a Duna a part men-
ti sétányokat. A védelmi bizottság 
június 9-i reggeli ülésén döntés szü-
letett arról, hogy a Liszt Ferenc sé-

tány, az Ady Endre sétány és a Jó-
zsef Attila sétány épületeiben élő-
ket ideiglenes lakóhelyelhagyásra 
kötelezik, amit az érintett mintegy 

150 polgárral közöltek. A kénysze-
rű döntés miatt a polgármester a 
lakók iránti együttérzését hangsú-
lyozta, akik megértését és együtt-
működését kérte, ám azt is kiemel-
te, hogy a védekezés során minden-
nél fontosabb az emberi élet meg-
óvása. Bejelentették, hogy az épü-
letekben hagyott vagyontárgyakat 
a rendőrség folyamatosan védi. 

Június 9-én, vasárnap este pár 
órás stagnálás után 804 centiméte-
ren tetőzött a váci szakaszon a du-
nai ár. A helyi katasztrófavédelmi 
tervben szereplő 70 ingatlanban élő 
152 ember helyett szerencsére csak 

7 ingatlanból 14 főnek kellett ideig-
lenesen kiköltöznie Liszt Ferenc sé-
tányon lévő otthonából. 

Hétfőn reggel hat órakor már 8 

méteres szint alatti értéket mértek 
és délelőtt további 6-7 centimétert 
apadt a Duna. Kedden gyorsult az 
apadás, így a kitelepítést érintő hét 
ingatlanba visszaköltözhettek a la-
kók. 

A védelmi bizottság legutóbbi ülé-
sen megállapításra került, hogy az 
eddigi védekezési mechanizmus az 
ilyen hatalmas áradással szemben 
nem lesz elegendő. Az árvízi helyzet 
és védekezési megoldások elemzé-
sének ismeretében minden bizony-
nyal új védelmi tervet kell megha-
tározni a pályázaton elnyert mobil-
gát-rendszer figyelembevételével. 

A közutak egy része veszélyezte-
tetté vált. Állapotuk felmérése ér-
dekében a terhelésmérő műszert 
kért Vác és a víztől mentesült ré-
szeken azonnal megkezdődnek a 
mérések. 

A vízügyi előrejelzések bíztatóak, 
úgy tűnik, az apadás gyorsulni fog. 
A helyreállítási munkálatok azon-
ban akár több hetet is igénybe ve-
hetnek. 

Fördős Attila polgármester a jú-
nius 10-i sajtótájékoztatón ismé-
telten köszönetet mondott az ár-
vízi védekezésben résztvevőknek. 
Mint mondta: „A szervezettségnek, 
a szakszerűségnek és a nagy oda-
adásnak köszönhetően Vácott nem 
történt nagyobb katasztrófa, így 
összességében nagyon jónak érté-
kelem az árvíz elleni védekezést.” 
Egyben reményét fejezte ki, hogy 
az utóbbi napokban tapasztalt ösz-
szetartás, lokálpatriotizmus meg-
marad a következő időszak hétköz-
napjain is.

v. I.
Fotó: KeszIPress

A város polgármestere és jegyzője naponta tartott sajtótájékoztatót 
a lakosság tájékoztatása érdekében
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130 ezer homokzsákkal védték Sződligetet
Az évszázad legnagyobb dunai 
áradás elleni védekezésből kivet-
te részét Sződliget apraja-nagy-
ja. Egy emberként vívták küzdel-
müket a természet erőivel, akik 
segítségére siettek civil közös-
ségek, rendőrök, katonák, he-
lyi vállalkozók, Sződ és Vácrátót 
önkormányzatai, de voltak, akik 
Solymárról és Kosdról érkeztek.   

A zöld erdővel övezett 2-es 
számú főúton napról nap-
ra emelkedett a vakítóan fe-

hérlő homokzsákokból emelt gát a 
szorgos kezeknek köszönhetően. 
Civilek, rendőrök, a helyi polgár-
mesteri hivatal vezetői és munka-
társai, a környező településekről ér-
kezett önkéntesek éjjel-nappal váll-
vetve dolgoztak, hogy megmentsék 
a községet a természet pusztító ere-
jével szemben. Férfiak és nők, fia-
talok és idősebbek egyaránt lapá-
tolták a homokot, építették a több 
száz méteres védvonalat az alkalmi 
„főhadiszállássá” alakított állator-
vosi rendelőbe települt helyi védel-
mi parancsnokság irányításával. 
Mások az előkészítésben, a kiszol-
gálásban serénykedtek. 

- Sződ Polgármesteri Hivatalának 
valamennyi dolgozója itt van a gá-
ton. Segítjük a védekezést. A höl-
gyek a szendvicseket készítik, ki-
szolgálják a hivatal műszaki alkal-
mazottait és a közmunkásainkat. 
Rajtunk kívül közel harmincan jöt-
tek még a faluból, akik segítik az 
árvízi védekezést – tájékoztatott 

Hertel László, a szomszédos tele-
pülés polgármestere, aki közben 
szorgalmasan lapátolta a homokot.  

- Sződ és Sződliget önkormány-
zata mintegy tíz éve fűzte szoro-
sabbra az együttműködés szálait. 
Az előző polgármesterekkel is na-
gyon jó szakmai és emberi kapcso-
latot ápoltunk, amely Juhász Béla 
polgármester úrral is hasonló. Se-
gítjük egymást - nemcsak az ilyen 
nehéz időkben – hiszen mindkét 
település polgárainak ez az érde-
ke. Példaként említhetem a közös 
pályázatokat vagy a vasútállomás 
mellett épített P+R parkolót – utalt 
a kölcsönös előnyökkel járó együtt-
működésre Hertel László. 

A romboló erővel hömpölygő ár-
ral szemben - a közel harminc fo-
kos melegben -„harcoló várvédők” 
beszélgetéseiből és tréfáiból is ki-
csendült, hogy erős szálakkal meg-

erősített emberi kapcsolatokból 
táplálkozik a községet védők le-
győzhetetlen elszántsága.    

Sződliget lakói és vezetői egymást 
bíztatva és segítve készültek az év-
század legnagyobb árvízének elhá-
rítására.  A helyzet napról napra 
változott, a gát magassága és szé-
lessége az országos katasztrófavé-
delmi központból érkezett informá-
ciók alapján növekedett. - Napon-
ta 300-350 sződligeti lakos veszi ki 
részét a védekezés munkálataiból, 
akik érzik, hogy most minden ed-
diginél nagyobb összefogásra van 
szükség – mondta június 6-án a gá-
ton Juhász Béla polgármester, aki 
nagyon bízott a falu közössége és a 
településre érkezett „felmentő se-
reg” erejében…

S az összefogást, az elszánt és ki-
tartó munkát, a szakmai hozzáér-
tést siker koronázta. Sződliget lakói 

és segítőik megvédték a települést. – 
Az évszázad dunai árhulláma június 
9-én tetőzött Sződligetnél. A víz 18 
cm-re volt a gát magasságától. Meg-
úsztuk! – Ezt már június 11-én, kedd 
délután jelentette ki már jóval keve-
sebb ránccal a homlokán a település 
polgármestere. Juhász Béla értékelő 
nyilatkozatában elsőként az embe-
rek összefogását méltatja, akik két 
nap alatt felépítették a gátat. 

– A védekezésben résztvevők kö-
zel 130 ezer zsákot töltöttek meg 
homokkal, akik között – a napi több 
száz civil önkéntes mellett – 58 tűz-
oltó, 50 hivatásos katona, a Kataszt-
rófavédelmi Oktatásai Központ 47 
hallgatója és 5 fő fogvatartott volt. 
Összesen 2 ezer köbméter homokot 
mozgattak meg. A már említett te-

lepüléseken kívül Alsónémedi Köz-
ség – mint tiszteletbeli testvértele-
pülésünk – négyszer hozott 350 db 
szendvicset, 300 liter ásványvizet, 
300 db süteményt. Volt olyan - ne-
vét nem közlő - sződligeti lakos, aki 
napi 300 pogácsát hozott, más pe-
dig naponta 100 palacsintát sütött. 

Azt hiszem, hogy ezek a példák jól 
mutatják azt a rendkívül tiszteletre 
méltó önzetlen emberi összefogást, 
melynek köszönhetően sikerült 
megvédünk a települést. Köszönet 
mindenkinek! – mondta Juhász Béla 
polgármester, aki ezekben a napok-
ban már a dunai árhullám levonulá-
sa utáni helyreállítási munkálatok-
ra koncentrál munkatársaival.  

vetésI IMre

Fotó: KeszIPress



4 Dunakanyar Régió XV. évfolyam 12. szám

Közös emlékezés a hátáron túl élő magyarokkal

Trianonra emlékeztek a váciak

Régiónk két településének polgárai a trianoni békediktátum után 
kialakított határainkon túl élő magyar közösségekkel együtt em-
lékeztek a nemzet történelmében gyásznapként megélt 1920. 
június 4-én meghozott döntésre. Sződligeten a felvidéki Jólész 
testvértelepülés képviselőivel közösen emlékezett a falu, míg 
Székelykeresztúron a Dunakesziről odalátogató 30 diák vett részt 
a református templomban megtartott városi rendezvényen.  

A trianoni szerződés 93. évfordulójára emlékeztek a Duna-parti Ereklyés Országzászlónál a váciak június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján. A polgármesteri hi-
vatal által rendezett városi emléknapon köszöntőjében Mokánszky Zoltán alpolgármester a trianoni szerződés körülményeire, következményeire és napi politikai 
hatásaira emlékezett, majd felkért mindenkit, hogy a mindennapokban is lelki közösségekben erősítsék a magyar nemzetet.

A trianoni békediktátum alá-
írásának 93. évfordulójára 
emlékezve, a Nemzeti Ösz-

szetartozás Napja alkalmából a 
Sződligetiek Baráti Köre meghívá-
sára Zagiba Tibor alpolgármes-
ter vezetésével érkezett delegáció 
Sződliget felvidéki testvértelepülé-
séről Jólészről. 

A megemlékezés ünnepi szóno-
ka Harrach Péter országgyűlési 
képviselő, a KDNP frakcióvezető-
je volt, aki a Nemzeti Összetarto-
zás Napjának üzenetéről beszélt. 
Hangsúlyozta, hogy a Trianon által 
okozott veszteségen a polgári kor-
mány 2010-es hatalomra jutását kö-
vetően sikerült enyhíteni. „Kellett 
az, hogy megadjuk a közjogi nem-
zet egyesítésnek a lehetőségét, va-
gyis az állampolgárságot a határon 
túl élő magyaroknak. Azt hiszem 
ez olyan lépés volt, ami kilencven-
három év óta a legjelentősebb lé-
pés. Így teljes jogú magyar állam-
polgárként léphetnek be az ország-
ba, abba az országba, ami ugyan 
megcsonkított, de mégis az anya-
ország, és ami a határok átjárha-
tóságával végül is közös hazánkká 

vált. De ugyanúgy az ő szülőföld-
jük is ez a Kárpát-medence és azon 
kell dolgoznunk, hogy a szülőföld-
ön maradás számukra megvalósít-
ható legyen, ami magyarul nem je-
lent más, mint az autonómiát." A 
KDNP frakcióvezetője hozzátette: 
a nemzet felemelkedéséhez kevés 
Trianon napján gyászszalagot tűz-
ni a kabátra, az tesz a nemzet fel-
emelkedéséért, aki gyermeket vál-
lal, magyar árut vásárol, vagy kül-
föld helyett itthon költi el a pénzét.

Az ünnepi műsor a jólészi Cházár 
András énekkar előadásával folyta-
tódott, majd Csányi János színész, 
a székesfehérvári színház stratégi-
ai igazgatója Papp-Váry Elemérné 
Sziklay Szeréna: Magyar hitvallás 
(„Hiszekegy”) c. versét tolmácsol-
ta. Ézsiás Péter, a Historica együt-
tes énekese három dalt énekelt, ezt 
követően Reményik Sándor: Eredj, 
ha tudsz című versét Poncski Lilla 
versmondó adta elő.

A rendezvény a Szokolyai Da-
lárda énekével és a Trianon him-
nusz eléneklésével fejeződött be. 
A Trianon emlékműnél József Atti-
la: Nem, nem soha című verse An-

tal József előadásában hangzott el, 
ahol a megemlékezés koszorúzás-
sal zárult.

Székelykeresztúron harangzú-
gással vette kezdetét a református 
templomban rendezett trianoni em-
lékezés, melyen részt vett a székely 
település magyarországi testvérvá-
rosából, Dunakesziről érkezett 30 
diák is. A székelykeresztúri, immár 
közel két évtizede minden év júni-
usában megrendezésre kerülő Sós-
kúti Fesztiválra Kárpáti Zoltán, a 
Radnóti Miklós Gimnázium igaz-
gató-helyettese, az önkormányzat 
külkapcsolatokért felelős tanács-
noka vezetésével érkeztek a gimná-
ziumban, a Bárdos és a Kőrösi is-
kolában tanuló diákokból álló nép-
tánccsoport tagjai. Gyúró Tamás 
táncpedagógus, Reményi Edina 
és Lajtai Marianna gimnáziumi 
tanárok közreműködésével fellépő 
dunakeszi fiatalok aratták a legna-

gyobb sikert a húsz együttes sereg-
szemléjén. 

A dunakeszi delegáció tagjai szé-
kelyföldi programjuk zárásaként a 
vendéglátók meghívását elfogad-
va vettek részt június 4-én a triano-
ni megemlékezésen, Nemzeti Ösz-
szetartozás Napja alkalmából tar-
tott rendezvényen, melyet egy élet-
re szóló emlékként őriznek a fiata-
lok. 

A katolikus, az unitárus és a re-
formátus egyház helyi vezetői lélek-
emelő megemlékezései után a tele-
pülés polgármestere, Rafai Emil a 
trianoni döntés ma is érzékelhető 
hatásairól, a végeken élő székelyek 
szabadságjogaiért vívott hétközna-
pi küzdelméről beszélt. Emlékező 
beszédét József Attila: Nem, nem, 

soha című verséből idézve zárta: 
„Reménykedjünk, és nap, mint nap 
tegyünk azért, és bízunk abban, 
hogy „Magyar szél fog fújni a Kár-
pátok felett! Ha eljön az idő - a sírok 
nyílnak fel,/Ha eljön az idő - a ma-
gyar talpra kel...”  

Takács Enikő, a helyi Petőfi Sán-
dor Általános Iskola történelem sza-
kos tanára idézte fel a korabeli po-
litikai döntés hátterét, tényszerűen 
ismertette a Magyarországot sújtó 
veszteséget, aki beszédét a francia 
külügyminiszter trianoni nyilat-
kozatával zárta:”Egy nemzet nincs 
megalázva azzal, hogy legyőzték, 
vagy ha aláír késsel a torkán egy 
végzetes békeszerződést. Becstelen-
né válik azonban, ha nem tiltakozik, 
ha tönkretételéhez maga is hozzájá-
rulását adja. Nem a vesztés a bukás, 
hanem a lemondás.”

A székelykeresztúri református 
templomban rendezett megemléke-
zés a Szózat és Székely himnusz kö-
zös eléneklésével zárult.  

z. e- v. I.

A Városi Emléknap a 
Duna-parti emlék-
műnél a Himnusz kö-

zös eléneklésével kezdődött, 
majd Ignácz Dániel, a váci 
Piarista Gimnázium diák-
ja szavalta el Reményik Sán-
dor, Eredj, ha tudsz című 
versét. Mokánszky Zoltán al-
polgármester emlékező be-
szédében a trianoni békedik-
tátum aláírásának, ország 
szétdarabolásának traumá-
ját hangsúlyozta, de kitért 
arra is, hogy az összetarto-
zásért ma is tenni kell.

„Azért, hogy a határon túli 
magyarok is a magyar nem-
zet része legyenek, azért 
mindannyiunknak tenni kell. 
Minden nap. Nem csak ilyen 
az emléknapokon, hanem a 
hét minden napján. Tenni kell 
ezért a mindenkori kormá-
nyoknak, az államigazgatás-
ban, az önkormányzatokban, 
a gazdasági és a szellemi élet-
ben. Meg kell találni azokat a 
csatlakozási pontokat, ame-
lyek révén a határon túliak 
csatlakozni tudnak hozzánk. 
Együttműködési megállapo-
dásokat kell kötni a határon 
túli szervezetekkel. Ha mind-
ez megtörténik, akkor fogjuk 
érezni, hogy egységes a ma-
gyar nemzet.” – hangsúlyozta 
a város alpolgármestere.

Megemlékező beszédében 
Bíró Zoltán irodalomtörté-
nész a nap kettősségét emlí-
tette: egyfelől a Trianon ál-

tal ejtett begyógyítatlan se-
bekről, ugyanakkor a nem-
zeti összetartozás fontossá-
gáról beszélt. Többek között 
megemlítette: ennek a nap-
nak gyásznapnak kell lennie, 
ugyanakkor ki kell fejeznie a 
nemzet élni akarását, együvé 
tartozását.

„Ez nem ünnepnap. Ez-
zel együtt sem. Ez Trianon 
gyásznapja, nekünk magya-
roknak és ha emellé tesszük 
az Összetartozás Napját, 
hozzátesszük a másik felét, 
az is lényegében a trianoni 
gyászból fakad. Egy nemzet 

daca, egy nemzet ellenállá-
sa, csak azért is élni akará-
sa kell, hogy megnyilvánul-
jon ezen a napon, és nem va-
lami féle furcsa örömünnep, 
amire egyébként Trianon-
ra emlékezve igazán semmi 
okunk nincs.” – jelentette ki 
az egykori politikus iroda-
lomtörténész, aki kiemelte: 
A diktátum nem Európa dik-
tátuma volt, mert nem a nem-
zetek, hanem - mint mondta 
- a kor politikusainak elhibá-
zott döntéséről van szó.

Az emlékező szavakat 
Brezanóczy János Attila 

előadásában két népdal kö-
vette, majd a jelenlévők ko-
szorúk és virágok elhelyezé-
sével, valamint gyertyagyúj-
tással emlékeztek meg 1920. 
június 4-ről.

Az Országzászlónál tar-
tott esemény hivatalos ré-
sze a Szózat eléneklésével 
fejeződött be, majd a Városi 
Emléknap zárásaként a Szé-
kesegyházban ünnepi szent-
mise, továbbá barokk és ro-
mantikus művekből összeál-
lított hangverseny tette tel-
jessé a váci Nemzeti Össze-
tartozás Napját.

TÜZIFA MEGRENDELHETŐ
2000-2400 Ft/q ÁRON

HASÍTVA - HÁZHOZ SZÁLLÍTVA!
(TÖLGY, CSER, GYERTYÁN, BÜKK)

ÉRD: 06-30-386-9436
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Rafai Emil, 
Székelykeresztúr 

polgármestere 
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Egyetlen váci trafikpályázat nyertest sem ismerek - jelentette ki Harrach Pé-
ter országgyűlési képviselő, a Fidesz választókerületi elnöke május végi saj-
tótájékoztatóján, amelyen megismételte azt a kormányzati álláspontot, hogy 
a pályázat révén mintegy ötezer családot juttattak munkához. Egyben bírálta 
a szocialistákat, felróva nekik, hogy a nemrég nyilvánosságra került informá-
ciók szerint egyes pártvezetőiknek maffiakapcsolatai lehettek. 

Navracsics Tibor mi-
niszterelnök-helyettes 
2013. június 11-től visz-

szavonta vezetői megbízását 
dr. Paksi Ilonának, a Váci 
Járási Hivatal eddigi vezető-
jének. Egyúttal kinevezte a 
Váci Járási Hivatal vezetőjé-
nek dr. Maruszki Gábort, a 
Szobi Járási Hivatal eddigi 
vezetőjét. A közigazgatási és 

igazságügyi miniszter 2013. 
június 11-től a Szobi Járási 
Hivatal vezetőjének Kempfné 
dr. Dudás Hildát nevezte ki, 
a Szobi Járási Hivatal eddigi 
vezető-helyettesét.

Dr. Maruszki Gábor, 
a Váci Járási Hivatal 

vezetője
Dr. Maruszki Gábor 1969-
ben született Budapesten. 
1997-ben az Államigazga-
tási Főiskolán igazgatás-
szervező diplomát szerzett, 
majd 2011-ben az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen 
jogászként doktorált. 1997-
ben Iklad jegyzőjének vá-
lasztották, majd 1998-tól az 

Euroleasing Kft-nél jogi asz-
szisztensként dolgozott. 
2002-ben Nagytarcsa jegyző-
je lett, 2004-től Zugló polgár-
mesteri kabinetjét vezette, 
majd 2007-ben a XII. kerüle-
ti polgármesteri hivatalban a 
városüzemeltetési iroda he-
lyettes vezetői feladatait lát-
ta el. 2008-tól Csömör aljegy-
zőjeként és az ügyfélszolgá-
lati iroda vezetőjeként dolgo-
zott, 2011-ben pedig Vác jegy-
zőjének választották.

Kempfné dr. Dudás Hilda, 
a Szobi Járási Hivatal 

vezetője
Kempfné dr. Dudás Hil-
da 1965-ben született Zebe-

gényben. 1998-ban az Állam-
igazgatási Főiskolán igazga-
tásszervező diplomát szer-
zett, majd 2011-ben a Károli 
Gáspár Református Egyete-
men jogászként doktorált. 25 
évig Szob város önkormány-
zatánál és elődjénél dolgo-
zott, 1998-ig hatósági cso-
portvezetői, majd 2011-ig 
jegyzői feladatokat láttott el. 
2011-től törvényességi refe-
rensként a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Törvényességi 
és Ellenőrzési Felügyeletei 
Főosztályon dolgozott, majd 
a járások megalakulását kö-
vetően, 2013-tól a Szobi Já-
rási Hivatal vezető-helyette-
si feladatait látta el.

Harrach Péter két témát érintett a műve-
lődési központban megtartott sajtótá-
jékoztatóján, az egyik a trafikügy volt.

– Azt halljuk, hogy politikai döntések szü-
lettek és Fidesz-közeli vállalkozók kapták a 
trafikokat. Érdekes, hogy ameddig multina-
cionális cégek tartották kézben a piacot, ezt 
nem tette szóvá senki. Mi viszont ötezer ma-
gyar családot juttatunk munkalehetőséghez. 
Én magam ebben a körzetben egyetlen olyan 
emberrel nem találkoztam, aki trafikenge-
délyt kapott, nem is ismerem őket. Azt is tu-
dom, hogy van közöttük olyan, aki balolda-
li érzelmű, de ez nem szempont, olyan ember 
kell, aki ezt a feladatot jól el tudja látni - je-
lentette ki a politikus.

Ezt követően az utóbbi időkben a médiá-
ban a szocialisták maffiakapcsolatairól meg-
jelent hírekre tért ki. 

Harrach Péter szerint az természetes len-
ne, ha egy baloldali párt a szakszervezetek-
kel alakít ki szoros kapcsolatot, de az elfo-
gadhatatlan és megdöbbentő, hogy az MSZP-
nek maffiakapcsolatai voltak. 

– Erre a jelenségre fel kell figyelni, ennek 
országos jelentősége van, de nyilván meg-
vannak a helyi kapcsolatrendszerek és nyil-

ván működnek is, ezeknek érdemes utána-
nézni – jegyezte meg a képviselő.

Harrach Péter hozzátette: a sokszínűség-
nek helye van a közéletben mindaddig, amíg 
szélsőségeket nem képviselnek. A sokszínű-
ség azt is jelenti, hogy a politikai erő, amely 
rátámaszkodik, széles alapokon áll és a la-
kossággal köt szövetséget. Ezért minden 
olyan jelenséget elítélnek, amely bármilyen 
törvénytelenségre vagy az alvilággal való 
kapcsolatra utal.

Furucz AnItA

A nyár a kirándulások, nyaralások és így sokunknál az autózások ideje is. Talán ép-
pen egy ilyen utazás alkalmával lenne szüksége arra, hogy kihasználja autója leg-
jobb tulajdonságait. Ezért érdemes időben gondoskodni autója úti felkészítéséről.

Nyaralni - biztonságosan

E cikkünk  egy ízelítő a 
nyári szervizajánlata-

inkból: Kedvezményes áru 
műszaki átvizsgálás, klíma-
tisztítás, amelyet minden na-
gyobb utazás előtt célszerű 
elvégezni

Nagy Ferencet, a MAROS  
AUTÓHÁZ KFT. szerviz-
vezetőjét kérdeztük, hogy 
mire érdemes odafigyelni a 
nyár beköszöntekor, illetve 
hosszabb autóutak előtt?.

- Sokan a kétévente kötele-
ző karbantartást sem végez-
tetik el az autójuk klímáján, 
pedig a pollenszűrő cseréjé-
re és a fertőtlenítésre ennél 
sűrűbben lenne szükség. A 
magára hagyott klíma sokat 
veszít a teljesítményéből, nö-
velheti a fogyasztást és aller-
giás reakciókat okozhat.

Váci márkaszervizünk-
ben a Citroen gépkocsi tu-
lajdonosok klíma tisztítá-
sát amennyiben gyári Cit-
roen pollenszűrőt vásárol-
nak - DÍJMENTESEN elvé-
gezzük.

A klíma átvizsgálás a 
MAROS AUTÓHÁZ KFT-
nél most típustól függetle-
nül 2990 forintba kerül, ami 
magába foglalja a kompresz-
szor ékszíj, a klímacsövek, 
a pollenszűrő állapotának 
ellenőrzése mellett a komp-
resszor kapcsoló elektro-
mágnes működésének el-
lenőrzését, valamint a hű-

tött levegő hőmérsékleté-
nek ellenőrzését.

Amennyiben mostanában 
esedékes Citroen gépkocsi-
ján az időszakos karbantar-
tás, úgy most érdemes hiva-
talos márkaszervizben elvé-
geztetnie, hiszen a szakér-
telem mellett most 6 hónap 
nemzetközi Assistance szol-
gáltatást adunk ajándékba, 
hogy még gondtalanabbá te-
gyük külföldi utazását. 

A kedvezményes átvizsgá-
lásokon felül, néhány prakti-
kus, a nyári igényeknek meg-
felelő  gyári tartozékot is fi-
gyelmükbe szeretnék aján-
lani, melyek szintén kedvez-
ményes áron szerezhetők be 
kereskedésünkben.

Tetőrúd
A nagy sebesség mellett is 

optimális rögzítést biztosító 
tetőcsomagtartó rudak meg-
felelnek a szigorú és pontos 
műszaki követelmény-rend-
szernek. A tető rudakat na-
gyon szigorú élettartam tesz-
telésnek vetették alá és szél-
csatornában vizsgálták őket 
a légellenállás optimalizálá-
sa céljából. 

Kerékpár tartó
Ezen termék minőséget és 

biztonságot kínál felhaszná-
lóinak. Az egész világon is-
mert német TÜV Rheinland 
minőségbiztosító szervezet 

által minősített termék. A 
tetőcsomagtartó-rúdon lévő 
kerékpártartók független 
módon rögzítik a kerékpár-
tartókat. Ez elkerüli a ke-
rékpárok közötti súrlódáso-
kat. Ezen kerékpártartó tí-
pus nem jelent semmilyen 
sérülési veszélyt a gépjár-
műre, mivel nincs kapcso-
latban a gépjármű karosszé-
riájával. 

Végül néhány szó a futó-
mű beállítás fontosságáról, 
különösen azon ügyfeleink-
nek, akik kanyargós, hegyes 
utakon közelítik meg úti cél-
jukat.

A tapasztalat bizonyít-
ja, hogy a téli fagyok alkal-
mával többször is előfordul-
hat, hogy autónkkal a jár-
daszegélynek, illetve az út-
padkának ütközünk. Ettől 
elállítódhat a futómű és így 
bizonytalanná válhat az autó 
egyenes futása és úttartása.

Bárhová is indulunk nya-
ralni az autónkkal, akkor 
érezhetjük magunkat bizton-
ságban, ha mindig elvégez-
tetjük rajta a kötelező, szak-
szerű kontrollt, ügyelünk a 
megfelelő műszaki állapotá-
ra. Ha így járunk el, akkor 
nyugodt szívvel indulhatunk 
a rég várt nyaralásra, mely-
hez szervizünk valamennyi 
munkatársa nevében jó utat 
kívánok.

Vezetőcserék a szobi és 
a váci járási hivatal élén

Harrach Péter: 
Nincs trafikügy Vácon, 

egyetlen nyertest sem ismer

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 
Telefon: 27/510 810 • 30/565 25 46 • 30/49 88 629 www.citroenvac.hu

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.huDunakanyar Régió



6 Dunakanyar Régió XV. évfolyam 12. szám

Közéleti újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.

kiadó-főszerkesztő: 
Vetési imre

szerkesztőség: 
2133 sződliget, Pf. 5. 

tel./Fax: 06-27/353-520, 
Mobil: +36-30/342-8032 

www.dunakanyarregio.hu 
e-mail: vetesi.imre@gmail.com
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tel.: +36-20/319-5213.

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  
a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi 

megváltoztatása nélkül – szerkesztett formá-
ban közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és 

nem küldünk vissza.
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gálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

     

BÖLCSŐDEFEJLESZTÉS
A KINCSEM UTCA 12. ALATT

Új bölcsőde épül Dunakeszin a Kincsem utcában. A beruházás az Új Széche-
nyi Terv Regionális Operatív Program támogatásával kerül megvalósításra. 

Új bölcsőde épül Dunakeszin a Kincsem utcában. A beruházás az Új Széchenyi Terv 
keretein belül kerül megvalósításra. A szociális alapszolgáltatások és gyermekjólé-
ti alapellátások infrastrukturális fejlesztése pályázaton az Önkormányzat 145 517 847 
Ft-ot nyert el a KMOP-4.5.2-11-2012-0037 „Bölcsődefejlesztés a Kincsem utca 12. 
alatt” című pályázattal. A kivitelezést követően 25%-al nő a városban a bölcsődei fé-
rőhelyek száma, valamint több új betölthető álláshely is várja Dunakeszi lakosságát.

Az elmúlt években a bölcsődei ellátásra jelentkezettek közel 1/3-át kellett helyhiány 
miatt elutasítani. A most épülő bölcsődével 25%-al nő a befogadó helyek száma, ez 
további 49 kisgyermeknek teszi lehetővé az Önkormányzati ellátást, már idén ősszel.

A felújított épületben 4 új csoportszoba kerül kialakításra, minden szobához saját te-
rasz és játszókert is tartozik, a 600 nm-es játszókertekben biztonságos és színvona-
las játszóeszközök kerülnek telepítésre, ahol a gyermekek szakszerű felügyelet mel-
lett várhatják a szülők érkezését. Minden gondozási egységhez tartozik öltöző, für-
dőszoba és egy-egy felnőtt WC is. Az étkeztetéshez melegítőkonyha kerül kialakí-
tásra.

A bölcsödében 14 munkatárs kezdi meg a munkát az épület átadását követően, az 
új munkakörökbe a munkatársak kiválasztása már megkezdődött.   

Az elavult Kincsem utcai épület átalakításával egy korszerű, jól felszerelt minden 
igényt kielégítő új intézményegységgel gazdagodik a város. Az épület az uniós elvá-
rásoknak megfelelően akadálymentes lesz, az energiaellátást napelemek és napkol-
lektorok segítik, az intézményben szelektív hulladékgyűjtésre lesz lehetőség műkö-
dése során. 

A Kincsem utcai új bölcsőde kialakítása illeszkedik a város fejlődéséhez, Dunakeszi 
lakosságának életkörülményeinek javításához. 

Dunakeszi Város Önkormányzata
H-2120 Dunakeszi, Fő út 25.
www.dunakeszi.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Új bölcsőde épül Dunakeszin
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Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány «Stresszmentes iskolákért» címmel 2007-
ben, egy olyan alternatív programot indított az iskolai stressz visszaszorítá-
sára, amelynek közvetlen célja, hogy résztvevő diákok és tanáraik a stresszt 
mindennapjaink velejárójaként kezeljék és megtanulják az ártalmas hatáso-
kat kivédeni. A hangsúly elsősorban a feszültséget keltő állapotok rögzülésé-
nek kivédésére irányul. A program kiemelt célja a dohányzás, az alkohol, és a 
drogfogyasztás visszaszorítása a középiskolások körében.

Stresszmentes iskolákért

A több mint 20 éve Vác vá-
rosában tevékenykedő 

Egészséges Ifjúságért Alapít-
vány, a program kidolgozó-
ja és megvalósítója, együtt-
működik a város középisko-
láival, az Apor Vilmos Ka-
tolikus Főiskolával és a Vác 
Városi Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórummal. 

Az Alapítvány eddigi tapasz-
talatai bizonyítják, hogy szük-
ségszerű a párbeszéd, a konf-
liktuskezelés, a stressz ol-
dás az iskolákban. A program 
gyakorlati ismereteket kínál, 
amely segít abban, hogy vál-
tozás induljon el és egészsé-
gesebbé válhasson az iskola 
világa, és a fiatalok a drogok-
tól független életet válasszák 
– mondta szerdai konzultáci-
ón Dr. Horváth Szabolcsné, 
az Egészséges Ifjúságért Ala-
pítvány társelnöke a Városhá-
zán, melyet Fördős Attila pol-
gármester, a Váci Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum elnöke 
nyitott meg.  

- Az Egészséges Ifjúságért 
Alapítvány évek óta együtt-
működik a Váci Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórummal 
– mondta a lapunk nyilatko-
zó dr. Horváth Szabolcsné, 
aki fontosnak tartja, hogy 
Fördős Attila polgármester 
szívügyének tekinti a prog-
ram sikerét, melyet megnyi-
tó beszédében is kihangsú-
lyozott. 

A tanácskozás résztvevői 
értékelték az elmúlt időszak-
ban végzett tevékenység ta-
pasztalatait és felvázoltak az 
előttük álló feladatokat. 

- Az egész program legfon-
tosabb üzenete és célja a meg-
előzés – folytatta dr. Horváth 
Szabolcsné. – Azon munkál-
kodunk, hogy időben felis-
merjük és kezelhessük azo-
kat feszültségeket, melyek 
megjelen(het)nek tanárok-

diákok, diákok-diákok min-
dennapi kapcsolatában. Fon-
tosnak tartjuk, hogy a fiata-
lok érdekében az iskolákban 
visszaszorítsuk a dohány-
zást, az alkohol és kábítószer 
fogyasztók létszámát. 

Az Egészséges Ifjúságért 
Alapítvány elnöke az elmúlt 
évek tapasztalatait értékel-
ve bíztatónak nevezte, hogy 
a hatásvizsgálat eredményei 
szerint a programba bekap-
csolódott fiatalok több mint 
90 százaléka bent maradt a 
rendszerben. - Ennek nagyon 
örülünk, mert a stressz keze-
lő programot a diákok és az 
Apor Vilmos Katolikus Főis-
kola hallgatói közösen dol-
gozzák ki. Az évente ismét-
lődő programunk nemzetkö-
zi konferenciává terebélye-
sedett dr. Alt Gyula úrnak, 
a Váci Szlovák Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnökének 
köszönhetően, aki Bodzásné 
Bóka Szilvia osztályvezető 
asszonnyal együtt nagyon 
sokat dolgozik a rendezvé-
nyeink sikere érdekében, me-
lyet szinte kivétel nélkül min-
dig megtisztelte Szlovákia 
magyarországi nagykövete.  

Dr. Fecske Edina, az Apor 
Vilmos Katolikus Főisko-
la docense azt emelte, hogy 
a program segítségével el 
tudják érni a serdülő kor-
osztályt. – A középiskolás-
ok meg tudják csinálni azt, 
amit a szakemberek nem, 
hogy egy intim segítő kap-
csolatot létesítenek korosz-
tályuk béli társaikkal. Felfe-
deznek olyan pszichés sérü-
léseket, melyeket korábban 
nem jeleztek. Személyes pél-
damutatásukkal alternatívát 
mutatnak fel a szerfogyasz-
tással szemben. Úgy fogjuk 
fel a drog prevenciót, hogy 
egy örömforrás helyett más 
örömforrás megmutatása, és 

ebben a folyamatban nagyon 
értékes az, amit hallgatóink 
végeznek.

A szerdán rendezett konfe-
rencia résztvevői elmondták, 
hogy az országos átlaghoz ha-
sonlóan a 16 éves váci fiata-
lok 20%-a már kipróbált va-
lamilyen illegális kábítószert. 
– Lényeges, hogy ezt felvál-
lalják, és kezelik, nem pedig 
egyfajta struccpolitikával azt 
mondják, hogy nálunk nincs 
ilyen probléma – fogalmazott 
dr. Fecske Edina.

vetésI IMre

A mélygarázs térfelszínének rendezéséről döntött rendkívüli ülésen Vác Város Kép-
viselő-testülete június 8-án, pénteken. Azért vált sürgőssé a terep rendbetétele, 
mert valaki, vagy valakik megnyitották a kerítést, ezzel teret adva mind a gyalogos, 
mind pedig az autós forgalomnak. Ez azonban balesetveszélyes. 

Erre hivatkozva hozta meg döntését a 
váci grémium, így a közeljövőben meg-
kezdődhetnek a térfelszíni munkák, 

igaz csökkentett műszaki tartalommal. Az 
elkülönített 50 millió forintban az útburkolat 
kialakítása, a közművek bevitele a föld alá 
és a közvilágítás kialakítása szerepel, nin-
csenek benne az utcabútorok és a növényte-
lepítések. 

Azzal, hogy a város elhárítja az életve-
szélyt, nem követ el szabálytalanságot, hang-
súlyozta az ülésen dr. Kersch Ferenc, az ön-
kormányzat megbízott ügyvédje. 

Fördős Attila polgármester szerint ezzel a 
döntéssel egy harcnak vetnek véget. Úgy fo-
galmazott, hogy innentől kezdve időhúzás-
nak nincsen helye sem a beruházó, sem pe-
dig a bank részéről. 

Kifejtette: nem érti, hogy miért kellett 
a városnak mélygarázs, hiszen a parkolás 
most is megoldható, pedig a főtér és a Szé-
chenyi utca is lezárásra került. Azt mondta: 
a munkálatokkal egyidőben kezdeményezni 
fogja, hogy Vácon ismét ingyenes legyen a 
parkolás. 

Furucz AnItA

Megkezdik a váci mélygarázs 
érfelszínének rendezését
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Az alig két hónapja megnyílt Váci Dunakanyar Színház máris egy nemzetközi találkozóval készül. Július 3 és 7. kö-
zött kerül megrendezésre első alkalommal a Visegrádi Négyek Fesztivál és Színházi Találkozó, melyen a visegrádi 
négyek országainak egy-egy világhírű színházi társulata vesz részt: a magyar debreceni Csokonai Színház, a len-
gyel Jan Kochanowski Popular Színház Radomból, a cseh Tesin Színház Cesky Tesinből és a szlovák zsolnai Vá-
rosi Színház, melyek mindannyian jeles előadásokkal lepik meg a nagyérdeműt. 

A fesztivál Magyarország 
V4 elnöklés ünnepélyes 

nyitó rendezvénysorozatá-
nak része.

Kis Domonkos Márk, a 
rendezvény megálmodója és 
szervezője elmondta, hogy 
a „visegrádi or-
szágok” közel 700 
éves múltra visz-
szanyúló politi-
kai és történelmi 
együttműködésé-
nek hagyományát 
tervezik kiterjesz-
teni a művészet és kultú-
ra dimenziójára a találko-
zó megrendezésével. „Első 
alkalommal született ilyen 
jellegű színházi együttmű-
ködés a visegrádi négyek 
országai között. Egy olyan 
hosszú távú rendezvényso-
rozat elindítása a célunk, 
amely idővel a négy Közép-
európai ország színházi és 
kulturális párbeszédének 
egyik meghatározó alappil-
lére lehet. Egy olyan határo-
kon átívelő színházi együtt-

működést kívánunk létre-
hozni, mely nemcsak össze-
hozza a négy ország művé-
szeit és közönségeit, hanem 
tapasztalatcserére és egy-
mástól való tanulásra is le-
hetőséget nyújt.” – tette hoz-

zá a Váci Dunakanyar 
Színház ügyvezető 
igazgatója.

A fesztivált július 
3-án 19 órakor a ren-
dezvény fővédnöke 
Balog Zoltán, az Em-
beri Erőforrások Mi-

nisztere nyitja meg, majd 
köszöntőt mond Harrach 
Péter, Országgyűlési Képvi-
selő és Fördős Attila, Vác 
Város Polgármestere, mint a 
rendezvény védnökei, és ter-
mészetesen Kis Domonkos 
Márk, a fesztivál szervezője 
is köszönti a színházakat és 
a nézőket. A nyitó ünnepsé-
gen fellép Kis Gergely Már-
ton, aki citerán csendíti fel 
a visegrádi négyek dallama-
it, majd az Everdance Tánc-
színház kápráztat el ben-

nünket a négy ország tánca-
ival. 

A nyitó gálát követő na-
pokban egy-egy jeles elő-

adást tekinthet meg a közön-
ség, minden nap 18 órai kez-

dettel a Váci Dunakanyar 
Színház színpadán: Jaroslav 
Moravčík: Diagnózis című ze-
nés, táncos előadását, a deb-
receni Csokonai Színház 
Olt Tamás Absinth című da-
rabját, a lengyelországi Jan 
Kochanowski Popular Szín-
ház Neil LaBute: Faragjunk 
férfit bemutatóját, illetve az 
utolsó nap 15 órai kezdettel 
a zsolnai Városi Színház elő-
adását, Iva Klestilová: Lomb-
zúgás címmel. A rendezvény 
ünnepélyes záró előadásá-
nak keretében, 20 órától pe-
dig különleges esemény ré-
szesei lehet a közönség. Be-
mutatásra kerül a rendez-
vény ideje alatt a négy ország 
művészei által elkészített kö-
zös produkció. Az egyedülál-
ló előadás rendezője Halasi 
Dániel.

A fesztiválra kedvezmé-
nyes, kombinált jegyek és 
fesztivál bérlet már kapha-
tóak. 

(bővebb InForMácIóK: 
www.v4Fest.eu)

A Közép-Európai Egyetem Középkor Tu-
dományi Tanszéke, a Heidelbergi Egye-
temmel és a Nantes-i Egyetemmel 

együttműködve tudományos konferenciát szer-
vezett június 5-8. között Budapesten: Kiűzés/ki-
űzetés címmel, rangos nemzetközi előadókkal. A 
konferencia az európai kisebbségek helyzetével 
is foglalkozott, a programban szervesen illeszke-
dett a váci zsinagóga meglátogatása, amire júni-
us 6-án, csütörtökön került sor. A közel negyven-

fős csoportot Turai János, a Magyarországi Zsi-
dó Kongresszus külügyi bizottságának soros ve-
zetője, a hitközség elnöke fogadta, akit előzőleg 
felkértek egy előadás megtartására. Az előadó 
ismertette a váci zsidóság történetét, a város és 
a régió ipari, kereskedelmi és kulturális életében 
betöltött vezető szerepét. Külön beszélt a vész-

korszak történéseiről, a Duna-Ipoly régió zsidó-
ságának deportálásáról és elpusztításáról. Szólt 
az életmentőkről is, akik sajnos nagyon kevesen 
voltak, id. Dr. Antall József, Henryk Slawik te-
vékenységéről, megemlítve Radnóti Miklós köl-
tőnk tragédiáját, Tom Lantos megmentését is.

Az előadó külön foglalkozott a zsinagógát és 

a váci zsidó temetőt ért vandál rongálásokkal,a 
múlt emlékeinek pusztítóival, akik egyre hango-
sabban hallatják hangjukat, senkitől sem zavar-
tatva nyílt antiszemita, rasszista nézeteket ter-
jesztenek.

A váci zsinagóga az egyetlen egy olyan zsidó 
templom, mit a holokauszt után romjaiból hely-
reállított saját kivitelezésben egy közösség Turai 
János vezetésével, ahogy azt 1864-ben megépí-
tették.                                                szántó István

Visegrádi Négyek Fesztivál 
és Színházi Találkozó Vácon

Kis Domonkos Márk a 
Váci Dunakanyar Színház 

ügyvezető igazgatója 
bizakodással tekint a 
nemzetközi színházi 

találkozó elé
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Látogatás a váci zsinagógában
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Két váci sportoló állhatott fel 
a dobogóra

A Magyar Olimpiai Bizottság munkatársai, Székely 
László sportiskolai főmunkatárs vezetésével szak-
mai látogatáson vettek részt a váci Madách Imre 
Gimnáziumban. A megbeszélésen az intézmény 
működését és infrastrukturális hátterét, a tanulók 
eredményességét Horváth Edit igazgató, Piroska 
István igazgatóhelyettes és Csernákné Quell Beá-
ta, a testnevelés-munkaközösség vezetője mutatta 
be a vendégeknek.

MOB-látogatás a váci 

Madách gimnáziumban

A MOB keretein belül 
működő, országos 
Sportiskolai prog-

ram, különböző sportágak-
ban, több mint 25 ezer fiatalt 
érint. A sportiskoláknak két 
típusa van: az egyesületi jel-
legű (az országban 20 talál-
ható) és a köznevelési típusú 
(számuk kb. 100) – utóbbi a 
váci Madách is.

Székely László hangsú-
lyozta, látogatásuk célja, 
hogy a MOB programjához 
tartozó, azon keresztül álla-
mi normatívalapú támoga-
tásban részesülő sportisko-
lákkal minél jobb személyes 
kapcsolatot alakítsanak ki, 
szeretnék megismerni az in-
tézmények helyzetét, lehető-
ségeit. 

A gimnáziumba több sport-
ág képviselője jár, akik la-
kóhelyük tekintetében nem 
csak Váchoz kötődnek. Az 
iskola a környező egyesüle-
tek kézilabda, kajak-kenu és 
labdarúgó szakosztályaival 
igen jó kapcsolatot ápol. A 

sportcsarnokkal, ahol a test-
nevelés órák zajlanak, azon-
ban nem felhőtlen a kapcso-
lat. Nehézségek adódnak a 
Sportcsarnok használatát il-
letően, mivel két iskolának, 
valamint a női, férfi NB I-es 
kézilabdacsapatnak kell osz-
toznia a területen.

Az eredmények közt ki-
emelkedik a legjobb kajakos 
sportiskolás címet elnyerő 
Havas Balázs nemzetközi 
menetelése, továbbá e tanév-
ben a VI. korcsoportos lány 
kézilabdások, és a VI. kor-
csoportos futsalos fiúk is di-
ákolimpiát nyertek. 

A MOB képviselői és az is-
kola vezetői megtekintették 
az iskola sportudvarát, öltö-
zőit, továbbá a szomszédos 
sportcsarnokot. Az udvaron 
Wagner Bálint tartott egy 
bemutató testnevelésórát; a 
9. E-nek három leánytanuló-
ja is van, akik több diákolim-
pián is országos döntőbe ke-
rültek. 

vAsvárI Ferenc/Mob

Portugáliában rendezték meg a hétvégén a maratoni 
távokon a felnőtt és utánpótlás korosztály számára a 
kontinensbajnokságot. 

Kajak-kenu 
– Váci maratoni érmek

A váci egyesületekben 
versenyzők közül két 

magyar válogatott sporto-
ló is érmet szerzett. Előbb 
a 23 éven aluli férfiak ka-
jak egyes viadalán vívott 
egymással és a spanyol ri-
válissal nagy harcot két 
váci kajakos. A versenyt a 
dél-európai nyerte, máso-
dik helyen – Babella Lász-
ló tanítványa – a Váci Hajó 
SE sportolója, Boros Ad-
rián végzett, míg a do-
bogó harmadik fokára a 
Váci Vasutas SE kajakosa 
- Csernák Károly tanítvá-
nya – Havas Balázs állha-
tott fel. 

Boros Adrián másnap az 
újpesti Solti Lászlóval pár-

ban a felnőttek páros ver-
senyszámában is rajthoz 
állt és a harmadik helyen 
ért célba.

A váci városvezetők és a 
sajtó jelenlétében szer-
dán délelőtt ünnepélyes 
keretek között írták alá 
azt a támogatási szer-
ződést, amely alapján a 
Zollner Elektronik Gyártó 
és Szolgáltató Kft. a tár-
sasági adókedvezmény 
(TAO) lehetőségével élve 
segíti a látványsportágak 
váci egyesületeit. 

Az eseményen elsőként 
Ógl József, a cég ügy-

vezető igazgatója szólt ar-
ról, hogy az egyesületekkel 
és a városvezetéssel lefoly-
tatott tárgyalások végére 
érve kerülhet sor a szerződé-
sek aláírására, melyek alap-
ján a nyereségesen működő 
cég adójából mintegy három-
százmillió forintos keretben 
tudják támogatni a Vácott 
működő női kézilabda egye-
sületet, a vízilabdázókat, a 
labdarúgó klubot és a Váci 
Reménység kosárlabda szak-
osztályát. 

Fördős Attila polgármes-
ter kifejtette: a részleges 
rossz kapcsolatrendszerből 
és egy elmaradt beruházás-
ból adódó súlyos örökséget 
sikerült a sikeres megbeszé-
lések végén rendbe tennie a 

jelenlegi városvezetésnek. 
Ennek eredményeként nyílt 
lehetőség arra, hogy sport-
működésre és fejlesztésre 
használható forrásokat kap-
hassanak a klubok. Így eny-
híteni lehet a város hitelfel-
vétele miatt megszűntetett 
közvetlen költségvetési tá-
mogatás elmaradása okozta 
anyagi nehézségeken. A pol-
gármester megköszönte a 
cégnek a segítséget és remé-
nyét fejezte ki, hogy a sike-
res együttműködés jövőben 
is folytatódik.

A köszönetnyilvánításhoz 
csatlakozott a jelenlévő két 
alpolgármester is. Pető Tibor  

emellett felsorolta milyen 
célok megoldásában jelent 
nagy támogatást ez a forrás, 
amely egy hosszú távú gyü-
mölcsöző kapcsolat alapja 
lehet. Mokánszky Zoltán bi-
zakodásának adott hangot 
a tekintetben, hogy a Nem-
zet Sportvárosában ezek az 
összegek a sporteredmé-
nyekben is megmutatkoznak 
majd, és a váci sportolók sok 
örömet szereznek a város 
polgárainak. 

Ezt követően a cég részéről 
Ógl József ügyvezető igazga-
tó, a klubok képviseletében - 
a Váci NKSE, a Váci Vízilab-
da SE, a Vác Városi Labdarú-

gó SE és a Váci Reménység - 
pedig az elnökök írták alá a 
megállapodást, amely alap-
ján idei az esztendőben a 
Zollner Kft. mintegy 300 mil-
lió forint TAO-s támogatást 
nyújt a látványsportágak 
váci képviselőinek. 

Ezt követően a klubveze-
tők ismertették röviden az 
általuk elnyert pályázati ösz-
szegek nagyságát, illetve a 
felhasználási célokat. A ter-
vek szerint ezen összegek 
már a napokban megjelen-
hetnek az egyesületek szám-
láján. 

KereszturI GyulA

Fotó: KeszIPress

Zollneres támogatás a váci 
látványsportágak számára
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