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Megkezdődtek 
a váci vasútállomás 

korszerűsítési munkálatai
Megkezdődött a váci vasútállomás és a kapcsolódó vágányhálózat felújítása. A nyertes Kőkapu-2012 
Konzorcium megkezdte a fakivágást, bozótirtást az érintett területeken, vasúti vágányok és váltók el-
bontását, a felsővezeték oszlopok állítását. A pályarekonstrukcióval párhuzamosan ősszel elkezdődik a 
váci vasútállomás új elektronikus biztosítóberendezésének kiépítése is - jelentette be Loppert Dániel, a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) kommunikációs vezetője szerdán sajtótájékoztatón, amelyet 
Fördős Attila polgármesterrel közösen tartottak a váci vasútállomás előtt.

Loppert Dániel elmondta: a 
mintegy 15 milliárd forintos 
komplex beruházás kereté-

ben felújítják a meglevő felvételi 
épületet és a vasúti pályát. Ősszel 
elkezdődik a váci vasútállomás új 
elektronikus biztosítóberendezés-
ének kiépítése is.

A felújítás napi 15 ezer utas szá-
mára teremt majd komfortosabb 
utazási feltételeket – közölte a 
kommunikációs vezető. A projekt 
keretében felújítják a meglévő fel-
vételi épületet, vasúti pályát és új 
üzemi épületet építenek. Az utas-
forgalmi csarnok bővítésével új 
szociális helyiségeket alakítanak 
ki, a beruházás befejeztével egy 
kormányablak is nyílik az állomá-
son. Négy új modern, perontetővel 
ellátott, esélyegyenlőséget biztosí-
tó magas peron épül, melyeket lif-
tekkel ellátott akadálymentesített 
gyalogos peronaluljáró köt össze 
az állomásépülettel és az állomás 
másik oldalával. 

Két új aluljáró épül, egy, a pero-
nokat összekötő, vasútállomást 
keresztező gyalogos peronaluljá-
ró, valamint egy új gyalogos-ke-
rékpáros aluljáró a Naszály (Te-
mető) úton. A Naszály úti közúti, a 
Kosdi úti közúti és gyalogos aluljá-
ró, valamint a Pacsirta utcai gya-
logos aluljáró is megújul. A felvé-
teli épület előtt új előteret alakíta-
nak ki és parkosítanak.  

Az állomás megközelíthetőségé-
nek javítása érdekében az állomá-
son mintegy 350 P+R parkoló léte-
sül mind a deákvári, mind a Duna 
felőli oldalon, emellett 66 db kerék-
pártárolót is kialakítanak. - A zaj-
védelemről mintegy 6000 m2 zaj-
árnyékoló fal gondoskodik majd. 

A beruházás keretében kiemelt fi-
gyelmet fordítunk a környezetvé-
delemre, 279 db fát, 3294 db cser-
jét ültetünk, valamint 8.188 m2-en 
füvesítünk – húzta alá Loppert Dá-
niel. 

A fejlesztést követően modern tá-
jékoztató rendszer fogadja majd az 

utasokat, s a jelenlegi 10 fogadóvá-
gány helyett 12 lesz, melyekből ki-
lenc bonyolítja az utas- és három a 
teherforgalmat.

 A pályarekonstrukcióval párhu-
zamosan elkezdődik az állomás új 
elektronikus biztosítóberendezés-
ének kiépítése is 4,8 milliárd fo-
rintból. Az állomás technikailag 
alkalmas lesz Európa többi részén 
már közlekedő nagyobb sebessé-
gű vonatok fogadására is. NIF Zrt. 
kommunikációs vezetője kiemelte: 
- A fejlesztés eredményeképpen a 
korszerűbb technológia egyszerű-
síti, biztonságosabbá teszi a vas-
útüzemet, gyorsítja és pontosítja a 
menetrendet, valamint csökkenti a 
késéseket. 

Fördős Attila polgármester beje-
lentette, hogy az állami beruházás 
várhatóan két év alatt fejeződik be, 
ám az önkormányzat folyamatosan 
egyeztet a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.-vel és a kivitelezővel, 
hogy a munkálatok ütemszerűen és 
gördülékenyen haladjanak. A kon-
zultációk során maximálisan kép-
viselik a lakosság érdekeit, akiktől 
türelmet és megértést kért a nagy 
horderejű rekonstrukció megvaló-
sításának időszakára. A város pol-
gármestere kiemelte, hogy a beru-
házás érdekében feloldották az itt 
található, helyi védettség alá helye-
zett épületekre vonatkozó korláto-
zást, egy épület esetében azonban 

– a városi tervtanács döntése alap-
ján - azt kérték, hogy a lebontott fa-
szerkezetet másik helyszínen állít-
sák fel.    

Kovács Ágnes, a váci 2. számú 
önkormányzati körzet (Fidesz-
KDNP) képviselő-jelöltje kiemel-
te – noha a fejlesztés nem a vá-

ros, hanem az állam beruházása-
ként valósul meg, ám mégis – na-
gyon fontosnak tartja a váci polgá-
rok érdekeinek képviseletét. Ezzel 
összhangban elmondta, azt tarta-
ná ésszerűnek, hogy a város közúti 
forgalmának és lakókörnyezeti le-
terheltségének elkerülése érdeké-
ben az építkezés anyagait elsősor-
ban vasúton szállítanák a pályaud-
varra. A kérdésként megfogalma-
zott felvetésre reagálva, Loppert 
Dániel bejelentette, hogy a beépí-
tésre kerülő alapanyagok 80 száza-
lékát vasúton juttatják el Vácra. A 
kivitelező meghatározott közúton 
szállíthatja az anyagokat, akit a 
szerződésben – az esetleges károk 
-  helyreállítására kötelezték. 

Arra kérdésre, hogy a beruhá-
zás idejére a Széchenyi utca – vas-
útállomáshoz kapcsolódó – szak-
ászát lezárják-e, Loppert Dániel és 
Fördős Attila egyaránt nemmel vá-
laszolt. Azt viszont nem zárják ki, 
hogy alkalmanként forgalomkorlá-
tozást vezetnek be.    

A fejlesztés az Új Széchenyi Terv 
keretében uniós források segít-
ségével valósul meg. A vasútállo-
más és a vasúti pálya korszerűsí-
tése várhatóan 2015 nyarán zárul, 
az új elektronikus biztosítóberen-
dezés kiépítése 2015 év végén feje-
ződik be.

V. I.
Fotó: KeszIPress

Hat képviselő-jelölt indul 
a váci időközi választáson
Vác Város Helyi Választási Bizottsága a hivatalos határidőig 
– augusztus 9. – hat képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba a  
2. számú egyéni választókörzetben szeptember 8-án sorra 
kerülő időközi önkormányzati választásra:

Homokiné Garancz Henrietta (Jobbik 
Magyarországért Mozgalom) közgazdász 
végzettségű, megválasztása esetén a mobil-
gát kivitelezését sürgetné, javaslatával segí-
tené a mélygarázs feletti tér rendezését, az 
ingyenes parkolás megtartása mellett újabb 
parkolóhelyek kialakítását szorgalmazná. Hi-
ányolja a mélygarázs körüli helyzet kialaku-
lásáért és a kórház kétmilliárdos vesztesé-
géért a felelősök számonkérését. A könyvelő 
vállalkozóként dolgozó jelölt: „Magamat hu-
mán beállítottságúnak tartom, aki fogékony 
az emberek problémáira” – olvasható bemu-
tatkozásában.

Kiss István (független) okleveles villamos-
mérnök idén lesz 25 éve, hogy az önkormányzat-
nak végzett munkájával szolgálja – jelenleg is – 
a váci polgárok és a város érdekeit. „Mindvégig 
főenergetikusként, de különféle beosztásokban 
dolgoztam ezen időszak alatt. Mindig az vezé-
relt, hogy miképpen lehet a szolgálatot leghaté-
konyabban, pontosan és precízen ellátni. Mun-
kámból adódóan megismertem a város ügyes-
bajos problémáit, így a belvárosi 2-es számú vá-
lasztói körzetét is. A város üzemeltetés négy 
éves irányításának időszakában szerzett gya-
korlat is ezt segítette és fogja segíteni.„ – írja szórólapjában. 
 

Kovács Ágnes (FIDESZ – KDNP) okleve-
les könyvvizsgáló a választókörzetben szüle-
tett, itt élte gyermekéveit, könyvelő és adóta-
nácsadó irodája is itt van, a Görgey Artúr ut-
cában. Részt vesz az Önkormányzat Gazda-
sági Városüzemeltetési és Vagyongazdálko-
dási Bizottság, valamint a Vác Városi Holding 
Felügyelő Bizottság munkájában is. A Pest 
megyei Kereskedelmi és iparkamara Ellenőr-
ző bizottságának elnökeként és a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizott-
ságának alelnöke is tevékenykedik. Szakmai 
tapasztalatait a város javára szeretné kama-
toztatni.

Oberkamp Péter független jelöltként méret-
teti meg magát az időközi választáson. 
Szerkesztőségünk igyekezett elérni a képvise-
lő-jelölt urat, hogy az ő bemutatkozását is kö-
zölhessük, ám lapzártánkig nem sikerült kap-
csolatot teremteni vele. Lapunk sajtónyilvános-
ságán keresztül ajánljuk fel számára, hogy az 
esély egyenlőség jegyében a következő lapszá-
munkban – jelölt társainak anyagához hason-
ló terjedelemben - közöljük bemutatkozó prog-
ramját, ha azt eljuttatja szerkesztőségünkbe.  

Terényi Attila (MSZP - Demokratikus 
Koalíció) 51 éves tősgyökeres váci, több 
évtizedig dolgozott a rendvédelem terü-
letén, mint rendőrtiszt vonult nyugdíjba a 
váci rendőrkapitányság állományából. A 
baloldal közös jelöltje úgy látja, égetővé 
vált, hogy polgárbarát módon oldják meg 
azokat a problémákat, amelyek a váciakat 
leginkább aggasztják. Legfontosabb fel-
adatának a létbiztonság erősítését, a köz-
biztonság megszilárdítását, a rendezettebb 
belváros, gondozottabb közterület kialakí-
tását tartja. Szigorúbb ellenőrzés alá vonná 
közvagyon felhasználást, a város értékeit. 
Síkra szállt a kipufogógázoktól mentesített 
belvárosért.

Zsoldos Mihály független jelölt, váci szü-
letésű, a választókörzetben lakik, építőmér-
nök, a helyi építész kamara vezetője. A kép-
viselőjelölt – aki élvezi a Pro Urbe frakció 
támogatását - megválasztása esetén legfon-
tosabb feladatának tekintené, hogy a vas-
útállomás két évig tartó átépítése során, 
szakmai szempontok mentén képviselje a 
környéken élő emberek alapvető érdekeit. 

Tizenötmilliárd forintból valósul meg a váci vasútállomás komplex rekonstrukciója
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VÁCI 
kitüntetettek
Vác Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete döntése alapján 2013. augusztus 20-
án, a városi ünnepségen 

    
Vác Város Díszpolgára címet vehet át :

Varga László zeneigazgató, a váci szé-
kesegyház karnagyna, zenepedagógiai 
munkájáért, karvezetői és kulturális szer-
vező tevékenységéért, a város jó hírnevének 
öregbítéséért. 

Egyéni Pro Urbe Díjat vehet át: 

dr. Csécs Ilona belgyógyász  a hiva-
tásgyakorláson túlmutató önzetlen segítő 
munkáért, a betegek számára lelki támaszt 
nyújtó klub két évtizedes működtetéséért. 

Meláth Attila baptista lelkész a rászo-
rulók gyámolítása érdekében végzett kari-
tatív tevékenysége, közéleti aktivitása és 
kulturális szervező munkája köszönetéül-

Mikulai Dániel a Váci Reménység 
Egyesület titkára a város több közösségé-
nek életében nélkülözhetetlen szervező és 
önkéntes munkájáért, a parasport bázisá-
nak kialakításában végzett tevékenységéért

Pro Urbe közösségi kitüntetést kap:

A Vendégvárók Váci Egyesülete érde-
melte ki a város vállalkozóinak összefogá-
sáért, civil együttműködések kezdeménye-
zéséért, a gasztronómiai és idegenforgalmi 
kínálat fejlesztéséért. 

A kitüntetetteknek gratulálunk, tevé-
kenységükhöz további sok sikert kívá-
nunk!

A történelmi csodának a kulcsa 
Szent István személye

Tájékozódó emberként azt mondom: Észak! Hívő keresztény emberként azt mondom: Jézus Krisztus! Keresztény magyar emberként, váci püspökként 
azt mondom: Szent István! Mint gyermekkoromban, ma is megnyugvással nézek fel az augusztusi csillagos égre. Megtalálom a Göncöl-szekeret és on-
nan már játszva a Sarkcsillagot. Észak! Van irány, van tájékozódási pontom. Biztosan hazatalálok. 

Hitet kaptam. Nem értem, 
hogyan. Ősbizalom? Így ne-
veltek? Rájöttem? Titok. 

Kezembe veszem a Bibliát. Ezt is 
kaptam. Kimeríthetetlen forrás. 
Mindig új és új választ kapok. XVI. 
Benedek, a nyugállományú pápa 
a „Hit Évét” hirdette meg. Püspö-
ki jelmondatom ezzel egybecseng: 
„rendületlenül a hitben!”

A Mindenség Teremtője Jézus 
Krisztus történelmi személyében 
megnyilatkozott. Pál apostollal 
vallom: „számomra az élet Krisz-
tus!”

Itt születtem a Duna mentén. 
Arany János verseit idézte anyám. 
A magyar szó édes-ízes a számban. 
Esztergom és Vác életutam tenge-
lye. 

Gyakran bóklásztam az esz-
tergomi vár sziklái között. 2000-
ben a hajóállomásnál fogadtam a 
passaui vendégeket. Valahol ott 
koronázták Istvánt magyar király-
lyá. Hajón kísérhettem a Szent Ko-
ronát Esztergomból Budapestre. 
Itt a váci parton akkor galambokat 
röptettek. Máskor egyedül baran-
goltam a Pilisben. Melyik erdőben 

támadhatott Imrére az a vadkan?  
Miért éppen így történt?  Kérdé-
sek, talányok ködén át keressük 
Szent István személyét.

Ami számomra fontos, az a 
szentistváni irány és akarat. Tud-
ta, hogy mit akar, mert hitt benne. 
Volt bátorsága, hogy új útra vezes-
se népünket. Engem nem a legen-
dák, a „szent korona mítosz”, vagy 
a „szent jobb” ereklye tölt el cso-
dálattal, hanem sokkal inkább az 
a történelmi fordulat, mely Géza, 
István és László hármasából állt 
elő. Nekünk itt, Vácon Szent Lász-
ló személye éppoly fontos, mint 
Szent Istváné. Géza nélkül sem 
érthető magyar népünk megmara-
dása.

Szent István személye méltán 
vált eszményivé. Eperjes Károly 
színész-barátom szerint ő a leg-
nagyobb magyar. Akkor lenne iga-
zán boldog, ha egyszer Szent Ist-
ván személyét formálhatná meg. 
Ezt nyilatkozta a Széchenyi-film, a 
„Hídember” bemutatója után.

Példaképre és eszményre szük-
ségünk van. Ezek nélkül nincs 
jövő. Lehet, hogy a részletek pon-

tatlanok, lehet, hogy évszázadok 
alatt idealizálódtak emberi tulaj-
donságai, de a történelmi tény, a 
magyarság történelmi fordulata, 
az állammá, nemzetté-válás meg-
kérdőjelezhetetlen tény. Ezért va-
gyunk itt.

Ennek a történelmi csodának a 
kulcsa Szent István személye.

Nem az az érdekes, hogy milyen 
ruhája volt, milyenek voltak az 
arcvonásai, milyen volt a koroná-
ja, hanem az, hogy mit gondolt, mi-
ben hitt, mit akart.

A meggyőződésből fakadnak a 
tettek, a kitartás, a következetes-
ség, a hűség.

Megilletődve veszem kezembe 
az „Intelmeket”. Bizonyosra vehe-
tő, hogy egy tudós bencés szerze-
tes fogalmazta, aki ismerte a Bibli-
át, a Példabeszédek könyvét. Bizo-
nyos vagyok abban is, hogy Szent 
István felolvastatta magának, hoz-
záfűzte megjegyzéseit. A jövendő 
államfőre, fiára, Imrére gondolva, 
személyes igényességgel vázolta 
föl a keresztény uralkodó jellem-
vonásait.

Szükségünk van eszményre. 

Nekünk, keresztényeknek Jézus 
Krisztus jelenti az  eszményt. Is-
ten ilyennek szeretne látni mind-
nyájunkat. Ezt az örök eszményt 
koronként kell aktualizálni. Min-
den vezetőnek, de minden család-
főnek is szembesülnie kell az esz-
ménnyel. Milyen is lehetnék, mi-
lyennek kell lennem?

Alább nem adhatjuk. Pál apostol 
levelében olvassuk: „amíg meglett 
emberré nem leszünk elérve Krisz-
tus teljességének mértékére.” /Ef. 
4,13/

Szent István ünnepén ilyesmire 
gondolok. Mi az akadálya annak, 
hogy nagyszerű emberek legyünk? 
Merjünk nagy célokat magunk elé 
tűzni? Kérjünk Istentől bátorsá-
got, hitet, elszánt akaratot! Tanul-
junk meg újra becsülettel, kitartó-
an dolgozni, önzetlenül a közössé-
gért fáradozni. Ki tilthatja meg ne-
künk, hogy nagylelkűen, önzetle-
nül segítsünk egymáson?

Wass Albert egyik regényében 
írja: „ezt az országot a kard szerez-
te meg, de a kasza tartotta meg”. 
Őseink örökségét, ezt a csodálatos 
országot a mai Európában nekünk 

kell megtartanunk. Nemzeti öntu-
dattal, becsületes munkával, hit-
tel és a közösséget vállaló önzet-
lenséggel.

Ennek tudatában imádkozom 
városunk nevében: Isten áldd meg 
a magyart!

Dr. Beer MIKlós

VácI MegyésPüsPöK
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dr. Tuzson Bence

A két polgármester: Andon Bakalov és Dióssi Csaba

Szijjártó Péter államtitkár

ÚJABB GE BERUHÁZÁS FÓTON – 
6000 m2 üzemcsarnok bővítés és 114 új munkahely

A GE július 31-én bejelentette, hogy bővíti Oil & Gas üzletága fóti üzemének tevékenységét egy 6000 m2 alapterületű új üzemcsarnokkal, valamint egy 
hozzá tartozó irodaépülettel. A GE a befektetéssel egy csúcsszínvonalat képviselő gyártóbázist épít ki a gáz- és gőzturbinás villamos erőművek közpon-
ti vezérlő egységeinek. A bővítés több mint 100 új munkahelyet teremt, ebből 40 mérnöki pozíció. 
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A UCP gyártás magyar-
országi kiépítése egy 
újabb lépés a GE ha-

zai befektetéseinek sorá-
ban, amellyel a vállalat to-
vább erősíti jelenlétét mint 
az ország legnagyobb ameri-
kai befektetője; 12 500 mun-
katárssal, 12 gyárral, 3 tech-
nológia központtal és 3 regi-
onális üzleti központtal. 

Az új fóti üzemcsarnok-
ban  gyártásra kerülő ter-
mékeket az üzletág világ-
szerte forgalmazni fogja. A 
beruházás jelentős lépés a 
versenyképesség erősítésé-
ben, a munkahelyek meg-
tartásában és számuk nö-
velésében,  valamint újabb 
bizonyíték a GE és Magyar-
ország közötti parnerségre, 
amelyet tavaly stratégiai 
megállapodásban is rögzí-
tettek. 

A helyi szakmai tudást és 
tapasztalatot már most is ki-
aknázó új fóti üzem a bőví-
téssel fokozza  gyártókapaci-
tását, hatékonyságát és erő-
síti a vállalat piaci pozícióit. 
A GE Oil & Gas üzletág érzé-
kelő rendszerek és eszközök 
tervezésével és gyártásával 
foglalkozik fóti telephelyén, 

ahol jelenleg több mint 140 
főt foglalkoztat.

“1989-ben érkezett a GE 
Magyarországra, azóta az or-
szág kulcsfontosságú szere-
pet játszik a globális cég mű-
ködésében. Magyarorszá-
got a magas hozzáadott ér-
téket képviselő termelés és 
a képzett munkaerő terén 
is világszinvonalúnak tart-
juk. A tehetséges, magasan 
képzett, tapasztalt és mo-
tivált munkaerő hatalmas 

előny számunkra. Örülünk, 
hogy magyarországi jelenlé-

tünket tovább erősíthetjük.” 
– mondta Dave Cox, a GE 

Oil&Gas üzletág gyártásért 
felelős globális vezetője.

„A GE az energiaipar világ-
szinten meghatározó szerep-
lője. A most bejelentett beru-
házás is nagymértékben hoz-
zájárul ahhoz, hogy a ma-
gyar mérnökök és szakem-
berek kitüntetett szerepet 
kapjanak a világ energiabiz-
tonságának javításában.” – 
hangsúlyozta Szijjártó Pé-
ter, a Miniszterelnökség kül-
ügyi és külgazdasági ügye-
kért felelős államtitkára.

Az eseményt követően dr. 
Tuzson Bence, választóke-
rületi elnök kiemelte, hogy 
a projektnek köszönhetően 
jövő év elejétől több mint 100 
család hosszú távú megél-
hetése lesz biztosított a tér-
ségben. „Fót büszke lehet rá, 
hogy egy gazdaságilag erős 
külföldi cég komoly fantá-
ziát lát a térségben. Hiába a 
gazdasági világválság és Eu-
rópa döcögése, vannak pél-
daértékű helyek, és Fót ezek 
közé tartozik.”

Testvér-települési megállapodást 
írt alá Dunakeszi és a bolgár Ravda

Dunakeszi Város Önkormányzata és a bolgár Ravda Üdülőfalu Önkormányzata kiemelkedő jelentőséget tulaj-
donít településeik és országaik közötti együttműködésnek.  A magyar és a bolgár nép között fennálló több 
évszázados baráti viszony ápolásának, erősítésének szándékával, a két település polgárai partneri és baráti 
kapcsolatának további elmélyítése érdekében, testvér-települési kapcsolatot létesítettek. 

A két önkormányzat kö-
zött létrejött megál-
lapodást ünnepélye-

sen július 29-én Ravdában 
látta el kézjegyével a Nesze-
bar melletti település pol-
gármestere, Andon Bakalov 
és Dióssi Csaba, Dunakeszi 
polgármestere, országgyűlé-
si képviselő.

A két település között évek 
óta fennálló tartalmas együtt-
működést az önkormány-
zatok – a Testvér-települé-
si megállapodás aláírásával 

– tovább kívánják bő-
víteni, melynek kereté-
ben támogatják és elő-
segítik a helybéli polgá-
rok, családok, szerveze-
tek és intézmények kö-
zötti találkozókat. Az 
együttműködés kiterjed 
a gazdaság, a kultúra, 
az oktatás, a hitélet, az 
egészségügy, a sport és 
a turizmus területére.

A kapcsolatok építé-
se során, hangsúlyo-
zottan törekednek a fi-

atalok kölcsönös bevonásá-
ra és szerepvállalására. Az 
önkormányzatok a két te-
lepülés fejlődését rendsze-
res tapasztalatcserékkel 
kívánják elősegíteni, me-
lyek során kiemelt figyel-
met fordítanak a közös pro-
jektek megvalósítására.  
A bolgár és a magyar telepü-

lés vezetőinek meggyőződé-
se, hogy a szerződés mind-
két település kölcsönös ér-
dekeit, a lakosai között ki-
alakult tartós barátságot, 
és az őszinte, gyümölcsöző 
együttműködését szolgálja a 
jövőben. 

A szerK.
Fotó: KIroV gáBor
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Mint arról már korábban beszámoltunk Sződliget Község Önkormányzata a dunai árvízvédelmi gát kiépítésére 374 millió 644 ezer 563 forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázatot a Colus Alterra Zrt. nyerte meg a 260.377.033 forintos nettó ajánlatá-
val. A beruházás kivitelezési munkálata javában tart, amely érinti a 2. számú főutat is, amire az árvízi védekezést szolgáló Y tartó pillért és a forga-
lom elől elzárt szigetet építenek. 

A közelmúltban lezaj-
lott, az "évszázad leg-
nagyobb" dunai árvíze 

miatt, a beruházás tervezett 
átadásának időpontja egy 
hónappal későbbre, 2013. ok-
tóber 15-re módosult – tájé-
koztatta szerkesztőségünket 
Juhász Béla polgármester, 
de szerinte a határidő előtt 
egy-két héttel átadásra kerül 
Sződliget legnagyobb beru-
házása. A település első em-
bere elmondta, hogy az árvíz 
nem okozott anyagi kárt az 
akkor már 25%-os készültsé-
gi szintig megépült gátban. – 
Az áradásig a talajban - lefelé 
épült - a 4 méter mély, bento-
nitból készült résfal készült 
el. A résfal a gát alatt szivár-
gó víz, buzgár megfékezését 
szolgálja, melyben a bentonit 
anyag a víz hatására köt meg 
– tájékoztatott Juhász Béla. 
Napjainkra már elkészült a 
közel 400 méter hosszú véd-

gát töltése. - A töltés felépíté-
se: a résfalra kerül a vízzáró 
agyagmag réteg. Az agyag-
magra pedig a töltés, amely 
több fajta és féle anyagból 
készült, folyamatos tömörí-
téssel. A töltés tetejére kerül 
egy 20 cm-es humuszréteg. 
Ezt befüvesítik. A töltés te-
tején egy karbantartó út lesz 
kialakítva, amelyet sorom-
pó zár le az illetéktelen elöl 
– avatott be a szakmai rész-
letekbe a polgármester, aki 
így folytatta: - A gát tartal-
maz 3 mobil elemet is, amit 
szaknyelven kulisszanyílás-
nak neveznek. Normál eset-
ben nem látható belőle sem-
mi, de ha jön a víz, akkor az 
acélból készült pallókat kell 
egymásra csúsztatni a ku-
lisszanyílásban és ez fogja 
meg víz útját. A 2-es úton - 
a nagy szélessége miatt - kö-
zépen egy forgalomtól elzárt 
szigetet kell kialakítani, aho-

va egy Y tartó kerül kiépítés-
re. Árvíz esetén az acélpal-
ló egyik részét ez az Y tartó 
fogja, a másik részét pedig a 
kulissza oldalába épített út – 
tájékoztatott Juhász Béla. 

A polgármester elmondta, 
hogy a kivitelező várhatóan 
szeptember közepén végez 
az építési munkákkal, és azt 
követően a műszaki szerelvé-
nyezés következik, pl. áteme-
lő szivattyúk beépítése.

A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Váci Mérnökség szakem-

bereitől szerzett informáci-
ónk szerint a munka várha-
tóan eltart szeptember 10-
ig, amíg az autósok tovább-
ra is sebesség korlátozással 
és félpályás zárással talál-
kozhatnak a 2. számú főút 
28+805 kilométeres szelvé-
nyében. Az állami cég szak-

embereinek megfigyelései 
szerint a reggeli és délutáni 
órákban torlódás tapasztal-
ható, napközben viszont to-
vábbra is „csak” minimális 
várakozási idővel számíthat-
nak a közlekedők. 

 VetésI IMre

Fotó: KeszIPress

Sződligetnél Y tartópillér épül 
a kettes főútra

Forgalom korlátozásra várhatóan szeptember 10-ig lehet számítani

A Váci Világi Vigalom részeként hivatalosan is átadták a közönségnek a kétszeres Kossuth-díjas Gádor István életmű kiállítást. Az egyedülálló alkotásokat 
felvonultató tárlat megnyitásával együtt bemutatásra kerültek a keramikus lányának alkotásai is a városi fenntartású kiállítóhelyen. A Pannónia Házban 
Fördős Attila polgármester méltatta a művész tevékenységét, majd dr. Feledy Balászs művészeti író és Papp László a kiállítás kurátora értékelte a tárla-
tot. A megnyitón Gádor István lánya Gádor Magda is megjelent. 

Hivatalosan is megte-
kinthető a Gádor-ha-
gyaték, amely a város 

tulajdonában negyedévszáza-
don keresztül várta, hogy be-
mutatásra kerüljön. Az ava-
tóra a kerámia szakma több 
képviselője is megjelent, köz-
tük maga Gádor Magda Mun-
kácsy-díjas szobrászművész 
is, aki szintén néhány alkotá-
sát ajánlotta fel a váci kiállí-
tóhely számára. A város pol-
gármestere avatóbeszédében 
többek között azt a munkát 
méltatta, amely lehetővé tet-
te az önkormányzat tárolójá-
ban lévő műalkotások bemu-
tatását. 

„Ha már nem is tudunk 
olyan mennyiségű pénzt adni 
az itt lakók felé, ha nem tu-
dunk annyi lakást adni, amire 
szükség van, ha nem tudunk 
annyi munkahelyet közvetí-
teni, megint csak, amennyire 
szükség van, akkor legalább 
azt tegyük, amit megtudunk 
tenni, próbáljunk meg a lel-
kekre hatni. És akkor a har-
cos, sokszor demoralizált vi-
lágban, igenis meg lehet vál-
toztatni egy városnak az au-
ráját, a szellemiségét, még-
pedig az ilyen kiállításokkal” 
– fogalmazott Fördős Attila.  

Gádor István munkássá-
gát Feledy Balázs művésze-

ti író méltatta, egyben rámu-
tatott, a váci tárlat avatása 
azért is országos jelentőségű 
esemény, mert a magyar mo-
dern kerámiaművészet meg-
teremtőjének életpályáját 
mutatja be. 

„Ez a mai alkalom a kép-
zőművész-iparművész szak-
ma számára - úgy gondolom, 

hogy nem használok nagy 
szavakat - országosan is ün-
nepnap. Az egész szakma ne-
vében is köszönetet kell mon-
dani a városnak, a polgár-
mester úrnak, hogy végre le-
gyűrte az ellenkezést, látha-
tóvá tette ezt a többi mellett 
ezt a páratlan gyűjteményt, 
amelyben legmeghatározóbb 

tehát a Gádor István kerá-
miaanyaga, és a Gádor Mag-
da kiállítás” – mondta a mű-
vészettörténész, akinek elis-
merő szavait a helyi televízió 
jóvoltából a város polgárai is 
megismerhették.  

Papp László a kiállítás ku-
rátora a Gádor-hagyaték fel-
tárásáról és a bemutatóhely 

kialakítását – több évtizedes 
személyes küzdelmét szenve-
délyes hangon - elevenítette 
fel. Mint mondta a rendszer-
váltást követően folyamato-
san szorgalmazta a városnak 
adományozott páratlan érté-
ket képviselő alkotások be-
mutatását, ám szakmai tö-
rekvését mindig elgáncsolták. 

Papp László köszönetet mon-
dott Fördős Attila polgármes-
ternek, aki felismerte a rend-
kívül gazdag hagyaték művé-
szettörténeti jelentőségét, és 
minden segítséget megadott 
ahhoz, hogy hosszú évtizedek 
után a város méltó környezet-
ben mutassa be a Gádor Ist-
ván alkotásait a nagyközön-
ségnek.  

„Ne higgye senki, hogy ez 
egy könnyű munka a volt. 25-
30 év alatt összerogyott dol-
gok, a dobozok, a tárolóedé-
nyek minden elpusztult, de a 
kerámia az túlél mindent. Ez 
a művészeti alkotás, amit Gá-
dor István hagyott számunk-
ra azt hiszem, hogy Vácot a 
kerámia fellegvárává teszi 
az országban” – hangzottak 
Papp László bizakodó sza-
vai. 

A rendezvény kedves pilla-
nata volt, amikor Fördős Atti-
la polgármester virágcsokor-
ral köszöntötte a 89. születés-
napját ünneplő Gádor Mag-
dát, akinek szobrai szintén 
megtekinthetőek a Pannónia 
Ház épületében kialakított 
kiállító helyiségében. Az ál-
landó tárlaton az 1200 darab 
Gádor István alkotás mellett 
Hincz Gyula és Gorka Géza 
kerámiái is megtalálhatók.

A szerK.

Felavatták a Gádor István életmű kiállítását
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Félidejénél tart 
a Kossuthkifli forgatása

Félidejénél tart a Kossuthkifli, a Fehér Béla regényéből készülő hatrészes "történelmi road movie" 
forgatása. A sorozat felvételeinek újabb helyszínén, a fóti Károlyi kastélyban a sajtó képviselői a dra-
maturgiai csúcspont jeleneteinek lehettek tanúi hétfőn.

A 22. kegyeleti rózsa
Dunakeszin a kegyeleti kisparkban a 22. rózsát  
Lukácsi András informatika tanár emlékére ültettem 
el. Itt minden olyan embernek, aki támogatta művé-
szetével, emberi alkotó segítségével a Gárdonyi Géza 
Galéria fennmaradását nyílik egy-egy rózsa. 
„Én is itt leszek veletek 
csak egy másik dimenzi-
óban. Ne sírjatok – a föl-
di életemből csak 53 év ju-
tott nekem! Én veletek le-
szek mindig nem látható-
an, de érezhetően! Szeret-
lek benneteket! Legyőzve 
mentem el, mert a szívem 
megállt! Bocsássatok meg 
nekem, férj voltam, apá-
tok voltam! Szeressétek 
egymást! Édesanyám, Nő-
vérem gondolok rátok, na-
gyon szeretlek benneteket. 
Ne sírjatok, ennek így kel-
lett történnie! 

Emberileg milyen vol-
tam? Úgy érzem, hogy 
egy igaz ember, aki min-
denkinek segített, aki bár-
milyen problémával hoz-
zám fordult. Utcabéli em-
berek, tanárkollégák, ta-
nítványok mindig segítet-
tem nektek. Igyekeztem jó 
informatika tanár lenni a 
szakmunkás tanítványa-
imnak. Mindig a tudásom 
legjavát adni. Nagyon sze-
rettem tanítani. Milyen jó 
volt veletek a sportpályán 
együtt rúgni a labdát, di-
ákokkal, tanárokkal.

Szerettem utazni bel-
földön, és világot látni 

együtt a családommal és 
barátaimmal. Tele voltam 
tervekkel, az új informati-
kafejlesztés lehetőségeivel, 
és annak átadásával.  Ta-
nuljatok – a tudás az min-
denkor a tiétek lesz – sen-
ki tőletek el nem veheti. 

Itt a kedvenc hársfám 
alatt búcsúzom tőletek. 
Szeressétek egymást!”

2013. augusztus 25-én 
15 órakor a volt Gárdonyi 
Géza Szakmunkás és Szak-
középiskola (Dunakeszi, 
Fő út 143.) kollégiumi épü-
lete előtt tartjuk a megem-
lékezést és búcsúztatót. 

HorPácsI MIKlósné

A hat részes tévésorozat 
rendezője Vác díszpol-
gára, Rudolf Péter, 

aki színész kollégáival együtt  
bepillantást engedett a törté-
nelmi film forgatásának ku-
lisszáiba. A magyar történe-
lem egy meghatározó korsza-
kában játszódó filmben olyan 
kiválóságok szerepelnek, mint 
Szacsvay László, Haumann 
Péter, Scherer Péter, Kállóy 
Molnár Péter, Trokán Nóra. 
A 2014-ben bemutatásra kerü-
lő sorozat költségvetése jelen-
leg 740 millió forint, amelyből 
480 millió forintot a Média-
szolgáltatás-támogató és Va-
gyonkezelő Alap finanszíroz. 

MtI Fotó: KAllos BeA



7Dunakanyar Régió2013. augusztus 17.

 

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

Jövőre lesz 140 éve, hogy megszületett a lóversenyzés Guiness-rekordok Horse Racing listáját ma is fölénye-
sen uraló, Kincsem, aki 54 győztes verseny után, veretlenül vonult vissza. Kincsem ragyogóan csillogó fan-
tasztikus fölényét jól mutatja, hogy a veretlen angol telivérek listáján a második helyet elfoglaló angol Eclipse 
(1764) és a török Karayel (1970) egyaránt 18 győzelemmel követik. Farkasházy Tivadar: Overdose – a veret-
len 11 című könyvében közölt összeállítás szerint a veretlen lovak élmezőnyében a 10 angol, a 4 amerikai, a 3 
olasz mellett ott van három magyar - a listavezető Kincsem társaságában - Patience és Overdose is. 

Kincsem páratlan tel-
jesítményét Európa-
szerte elismerés övez-

te, fantasztikus versenyzését 
több alkalommal is a nézőtér-
ről kísérte figyelemmel Fe-
renc József, Erzsébet király-
né, Rudolf trónörökös, a fő-
hercegek sokasága, miként 
Berlinben Vilmos császár és 
Bismarck, a vaskancellár, aki 
boldog volt, hogy a csodakan-
ca eljött az általa alapított dí-
jért…  

Kincsem és az angol Hesp 
Róbert tréner élete és pá-
lyafutása összeforrt Göddel, 
aki az 1870-es években – rö-
vid kitérő után – a Duna-par-
ti településen alapított nyilvá-
nos idomító telepet. Még ma 
is áll az az istálló, amelyben 
Kincsem feltöltődött a verse-
nyekre.  Hesp Róbert leszár-
mazottai is beírták nevüket a 
magyar lóversenyzés történe-
tébe. Ükunokája, Hesp József 
– édesapja, Dr. Hesp Edvin 
életpályáját követve – ma is 
aktív szereplője a lóverseny-
zésnek. 

A legendák ma is élnek, 
akikre a lóversenyzés szerve-
zői minden évben külön ver-
sennyel emlékeznek. Idén, 
augusztus 11-én rendezték a 
Kincsem Parkban a Gödi Dí-
jat és a Hesp Róbert Emlék-
versenyt. Az 1200 méterre ki-
írt Gödi Díjat remek verseny-
zéssel Blue Imp nyerte Bakos 
Gyulával a nyergében. A Rá-
baközi Lovas Szövetkezet lo-
vának a trénere nem más, 

mint a legendás zsoké, Ko-
vács Sándor, aki idomárként 
is a legjobbak közé „galop-
pozta be” magát. 

Az 54 győzelmet arató vi-
lághírű Kincsem idomárja, 
Hesp Róbert múlhatatlan ér-
deme és hallhatatlan emlé-
ke előtt tisztelgő Hesp Ró-
bert Emlékversenyt a MIKO 
Racing and Trading Kft. is-
tálló lova, Jozef Roszival ido-
mította Bugenwillea nyerte 
hatalmas küzdelemben. Ta-
lán van abban valami sor-
szerű, hogy a győztes ló tu-
lajdonosa az a Mikóczy Zol-
tán, aki Overdose fantaszti-
kus sikereivel új lendületet 
adott a honi lóversenyzésnek. 
Bugenwillea-t Európa kele-

ti régiójának egyik legered-
ményesebb zsokéja, Jaroslav 
Línek galoppozta győzelem-
re, aki néhány hete Ribárszki 
Sándor trénerrel megnyerte 
a 91. Magyar Derby-t. 

Göd polgármestere, Markó 
József szerint akkor tudnák 
igazán méltóképpen megün-
nepelni a csodakanca 140. 
születésnapját, ha állami és 
pályázati forrásból sikerülne 
felújítani a város polgárai kö-
rében ma is nagybecsben álló 
egykori Kincsem istálló épü-
letét, melynek sikere érdeké-
ben minden tőle telhetőt meg-
tesz az önkormányzat. 

De az már bizonyos, hogy 
jövő év nyarán kerül majd fel-
avatásra Kincsem életnagy-

ságú bronzszobra az ő nevét 
viselő gödi Kincsem parkban. 
A költségeket 5 millióval tá-
mogatta a Nemzeti Kulturá-
lis Alap Vizuális Művészetek 
Kollégiuma. A csodakanca 
alakját Tóth Béla szobrász-
művész formálja meg. 

VetésI IMre

Közéleti újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.
kiadó-főszerkesztő: 

Vetési imre
szerkesztőség: 

2133 sződliget, Pf. 5. 
tel./Fax: 06-27/353-520, 
Mobil: +36-30/342-8032 

www.dunakanyarregio.hu 

e-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

tördelés: 
BB tanpress Bt.

nyomda:  
DélKelet-Press Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

HirdetésFelvétel:
a szerkesztőségben: 
a 06-27/353-520 és a 
+36-30/342-8032-es 

telefonszámokon. 

e-mail: 
keszipress@gmail.com

vácon: 
a Front graFiKa stúDióBan

dunakeszin: 
Uno reklám – Kisbán renáta  

tel.: +36-20/319-5213.

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

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

nem küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. 
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizs-
gálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

     

A legendák tovább élnek…
A gödiek jövőre avatják fel Kincsem bronzszobrát

A Gödi Díj idei nyertes csapata
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A négyes két gödi büszkesége: Kammerer Zoltán (balról az első) 
és Kulifai Tamás (balról a harmadik)

Augusztus 31-én jubileumi 
Göd Kupa kajak-kenu verseny 

A kanadai versenyeken 
a férfi kajakosok ve-
zére a Váci Hajó SE ki-

válósága, Noé Zsombor volt. 
Babella László mesteredző 
tanítványa mindkét verseny-
számában aranyérmes lett! 
Előbb a dunafüredi Vass Pé-
terrel párban az ezer méteres 
távon nagyszerű versenyzés-

sel igazolta, hogy egy hónap-
pal korábbi kontinensbajno-
ki címük nem volt véletlen. A 
magyar páros végig vezetve, 
egy hajóhosszal előzte meg 
riválisait és lett világbajnok.

A viadal zárónapján a ka-
jak négyesek hasonló távú 
viadalán is a mieinké volt a 
főszerep. Noé Zsombor Fe-

kete Martinnal, Janza Ri-
chárddal és Vass Péterrel 
négyest alkotva több mint 
három másodperces előny-
nyel ért elsőként célba.

Miközben a legfiatalabb 
testvér, Zsombor az ifjúsá-
gi kajak-kenu világbajnok-
ságon gyűjtött be két arany-
érmet, a család két idősebb 
büszkesége Kolumbiában bi-
zonyult a Világjátékok leg-
jobb kajak férfi párosának.

A Váci Hajó SE két kiváló-
sága, Noé Milán és Noé Bá-
lint alkotta ugyanis a férfi 
kajak párosok magyar egy-
ségét, és rendkívül imponá-
ló magabiztossággal, végig 
vezetve egy pillanatig sem 
hagytak kétséget győzelmük 
felől. 

KereszturI gyulA

A rendezvényen, délelőtt 
utánpótlás kajakfuta-
mokra, délután csalá-

di, baráti, munkahelyi közös-
ségek, támogatók számára 
meghirdetett indiánkenu-ver-
senyekre kerül sor; újdonság-
ként sárkányhajó-bemuta-
tó került a programba. A reg-
gel 9 órakor kezdődő esemé-
nyeket a Scarabeus együttes 
koncertje és tűzijáték zár-
ja. A szervezők a résztvevők 
számára bográcsban főtt ebé-
det biztosítanak. A progra-
mokon való részvétel ingye-
nes. A rendezvény központja 
a GSE – alsógödi kompkikötő 
alatti – vízitelepe; a verseny-
pálya a Dunán, 2000 méteres 
szakaszon lesz kijelölve.

A Gödi SE Kajak-ke-
nu Szakosztályát az olim-
piai ezüstérmes, világ- és 
Európa-bajnok kajakos, 
Hatlaczky Ferenc alapítot-
ta 1983-ban, a közösséget 
ma Nagy Árpád vezeti. Az 
első országos bajnoki cím 
Kammerer Zoltán nevé-
hez fűződik, még 1990-ből; 
az elmúlt 23 esztendő alatt, 
a 2013-as bajnoksággal be-
zárólag összesen 165 ma-
gyar bajnoki kajak aranyat 
számlál a gödi klub. A há-
romszoros olimpiai bajnok 
„Kamera” mellett az olimpi-
ai ezüstérmes, világbajnok 
Kulifai Tamás is a GSE nö-
vendéke volt egykor, csak-
úgy, mint Szaszák Dénes, 

Pélyi Dávid, Gál Szabolcs, 
Georgopoulou Alexandra, 
Hagymási Anita és Réka, 
Havas Eszter és Balázs, 
Váczai Enikő, Bán Kris-
tóf valamint Slezsák István. 

Bővebb információk a GSE 
szakosztályáról és a jubileu-
mi Göd Kupáról a megújult 
honlapon: 
a www.godikajak.hu -n. 

VAsVárI Ferenc

Mivel tudjuk, hogy 
Overdose körül az 
elmúlt két évben 

igen sok volt a bizonytalan-
ság, Mikóczy arra is ígére-
tet tett, hogy - bár nem szá-
molnak semmi ilyennel, de 
ha valami mégis hátráltatná 
Overdose-t a hátralévő szűk 
egy hónapban - a ló akkor is 
elbúcsúzik a közönségtől, ez 
esetben felvezetik.

Mikóczy Zoltán elmond-
ta, Overdose pataszerkeze-
te júliusban még nem tette 
lehetővé, hogy versenyt fus-
son. A mostani egészségi és 
edzettségi állapota viszont 
már olyan, hogy készen áll a 
versenyre. - Nem volt kérdés, 
hogy a Kincsem Parkot, és így 
a hazai közönséget választ-
juk – mondta a csodaló tulaj-
donosa, aki hozzátette: - Nem 
titkolom, hogy ha megfelelően 
fut itthon, akkor esetleg októ-
ber elején még Párizsban is in-
dítjuk, ám tudjuk, hogy nála 
minden verseny esetleges, 
ezért egyelőre csak annyi biz-
tos, hogy szeptember elsején 
a magyar közönségtől a Kin-
csem Parkban elbúcsúzunk. 
Közel két év kihagyás után az 
1200 méteres Kozma Ferenc 
Emlékverseny megfelelőnek 
tűnik a számára. Ez pályafu-
tása utolsó hazai futása lesz, 
hiszen akár lesz utána Párizs, 
akár nem, jövőre szinte bizo-
nyosan ménesbe megy.

Szeptember elsején, az 
1300 méteres Blaskovich 
Ernő Emlékversenyen mu-
tatkozik be Overdose kisöcs-
cse, akit áprilisban ugyan-
csak egy newmarketi árveré-
sen vásárolt Mikóczy Zoltán. 

Nagyszerűen szerepeltek a magyar kajak-kenusok a sportág Kanadában 
megrendezett ifjúsági és utánpótlás világbajnokságán, illetve a nem olimpi-
ai sportágak kolumbiai Világjátékán. 

A Dunakanyar egyik leg-
nagyobb kajak-kenu ese-
ményét rendezi az idén 30 
esztendős Gödi SE Kajak-
kenu Szakosztálya a Du-
nai Vízisport Alapítvány-
nyal közösen, augusztus 
31-én, szombaton. A XX. 
Göd Kupára a szervezők 
ezúton is mindenkit sze-
retettel hívnak!

Overdose szeptember elsején, az 1200 méteres Kozma Ferenc emlékver-
senyben fut utoljára Magyarországon - ekkor búcsúzik a Kincsem Park kö-
zönségétől. Mikóczy Zoltán azt is elmondta a PannoniaOverdose.hu-nak, 
hogy ugyanekkorra tervezi Overdose nemrég vásárolt kisöccsének bemu-
tatkozó futását is. 

Taroltak a Noé-fiúk Overdose búcsúfutása: 
szeptember 1. - Kincsem Park

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


