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Az ötödik képviselői ciklusát megkezdő or-
szágosan ismert jobboldali politikus mö-

gött Kiss Zsolt, az MSZP-EGYÜTT-DK-PM-
MLP közös jelöltje 11 767 voksot kapott, aki 
a választópolgárok 24,8 százalékának a bi-
zalmát nyerte el. A harmadik parlamenti 

párt, a Jobbik színeiben induló Fehér Zsoltra  
9 493 fő, a választók 20,01 százaléka voksolt. 
Dengelegi Zsuzsa, az LMP jelöltje 4,2 száza-
lékkal lett a negyedik, akire 1991 polgár sza-
vazott. A többi tizenöt jelölt voksainak aránya 
nem érte el külön-külön az egy százalékot.

Harrach Péter április 8-án tartott sajtótá-
jékoztatóján kijelentette: „Magam részé-

ről nemcsak megköszönöm a bizalmat, ha-
nem vállalom azt is, hogy minden választó-
polgárnak a képviselője leszek.” A kibővített 
Pest megyei 4-es választókerület valameny-
nyi településének és polgárának szempontja-
it képviselem.” Egy olyan időszaknak kell kö-
vetkezni, amely a nyugalmat, az együttműkö-
dést és a békét szolgálja, és ebben mindenki 
számíthat az én segítségemre – tette hozzá 
a politikus, aki kiemelte: „Az, hogy a körzet-
nek kormánypárti képviselője van, biztosíté-
ka annak, hogy a települések és a kormány-
zat közötti jó kapcsolat meghozza a várt 
eredményeket a térség számára.” 

A sajtótájékoztatón Fördős Attila polgár-
mester fontos eredménynek tartotta, hogy a 
váciak nagy többsége elment szavazni. Gra-
tulált Harrach Péternek a megválasztásához 
és arra kérte, hogy a városban már megte-
remtett nyugalom fenntartásában továbbra 
is vegyen részt.

Pető Tibor alpolgármester, a Fidesz váci 
szervezetének elnöke, Harrach Péter kampá-
nyának irányítója elsőként csapata tagjainak 

mondott köszönetet. Kiemelte, hogy a siker-
hez kellett a jó kormányzati és önkormányza-
ti teljesítmény és egy olyan jelölt, aki garanci-
át jelent arra, hogy a fejlődés folytatódik. Po-
litikai tevékenységük sikerének tartja, hogy 
Vácon a korábban hagyományosan a balol-
dalt támogató városrészekben, mint például 
a Földváry téri és a deákvári lakótelepen is 
a Fidesz kapott többséget. Harrach Péter az 
új kormányzati ciklusban a választókerüle-
ti feladatok között kiemelt helyen képviseli a 
váci mélygarázs örökségének megoldását, a 
város mellé tervezett Duna-híd felépítését. A 
Börzsöny turisztikai fejlesztése is a legfonto-
sabb célok között szerepel a képviselő terve-
iben. Ugyancsak fontosnak tartja, hogy Pest 
megye a hazai forrásokból kiemelt támoga-
táshoz jusson, hiszen kevesebb uniós forrást 
kap, mivel a fővárossal együtt fejlett régió-
nak számít az uniós mérce szerint. 

Egy, az esetleges kormányzati szerepválla-
lását firtató újságírói kérdésre azt válaszol-
ta: Orbán Viktort az egyik legnagyobb ál-
lamférfinak tartja. Ha bármilyen megbízást 
kap tőle, azt örömmel vállalja. 

 (munkatársunktól)

74 027 választópolgár jogosult voksolni, akik közül 47 976 fő (64,81%) je-
lent meg. Az érvényes szavazatok száma: 47 441 (98,93%), melyből a győz-
tes Harrach Péter, a Fidesz-KDNP jelöltje 22 193 voksot kapott, a választók 
46,78 százalékának a támogatását nyerte el. 

Köszönetet mondott a választók bizalmáért Harrach Péter, aki a Fidesz-KDNP 
jelöltjeként nagy fölénnyel megnyerte az április 6-i országgyűlési képvise-
lő választást. “Jó érzés számomra, hogy ötödik alkalommal sikerült egyé-
ni körzetben megszereznem a mandátumot” – fogalmazott Harrach Péter. 
Szerinte a kormánypártok kampányukat a teljesítményükre alapozták, míg 
a baloldal a “gyűlölet kultúrájára” építette a korteskedést.

HARRACH PÉTER 
JELENTŐS FŐLÉNNYEL 
NYERTE A VÁLASZTÁST

Mint az a helyi sajtóorgánumokban meg-
jelent, a szocialista képviselő-jelölt áp-

rilis 6-án, a választás napján tett feljelentést 
a Váci Rendőrkapitányságon, melynek tartal-
mát a párt váci elnöke, dr. Bóth János a saj-
tóképviselőinek is eljuttatta. A feljelentésben 
többek között azt írják: „Nem sokkal éjfél 
után az MSZP aktivistái tetten értek néhány 
embert, amint fehér lapokkal ragasztgat-
ták le a párt jelöltjének plakátjait. A kihívott 
rendőrök elől menekülve a vétkesek hátra-
hagytak egy autót, amelyről kiderült, hogy 
az Pető Tibor tulajdona.”

Dr. Bóth János pártelnök közleményben 
szólította fel az alpolgármestert, hogy a tör-
téntek miatt minden tisztségéről mondjon le. 
Pető Tibor április 8-án tartott sajtótájékozta-
tóján kijelentette: még vasárnap felhívta az 
eljáró rendőrséget, kérve, hogy hétfőn tanú-
ként hallgassák ki őt is. Ez meg is történt.

A Fidesz helyi pártelnöke a rendőrségtől 

úgy értesült, szó sem volt arról, hogy bárki is 
elmenekült volna a rendőrök elől. A nyomo-
zók egyébként még vasárnap hajnalban fel-
keresték Pető Tibort és kérték, hogy a hely-
színen nyissa ki az autót, amelyet ezt követő-
en átvizsgáltak és megállapították, hogy ab-
ban semmilyen, az elkövetett cselekményhez 
köthető eszköz nincs – jelentette ki a politi-
kus, aki dr. Bóth János felszólítására így re-
agált: „Szerintem az MSZP elnökének kell el-
gondolkodni, hogy marad-e ebben a pozíció-
ban és folytatja-e az MSZP további amortizá-
lását, ami azért odáig vezetett, hogy már faj-
súlyos politikus semmilyen szinten nincs dr. 
Bóth János mellett és ez meglátszik az ered-
ményekben is. Tehát, ha valakinek - szerin-
tem pártelnökként - vasárnap után le kell 
mondani, az dr. Bóth János. Én nem szólí-
tom fel lemondásra, mert a Fidesz érdeke az, 
hogy maradjon.”

a szerk.

Sajtótájékoztatón cáfolta 
Pető Tibor alpolgármester, 

a Fidesz váci szervezeté-
nek elnöke azt a szocialis-

ta állítást, amely szerint 
neki bármilyen köze len-

ne Kiss Zsolt plakátjainak 
megrongálásához.

PETŐ TIBOR, a Fidesz váci 
elnöke: „Nincs közöm 
a plakátrongáláshoz”

Harrach Péter a váci Duna-
híd felépítésére és a régió 
fejlesztésére összpontosít 

A szocialista politikus megköszönte a le-
adott szavazatokat, majd kiemelte: a leg-

fontosabb feladat az eredmények elemzése 
és a hibák kijavítása után a közelgő Európa 
Parlamenti és az őszi önkormányzati válasz-
táson való sikeres szereplés politikai előké-
szítése. 

Az április 6-i választással kapcsolatban ki-
emelte: Vácon 2200 szavazattal kapott keve-
sebbet a Fidesz-KDNP, mint 2010-ben. Ez sze-
rinte azt jelenti, hogy fogy a jobboldali párt 
támogatottsága a városban. - Sajnálom, hogy 
nem sikerült győzni. Hogy miért? Sokat gon-
dolkodtunk az elmúlt néhány napban ezen, 
de még tovább kell elemeznünk és meg kell 
fogalmaznunk azokat az okokat, ami miatt a 
siker most elmaradt. Úgy gondolom, hogy ké-
sőn állt össze az az erő, ami több párt szövet-

ségeként próbálta megvalósítani a változást, 
és talán az idő is kevés volt.

A kampány stílusát értékelve kijelentette: 
Vácon nem volt lejárató korteskedés egyik 
oldalon sem. Bár minden párt elhatárolódott 
a Jobbik plakátrongálásától, sajnálja, hogy a 
Fidesz-KDNP önkéntesei az utolsó napon az 
ő plakátjait ragasztgatták le.

- Rendőri üldözéses akció volt, hogy meg-
fogjuk ezeket az embereket. Sajnos tetten 
érni nem tudtuk őket, de bízom abban, hogy 
mind az autó tulajdonosa, mind a kampány 
irányítói, előbb-utóbb számot adnak arról, 
hogy kik voltak azok, akik ezt a rongálást el-
követték – mondta.

A baloldal jelöltje a vereség okait elemezve 
azt is sem rejtette véka alá: Határozottan ál-
lítják, hogy az új választási rendszer is befo-
lyásolta az eredményeket. 

Kiss Zsolt ugyanakkor azt is elmondta, bí-
zik abban, hogy a Fidesz az elkövetkező idő-
szakban változtat a stílusán és nyit a közös 
gondolkodás irányába. 

A közeli jövő legfontosabb feladatának az 
Európa Parlamenti és az őszi önkormányzati 
választásokra való eredményes felkészülést 
tekinti. Azért dolgoznak – a választókkal in-
tenzívebben együtt gondolkodva és működ-
ve - hogy ősszel egy erősödő baloldali önkor-
mányzat állhasson fel – hangoztatta politikai 
céljukat Kiss Zsolt.

Április 9-én reggel egyedül tartott sajtótájékoztatót Kiss Zsolt, a Kormány-
váltók országgyűlési képviselő-jelöltje, aki megköszönte az őt támogató 
szavazók bizalmát. A Fidesz szlogenjét „kölcsönvéve” azt üzente a válasz-
tóknak: folytatjuk. Bejelentette a választási eredmény elemzése és hibák ki-
javítása után a közelgő európai parlamenti és az őszi önkormányzati válasz-
tásokra kell koncentrálniuk. 

KISS ZSOLT: 
Köszönjük a támogatást, 

folytatjuk a munkát
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Dióssi Csaba Dunakeszi polgármestere gratulál Tuzson Bencének és feleségének

A Pest megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerülethez 
tartozó települések: Csomád, Csömör, Dunakeszi, Erdőkertes, 
Fót, Göd, Veresegyház. A hét településen összesen a névjegyzék-

ben szereplő és mozgóurnát igénylő választópolgárok száma: 87 339, az 
átjelentkezettek létszáma 959, a külképviseleti névjegyzékben 404 vá-
lasztópolgár szerepelt. A választópolgárok száma összesen 88 702 fő, 
akik közül 59 410 (66,98 %) járult az urnákhoz. Az érvényes szavazatok 
száma: 58 906 (99,24%). A hét településen összesen a vá-
lasztók 66,98 százaléka vett részt a voksoláson.

A 2014. április 6-ai országgyűlési képviselő választá-
son, a Pest megyei 5. számú választókerületben a győztes 
Tuzson Bencére (Fidesz-KDNP) a választók 41,33 száza-
léka, 24 344 fő szavazott. Szabó Imre (MSZP-EGYÜTT-
DK-PM-MLP) 18 166 vokssal, a választók 30,84 százalé-
kának a támogatását nyerte el. A harmadik helyen Nyíri 
Márton (Jobbik) lett a befutó, akire 9 641 fő, a szavazók 
16,37 százaléka voksolt. Juhász Péter (LMP) 7.66 százalé-
kot, 4 515 szavazott begyűjtve a negyedik helyen zárta a 
voksolást. A további nyolc induló közül senki sem érte el 
az ezerfős támogatottságot. 

Egy város fejlődése szempontjából ki-
emelten fontos, hogy az országgyűlé-

si képviselő és a polgármester jó együtt-
működésben tudja végezni munkáját. 
Tuzson Bence személyével ez biztosított 
Dunakeszi számára. Hiszem, hogy segít-
ségével városunk tovább tud haladni az 
eddig megkezdett úton és együtt további 
sikereket érhetünk el.
Gratulálok győzelméhez, és munkájához 
sok sikert és erőt kívánok! 

A dunakeszi központú Pest megyei 5. számú választókerületet az új körzet határok 
megrajzolása után előzetesen az úgynevezett "billegő" kerületként tartották nyilván. 
A politikai elemzők izgalmas vetélkedést vártak, mivel itt indult a Kormányváltók szí-
neiben a Gyurcsány kormány egykori környezetvédelmi minisztere, Szabó Imre és a Fi-
desz-KDNP jelöltje, Tuzson Bence, aki végül magabiztos győzelemmel szerezte meg a 
képviselői mandátumot.

TUZSON BENCE a dunakeszi 
választókerület új 

országgyűlési képviselője 

DIÓSSI CSABA: 
Együtt további 

sikereket érhetünk el

Együtt a Város – 
DUNAKESZI CSALÁDI NAPOK: május 1–4.
Négy nap, hat helyszín és számtalan program várja a dunakeszieket május 1-4. között. A tavaszi hosszúhétvége alkalmat ad arra, hogy családunkkal, ba-
rátainkkal együtt töltsünk néhány jó hangulatú napot a szabadban. Idén május első napjain Majálissal, Sportnappal, utcabállal és városi anyák napi prog-
rammal készül a Dunakeszi Programiroda.

A színes programsoro-
zat nyitó napja a már 
jól megszokott Majá-

lis, amit idén városunk be-
vált rendezvényhelyszínén, 
a Katonadombon rende-
zünk meg. Május 2-án tart-
juk a Sportnapot, ahol szá-
mos sportegyesület vonul fel 
több helyszínen is. Reggeltől 
a vízi sportok képviselői a 

Duna-parton, ezt követően a 
sportegyesületek a Magyar-
ság sportpályán látványos 
bemutatókkal, meccsekkel 
és versenyekkel készülnek. 
Ezzel a nappal egyúttal azt 
is ünnepeljük, hogy egy éve 
„Miénk a Magyi”, ahol azóta 
megújult a klubhelyiség, a 
parkoló, kiépült a közvilágí-
tás, a sportnapot követően 

pedig megkezdődik a nagy 
műfüves pálya kialakítása. A 
harmadik helyszín nem más, 
mint a Dunakeszi Repülőtér, 
ahol a sportnaphoz kapcso-
lódva, a Malév Repülőklub-
bal együttműködve kedvez-
ményes repülést biztosítunk 
a dunakesziek számára.

A szombati napon a Du-
na-parté a főszerep. A Duna-

parti sétányon délutántól ut-
cazenészek és kézműves áru-
sok, este pedig utcabál várja 
a látogatókat. 

A hétvége zárónapján a vá-
rosunkban élő édesanyák-
nak szeretnénk kedveskedni 
egy programmal anyák napja 
alkalmából. A sokak által is-
mert és kedvelt Ridikül mű-
sor látogat el a Radnóti Mik-

lós Gimnázium aulájába.  
A délutáni pódiumbeszélge-
tésen Jakupcsek Gabriella 
és ismert édesanyák beszél-
getnek az anyaságról.

Program összeállításunk 
célja, hogy a májusi hosszú-
hétvégén az itt élők kimoz-
duljanak otthonról, elláto-
gassanak a város különböző 
pontjaira, kikapcsolódjanak 

és együtt töltsük ezt a négy 
napot.

A részletes programról tá-
jékozódhatnak a minden 
háztartásba eljuttatott prog-
ramfüzetünkből, valamint a 
városi honlapon, Facebook 
oldalunkon, valamint a már 
jól ismert óriásplakát felüle-
teken.

Az országos politikai trend tükröződik a helyi választási 
eredményekben is
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A rendőrök körében nép-
szerű versenyen a megye 

13 kapitányságáról és 4 au-
tópálya alosztályáról érkez-
tek gépjármű- és motorkerék-
pár vezetők, akikre két fel-
adat várt. Elsőként elméle-
ti tudásukról kellett számot 
adni egy KRESZ-t és egy jog-
szabályokat tartalmazó teszt-
lap kitöltésével. Ezt követően 
került sor az ügyességi ver-
senyre a fóti bevásárlóköz-
pont parkolójában.      

A megjelenteket Nádházi-
Kádár Brigitta r. főhadnagy 
a Pest megyei Baleset-meg-
előzési Bizottság titkára kö-
szöntötte, s bevezetőjében el-
mondta, hogy korábban már 
megrendezték a karos forga-
lomirányító versenyt. Külön 
köszöntötte Dr. Fekete Csaba 
r. dandártábornokot, a Pest 
megyei Rendőr-főkapitányság 
főkapitány-helyettesét, a Pest 
megyei Baleset-megelőzési bi-
zottság alelnökét, Dr. Ménkű 
Szilvia r. alezredest, a Pest 
megyei Rendőr-főkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztá-
lyának vezetőjét, a Pest me-
gyei Baleset-megelőzési bi-
zottság ügyvezető elnökét,

Tóth Csaba r. alezredest, a 

Dunakeszi rendőrkapitányság 
vezetőjét, valamint Serfőzőné 
Kozma Ilona r. századost, a 
Dunakeszi rendőrkapitány-
ság közlekedésrendészeti osz-
tályának vezetőjét.

A megyei főkapitány-helyet-
tes köszöntőjében hangsúlyoz-
ta, hogy azért is fontos ez a ver-
seny, mert a résztvevők lemér-
hetik, milyen szintű a pillanat-
nyi elméleti és gyakorlati tudá-
suk. Utalt arra, hogy az elmúlt 
négy évben nagyon intenzív jog-
alkotási folyamat zajlott, szinte 
minden nap hozott valami sza-
bályváltozást, ami nagy kihí-
vást, és folyamatos tanulást je-
lentett a közlekedésrendészet 
munkatársainak. – Számunk-
ra is fontos a verseny, mert ké-
pet kapunk arról, hogy kollégá-
ink hogyan tudtak mindezek-
hez alkalmazkodni, milyen a 
felkészültségük, miben szorul-
nak segítségre és nem utolsó 
sorban az, hogy milyen a köz-
lekedési szakmai szervezete-
ink humán erőforrás háttere – 
szólt mindezekről többek kö-
zött a tábornok. 

A már említett tesztlapok 
kitöltése után vonultak át a 
versenyzők a gyakorlati fel-
adatok helyszínére. A gépjár-

mű- és motorkerékpár veze-
tők tudása legjavára szükség 
volt a különösen nehéz aka-
dályok leküzdésére, a lehető 
legkevesebb hibahatárral. 

A gépkocsizó járőrverseny-
ben első lett Palotás Csaba 
r. őrmester (Váci rendőrkapi-
tányság). Második helyen vég-
zett Dinnyés Tibor r. törzsőr-
mester (Dunakeszi rendőr-
kapitányság). Harmadikként 
Lábadik János r. őrmester 
(Dabasi Autópálya alosztály) 
teljesítette a feladatot.

A motorosok közül az 
első helyet Hajdú Gyula r. 
főtörzszászlós (Dabasi Au-
tópálya alosztály) szerezte 
meg. Őt követte Baranyi Fe-
renc r. törzszászlós (Ceglé-
di rendőrkapitányság), har-
madikként Kovács János r. 
főtörzszászlós (Dabasi Autó-
pálya alosztály) fejezte be a 
versenyt. Ebben a kategóriá-
ban 9. helyen végzett Földesi 
Imre r. főtörzszászlós (Duna-
keszi rendőrkapitányság).

A győztesek részt vesznek 
majd az április 25-26-án, a bu-
dapesti Rendőrnapon meg-
rendezett országos döntőn is.

katona m. István

a szerző felvétele

Negyedik alkalommal rendezi meg az Országos Rendőr-főkapitány-
ság Baleset-megelőzési Bizottsága az országos szakmai közlekedés-
rendészeti versenyt. A megmérettetés Pest megyei döntőjére április 
3-án került sor a Dunakeszi rendőrkapitányság szervezésében. 

Közlekedésrendészeti 
VERSENY

Markó József (Fi-
desz-KDNP) elmond-
ta, hogy a Samsung 

"fénykorában" - körülbelül 
tíz évvel ezelőtt - még több 
százmillió forintnyi iparűzé-
si adót fizetett évente a vá-
rosnak. 

A termelését tavaly decem-
berben leállító Samsung egy 
jó fekvésű 30 hektáros terüle-
ten húzta fel nem is olyan rég 
80 ezer négyzetméteres csar-
nokát, így a Göd fő adófize-
tőjeként egykor számon tar-
tott vállalat jelenleg csupán 
építményadót fizet. Ezzel évi 

120 millió forinttal gyarapítja 
az önkormányzat kasszáját - 
mondta a polgármester.

Tudomása szerint a gödi 
gyárban már a termelés meg-
indításakor zömmel Szlová-
kiából fuvaroztatott bérmun-
kások dolgoztak, és később 
is viszonylag kevés helybéli 
kereste ott a kenyerét. 

A fokozatos leépítés, illetve 
a decemberi leállással együtt 
járó, körülbelül százfős elbo-
csátás így csak kevés helyi 
munkavállalót érintett - tette 
hozzá Markó József. 

"Bízunk benne, hogy mie-

lőbb gazdára talál a jelenleg 
végelszámolás alatt álló gödi 
gyár területe", ennek érdeké-
ben a helyi önkormányzat és 
a kormány is igyekszik "ki-
ajánlani" a telephelyet - hang-
súlyozta a polgármester.

Bár Göd adósságát is át-
vállalta tavaly az állam, a 
Samsung leállása nyomán 
jelentkező adókiesés miatt 
anyagilag "ugyanott tarta-
nak", mint a konszolidáció 
előtt. Ennek ellenére a város 
működésének finanszírozá-
sa nincs veszélyben - jegyez-
te meg Markó József.

- A zömmel bérmunkásokat foglalkoztató Samsung SDI Magyarország Gép-
gyártó- és Értékesítő Zrt. bezárása a munkanélküliség helyi alakulását szin-
te egyáltalán nem, de a város bevételeit nagyon is befolyásolja - közölte a 
település polgármestere az MTI-vel.

Göd kasszáját érzékenyen érinti
a Samsung helyi gyárának bezárása

A színház galériájában 
Cservenák Péter és Fe-
hérvári Fruzsina képe-

iből összeállított tárlat a csepe-
redő színház első évét mutatja 
be, melyet Lencsó László ren-
dezett, ami iránt óriási volt az 
érdeklődés. Az ünnepi megnyi-
tó helyszínén szinte egy gom-
bostű méretű szabadhely sem 
volt, amikor a teátrum igazga-
tója, Kiss Domonkos Márk kö-
szöntötte a közönséget és a szü-
letésnapi program két fővéd-
nökét, Halász Jánost, kulturális 
ügyekért felelős államtitkárt, 
és Harrach Péter országgyűlési 
képviselőt, valamint Fördős At-
tila polgármestert. 

- A kultúra az egyik legfon-
tosabb erőforrás. Így hát te-
ret kell adni neki – kezdte 
ünnepi köszöntőjét Halász 
János.  – Ezt ismerték fel 
önök itt Vácon, amikor a rég-
óta nem működő mozi épüle-
tében megálmodták, és létre-
hozták a színházat. Teret ad-
tak a kultúrának. Nagy öröm 
ez, és most megnyitunk egy 
kiállítást, ami mutatja, hogy 
már egy éve így van. Életere-
je van. Valós, okos döntés 
volt – mondta az államtitkár, 
aki gratulált a színház „csi-
nálóknak”. Halász János ki-
emelte, hogy a színházbará-
tok vállalásában összefogott 
a kormány és az önkormány-
zat. – Oda kell figyelnünk ez 
után is arra, hogy a jelentő-
sebb támogatást ez a szín-
ház megkapja – hangsúlyoz-
ta Halász János, aki befeje-
zésül azt kívánta, hogy sok-
sok éven keresztül tudjanak 
ilyen évfordulót ünnepelni. 

Harrach Péter országgyű-
lési képviselő arról beszélt; 
a kiállítás annak bizonyíté-
ka, hogy életképes az intéz-
mény. Jól példázza ezt az 
általuk megújított épület, 
amihez az önkormányzat és 
a kormány nyújtott segítsé-
get. – Az intézmény fenn tu-

dott maradni, életképessé-
gét bizonyítja és azt, hogy 
nem „csak” a teret tudták 
széppé tenni maguk körül, 
hanem közönség vonzó elő-
adásokat produkáltak. Vác 
kultúra értő közönségét „be-
hozták” a Váci Dunakanyar 
Színházba. Drukkoljunk a 
fejlődőképes színház jövőjé-
ért – mondta Harrach Péter.

Fördős Attila polgármes-
ter elmondta, hogy a kiállí-
tásnak az indulása, a szín-
házi gondolat fogantatásától 
az első egy évig tart. A vá-
rosvezető kiemelte: a gondo-
lat fogantatása több mint 15 
éve volt, amikor Vácon meg-
alakult egy amatőr színtár-
sulat, a Fónay Humánia Tár-
sulat., amelynek vezetője 
Góczán Zsolt volt, aki a mai 
napig teszi a maga dolgát a 
színházban. 

- Amikor Vácon 2010-ben 
új lehetőségek nyíltak szá-
munkra az önkormányzat-
ban, akkor tudtuk, hogy 
színházat kell alapítani, hi-
szen minden adott volt hoz-
zá: ez az épület, és az amatőr 
társulat. A fogantatás után, 
tavaly megszületett a szín-
ház, melynek megvalósítá-
sához sok-sok ember önzet-
lenül adta munkáját, ötletét, 
melyért ezúton mondok kö-

szönetet – hangzottak a pol-
gármester szavai. – A gyer-
meki egy év alatt elindultak, 
s ahhoz, hogy nagyon jól 
tudjanak járni a közösség 
és színházbarát közönség 
támogatására van szükség 
– fogalmazott Fördős Attila, 
aki reményét fejezte, hogy 
egy év múlva azt mondhat-
ják: „Egyre jobban jár ez a 
gyerek, már-már fut…”

A kiállítás megnyitója után 
sajtótájékoztató következett 
majd a nagy sikerű gálamű-
sor, melyben – többek között 
- olyan kiválóságok szerez-
tek felejthetetlen élményt a 
hálás publikumnak, mint 
Dolhai Attila, Csengeri At-
tila, Pápai Erika, Molnár 
Gyöngyi, Bozó Andrea, va-
lamint két váci származá-
sú színész, Eke Angéla, és a 
színház igazgatója, Kis Do-
monkos Márk, akit művész-
társaival együtt felállva ün-
nepelt a közönség a záródal 
felcsendülése után.

A szervezők egy szál vi-
rággal és a telt házas szüle-
tésnapi gálaműsor után ál-
lófogadással kedveskedtek 
a nézőknek. 

Boldog születésnapot Váci 
Dunakanyar Színház!

vetésI Imre

Két művész fotó kiállításával és óriási sikerrel fogadott gálaműsorral ünne-
pelte egy éves születésnapját a Váci Dunakanyar Színház. A teátrummá va-
rázsolt egykori mozi patinás épületében rendezett kiállítást Halász János 
államtitkár, Harrach Péter országgyűlési képviselő és Fördős Attila polgár-
mester nyitotta meg április 5-én.  

Váci Dunakanyar 
Színház: Születésnapi 
kiállítás és gálaműsor
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Négy év, három sikeres uniós pályázat

2014. április  11-én ünnepé-
lyes keretek között átadták 
Sződligeten a felújított és 
kibővített óvodát. A beruhá-
zás összköltsége 124 764 972  
forint volt, amiből az Euró-
pai Uniós támogatás 118 526 
723 Ft,  az önrész a fennma-
radó 6 238 249 Ft  volt. A fej-
lesztés az Új Széchenyi Terv 
Közép-Magyarországi Ope-
ratív Program KMOP-4.6.1.-
11-20120053 pályázatnak kö-
szönhetően valósulhatott 
meg. 

Ebből a pénzből 160 négy-
zetméterrel bővült az óvo-
da alapterülete (új csoport-
szoba, tornaszoba és azok 
kiszolgáló helységei), vala-
mint megvalósult a pályá-
zat kötelező feltételeként a 
teljes épület akadálymente-
sítése, energetikai korsze-
rűsítése, azbeszt mentesí-
tése, illetve teljes átalakí-
tásra és felújításra került 
az intézmény konyhája. A 
beruházás ezen felül még 
tartalmazta mind a kony-
ha, mind az újonnan kiala-
kított csoportszoba, torna-
szoba berendezéseinek, gé-
peinek költségeit is (ez kö-
zel 15 millió forintba került). 
A bővítést, felújítást hét hó-
nap alatt végezték a kivite-
lezők, ebbe beletartozott a 
régi nyílászáró csere, épü-
let szigetelése. A manapság 
már azbeszt tartalma miatt 
veszélyes hulladéknak szá-
mító palát azbeszt mentes 
tetőfedő anyagra cserélték 
többek között.

Az épület majdnem min-
den helyiségének akadály-
mentesítését szolgálja két 
korlátlift építése. Kialakí-
tásra kerültek mozgáskorlá-
tozott WC-k is, felkerültek a 
látássérülteket segítő veze-

tő sávok is. A meglévő cso-
portszobák ajtóit is kicse-
rélték az akadálymentesí-
tés szabványainak megfele-
lő 1 méteres szélességűre, 
hogy akár kerekesszékkel is 
be lehessen jutni a helyisé-
gekbe.

A felújítás során kiderült, 
hogy az intézmény ener-
gia ellátását biztosító régi, 
mára már elavult rendszer 
kapacitása nem lesz elegen-
dő a bővítés után, ezért az 
önkormányzat 4,6 millió fo-

rint teljes költségvállalás 
mellett kondenzációs, tur-
bó kazánok elhelyezésével 
megoldotta, és ezzel biztosí-
totta az intézmény gazdasá-
gos működéséhez szükséges 
hátteret.

A beruházással párhuza-
mosan sikerült kialakíta-
ni a már évek óta vágyott 
sószobát, melynek ötlete 
és az anyagiak összegyűj-
tése is a szülők és az óvó-
nők áldozatos munkájának 
köszönhető. A teljes költsé-
get, 1 millió forint, az óvo-
dai alapítványra különféle 

adománygyűjtő programo-
kon befolyt összegből sike-
rült fedezni, mint pl. a Mi-
hály napi vásár, vagy a Mé-
zeskalács falu karácsonyi 
akció révén. 

Sződliget fejlődését és fej-
lesztését az elmúlt négy év-
ben immár a harmadik si-
keres Európai Uniós pályá-
zat jóvoltából sikerült elő-
segíteni. Az első jelentősebb 
pályázati sikernek köszön-
hetően akadály mentesítet-
ték a község polgármeste-

ri hivatalát, majd több mint 
300 milliót nyertek az árvíz-
védelem biztonságos meg-
oldására, a dunai védgát ki-
építésére. Mint azt Juhász 
Béla polgármester elmond-
ta: „Az idei évben még egy 
uniós támogatással megva-
lósuló projektet valósítunk 
meg. Az Európai Polgárok 
Találkozójának, a kulturá-
lis rendezvénysorozatnak 
május 20-25-e között ad ott-
hont Sződliget, melyre sze-
retettel várjuk a környékbe-
li települések polgárait is.” 

Verőfényes áprilisi péntek délutánon gyerekzsivajtól volt hangos a sződligeti 
óvoda udvara. A máskor három óra után elcsendesülő udvaron szülők, szak-
emberek, érdeklődők gyülekeztek. Fél négykor a polgármesteri köszöntőt 
az elismerő oklevelek átadása követte, majd pedig a kicsik műsora. Színes 
lufik égbe emelkedése jelezte, elkészült az óvoda felújítása.

ÓVODABŐVÍTÉS 
közel 125 millió forintból 

SZŐDLIGETEN

Mint azt Turai János-
tól megtudtuk, az 
előkészületek már 

az elmúlt év őszén megkez-
dődtek, a város vezetésével 
együttműködve. Emellett si-
keresen indultak a kormány 
által kiírt Civil Alap idei pá-
lyázatán a Vácon létesítendő 
Regionális Holokauszt Ok-
tatási- Kutatási és Turiszti-
kai Központ létrehozására, 
valamint a Váci Izraelita Te-
mető látogatható történelmi 
sírkertté alakítására. A léte-
sítményt az Óberlander té-
ren (volt Naszály út 43.) lévő 
kegyeleti épület átépítésé-
vel hozzák létre, ahol Vác és 
Ipolyság, valamint a hozzá-
juk tartozó régió oktatási in-
tézményeiben tanuló diákok 
és történelem tanárok ré-
szére nyílik majd lehetőség 
a XX. század és különösen a 
holokauszt tanítására és ku-
tatására.

Mint azt lapunk megtudta, 
a Váci Zsidó Hitközség elnö-
ke a kárpát-medencei meg-
emlékezések szervezésében 
is részt vett. Turai János el-
mondta, hogy még az elmúlt 
évben felkérésre tanulmá-
nyokat készített a Miniszter-
elnöki Hivatal részére a Tri-
anoni diktátum kapcsán el-
csatolt területeken élő ma-
gyar ajkú zsidóság hely-
zetéről: hol vannak olyan 

elhanyagolt zsinagógák, sír-
emlékek, egyházi épületek, 
amelyek a nemzeti összetar-
tozást szimbolizálják, s ame-
lyeket a magyar kormány az 
adott ország kormányával 
közösen felújíthatna.

A Holokauszt Emléknap-
ján, április 16-án délután – 
lapunk nyomdába adásával 
egy időben - közös rendez-
vényen emlékezik meg a he-
lyi zsidó közösség a város di-
ákságával a holokauszt helyi 
történetéről a Madách Imre 
Művelődési Központban, 
melynek fővédnöke Harrach 
Péter országgyűlési képvise-
lő és Fördős Attila, Vác vá-
ros polgármestere.

A távolabbi programok ke-
retében, a váci zsidóság de-
portálásának 70. évforduló-
járól június 24-én 10.00 óra-
kor tartanak megemlékezést 
Vác Város Önkormányzatá-
val és a váci társegyházak-
kal az Óberlander téri izra-
elita sírkertben, előtte ko-

szorút helyeznek el Vác vá-
ros polgármesterével. Júli-
us 20-án 16.00 órai kezdettel 
klezmer koncertet tartanak 
a zsinagógában a Váci Vilá-
gi Vigalom utolsó napján. A 
Regionális Holokauszt Do-
kumentációs Oktatási Köz-
pont avatását augusztus hó-
napban tervezik, amelynek 
kegyeleti-előterében emlék-
táblát avatnak azon szemé-
lyeknek, akik a város és a ré-
gió holokauszt történetének 
kiemelkedő szereplői vol-
tak: id. Antall József, Henryk 
Slawik, Tom Lantos és Rad-
nóti Miklós.

Turai Jánostól azt is meg-
tudtuk, hogy a Hitközségük 
részt vesz a Polgármesteri 
Hivatal által, civil kezdemé-
nyezésre megalakult bizott-
ságban, amely a MÁV illeté-
keseivel folytat tárgyalást 
Radnóti Miklós emléktáblá-
ja elhelyezéséről a felújított 
vasútállomáson.

B. szentmártonI

A holokauszt 70. évfordulójának méltó megünneplésére készül Vác városa is. A részle-
tekbe a Váci Zsidó Hitközség elnöke, a Magyar Zsidó Kongresszus Külügyi Bizottságá-
nak elnöke avatja be a Dunakanyar Régió olvasóit.

A holokauszt 70. évfordulójára
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Ismét megelevenedett a váci csata

Az egyediségben rejlő különlegesség

Mint minden évben így idén is megemlékeztek Vácon az 1848-49-es Tavaszi Hadjáratról. Április 8-án, kedden délután a város főterén gyülekeztek a Ma-
gyar Hagyományőr Világszövetség, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség Tagegyesülete, és a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium tag-
jai, hogy az érdeklődőkkel közösen vonuljanak a Ligetbe és újra megvívják a váci csatát. 

A fővárosi agglomerációs gyűrűben elterülő települések közművelődési szakemberei számára nem akármilyen kihívást jelent Budapest világszínvonalú 
kulturális és művészeti kínálata, melyből kedvükre csemegézhetnek az ingázók ezrei is. Az igényes sokszínűség mellett óriási csáberővel bír az informá-
ciós sztráda száguldó világa is, melyben ma már szinte kivétel nélkül mindenki igyekszik jelen lenni. Mindez milyen kihívást jelent önök számára? – kér-
deztük Szabó Imréné Zsuzsát, a gödi József Attila Művelődési Ház igazgatóját. 

A főtéren a városvezető, 
Fördős Attila köszön-
tötte a megjelenteket. 

Elmondta: a hagyományőr-
zés még 1989-ben indult Jász-
berényből, de azóta kinőtte 
magát, így már Erdélyben és 
a Felvidéken is emlékeznek a 
dicsőséges napokra.

- Hagyományt teremtet-
tünk, és a hagyománynak 
óriási jelentősége van. A ma-
gyarság hagyományai sok 
ezer évesek és nem szakad-
hatnak meg. Mindannyiunk 
felelőssége, hogy ezeket a 
hagyományokat ápoljuk, és 
egyáltalán ismerjük – mond-
ta a polgármester. 

A rendezvény főszervező-
je, Fülöp Tibor Zoltán egy 
oklevelet adott át a polgár-

mesternek, ezzel köszönve 
meg együttműködésüket. 
Fördős Attila ezután a ko-
rábbi hagyományokhoz hí-
ven szemlézett, majd Bakó 
Zsolttal, a Váci Huszár és 
Nemzetőr Bandérium elnö-
kével, és Csereklye Sándor-
ral, a Magyar Huszár és Ka-
tonai Hagyományőrző Szö-
vetség Tagegyesületének 
táborkari főnökével két ki-
tüntetést is adományozott a 
váci csata tiszteletére a ha-
gyományőrzésben és ápolá-
sában, a magyar katonai ha-
gyományok népszerűsítésé-
ben élenjáró egyesületi ta-
gok részére.

Ez után az összegyűltek a 
Váci Fúvószenekar vezetésé-
vel a Ligetbe vonultak, ahol 

ismét felelevenítették a váci 
csata mozzanatait. Babucs 
Zoltán történész a helyszí-
nen ismertette az ütközet 
részleteit. 

Végül a megjelentek a Hon-
véd emlékműhöz vonultak, 
ahol elhelyezték a tisztelet 
koszorúit.

furucz anIta

– Talán meglepő, amit mon-
dok, számunkra nem jelent 
kihívást Budapest közelsége 
és kulturális sokszínűsége. 

– Valóban meglepő. Iga-
zán érdekelne, hogy hatá-
rozott kijelentését mire 
alapozza?

– Arra a tényre, hogy nincs 
verseny, nincs kihívás. Sze-
rénytelenség nélkül mond-
hatom, hogy felismertük ér-
tékeinket, adottságainkat, 
amelyek találkoznak a Gö-
dön élő emberek igényeivel. 
Mi egy kis szakmai létszám-
mal és szerény, százfős be-
fogadó térrel működő intéz-
mény vagyunk, melyben el-
sősorban a közművelődésre, 
a helyi közösségek építésére, 

klubok, művészeti csoportok 
tevékenységének támogatá-
sára koncentrálunk. Mi a kul-
túra „egy kis szeletét”, a köz-
művelődést műveljük, ami-
ben nincs verseny, hiszen aki 
„magas kultúrára vágyik” az 
megtekinti az Operaház vagy 
Nemzeti Színház egy-egy mű-
sorát. Göd ezzel nem tud és 
nem is akar versenyezni, de 
nem is ez a feladata. Ezért 
mi a közösségfejlesztésre he-
lyezzük a hangsúlyt. 

– Milyen közösségek, 
szakkörök működnek Gö-
dön?

– Örömmel mondhatom, 
hogy nagyon hosszan sorol-
hatnám a jól működő szak-
körök, rajz- és művészeti 
csoportok, ismeretterjesz-
tő, életmód és mentálhigi-
énia, viselkedéskultúrával 
foglalkozó közösségek név-
sorát. A művelődési közös-
ségek sokszínűségét jól pél-
dázza, hogy 22 művészeti 
csoport, 17 klub és 19 szak-
kör működik a József Attila 
Művelődési Ház égisze alatt. 
Külön büszkeséggel tölt el 
bennünket, hogy összessé-
gében közel másfélezer tag 
szórakozik, művelődik, spor-
tol ezekben a közösségek-
ben. Örvendetesnek tart-
juk azt is - ami a művelődé-
si ház nyitottságának és szí-
nes kínálatának is betudható 
- hogy a 15 év alatti fiatalok 
mellett a 15 és a 29 év közöt-
ti korosztály tagjai körében 
az utóbbi időben örvendete-
sen megnőtt azoknak a szá-
ma, akik rendszeres részt-
vevői a művelődési közössé-
geknek. Az óvodások és a na-
gyobbak körében egyaránt 
nagyon népszerű pl. a nép-
tánc oktatás, melynek szín-

vonalát és sikerét bizonyítja, 
hogy tavaly ötödik alkalom-
mal rendeztük meg 400 fellé-
pő néptáncossal a Regioná-
lis Néptánctalálkozót. Idén 
május 24-én, a Gyermekna-
pon lesz az újabb néptánc se-
regszemle. A város jó hírét 
öregbíti évek óta a Gaude kó-
rus, de ugyanilyen büszkék 
vagyunk a GödArt művésze-
ti csoport tagjaira, a Gödön 
élő országosan elismert mű-
vészekre, köztük Kállay Bo-
rira, Pászthy Júliára, Ber-
kes Jánosra, akik önzetle-
nül lépnek fel közösségeink 
rendezvényein. Egyszóval 
azt is mondhatnám, hogy a 
mi „erősségünk” a művésze-
ti csoportokban, a két évti-
zedes múlttal rendelkező tá-
borok szervezésében rejlik. 
Mindemellett aktívan kivesz-
szük részünket társrendez-
vények szervezéséből is. 

– Hogyan tudják ennyi 
csoport tevékenységét ko-
ordinálni?

– Mindennél fontosabb a jó 
személyes kapcsolat, a segí-
tő együttműködés, melyet re-

mekül egészít ki az internet 
felhasználása. Az informáci-
ós „sztráda” előnyeit igyek-
szünk az együttműködés, a 
kétoldalú kommunikáció el-

mélyítésében kamatoztatni. 
Közel kétezer személy szere-
pel címlistánkon, akiket gyor-
san és költséghatékonyan tu-
dunk tájékoztatni program-
jainkról, rendezvényeinkről 

hírlevél formájában. Népsze-
rű a honlapunk, nagyban se-
gíti tevékenységünket a Gödi 
Körkép és a Városi Televí-
zió, melyek „beharangozzák” 

rendezvényeinket, hírt ad-
nak közösségeink, szakköre-
ink életéről. 

– A minap láttam egy 
statisztikát, amely sze-
rint tavaly hetvenötezren 
látogatták az önök prog-
ramjait. E szerint a műve-
lődési ház kínálata talál-
kozik a gödi polgárok igé-
nyeivel?

– Bizton állíthatom, egy-
másra találtunk. Minden elő-
adásunk teltházas. De ehhez 
az kell, hogy ismerjük a vá-
rosban élők igényeit, elvára-
sait, melyeket igyekszünk 
színvonalasan kiszolgálni. A 
feltételek biztosítása érdeké-
ben – az önkormányzati tá-
mogatás mellett – megraga-
dunk minden pályázati lehe-
tőséget. Sőt szellemi kapaci-
tásunkat, szakmai tudásun-
kat felajánlva segítjük a város 
helytörténeti értékeinek ápo-
lását is. Így készült el a nyer-
tes Kincsem pályázat, mely-
nek köszönhetően idén szob-
rot állít a város a 140 éve szü-
letett veretlen csodakancá-
nak. Elkészült Nemeskéri 
Kiss Miklós 1848-as honvéd-
tiszt életét bemutató állandó 
kiállítás is, mely megtekint-
hető a művelődési házban. 
Jelenleg az egykori felsőgödi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tevékenységét dolgozzuk fel, 
és a ritka, különleges tárgyi 
eszközeit restauráljuk civil 
összefogással, hogy bemutat-
hassuk a nagyközönségnek. 
Ezért mondtam, hogy nincs 
verseny, mert mi olyan – néha 
egyedi - dolgokkal is foglal-
kozunk, ami a Gödön élő em-
berekről szól, ami számukra 
vonzó és érdekes, és aminek 
mindannyian aktív szereplői 
vagyunk. vetésI Imre
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Hangzásuk, hangsze-
relésük, a művek in-
terpretálása ez alka-

lommal is kiváló volt. Elő-
adásukkal most is bizonyí-
tották, hogy valamennyien 
kiváló muzsikusok, sikerük 
titka változatlanul a Tóth Fe-
renc nagyszerű karnagy által 
vezetett következetes, szigo-
rú, fegyelmezett próbafolya-
mat, valamint a mindenkori 
igényes repertoár.

Különleges tematikát vá-
lasztottak. „Háború és béke 
hangjai” címet adták estjük-
nek, és a zeneszámok igazol-
ták is ennek létjogosultsá-
gát. 

 „Inter arma silent musae” 
tartja a Cicerónak tulajdo-
nított mondás, melyet ma-
gyarul – „Fegyverek közt 

hallgatnak a múzsák” – idé-
zett bevezetőjében Imre Ist-
ván színművész, műsorve-
zető, aki megemlékezett az 
I. világháború kitörésének 
100. évfordulójáról is. A kon-
cert első része rácáfolt Ci-
cero mondására. A háborúk 
gyakorta megihlették a ze-
neszerzőket is, ám művei-
ket mindig áthatotta a béke-
vágy. Erről szólt ifj. Johann 
Strauss Egyiptomi induló-
ja, melyet a Szuezi csatorna 
megnyitására komponált. A 
svájci nép szabadságharcát 
megtestesítő Tell Vilmosról 
írt Gioacchino Rossini ope-

rát, melyből a nyitányt és fi-
nálét hallhattuk. 

Mozart 17 évesen szerez-
te az Exultate Jubilate című 
művét, melyet a húsvéti idő-
szakokban adtak elő. A ze-
nekar a közelgő ünnep al-
kalmából tűzte műsorára, s 
a klarinét szólót Pék Andrea 
játszotta.

Még ágyúkat is megszó-
laltattak Beethoven Csata-
szimfóniájának ősbemuta-
tóján. A művet Wellington 
Napoleon feletti, 1813-as győ-
zelme ihlette s a darab utolsó 
tétele, az Intráda hangzott el 
a koncerten a zenekar új se-
gédkarnagya, Szilágyi Sza-

bolcs Balázs vezényletével. 
A háborúkat, a hadakozást 
idéző műsorblokk befejező 
darabja, Hacsaturján Gajane 
című operájából a Gopak 
és a Kardtánc igazi parádés 
csattanóként hangzott el. 

A csatákból a békébe vit-
te a nézőket a program má-
sodik része, melyben a köny-
nyed, de korántsem köny-
nyű műfajú darabok szere-
peltek. A Superman-film vi-
lágszerte ismert zenéje, 
majd Arturo Marquez Új tü-
zes konga című, vérpezsdí-
tő latin ritmusokkal gazdag 
műve varázsolta el a közön-
séget. A továbbiakban Geor-
ge Gershwin Porgy és Bess 
című operájának legismer-
tebb dalaiból készült össze-
állítás, majd Frank Sinatra 
örökzöld dalainak fúvósok-
ra hangszerelt változata, vé-
gül az Oh When the Saints 
című gospel-himnusz Tóth-
Cseri Marica tolmácsolásá-
ban ragadtatta el a közönsé-
get olyannyira, hogy még há-
rom ráadás számot is el kel-
lett játszani.

A nagy sikerű koncert lét-
rejöttét Dunakeszi Város 
Önkormányzata, a VOKE Jó-
zsef Attila Művelődési Köz-
pont, a Radnóti gimnázium, 
valamint a Lighttech Kft. tá-
mogatta.   

katona m. István

a szerző felvételeI

Okkal-joggal mondhatjuk a Dunakeszi Fúvószenekari Egyesületről, ismertebb nevén a Dunakeszi Kon-
certfúvósokról, hogy nagy múltú, sikerekben gazdag együttes. Ugyanis az április 12-i, a Dunakeszi 
Radnóti Miklós Gimnáziumban rendezett koncertjükkel azt ünnepelték, hogy immár 25 éve örvendez-
tetik meg önálló hangversenyekkel a város fúvószene kedvelő közönségét. 

Parádés fúvószenekari koncert

Cserna-Szabó András nevét novellái, iro-
dalom- és gasztrotörténeti esszéi tették 
elsősorban ismertté. Szíved helyén épül 

már a halálcsillag címmel nemrég jelent meg 
első regénye, amiben a szerző nem csak a sze-
relmes és csalódott férfiszív keserveiből, a bu-
dapesti popélet, a belvárosi hörpintők és a ma-
gyar irodalmi belterj hiteles és szórakoztató 
leírásából állított össze ízletes szellemi bőség-
tálat, de kap még az olvasó westernparódiát, 
egy zónaadagnyi krimit is, pécsi és kolozsvá-
ri utazást és persze nem hiányozhat a gasztro-
nómia sem. 

Rendezvényünkre házigazdánkkal, Tarján 
Tamás irodalomtörténésszel szeretettel vár-

juk az érdeklődőket. Keressék könyvtárunk-
ban Csrerna-Szabó András könyveit, szemé-
lyesen, vagy a www.dkvk.hu honlapunk online 
katalógusában.

csonka márIa

A dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyv-
tár idei első Irodalmi Szalonjának vendége 
május 8-án, csütörtökön 18 órakor Cserna-
Szabó András író lesz.

Az Irodalmi Szalon vendége 
Cserna-Szabó András – A megújuló, megszé-

pülő felvételi épület már 
szerkezetkész állapotban 
van. Jelenleg a belsőépíté-
szeti munkákat – burkolás, 
vakolás, nyílászáró csere – 
végzi a KŐKAPU-2012 Kon-
zorcium – tette hozzá a kom-
munikációs igazgató, aki be-
számolt arról is, hogy az ál-
lomás kezdőpontjától három 
vágányt átépítettek 600 mé-
ter hosszan. 

A 14,8 milliárd forint érté-
kű beruházás az Új Széche-
nyi Terv Közlekedési Opera-
tív Program keretében, uni-
ós forrás felhasználásával 
valósul meg. A fejlesztés ré-
szeként épített korszerű ma-
gas peronokat perontetővel 
és térvilágítással látják el, 
az utasok biztonsága érde-
kében peronaluljárót építe-

nek, az akadálymentes köz-
lekedést négy lift segítségé-
vel biztosítják.

Mint azt Loppert Dániel el-
mondta: A vasútállomás Te-
lep utca felőli oldalán kö-
zel 7000 négyzetméter zajvé-
dő támfal épül, melyből már 
2800 m2 biztosítja a hangszi-
getelést. Szerkezetkész ál-
lapotban vannak az üzemi 
épületek, melyekben – töb-
bek között – itt kerül elhelye-

zésre a modern biztosító be-
rendezés. A Naszály úti köz-
úti aluljáró szigetelése elké-
szült, az aluljáró teljes fel-
újítása, így lezárása 2015 
tavaszán várható. A Kosdi úti 
aluljáró teljes felújítása ősz-
szel kezdődik, átadása a for-
galomnak még idén meg tör-
ténik. - A beruházást követő-
en közel 300 fát, 3300 cser-
jét ültetünk, és 8200 m2-en 
pedig füvesítünk a megújult 
vasútállomás környezetében 
– jelentette ki Loppert Dáni-
el, aki ezt követően a helyi 
sajtóképviselőinek bemutat-
ta az építkezést. 

(vetésI)
fotó: sándor lajos 

és keszIPress

Az elővárosi közlekedés fejlesztésének részeként 2015 nyarán már modern, európai 
színvonalú vasútállomást használhat az utazóközönség Vácon. A felvételi épületet ere-
deti szépségében állítjuk helyre. Az állomás megközelíthetőségének javítása érdeké-
ben mintegy 350 P+R parkolót és közel 70 kerékpártárolót is kialakítunk – jelentet-
te ki szerda délelőtt a felújítás alatt álló váci vasútállomáson tartott sajtótájékoztatón 
Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója. 

Jó ütemben halad a váci 
vasútállomás korszerűsítése

350 P+R parkoló és közel 70 kerékpártároló épül
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Csapatban eddig már szin-
te mindent megnyert a 

Dunakeszin élő tehetséges 
kardvívó, László Luca, ám 
egyéniben eddig nem sike-
rült dobogóra állnia világ-
versenyen. Nos, ennek most 
vége szakadt, ugyanis utolsó 
junior világbajnokságán har-
madik lett egyéniben – csa-
patban 5. helyen végzett a 
válogatott – Plovdivban. Rá-
adásul úgy, hogy mindösz-
sze egyetlen asszót veszített 
el, azt is a későbbi aranyér-
mes, szintén magyar Márton 
Anna ellen az elődöntőben.

„Örülök, hogy végre kijött 
az, amire annyit készültem, 
és amiért annyit dolgoztam, 

edzettem. Nagyon boldog va-
gyok, hogy érmet nyertem, 
óriási érzés volt a dobogón 
állni. Főleg úgy, hogy Panka 
meg ott állt a dobogó legfel-
ső fokán” – jelentette ki Luca 
a versenyt követően.

Mestere, Gergácz László 
végig hitt abban, hogy tanít-
ványa nem fogja érem nélkül 
lezárni a junior éveit.

„A vívását kicsit leegysze-
rűsítettük és kihegyeztük. 
Fejben és lélekben pedig pró-
báltuk minél jobban meg-
erősíteni. Nagyon boldog va-
gyok, hiszen egymás után há-
rom szoros asszóban is győz-
ni tudott” – hangzott a na-
gyon boldog Gergácz László 

értékelése. Gulácsi Ferenc, 
a női kard válogatott edzője 
úgy vélte, Luca önmagát múl-
ta felül ezen a világbajnoksá-
gon.

„Élete eddigi legnagyobb 
sikerét érte el a legfontosabb 
versenyén, és ez rendkívüli” 
– fogalmazott a kapitány.

- molnár -

A lovaglás és a termé-
szet szerelmesei ápri-

lis 12-én is ellátogattak a 
régió egyik legismertebb 
lovardájába, ahol immár 
hagyományosnak számí-
tó egész napos program-
mal várták az érdeklődő-
ket. A kora délelőtt kezdő-
dött rendezvényt Juhász 
Béla, Sződliget polgármes-
tere nyitotta meg, aki után 
egymást követték a látvá-
nyos bemutatókon szerep-
lő paripák és kiváló lova-
saik. A nézők idén is meg-
csodálhatták a ló és lovasa 
harmóniáját, a kitartó és 
nagy-nagy szorgalommal 
végzett gyakorlás eredmé-
nyét, melyet minden pro-
dukció után vastapssal há-
lált meg a publikum. 

Nagy sikert aratott a fo-
gathajtó, a fríz karüsszel, 
és a lovas tornászok bemu-
tatója, az ügyességi és hor-
dó kerülő verseny, melyre 
összesen 59 lovas nevezett 
be, akik 11 lovardából ér-
keztek, hogy hét kategóri-
ában összemérjük ügyessé-
güket és bátorságukat. 

A családi nap szervezői 
színes programokkal és 
sok-sok játékkal várták a 
szülőkkel, testvérekkel ér-
kező gyerekeket, akik vi-
dáman játszottak a ver-
senypálya mellett elhelye-
zett nyitott sátrakban. Ki-
csik és nagyok, ha volt hoz-

zá kedvük próbára tehették 
ügyességüket és bátorsá-
gukat a szelíd lovak nyer-
gében, de „megzabolázhat-

ták” a kiszámíthatatlan rit-
musban pörgő rodeobikát 
is. Természetesen idén sem 
maradhatott el a tomboló, 

melynek a fődíja egy két 
éves csikó volt. 

(vetésI)
fotó: keszIPress

„Óriási érzés ott állni a dobogón”

TAVASZNYITÓ NYÍLT NAP 
a sződligeti Kincsem Lovardában

Általában elmondható, 
hogy – mint jellemzően a 

többi sportágban – a vizes kö-
zeget használó sportolókat, 
klubokat sem veti fel a pénz. 
A legjobb helyzetben a Váci 
Vízilabda SE van. Mint isme-
retes, TAO-pályázatuk segít-
ségével valósulhatott meg a 
váci strand nagymedencéjé-
nek sátortetős beruházása. 
Ennek pénzügyi konstruk-
ciója kapcsán a várostól – a 
Váci Sport Nonprofit Kft-n 
keresztül – havi másfél mil-
lió érkezik az egyesülethez. 
Ez a javuló eredményekben 
egyelőre még csak az után-
pótlás vonalon érezteti jóté-
kony hatását. A felnőtteknél 
a klub a most folyó pontva-
dászatban nem indított női 
együttest, míg a felnőtt fér-
fiak a harmadik vonalban 
igen szerény eredményeket 
tudnak felmutatni.

Nagy segítséget jelent a fi-
atal úszónemzedék nevelé-
sével foglalkozó Váci Vízmű 
SE számára is a sátortető. 
Egyre több figyelemremél-
tó eredményt tudnak felmu-
tatni a megyei és országos 
versenyeken a klub verseny-
zői és nagy sportdiplomáci-
ai siker volt, hogy nemrég 
Vácott, a 25 méteres fedett 
uszodában találkoztak és 
edzettek a Jövő Bajnokai 
program Pest megyei régió-
jának válogatottjai.

A százhalombattai me-
dencés sikerek után az egy-
re népszerűbb és több fia-
talt megmozgató sárkány-
hajózásban a Dunai Sárká-
nyok sportolói a magyar baj-
nokság mellett a klubcsapat 
világbajnokságra, illetve a 
nemzetek közötti kontinens-
viadalra is készülnek.

A lapzártánk napján tar-
tott szakbizottsági ülésen 
két vizes egyesület is beszá-
molt az elmúlt esztendőben 
elvégzett munkájáról. A Váci 
Hajó SE részéről elhang-
zott, hogy a központi támo-
gatásnak és eszközfejlesz-
tésnek hála, valamelyest ja-
vultak a működés feltételei. 
Komoly károkat okozott vi-
szont az árvíz a klub szék-
házában, amely javításához 
a város támogatását is kér-
ték. A klub sportolói – után-
pótlás és felnőtt szinten egy-
aránt – egyre szebb eredmé-
nyeket értek el, így az egye-
sület meghatározó szerepet 
játszik a világelithez tartozó 
sportág hazai élvonalában.

Szerényebb körülmények 
között, de dicséretes ered-
ményekkel dolgozik a város 
másik kajak-kenu klubja, a 
Váci Vasutas SE. Működését 
elősegítendő, nemrég olyan 
döntés született, hogy ver-
senyzőik az edzéseken sze-
rényebb bérleti díjért hasz-
nálhatják a váci sportcsar-
nokot és annak eszközeit.

Remekeltek 2013-ban a Vác 
Városi Evezős Club verseny-
zői is. Az országos klubrang-
listán a második helyen zárt 
a klub. A különböző korosz-
tályos nemzetközi versenye-
ken tavaly összesen 13 érmet 
szereztek a váciak, míg a ha-
zai megmérettetéseken csak 
aranyéremből közel száz ju-
tott a mieinknek. Előrelé-
pést jelentett, hogy bizto-
sítani tudták azt az anyagi 
hátteret, mely segítségével a 
szakmai kívánalmak szerin-
ti létszámban tudták indíta-
ni a klub sportolóit a verse-
nyeken. 

kereszturI Gyula

Megkezdődött a vizes sportágak szabadtéri idénye, mely-
nek apropóján a váci aktualitásokat szedtük csokorba.

Szépség, bátorság, kreativitás, hagyomány és érték ápolás jellemezte a festői környezetben lévő sződligeti Kincsem 
Lovardában rendezett Tavasznyitó családi napot és háziversenyt. 

Vizes váci körképVb-bronzéremmel zárta le junior pályafutását László Luca
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