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A leadott érvényes szavazatok 52,44%-val a Fidesz-KDNP nyerte a  
magyarországi EP-választást. A második helyen a Demokratikus Koalíció 
végzett, míg a harmadik helyre a Momentum futott be. Az országos trend 
régiónkban is érvényesült. 

A választásra jogosul-
tak 43,37 százaléka já-
rult az urnákhoz, akik kö-
zül 1 803 282 fő (52,44 %) 

voksolt a választást megnyerő Fi-
desz-KDNP szövetségre. A győztes 
kormánykoalícó pártjai 13 mandátu-
mot nyertek. A második helyen a De-
mokratikus Koalíció végzett, 16,15 
százalékkal, amely a 555 286  sza-
vazatnak köszönhetően 4 képviselőt 
küldhet az Európai Parlamentbe.

Az ellenzéki pártok közül a DK 
mellett a választás másik nyertese a 

Momentum lett, amely 9,97 százalé-
kos eredményének (339 249 szava-
zat) köszönhetően 2 mandátum jut. 
A Jobbik és az MSZP a 6 százalékot 
átlépve 1-1 képviselői helyre számít-
hat. A feldolgozottság 99,98 százalé-
kos. 

Az országos választási trend régi-
ónkban is érvényesült. Dunakeszin 
az országos átlagnál is magasabb, 
49, 06 százalékos volt, itt is a Fidesz-
KDNP nyert 44,16 százalékos ered-
ménnyel, ami 7 172 voksot jelent. A 
második DK 20,98 százalékot, míg 
a harmadik Momentum 15,95 %-ot 
ért el, negyedik az MSZP-Párbeszéd 
873 szavazattal (5,38%), míg a Job-
bikra 714 fő szavazott (4,40%).

Vácon 13 416 választópolgár vett 
részt a szavazáson (49,55%), a győz-
tes Fidesz-KDNP-re 6 847 fő voksolt 

(51,26%), a második DK-ra 2 242 
(16,78%), a harmadik Momentum 2 
242 (16,78%) kapott, míg a negye-
dik MSZP-Párbeszéd 822 (6,15%), a 
Jobbikra 788 fő szavazott (5,90%), 
a Mi Hazánk 488 választópol-
gár (3,65%) támogatását nyerte el.  
Gödön az országos átlagnál jelentő-
sen magasabb volt a részvételi arány, 
ahol 8 472 (52,86%) választópolgár 
jelent meg az urnáknál. A győztes 
Fidesz-KDNP-re 3 777 fő (44,83%) 
szavazott, itt a DK vitte el a máso-
dik helyet 1 502 szavazattal (17,83%), 
a Momentum 1 368 (16,24%) kapott. 
Az MSZP-Párbeszéd 453 (5,38%), 
a Jobbik 386 (4,58%) eredménnyel 
zárt. A többiek 4 százalék alatt tel-
jesítettek. 

 Forrás: valasztas.hu
Fotó: KesziPress

A Fidesz-KDNP szövetség 
nyerte a magyarországi 

EP-választást
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Tuzson Bence: Azt szeretnénk, hogy Magyarországon 
jó legyen élni, dolgozni, gyermeket nevelni

Európai szinten is kiemelkedő 
a magyar családtámogatási rendszer

– Most, hogy az európai par-
lamenti választásokon is meg-
erősítést nyert a kormányzat 
ilyen irányú elhivatottsága, 
számíthatunk további család-
támogatási intézkedésekre?

– Fontos, hogy köszönetet 
mondjunk mindazoknak, akik 
úgy döntöttek, hogy Magyaror-
szág maradjon magyar ország, 
és Európa maradjon az euró-
paiaké. Ezért is tűztük ki ma-
gunk elé azt a célt, hogy meg-
erősítsük a magyar családokat, 
és továbbra sem tekintjük le-
zárt folyamatnak a családtámo-
gatások bővítését. A többi euró-
pai országgal összehasonlítva 
Magyarország családtámogatá-
si rendszere különösen bőkezű, 
és büszkék lehetünk a megho-
zott intézkedésekre, hiszen uni-
ós szinten is élen járunk a GDP-
arányos családtámogatásokban. 
Jövő januártól életbe lép a négy- 
vagy többgyermekes anyák sze-
mélyi jövedelemadó-mentessé-
ge és az Országgyűlés előtt van 
a nagyszülői gyedről szóló tör-
vényjavaslat is.

– Lát összefüggést az euró-
pai parlamenti választások 
eredményei és az itthon beve-
zetett intézkedések, például a 
családvédelmi akcióterv kö-
zött?

– Az európai parlamenti vá-
lasztásokon a magyar emberek 
egyértelmű választ adtak arra 
a kérdésre, hogy milyen jövőt 
képzelnek el Európának, mi-
lyen irányt tartanak kívánatos-
nak és elfogadhatónak az uni-
ós közösség további fejlődésé-
ben. Ma az egyik legnagyobb 
kihívás, amivel a kontinens or-
szágainak szembe kell nézni-
ük, a népesedési válság, amit 
mi nem egy idegen kultúrájú és 
vallású népesség betelepítésé-
vel, hanem a magyar családok 
felkarolásával és támogatásá-
val akarunk megoldani. Euró-
pában ezzel szemben egyes ál-
lamok odáig jutottak, hogy ma 
már a népesség növekedésének 
egyetlen forrása náluk a mig-
ráció és a bevándorlás. Mi ezt 
semmiképp sem tartjuk elfo-
gadhatónak, nem akarjuk fel-

adni több mint ezeréves ke-
resztény kultúránkat, mi a ma-
gyar családok segítségével sze-
retnénk megoldani a demográ-
fiai problémákat.

– Milyen feltételekkel vehe-
tik majd igénybe a többgyer-
mekes édesanyák a jövedelem-
adó-mentességet? 

– Azok az anyák mentesül-
hetnek a személyi jövedelem-
adó megfizetése alól, akik már 
felneveltek vagy most nevel-
nek négy vagy annál több gye-
reket, illetve azok is, akik janu-
ár 1-je után válnak négygyer-
mekes anyává. Ezzel kapcso-
latban hangsúlyoznunk kell azt 
is, hogy aki egyszer jogosulttá 
válik erre, annak élete végéig 
jár ez a kedvezmény.

– Milyen lehetőségeket biz-
tosít majd a nagyszülői gyed?

– A családvédelmi akció-
terv egyik újabb, már koráb-
ban bejelentett lépése ez. A 
kormány benyújtotta az Or-
szággyűlésnek a nagyszülői 

gyedről szóló törvényjavas-
latot, amely 2020 januárjától 
lép életbe. Ez teremti meg a 
feltételeit annak, hogy azokat 
a még nem nyugdíjas nagy-
szülőket, akik nagyobb részt 
akarnak vállalni az unokáik 
neveléséből és ellátásából, az 
eddigieknél sokkal nagyobb 
mértékben támogassuk. Ez 
azt jelenti, hogy a gyermek 
két éves koráig, illetve ik-
rek esetén három éves korig 
a nagyszülő is jogosulttá vál-

hat a gyermekgondozási díj-
ra, vagyis a gyedre. Így tehát 
lehetőséget biztosítunk arra, 
hogy a nagyszülő otthon ma-
radhasson a kicsikkel, a szü-
lők pedig dolgozni mehetnek, 
helyt állhatnak a munkahe-
lyükön, tovább építhetik kar-
rierjüket.

– Az ilyen intézkedések Ön 
szerint hozzájárulhatnak a 
gyermekvállalási kedv növe-
kedéséhez?

– Minden bizonnyal, igen. 
Azt szeretnénk, hogy Ma-
gyarországon jó legyen élni, 
dolgozni, gyermeket nevel-
ni. A magyar családtámoga-
tási rendszer már eddig is eu-
rópai szinten egyedülálló ked-
vezményeket biztosított a fiatal 
családoknak, hiszen ilyen szin-
tű, ehhez fogható lehetőségeket 
egyetlen más uniós országban 
sem kaphatnak.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Januártól lép életbe a nagyszülői gyed és a négy- vagy többgyermekes 
anyák személyi jövedelemadó-mentessége. A magyar kormány szerint a 
demográfiai helyzet javítására nem megoldás a migráció, ezért a kabinet 
a magyar családok támogatását, segítését, és a gyermekvállalási kedv nö-
velését tűzte ki célul – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, a Pest me-
gyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője.

Csaknem félszáz témáról 
tárgyaltak a váci városatyák

Fördős Attila polgármester 
indítványára köszönetnyilvá-
nítással kiegészítve fogadta 
el a testület a Vác Hivatásos 
Tűzoltóság és a Váci Rend-
őrkapitányság múlt évi tevé-
kenységét összefoglaló be-
számolókat Vác Város Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete a májusi ülésen. 

Szintén jóváhagyták a Vác és 
Környéke TDM Kft., a Vác 
Piac Kereskedelmi és Szol-

gáltató Kft., a Váci Városfejlesztő 
Kft. és a vele egységes szabályrend-
szer alapján működő önkormány-
zati fennhatóságú gazdasági társa-
ságok 2018. évi mérlegbeszámoló-
ját és 2019. évi üzleti tervét. Aho-
gyan a Váci Dunakanyar Színház 
Kft. esetében ugyancsak támogató 
határozat született ebben a vonat-
kozásban.

Ugyanakkor - név szerinti sza-
vazás alapján - a testület nem járult 
hozzá a teátrum ügyvezető-igazga-
tójának a helyi színház berkeiben 
végzett rendezői és színművészi fel-

adatainak jóváhagyására, illetve a 
Váci Dunakanyar Színház Kft. kü-
lönböző feladatok ellátására kötött 
korábbi szerződéseinek tudomásul 
vételére vonatkozó kérelem elfoga-
dásához. 

Döntés született arról, hogy a 
”Váci Katedra Pedagógiai Díjat„ 
az idén Birk Zoltán, Duhonyi Ti-
borné, Kovács Ágnes, Kovács Kál-
mán és Oglné Czepek Mária vehe-
ti át. Az „Oktatást segítő munká-
ért„ elismerés kitüntetettjei: Dal-
losné Garai Anikó, Lukácsné Mózes 
Zsuzsanna, Mester György István-
né, Szentgyörgyiné Kutozova Irina 
és Varga József. A „Vác Város Te-
hetséggondozásáért„ kitüntető cím 
díjazottjai: Bejczi Lujza Stefánia, 
Gelniczkyné Teiszler Mária, Har-
sányiné Sztakovics Anna, Kemenes 
Tamás, Sinkóné Benda Hajnalka és 
Tóth István. „A Fogyatékossággal 
Élő Váci Emberekért„ kitüntető cí-
met Varga Ágota, illetve közössé-
gi kategóriában a Hajléktalanok Át-
meneti Szállása és Nappali Melege-
dőjének kollektívája érdemelte ki. A 
„Vác Város Egészségügyéért„ kitün-

tető cím díjazottja Dr. Füredi Gyula.  
A testület újra bizalmat szavazott 
a Váci Deákvári Óvoda vezetőjé-
nek, tehát az elkövetkező öt évben 
is Szinovszki Ágnes irányíthatja az 
intézményt. A Vác Város Önkor-
mányzat Bölcsődék és Fogyatéko-
sok Intézménye vezetőjét, Farkas Lí-
viát ugyancsak megerősítették pozí-
ciójában a döntéshozók. 

Döntés született arról, hogy meg-
szűnik a volt CEMÜ-székháznál 
lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget, 
tekintettel arra, hogy a Váci Hul-
ladékgazdálkodási Kft. kiterjesz-
tette a házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtő szolgáltatást, továbbá 
azért is, mert sok panasz érkezett 
a hivatalhoz és a szolgáltatóhoz a 
szemételhelyezési lehetőséggel kap-
csolatos visszaélésekről az említett 
helyszínen.

Pető Tibor alpolgármester előter-
jesztése alapján a testületi ülés nap-
rendjére került a liget határában léte-
sítendő vízitúra bázis létrehozására 
biztosított terület beépíthetőségének 
növelésére vonatkozó indítvány, és 
az a határozat született, hogy az ön-

kormányzat hozzájárul a Helyi Épí-
tési Szabályzat ehhez szükséges mó-
dosítási eljárásának elindításához. 
Ugyanezen beruházás kapcsán arról 
is döntött a grémium, hogy az erede-
tileg tervezett költségek jelentős nö-
vekedése okán az önkormányzat to-
vábbi csaknem 20 millió forint hoz-
zájárulást biztosít, már a 2020-as 
költségvetés terhére – írja a vac.hu.

Fontos téma volt az ülésen a 
Václiget és Máriaudvar közvetlen 
közelében elkezdett kavicsbányá-
szat ügye. Ezzel kapcsolatban szót 
kaptak a környéken élők szószólói 
is. A testület elfogadott egy olyan 
állásfoglalást, mely szerint a város-
vezetés, a hivatal mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a kitermelé-
si tevékenység folyamatosan kont-
rollálható, szabályozható legyen, 
közvetítenek az érintett cég, a lakos-
ság és az illetékes hivatalok, igazga-
tóságok között, illetve igyekeznek 
elérni, hogy a bányászati jog birto-
kosa finanszírozza a térségben élők 
vezetékes vízellátásának megvaló-
sítását – olvasható többek között a 
vac.hu-n.

Szavaz a Tuzson-család
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Az emlékszobor és alkotója, Bíró Ferenc

Fábián Fédra, az est háziasszonya, Moys Zoltán, Kenyeres Oszkár

Emlékezni, de nem felejteni

A Hazajáró szerkesztői a Váci Polgári Esten Két középiskola 
és Művészetek Háza építését 

tervezi Dunakeszi

Sződligeti emlékszobor 
Radnóti tiszteletéreDunakeszi Város Önkormányzata felkérésére Denke Emma, városunk jeles 

polgára kegyeleti megemlékezést szervezett május 22-re a Büszkeség-
pontnál. 1944. május 22-én hurcolták el Dunakesziről és Alagról a telepü-
lések zsidó polgárait a váci gettóba, majd onnan Auschwitz-Birkenauba. 

A Váci Polgári Est májusi vendégei a közszolgálati magyar televízió egyik legnézettebb 
turisztikai-honismereti magazinműsor-sorozat, a Hazajáró szerkesztői voltak, akik a vá-
ros szülöttei, és napjainkban is ott élnek. 

Dunakeszi az utóbbi évek jelentős fejlesztéseinek köszönhetően rendkívül 
vonzó településsé vált a városban élők és az új otthont teremtő családok 
körében egyaránt. Napjainkra – a közel ötvenezres lélekszámával – a leg-
nagyobb nem megyei jogú várossá nőtte ki magát. 

Radnóti Miklós rövid életének záró fejezetéhez kapcsolhatók a költő Sződlige-
ten töltött napjai. Erre emlékezve avattak emlékszobrot a települési Községhá-
za kertjében. 

A Büszkeségpontnál nemrégiben felavatott 
emléktáblán 81 áldozat neve olvasható, köz-
tük két katolikusé is, idős Daday Zoltáné és 
ifj. Daday Zoltán Árpádé, akik munkát ad-

tak zsidó honfitársaiknak. 
Megemlékező beszédében Radnóti Henrik önkor-

mányzati képviselő felidézte a tragikus napot, majd így 
folytatta:

– Ezen emléktábla a neveiken túl vértanúságukra is 
rámutat. Arra, hogy hová vezet az a politika, amelyik 
kipécézi magának a társadalom egy részét, megbélyeg-
zi, gyűlöletet szít ellene. Megfosztja vagyonuktól, joga-
iktól, majd elveszi életüket is. Attól erős egy közösség, 
ha elfogadja egyes tagjainak különbözőségét, megvédi 
őket, nem hamisítja, tagadja múltjának sötét foltjait, ha-
nem elfogadja és megemlékezik róla, hogy soha ne tör-
ténhessen meg újra.  

Köszönetet mondott Denke Emmának, azért, hogy 
évtizedeken keresztül gyűjtötte, megőrizte, óvta a Du-

nakesziről és Alagról haláltáborokba hurcolt honfitár-
saink emlékét. Az ő áldozatos munkája nélkül ma nem 
lennénk itt, nem lenne ez az emlékhely.

Egy zsidó filozófus a gonosz abszurditásának nevezte 
a holokausztot, mondta beszédében Szerdócz Ervin (ké-
pünkön), újpesti rabbi. 

– Milyen különös a magyar nyelv, hogy a csendőr az 
a csend őre. Csend ott van, ahol béke van, ahol nem kell 
hangos szóval se támadni, se védekezni. És milyen ab-
szurd, hogy a csendőrhatalom a saját falai közé rejtet-
te el a zsidókat és innen deportálták őket. Vajon féle-
lemből rejtették-e el, vagy szégyenből? A rácsok meg-
maradtak az ablakokon, és nem tudjuk, hogy mit aka-
dályozza meg, hogy bejussunk, hogy számon kérjük a 
falakat, hogy miért nem omlottak össze, amikor ártat-
lan embereket közé zártak. De mi élünk, ahová tarto-
zunk és megemlékezünk és az a kérdés, ha velünk ez 
megtörtént, vajon megtörténhet mással? Mi nem akar-
juk ezt. Ha az Isten megengedte, hogy a választott né-
pével ez megtörtént, mi kérjük Istent, hogy másokkal 
ne történjen meg. Bár a sebek nincsenek összeforrva, 
de tudjuk azt, hogy felelősséggel tartozunk a világnak, 
hogy ne engedje meg a Jóteremtő, hogy ez még egyszer 
megtörténjen.     

Végezetül elmondott egy Káddist, egy gyászoló imát, 
majd az Örökkévaló áldását kérte a jelen lévőkre, akik 
ezt követően elhelyezték az emléktáblánál a megemlé-
kezés köveit.

Katona M. István
A szerző felvétele

Kenyeres Oszkár szerkesztő és 
Moys Zoltán rendező elmond-
ták, hogy eddig 242 epizó-
dot láttathattak a nézők, akik-

nek ezúttal bepillantást engedtek a műsor-
készítés folyamatába, és elmélyült gondo-
latokban fejtették ki a Hazajáró legfonto-
sabb küldetését. Az est házigazdája, Rétvári 
Bence, a térség országgyűlési képviselője és 
Fördős Attila, Vác polgármestere aktuális 
politikai kérdésekről beszéltek. 

A május 23-i rendezvényen elsőként 
Fördős Attila adott tájékoztatást az ön-
kormányzat aktuális tevékenységéről, il-
letve arról a jogi háttérről és törvényi kö-
telezettségről, melynek jegyében ellenőrzik 
a város tulajdonában lévő cégek munkáját, 
majd – az Európai Parlamenti választásra 
buzdító gondolatai mellett – élesen bírálta 
a 20. században uralkodó szocialista-kom-
munista filozófiát és politikai diktatúrát, 
amely – mint fogalmazott – a történelem 
szemétdombjára került. Fördős Attila sze-
rint Közép-Európa történelmi felelőssége, 
hogy megvédi-e a konzervatív-keresztény 
értékeket és nemet mond a nyugatról irá-
nyuló filozófiai nyomásnak.

Rétvári Bence beszédében az EP-válasz-

tás történelmi jelentőségét hangsúlyozva 
kiemelte a térségben végzett politikai mun-
kát, az optimizmusra adó nagygyűlése-
ket, gazdafórumot, és a településeken tar-
tott standolásokat. Ismertette a választó-
kerületben megvalósult vagy folyamatban 
lévő fejlesztéseket, beruházásokat, a falusi 
CSOK kínálta lehetőségeket. Elismeréssel 
szólt a váci sportegyesületek országos sike-
reiről, jubileumi rendezvényeikről. Befeje-
zésül arra kérte a hallgatóságot, hogy mi-
nél többen menjenek el szavazni. Örömét 
fejezte ki, hogy a két váci fiatalember pél-
daértékű küldetésükkel országos hírnévre 
tettek szert a Hazajáró magazinnal.

Kenyeres Oszkár és Moys Zoltán elmond-
ták, hogy a nagy sikerű televíziós műsor a 
Börzönyben, a Pilis és a Visegrádi hegység-
ben tett ifjú kori turáikban gyökezedző ba-
rátságukra, a természet szeretetére, az ér-
tékek megőrzésére és bemutatására épül. A 
ma már több mint 240 epizódot megélt mű-
sor alkotói a történelmi Magyarország szin-
te minden területén forgattak már a határon 
túl rekedt honfitársakról. De a világ olyan 
pontjai sem kerülték el a Hazajárók érdeklő-
dését, ahol a szórványmagyarság őrzi a nyel-
vet és tartja a hagyományokat. Nem csak a 

helyi társadalmi viszonyok feltárása a cél-
ja az alkotóknak, hanem a Kárpát-medence 
gazdag természeti szépségének bemutatása 
is a film segítségével.

- A műsor filozófiája három alappillérre 
épül; bemutatni a történelmi Magyarország 
gyönyörű természeti kincseit, a magyar kul-
túrtörténeti örökséget, de talán a legfonto-
sabb, hogy a 21. század elején készítünk egy-
fajta leltárt, hogy hogyan is áll a határon túli 
magyar közösségek sorsa, hogyan zajlik a 
megmaradásért vívott küzdelmük – fogal-
mazott Kenyeres Oszkár, aki számtalan tör-
ténet, megannyi kedves sztori segítségével 
„hozta” el Vácra az erdélyi, a felvidéki, dél-
vidéki magyarság életét, megmaradásért ví-
vott mindennapos küzdelmét.   

A műsor rendezője, Moys Zoltán meg-
rendítően szép gondolattal mutatta be és 
köszönte meg édesapjának, Moys Csabá-
nak, a Reménység tiszteletbeli elnökének 
azt, hogy már ifjú korában megszerettet-
te vele a Börzönyt, a Naszályt, megismer-
tette a Kárpát-medencét, s azoknak a tiltott 
íróknak a műveit, melyeket a múltszázad-
ban csak a nemzetüket rajongással szerető 
és féltő emberek olvasták. A műsor rende-
zője szerint a magazin egyik fontos külde-
tése, hogy megmutathatja a nézőknek, mi-
lyen nagyszerű érzés úgy felfedezni a Kár-
pát-medencét, hogy közben rádöbbenhe-
tünk arra, hogy otthon vagyunk.

Mint elhangzott 2011 óta eddig 242 mű-
sor készült el, de további 100 részt szeretné-
nek még elkészíteni. 

„A Kárpátok fenséges gerinceitől, várro-
mokon, apró fatemplomokon és véráztatta 
harcmezőkön át, patinás városokig – meg-
annyi magyar emlék kíséri a „Hazajáró” 
soha véget nem érő útját.” – vallják a műsor 
Prima Primissama-díjas készítői, akik na-
gyon büszkék rá, hogy szülővárosuk, Vác 
Pro Urbe díjjal ismerte el tevékenységüket. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A XX. századi magyar irodalom egyik legna-
gyobb költőjére emlékező alkotás egy verses-
könyv szétnyitott lapjain álló verstöredék. Bíró 

Ferenc, helyi képzőművész művének avatására május 
25-én délután nagyon sokan érkeztek a nagyközség-
ből tiszteletadásra, felidézni Radnóti alakját, a Sződli-
geten töltött napokat. Az esemény alkalmából Bőcs Mi-
hály helyi lokálpatrióta kitartó kutatómunkáját dicsérő, 
a költő által Sződligetről küldött levelezőlapokat, do-
kumentumokat, újságcikkeket tartalmazó kiállítást is 
megtekinthettek az érdeklődők.

Az avatóünnepség bevezetőjében Juhász Béla idézte 
fel Radnóti Miklós településen töltött napjait. A polgár-
mester kitért az itt töltött munkaszolgálatos időszakot 
követő tragikus végű folytatásra, kiemelve, hogy halá-
lát nem az ellenség, hanem a hatalmat kiszolgálni kész, 
agymosott katonák embertelensége okozta – olvasható 
Sződliget Nagyközség Polgármesteri Hivatal sajtóköz-
leményében. 

Az esemény szónoka Parti Nagy Lajos volt, aki emlé-
kező beszédében szólt a költő életét lezáró időszakban 
írt verseiről, azok humanista kicsengéséről, életszerete-
téről. Kifejezte elismerését a szobor alkotójának a szép, 
elegáns, egyszerűségében megrendítő könyvplasztiká-
ért. Felidézte a szoborötletet szülő Bori notesz történe-
tét, tartalmát. A Kossuth-díjas költő, író kiért arra is, 
hogy Radnóti úgy volt magyar költő, hogy nem emelte 
ki és hasonlította össze magyarságát másokéval. Végül 
azt kívánta, hogy a költő sződligeti emlékműve emlé-

keztessen az életre, Radnóti Miklósra, a szellem, az eu-
rópai humanizmus legyőzhetetlenségére.

Ezt követően Juhász Béla és Parti Nagy Lajos közösen 
leleplezte az emlékszobrot, majd Tóthné Kovács Krisz-
tina, a Sződligeti Közösségi Ház vezetője szavalta el 
Radnóti Miklós egy versét. Az esemény záró részében 
a Hamsa zenekar klezmerkoncertje adott méltó befeje-
zést a nagyközség Radnóti előtti tisztelgő felemelő ün-
nepségének. 

Dunakeszi egyike annak az öt járá-
si székhelynek, ahol a népesedé-
si mutatók szerint a születések szá-

ma nagyobb az elhalálozásokénál. A Duna-
keszi Tankerületbe jár a legtöbb tanuló ha-
zánkban. 

Az Önkormányzat minden erőfeszítésével 
arra koncentrál, hogy az örvendetesen magas 
gyermeklétszám igényét kiszolgálja, új böl-
csődéket, óvodákat épített és napjainkban is 
épít. Az iskolák bővítése, felújítása mellett két 
éve egy 24 tantermes új iskolát avattak, támo-
gatják az egyházi fenntartású óvodák és álta-
lános iskola működését is. 

A városnak egy középfokú intézménye 
van, az országos szinten is kiemelkedő tel-
jesítményt felmutató Radnóti Miklós Gim-
názium, amely azonban már közel sem tud-
ja teljes mértékben kiszolgálni a továbbta-
nulni vágyókat. A kialakult helyzet megol-
dása érdekében két új szakközépiskola és egy 
750 néző férőhelyes koncert és színháztermet 
magába foglaló Művészetek Háza építését 
szeretné a Kormánnyal együttműködve elér-
ni  a városi önkormányzat – tájékoztatta a vá-
rosi médiumokat Dióssi Csaba polgármester. 

- A tények azt mutatják, hogy az a sok ezer 
gyermek, akik az általános iskoláinkban jár-
nak, előbb-utóbb középfokú oktatási intéz-
ményekben szeretnék folytatni tanulmánya-
ikat. A folyamatosan jelentkező igények ki-
szolgálása érdekében egy komplex terv van 
az asztalomon. tervet dolgoztunk ki. Két új 
középiskolát és a zenei, kulturális, művészeti 
életnek otthont adó Művészetek Házát épít-
jük meg a közeli években.  Az általános is-
kolába járó gyerekek szülei körében végzett 
felmérések azt igazolják vissza, hogy óriá-
si igény van az új középfokú intézmények-
re. Fél évszázadra előremutató tervet dol-

goztunk ki, melyben egy négy párhuzamos 
osztályú gimnáziumot szeretnénk építeni, 
melyből két osztály két tannyelvű. Emellett 
egy öt párhuzamos osztályú szakközépis-
koláról lenne szó. A szülők többségének vé-
leménye alapján valószínűleg két informati-
kai osztály indul majd - az egyik két tannyel-
vű lenne -, egy gazdasági osztály, és mellet-
te egy műszaki osztály, amely gépész illetve 
elektromos irányultságú lenne – ismertette a 
polgármester.

Dióssi Csaba azt is elmondta; a város észa-
ki részében épülő oktatási komplexum-
hoz egy sportcsarnok is tartozik majd külső 
sportpályákkal, valamint egy aluljárón ke-
resztül a diákok meg tudják közelíteni a Ma-
gyarság sportpályát is. 

Dióssi Csaba bejelentette: a kormány a 
nyáron tárgyalja az előterjesztést. – Az elő-
zetes egyeztetések alapján ez évben a két új 
középiskola és a Művészetek Háza előkészítő 
munkálatain, a tervek készítésén dolgoznak 
a szakemberek, melyre a kormány biztosítja 
a pénzügyi fedezetet. A következő lépcsőben 
a tervek és a költségvetés ismeretében újra a 
kormány elé terjesztjük a beruházást. Azon 
dolgozunk, hogy 2022-ben el tudjon indul-
ni az oktatás a két középiskolában, 2023-ban 
pedig a Művészetek Házát vehetik birtokba a 
város polgárai.   (Vetési)
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Újabb környezetvédelmi 
fejlesztést tervez a DDC

Ismét ülésezett 
a hulladékkezelési társulás

Közel hétmilliárd forintos környezetvédelmi beruházást valósított meg a 
Duna-Dráva Cement Kft. 2016-2018 között, amelynek fontos célja volt a 
már korábban is alacsony porkibocsátás minimális szintre csökkentése 
a Váci Cementgyárban. A tavaly májusban átadott projekt évfordulóján a 
vállalat már a további fejlesztésekről beszél.

Újra piacképes az ország legnagyobb szemétfeldolgozója a Zöld Híd 
B.I.G.G. Kft.- tájékoztatta a Híradót a társaulás elnöksége. A legutóbb 
megtartott hulladékgazdálkodási társulás ülésén 67 település vezetője 
jórészt egyhangúlag fogadta el a napirendi pontok többségét, döntöttek a 
tőkebevonás módjáról, illetve az esetleges tagi kölcsön lehetőségeiről is  
– írja az estv.hu.

Egy igazán izgalmas túrán ve-
hetnek részt június 22-én a 
Hazajáró című műsor műsor-
vezetőivel, Jakab Sándorral 
és Kenyeres Oszkárral, akik 
a Börzsöny nyugati gerincé-
re kalauzolják el az érdeklő-
dőket. Indulás szombat reggel 
9:30-kor a Kemencei Erdei Mú-
zeumvasúttól. Bővebb informá-
ció az Ipoly Feszt Facebook ol-
dalán.

A DDC Váci Gyárában meg-
valósított környezetvédel-
mi modernizációnak kö-

szönhetően a  korábbinál is korsze-
rűbb körülmények között folytatják 
majd gyártási tevékenységüket,  de 
a régió lakóinak életminősége is ja-
vul. A beruházás a következő évti-
zedekre is biztosítja, hogy megbíz-
ható és stabil munkáltatóként le-
gyen jelen a DDC a térségben.  Az 
elmúlt év tapasztalatairól a DDC 
Váci Gyárának gyárigazgatója, és 
egyben a projekt felelőse, Szilágyi 
Zsolt beszélt.

- Mi a beruházás legfőbb ered-
ménye? 

- A környezetvédelmi beruhá-
zás  már a jövőben szigorodó ki-
bocsátási határértékeket mesz-
szemenően  meghaladó, még in-
kább környezetbarát cementgyár-
tást tesz lehetővé. A Beremendi Ce-
mentgyárunkban 2008-ban történt 
modernizációs beruházás ered-
ményeképp jelentős  porkibocsá-
tás csökkenést mértünk, célunk az 
volt, hogy ehhez hasonlóan a Váci 
Gyárunk jelenlegi alacsony emisszi-
ós szintje is tovább minimalizálód-
jon, megerősítve ezzel a térségben 
betöltött szerepünket. A beruházás 
során az elektrofilteres kemence-
szűrőnket hatékonyabb, zsákos fil-
terre cseréltük a  még alacsonyabb 
kibocsátási értékek  érdekében, 
szén-petrolkoksz tüzelőanyag hasz-
nálatunkat csökkentettük, a helyet-
tesítő, környezetkímélő, teljes mér-
tékben ellenőrzött és biztonságos 
tüzelőanyagok felhasználását pedig 
növeltük. A modernizáció hozzájá-
rult az üzembiztonság növekedésé-
hez is.

- Az előzetesen várt célok tehát 
maradéktalanul megvalósultak?

- Igen, és számomra az egyik leg-
fontosabb, hogy a beruházás bal-
esetmentesen zárult és a tervezett 
határidőre elindult a termelés. Gaz-
dasági szempontból pedig, hogy 
5% költség megtakarítást értünk el 
a tervezett költségkerethez képest. 
Előbbiekben nagy szerepe volt a ki-
vitelezők és a DDC kollégáinak kö-
vetkezetes és áldozatos munkájá-
nak, amelyet ezúton is köszönök. 
Műszaki szempontból az április 4. 
indulást követő 2 hónap az új tech-
nológia beüzemelésével és tanulás-
sal telt. A beüzemelés végeztével, 

május végén sor került a garanciá-
ban vállalt teljesítmények sikeres el-
lenőrző mérésére. A megújult ke-
mence rendszer műszakilag az el-
várt teljesítményeket, paramétere-
ket maximálisan teljesíti. 

- Mik az elmúlt egy év tapaszta-
latai? Milyen kihívásokkal kellett 
szembenézniük az üzembe helye-
zést követően?

- A területen dolgozó üzemelte-
tésért felelős kollégáknak, operáto-
roknak meg kellett tanulniuk, ho-
gyan működik az új rendszer, mi-
lyen beállítási paraméterek mellett 
tudják tartósan optimális szinten 
tartani a termelés volumenét. Az év 
második felében a termelés már ru-
tinszerűen üzemelt, leszámítva a ki-
sebb üzemzavarokat.

- A környezetvédelmi beruházás 
milyen hatással volt a gyár teljesít-
ményére?

- A kemencerendszer kéményén 
a porkibocsátás az előző években 
megszokott határérték alatti szint-
hez képest tizedére csökkent a be-
ruházást követően. Más emissziós 
komponensek esetében is elmond-
ható, hogy a kibocsátás jelentősen 
csökkent. A beruházást követően a 
tervezett 60%-os helyettesítő tüze-
lőanyag arány elérése megvalósult, 
a klinker gyártási kapacitás pedig 
nem csökkent. Az üzembiztonság 
is nőtt azáltal, hogy kevesebb ciklon 
dugulás és meghibásodás van. 

A hátunk mögött hagyott egy év 
megmutatta, hogy valóban az el-
érhető legjobb technológiát sike-
rült beépíteni Vácott. A számszerű-
en mérhető műszaki teljesítményen 
felül pedig elmondható, hogy sike-
rült megújítani a gyáregység 1991-
ben beüzemelt kemencéjét. Így a 
megújult technológia, munkakör-

nyezet pedig hosszútávon biztosít-
ja majd a Váci Gyár kollektívájának 
munkalehetőségét.

- Terveznek további, hasonló 
jellegű beruházást a közeljövőben?

- A 2018 májusában lezárult be-
ruházással megteremtettük a kör-
nyezetvédelmi és technológiai alap-
ját a további helyettesítő tüzelőanyag 
arány emelésnek. A beüzemelés má-
jusi lezárulását követően azonnal el-
kezdtük ezen újabb technológiai fej-
lesztés előkészítését. A műszaki ter-
jedelem egy új automata daruval el-
látott anyag tároló csarnok építé-
sét és a főégőre szállító és adagoló 
technológiai sor megvalósítását tar-
talmazza. A 2 milliárd Ft értékű be-
ruházás további jelentősége, hogy 
a magyar cementipar történetében 
először valósul majd meg egy embe-
ri beavatkozás mentesen, automati-
kusan működő helyettesítő tüzelő-
anyag tároló és adagoló technológi-
ai sor. A beruházás jelenleg tervezési 
fázisban van, a kivitelezést május vé-
gén kezdjük meg. A tervezett befeje-
zés 2020 tavaszára várható. 

- A modernizációs beruházásról
- A 2016 és  2018 között megva-

lósított  műszaki fejlesztéssel és a 
még korszerűbb technológiai meg-
oldások alkalmazásával  a DDC 
újabb lépést tett  a fenntartható-
ság irányába.  A beruházás első ré-
sze 2017. március elején fejeződött 
be. Ez idő alatt kicserélték a két hő-
cserélő ciklon fokozatot és a füstgáz 
vezetéket is, illetve a klinkerhűtő 
részleges modernizálása is megtör-
tént. Áprilisban befejeződött az új 
kalcinátor torony alapozási mun-
kálata, ezzel párhuzamosan épült 
a bypass és a 32 méter magas siló 
alapja is, valamint elkészült  a siló 
körüli infrastruktúra. 2017 hátralé-
vő részében elkészült az új kalciná-
ló torony acél tartószerkezete. 2018-
ban, a beruházás záró, utolsó három 
hónapos – egyben legtöbb feladatot 
tartalmazó – időszakában megkez-
dődött az új kemence– és filter tech-
nológia beépítése.  Az eddig hasz-
nált elektrofiltert korszerű, zsákos 
filterre cserélték. A filter felel a ke-
mencevonal portalanításáért. Az 
új szűrőrendszer előnye, hogy még 
üzemzavar vagy áramkimaradás 
esetén sem engedi, hogy kiporzás 
történjen.

A hulladékszállító jármű-
veket piaci áron béreli a 
társaság, ezt is egyhan-

gú egyetértéssel hagyták jóvá 
azoknak a településeknek a ve-
zetői, akik megjelentek a máju-
si ülésen. 

Az elnök beszámolójából ki-
derült, hogy az elmúlt hóna-
pok átvilágítása után egy eddig 
kevéssé ismert szerződés ke-
rült elő, amelyet még az előző 
ügyvezető kötött. Ennek jog-
szerűségét még vizsgálják. Az 
elnökség közleménye szerint 
ezzel a megállapodással alul-

finanszírozottá vált a rend-
szer és forráshiány alakult ki. 
A szerződés megkötését a ko-
rábbi vezetés azzal indokolta, 
hogy megteltek a hulladékle-
rakók, ezzel szemben –olvas-
ható a közleményben- az egyik 
lerakó még további másfél 
évig üzemeltethető, ezen felül 
egy K.E.O.P. pályázat szerint 
újat is lehet építeni, amit más-
fél év alatt használatba lehet-
ne venni. A műszakilag 80-90 
%-os készültségű hulladékát-
rakó beindítása is zajlik, ami-
vel ki lehet váltani a vácrátó-

ti helyszínen található átrakót.  
A társulás elnöke Fördős Atti-
la közben azt is elmondta: ér-
dekeltek az érvényes, de sza-
bálytalan szerződések közös 
megegyezéssel történő ren-
dezésében, továbbá, hogy új 
megállapodást kössenek a le-
rakó használatáról. A javasla-
tot Sződliget tartózkodó sza-
vazata mellett mindenki elfo-
gadta. Ezen kívül a tagok meg-
tárgyalták még az optikai válo-
gatómű sorsát és a tulajdonosi 
kölcsön rendezését is – adta hí-
rül az estv.hu.
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Kemencei falunap és majális 
a festői Börzsönyben

Ismét „Zeng a Lélek” Fóton!

A Börzsöny hegység egyik legszebb helyén fekvő kis falu Kemence. A települést 
festői környezet öleli körbe. Az egész falu a Börzsöny oldalába simul, melyet a 
településről elnevezett patak szel ketté, ami az Ipolyba torkollik – mutatják be 
gyönyörű természeti környezetben elterülő határ közeli települést a helyiek. A 
kemenceiek – sok egyéb mellett - ma is büszkén mesélik, hogy egykoron Má-
tyás király és felesége, Beatrix szívesen vadászott a Börzsöny erdeiben. A ha-
gyományok ápolása és újra élese, az értékek megőrzése, a közösségi kapcso-
latok erősítése napjainkban különösen fontos – hangsúlyozta a hétvégi Kemen-
cei majálison és falunapon Rétvári Bence, a régió országgyűlési képviselője. 

Tizennegyedik alkalommal, június 15-én rendezik Fóton, a híres katolikus 
műemléktemplom mellett a „Zeng a Lélek” Népművészeti Fesztivált. 

A természetet és az érté-
keket kedvelők számá-
ra varázslatos élményt 

kínál a Börzsöny lábánál elte-
rülő kis „ikonikus” települések 
felfedezése, melyek egyike Ke-
mence. A Szob, Ipolydamásd, 
Letkés, Ipolytölgyes, Kemen-
ce útvonal mellett elterülő buja 
zöld növényzetben pompázó, 
erdővel, gyümölcsössel, Ipoly 
menti horgász paradicsommal, 
kenyéradó búzatáblákkal tar-
kított táj varázslatos szépségé-
vel vonzza a turistát. 

Talán kevesen tudják, hogy a 
természet szépségével bőkezű-
en megáldott Kemence a tör-
ténelmi Magyarország egyik 
meghatározó közigazgatási 
ranggal felvértezett települé-
se volt, hiszen 1751 és 1793 kö-
zött Hont vármegye gyűlése-
inek színhelye volt, ami a falu 
felvirágzásához vezetett. Az 
egyemeletes barokk megyehá-
zát 1751-ben építtette fel Ester-
házy Imre prímás, mint földes-
úr és Koháry András, mint fő-
ispán. Az épületben ma általá-
nos iskola működik és itt talál-
ható Puskás Péter helytörténeti 
gyűjteményének kiállítása, az 
épület előtti kis téren áll a Hő-
sök Emlékműve.

Az I. világháborút követően 
a trianoni békediktátum Ke-
mence jövőjére is hatással volt, 
ám az itt élő emberek az elmúlt 
száz évben igyekeztek megta-
lálni a fennmaradáshoz vezető 
utat, amit jól példáz a Kemen-
cei Erdei Múzeumvasút, amely 
betekintést enged az 1910-es 
évek első felében épített 600 
milliméter nyomtávon közle-
kedő erdei vasút mindennapi 
életébe, a kemény kenyérkere-
setnek számító erdőgazdálko-
dásba. Az utókor örömére – a 

lelkes Kisvasutak Baráti Köre 
Egyesület tagjainak és a mú-
zeumvasút önkéntes dolgozó-
inak köszönhetően - Kemence 
és Feketevölgy közötti négy ki-
lométeres szakaszon ma is köz-
lekedik a Kemence patak mel-
lett, az erdőben kanyargó kes-
keny nyomtávú kisvasút.  

A település közösségének 
összefogását dicséri az is, hogy 
a Börzsöny völgyében, a hetve-
nes években a patak partján lé-
tesített Ifjúsági Tábor, az ön-
erőből felújított tizennyolc fa-
házzal napjainkban is fogad-
hatja a vendégeket. Ezt már 
Pongrácz János polgármester 
mondta a Falunap ünnepélyes 
megnyitóján a táborban, amely 
hosszú évtizedek óta a kemen-
cei majálisok helyszíne. – Fa-
házainkat a gyerekek mellett 
egyre nagyobb számban ve-
szik igénybe a családok is – tet-
te hozzá a településvezető, aki 
azzal folytatta, hogy számuk-
ra a turizmushoz hasonlóan 
nagyon fontos a határon túli 
magyarsággal ápolt kapcsola-
tuk is. – Kitüntetett szeretettel 
ápoljuk testvértelepülési kap-
csolatunkat a felvidéki Szalka, 
és az erdélyi Farkaslaka, Tamá-
si Áron szülőfalujának önkor-
mányzatával. Fontosnak tart-
juk identitásunk megőrzését, 
az együvé tartozásunk erősíté-
sét, ami kifejezésre jut a határ 
menti Ipolysággal és a környe-
ző magyar lakta települések-
kel több évtizede fennálló tar-
talmas együttműködésünkben 
– jelentette ki Pongrácz János, 
Kemence polgármestere.

Rétvári Bence, az Emmi par-
lamenti államtitkára, a váci 
térség országgyűlési képvise-
lője ünnepi köszöntőjében a 
sok-sok tartalmas program kö-

zül külön elismeréssel szólt az 
egészségmegőrzést segítő szű-
résről, melynek térségi megva-
lósítására 90 millió forint tá-
mogatást nyert a Szobi Egész-
ségfejlesztési Iroda. Pozitív hír 
a kemencei lakosok számára – 
folytatta -, hogy az egészség-
ház és egyéb intézményi felújí-
tásokra, külterületi utak javítá-
sára, gépek beszerzésére az el-
múlt egy évben 317 millió fo-
rint állami támogatást nyert 
az önkormányzat. – Örülünk, 
hogy hozzájárulunk a kemen-
cei emberek életminőségének 
javításához – emelte ki Rétvá-
ri Bence, akinek reményei sze-
rint a magyar gazdaság 5,3 szá-
zalékos növekedése újabb lehe-
tőséget teremt a további fejlesz-
tésekre. – Meg kell őriznünk 
hagyományainkat, nemzeti 
identitásunkat, közös munká-
val elért eredményeinket. Ha-
tározottan ki kell állnunk érté-
keikért, közös jövőnkért – húz-
ta az Emmi parlamenti állam-
titkára.  

Az ünnepi beszédek után 
folytatódtak a Kemencei ma-
jális és falunap színes prog-
ramjai, melyek között a hagyo-
mányőrző kulturális műsorok, 
sportrendezvények mellett a 
gyerekek és a felnőttek számá-
ra egyaránt gazdag volt a kíná-
lat. De akinek erdei sétához, 
kerékpártúrához, erdei vona-
tozáshoz vagy az ifjúsági tábor 
közeli feszített víztükrű stran-
don volt kedve eltölteni ezt a 
gyönyörű májusi napot, az is 
tartalmas élménnyel térhetett 
haza Kemencéről, ahol mindig 
szívesen látott vendég a termé-
szetkedvelő turista. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A budapesti Aréná-
ban minden év tava-
szán rendezett Tánc-

ház találkozóhoz hasonlítha-
tó a „Zeng a Lélek” Fesztivál, 
de kisebb méreteivel, csodás 
helyszínével, a nem „profi ren-
dezvényszervezőkkel” sokkal 
családiasabb, bensőségesebb 
a hangulata. A kiemelt városi 
rendezvény szervezője évek óta 
egy baráti közösség, a „Zeng 
a Lélek” Kulturális és Hagyo-

mányőrző Egyesület, fő támo-
gatója pedig Fót Város Önkor-
mányzata. 

A fesztivál célja, hogy az ide-
látogató egy időben és egy he-
lyen ismerje meg, illetve él-
hesse át a magyar népművé-
szet számos ágát, gazdagságát. 
A színpadon folyamatosan zaj-
lanak a műsorok, miközben 
az árnyas fák alatt folynak a 
kézműves foglalkozások, töb-
bek között lehet ékszert, sep-

rűt, babát, tükröt készíteni, ko-
rongozni, nemezelni, bőrözni, 
íjazni, míg a kicsikre kerekí-
tő foglalkozás és állatsimogató 
vár. A kirakodóvásárban kéz-
műves mesterek kínálják igé-
nyes portékáikat. 

Természetesen a fesztivál fő-
szerepét a népzene és a néptánc 
adja. A műsorban a helyieken 
kívül számos környékbeli is-
kola csoportja, népdalénekesei, 
táncegyüttesei lépnek fel, töb-
bek között Dunakesziről, Ve-
resegyházról, Budakalászról, 
Mogyoródról és Budapestről 
jönnek a hagyományőrző mű-
vészeti csoportok, előadók. 

Az esti fő műsoridőben pe-
dig a Kárpát-medence legjobb-
jai lépnek fel. Az elmúlt évek 
során több alkalommal szere-
pelt itt Berecz András, rendsze-
res vendégünk a Bartók Tánc-
együttes, a Mészáros zenekar, 
a Csürrentő együttes, fellépett 
Herczkú Ági, Navratil Andrea, 
a Buda Folk Band, a „pávás” 
Bekecs táncegyüttes, a Mérai 
Cifra Néptáncegyüttes. 

Az idén Szalóki Ági, a 30 éves 
Tekerőzenekar, a Bartók Tánc-
együttes és a Liget Táncakadé-
mia lesz a fesztivál „sztárven-
dége”. 

A mindig népszerű esti 
táncházhoz a talpalávalót a 
Fix-Stimm zenekar nyújtja. 
A családias programra min-
denkit szeretettel várnak a 
„zengások”. 

Bővebben 
www.zengalelek.hu

Molnár Krisztina



7Dunakanyar Régió2019. május 30.

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  

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:  
Mediaworks Hungary zrt. 1225 

Budapest, Campona u. 1.  
Felelős vezető:  

Bertalan lászló nyomdaigazgató

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

telefonszámokon. 

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

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

változtatása nélkül – szerkesztett formában 
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem 

küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a 
szerző felel.  A hirdetések valódiságát a kiadó 

nem vizsgálja, tartalmáért  
felelősséget nem vállal!

     

Leander Kills az idei Váci Világi Vigalmon

Kézilabda tornával avatták fel a váci 
Petőfi iskola megújult tornatermét

Köteles Leander 2009-től zúzza a metált, először a Leander Rising-gal, majd a Leander Kills-szel, 
emellett pedig a pop-posabb Amigod zenekarnak is tagja.

Nemrég újították fel a Váci Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermét, melyet a diákok már birtok-
ba is vettek. Az ünnepélyes átadásra azonban május 24-én került sor, egy kézilabda tornával egybe-
kötve, melyen két csapat, a GVM-Europe-Vác és az iskola diákjai mérték össze tudásukat.

- Minek köszönhető a zenekaraival el-
ért siker gyorsasága és tartóssága?

- Nem lehet erre úgy válaszolni, hogy 
ne tűnjön nagyképűnek, de személy sze-
rint a hitelességben és az alázatban hi-
szek. Persze ott van még egy fantaszti-
kus menedzsment is a zenekar mögött, de 
mindennél fontosabb a jó dal.

- Ön szerint mi vezetett a rock műfajá-
nak növekvő népszerűségéhez a Váci Vi-
lági Vigalomhoz hasonló fesztiválokon?

- Szerintem a rock és metál zene tudja 
a legnagyobb hatást elérni élőben. A vi-
lágban egyre több feszültség van sajnos, 
és ezek levezetésére nincs is jobb műfaj, 
mint a metál. Másrészről kicsit elfáradt a 
nép a középszerű poptól.

- 2015-ben a Leander Rising-gal, 2017 
óta pedig minden évben a Leander Kills-
szel jutott be A Dal című műsor harmin-
cas elitjébe. Jó felületnek tartja a zene-
kar megjelenésére a műsort vagy a me-
tál/rock műfajának népszerűsítése a cél?

- Az egyik legjobb felület itthon. Nem 
hiszek a tv-s szereplésekben, de a Dal-ban 

egyszerűen csak odamegyünk, lát min-
ket többszázezer ember és talán eljutunk 
olyanokhoz, akiknek tetszene, amit csi-
nálunk, de még nem tudnak rólunk. Na-
gyon sok hozadéka volt eddig is. 

- Tavasztól őszig egymást érik a kü-
lönböző szabadtéri fesztiválok, koncer-
tek. Egy szezon alatt hányszor lép fel az 
együttes? Mindig ugyanaz a repertoár?

- A repertoárt folyamatosan változtat-
juk, mivel még csak fél éve jelent meg az 
új lemez. Évente 70-90 koncert van körül-
belül, de mindig a nyár a leghúzósabb.

- Nemrég megjelent az együttes har-
madik nagylemeze is. Ha egy mondat-

ban össze kellene foglalnia, akkor mi en-
nek a lemeznek a mondanivalója?

- Ez a lemez szövegét tekintve egy vál-
tozó korszakomról szól, ahol lázadó és 
életet igenlő fiatal énemből felelősségtel-
jes felnőtt próbálok lenni.

- Tervezi, hogy nyitnak a Kárpát-me-
dencén túli területekre és ott is szervez-
nek fellépést?

- Rendszeresen járunk a környező or-
szágok magyarlakta területeire, és igen, 
tervben van a nyugat felé történő nyitás 
is.

- Tavaly az Amigod nevű formációval 
lépett színpadra városunkban, a fellépés 
előtt vagy után volt-e valamennyi ideje 
arra, hogy egy kicsit belenézzen a vigal-
mi eseményekbe, mi a véleménye a Váci 
Világi Vigalom összművészeti fesztivál-
ról?

- Nagyon jól éreztük magunkat, Vác 
gyönyörű város, még át is gondoltam, 
hogy odaköltözök, mert ráadásul közel is 
van.

Bodzás Szabolcs

A rendezvény elején 
Csánki Sándor isko-
laigazgató üdvözöl-

te a megjelenteket és a részt-
vevő csapatokat, majd köszö-
netet mondott a Magyar Ké-
zilabda Szövetségnek a pá-
lyázati támogatásért, a Váci 
Tankerületi Központnak az 

önrész biztosításáért és Vác 
Város Önkormányzatának a 
tulajdonosi hozzájárulásért.  
Verebélyi Ákos, a Váci Tanker-
ületi Központ igazgatója is je-
len volt az eseményen, aki arról 
beszélt, hogy korábban ide járt 
focizni és már akkor is látta, 
hogy a terem felújításra szorul.

Tavaly adódott egy lehető-
ség, hogy ezt a tornatermet is 
felújítsuk az MKSZ segítségé-
vel. Azt gondolom, hogy na-
gyon fontos a tanulás, de leg-
alább ennyire fontos a mozgás 
is. Ez legyen bármilyen jellegű 
is – mondta. Hozzátette: a Pe-
tőfi iskolában minden adott a 
sportolásra, hiszen nemrég az 
udvar is megújult. 

Régi emlékeit idézte fel 
Mokánszky Zoltán (képün-
kön), Vác alpolgármestere, aki 
egykor az iskola tanulója volt. 

Elmondta: mikor felsős lett, 
akkor építették meg a torna-
termet, így már nagyon nagy 
szükség volt a felújításra. 

A testet és a szellemet együtt 
kell edzeni – hangsúlyozta a 
városvezető. Kiemelte: fontos 
szempont, hogy akár az MKSZ 
itt Vácon is megtalálhatja azo-
kat a tehetségeket, akik öreg-
bítik majd Vác hírnevét. Bí-
zunk benne, hogy a megújult 
sportcsarnoknak köszönhető-
en is újabb és újabb tehetségek 
bontogatják majd szárnyaikat a 
Nemzet Sportvárosában, amire 
mindannyian büszkék lehetünk 
– mondta az alpolgármester.

A Magyar Kézilabda Szövet-
ség még 2015-ben írt ki elő-
ször pályázatot önkormányza-
tok vagy intézményfenntartók 
részére, Országos Tornaterem 
Felújítási Program címmel. A 

Váci Tankerületi Központ több 
intézményével is részt vett a 
fejlesztési lehetőségben. A Váci 
Petőfi Sándor Általános Iskola 
tornaterme több mint 57 millió 
forintból újult meg.

A szerk.
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Kácsor Gréta volt a csapat legeredményesebb játékosa

Tokióért is 
lovagoltak Alagon

Dunakeszi fiatalok három 
aranyérmet nyertek a kajak OB-n 

Nemzetközi kupa szereplést 
jelentő helyen végzett a Vác

Újabb, immár a nyolcadik alkalommal megrendezett military lovasversenyen 
vagyunk túl az alagi lovasparkban. A Kincsem Nemzeti Kft. idén is megrendez-
te hazánk legrangosabb military versenyét, az Alagi Militaryt, amelynek három 
versenyszámán – díjlovaglás, tereplovaglás és díjugratás – összesen száz ló és 
azok lovasa állt rajthoz. A verseny rangját külön emelte, hogy egyben a 2020-
as tokiói nyári olimpia kvalifikációs viadala is volt, azaz aki jól szerepelt az el-
múlt hétvégén Dunakeszin, az bizony közelebb került az olimpiai részvételhez.

Idén is Győr adott otthont a korosztályos országos kajak-kenu bajnokságnak, 
melyet 2019. május 17 - 19-én rendezték a Rába-parti városban, ahonnan három 
aranyéremmel tértek haza a Dunakeszi Kajak Club ifjú versenyzői – tájékoztat-
ta szerkesztőségünket Rasztotzky János.

Az NB I-es női kézilabda bajnokság záró mérkőzésén teltház előtt fogadta 
a 6. helyezett DVSC együttesét a GVM Europe-Vác, amely rendkívül izgal-
mas találkozón az utolsó tíz másodpercben szerezte meg Kuczora révén 
a győztes gólt. A hazai publikum hosszú perceken át ünnepelte az óriási 
küzdelem végén kicsikart győzelmet, és az egész éves kiváló bajnoki tel-
jesítményt, melynek köszönhetően nemzetközi kupa szereplést jelentő 5. 
helyen végzett a Németh András-Szilágyi Zoltán szakmai duó által irányí-
tott hölgykoszorú. GVM Europe-Vác – DVSC Schaeffler 35-34 (18-17).

Nagy szerencsére mindhárom nap kedve-
zően alakult az időjárás, így népes szur-
kolósereg előtt bizonyíthattak a lova-

sok és lovaik. Pénteken – immár hagyományo-
san – a díjlovaglásra került sor, míg szombaton 
az egész viadal leglátványosabb versenyszáma, a 
tereplovaglásra került sor, míg vasárnap a díjug-
ratásé volt a főszerep.

„Komoly mezőny gyűlt össze immár hagyo-
mányosan az alagi versenyen. A három nap alatt 
négy pályát építettünk meg. Természetesen idén 
is a vizes kombináció volt a legnépszerűbb a né-
zők között. A tereplovagláson öt-hat percenként 
vághattak neki a nehéz pályának a versenyzők, 
akiknek egyrészt a szintidővel, illetve az akadá-
lyokkal kellett megküzdeniük. Nagyon komoly 
teljesítmény egy ilyen versenyt végigcsinálni 
mind a lónak, mind pedig a lovasának. Nagyon 
köszönjük az alagi telep dolgozóinak a példás 
munkát, amivel a rendezéshez hozzájárultak” – 
jelentette ki lapunknak Bázár György, a verseny 
szervezője, aki annyit még elárult, hogy köny-
nyen előfordulhat, jövőre már négynapos lesz a 
verseny.

B. Molnár László
Fotó: Dusza Tibor

A honi utánpótlásnevelés 
egyik legsikeresebb ka-
jakos bázisa a Dunake-

szi Kajak Club, amely hosszú 
évek óta számos tehetséges fi-
atalt nevelt a magyar sport szá-
mára. 

Mint azt Rasztotzky János el-
nöktől megtudhattuk a győri 
országos bajnokságon városunk 
ifjú kajakosai a gyerek kategó-
ria 5 km-es, a kölyök 10 km-es, 
a serdülők 15 km-es, és az ifik 
18 km-es távján indultak.  

- Mivel kajak utánpótlás ne-
veléssel foglalkozunk, nincse-
nek a versenyzőink között ke-
nusok, ifjúsági, U - 23, és fel-
nőtt korúak, ezért „csak” ka-
jakosaink remek szereplésé-
ről tudok beszámolni. Büszkén 

mondhatom, hogy a három or-
szágos bajnoksággal és több ér-
tékes helyezéssel a 79 egyesület 
közül Dunakeszi az éremtáblá-
zatban a 12. helyen végzett. Há-
rom versenyzőnk - Slekta Réka, 
Erdész Mihály, Nagy-Rasztotzky 

Vince – korosztályukban orszá-
gos bajnokságot nyertek, akik-
nek ezúton is gratulálunk, és 
további sok sikert kívánunk a 
klub valamennyi sportolója ne-
vében – mondta Rasztotzky Já-
nos. (B. Szentmártoni)

A mérkőzés kezdése előtt 
jó negyedórával már 
teltház volt a váci aré-

nában, még a „plafonon is lóg-
tak” a nézők, akik között igen 
szép számmal érkeztek a cí-
visvárosból, hogy kedvencei-
ket buzdítsák. Már a találkozó 
előtt óriási hangpárbajt vívott 
egymással a két csapat szurko-
lótábora.

A játéktéren is a hazaiak ke-
rekedtek felül, Helembai két 
pazar találatával, majd a váci 
együttesben utolsó mérkőzését 
játszó Jovetic remekbe szabott 
góljával a 3. percben már 3-0-
ra vezetett Szilágyi Zoltán ve-
zetőedző együttese.  A vendég 
Loki első gólját Tóvizi jegyez-
te a 4. percben, amire gyor-
san válaszolt Kácsor (4-1), de 
hamar érkezett a vendég talá-
lat is Bordás révén (4-2). Laka-
tos találatával újra három volt 
a két együttes között (5-2), ám 
a következő öt percben feljött a 
DVSC és rendkívül szoros volt 
a jó iramú mérkőzés eredmé-
nye, sőt a 7. percben döntetlen-
re zárkózott fel Köstner Vilmos 
vezetőedző együttese. Az első 
félidő középső harmadában 
újra a Kácsorék uralták a mér-
kőzést, őrizték 2-3 gólos elő-
nyüket, amit azonban a szü-
netet jelentő sípszó előtt, a 27. 
percben ledolgozott a DVSC, 
ismét egyenlő volt (17-17), de 
a hazaiak nagy örömére Szabó 
Kitti találatával egy gólos váci 
előnnyel (18-17) mehettek pi-
henőre a játékosok. 

A második játékrész kez-
detén azonnal „beköszönt” 
a DVSC idegenlégiósa, 
Deszpotovic (18-18), ám a fél-
ezernél is több hazai szurko-
ló örömére az először pályá-
ra lépő Kucsora hétméteresből 
újfent a váciakat juttatta veze-
téshez. Mindkét együttes „fu-
tott” a győzelemért, fej-fej mel-
lett haladtak a csapatok, egy-
más után jöttek a gólok, ami 
azt is jelezte, hogy jobban kon-
centráltak a támadásépítésre, 
gólszerzésre, mint a védeke-

zésre. Mindkét oldalon láthat-
tunk látványos, szép megoldá-
sokat, a mérkőzés üde színfolt-
ja a váci kapus, Aranhert bra-
vúros gólja, de említhetjük az 
őt váltó fiatal Bukovszky pará-
dés védéseit is.  

A csapatok így érkeztek el 
az 59. perchez, amikor so-
kadszorra ismét egyenlített a 
vendégegyüttes Bordás góljá-
val (34-34). Zúgott az aréna, ta-
pintható volt a feszültség a já-
téktéren, a két kispadon és a 
lelátón egyaránt, nem túlzás, 
’majd felrobbant a katlan, ami-
kor tíz másodperccel a talál-
kozó vége előtt heteshez jutott 
a Vác. Elhalkult a sportcsar-
nok, egy piszenést sem lehe-
tett hallani, a debreceni kapus, 
Szabó és a váci ítéletvégrehaj-
tó, Kuczora nézett egymással 
farkasszemet. A lélektani had-
viselést elsőre a DVSC háló-
őre nyerte, aki védte a váci já-
tékos lövését, ám a kipattanót 
Kuczora bevágta, s ezzel a két 
pontot érő góllal a GVM Euro-
pe-Vác 35-34-re nyert. 

A váciak góllövői: Jovetic 8, 
Kácsor 7, Hámori 6, Lakatos 
4, Kuczora 3, Radosavljevic 2, 
Helembai 2, Arenhardt 1, Sza-
bó K. 1, Diószegi 1.

DVSC góllövői: Deszpotovic 
9, Punko 8, Bordás 4, Varsányi 
4, Kovács 3, Bulath 2, Tóvizi 2, 
Vantara-Kelemen 1, Szabó P. 1,. 

A győzelem után örömmá-
morban úszott a váci sport-
csarnok, a hazai szurkolók 
hosszú perceken át ünnepel-
ték a bajnoki táblázat 5. he-
lyén végző lányokat, akik e 
szép sikernek köszönhetően 
újra indulhatnak nemzetkö-
zi kupában. A váci ultrák vi-
rággal és kedves ajándékok-
kal búcsúztak el az együttes-
től távozó Dijana Jovetictől, 
Karoline de Souzatól, Papp-
né Szamoránszky Piroskától és 
Suba Sárától.  

A GVM Europe-Vác 17 győ-
zelemmel, egy döntetlennel, 
nyolc vereséggel, 740 lőtt, és 

701 kapott góllal 35 pontot be-
gyűjtve az 5. helyen végzett a 
bajnoki pontvadászatban. A 4. 
helyen záró Érd is 35 pontot 
szerzett, ám Szabó Edináéknak 
13 góllal jobb a gólkülönbsé-
gük, mint Szilágyi Zoltánék-
nak. A váci alakulat mindössze 
4 ponttal maradt le a dobogó 3. 
fokára felálló Siófoktól, amire 
igazán büszke lehet Kirschner 
Erika elnök asszony és csapata, 
mert ők Németh András szak-
mai igazgató és Szilágyi Zoltán 
vezetőedző szakmai bölcsessé-
gének köszönhetően – a Bala-
ton-partiaktól eltérően - a négy 
kiváló idegenlégiós és a ruti-
nos magyar játékosok mellett 
olyan tehetséges fiataloknak 
szavaztak bizalmat, mint Ká-
csor Gréta, Hámori Konszuéla, 
Helembai Fanny, Lakatos Rita, 
Szabó Kitti, Diószegi Nikolett, 
Kuczora Csenge, Bukoszvky 
Anna, Suba Sára. 

A váci csapat legeredmé-
nyesebb játékosa Kácsor Gré-
ta lett 126 góllal, aki egyébként 
az országos góllövőlista 12. he-
lyén végzett, mindössze öt ma-
gyar játékos előzte meg. Laka-
tos Rita 86, Dijana Jovetic pe-
dig 83 góllal járult hozzá a csa-
pat eredményes szerepléséhez. 

– A nekünk nagyszerű baj-
nokság remek befejezése volt a 
mérkőzés. A lányok egész évben 
emberfelettit nyújtottak. Örü-
lök, hogy ennyire sikerült fel-
zárkózni az élmezőnyhöz, na-
gyon nagy értéke van az 5. hely-
nek! Köszönet érte. Jó úton já-
runk, remek együtt dolgozni a 
lányokkal. Köszönöm az egész 
éves munkát a szakmai stáb-
nak, és szurkolóink is, hogy 
mindvégig fantasztikusan biz-
tattak bennünket – mondta 
Szilágyi Zoltán a mérkőzés utá-
ni sajtótájékoztatón, aki a távo-
zó játékosoknak sok sikert kí-
vánt. A búcsúzó Dijana Jovetic 
elmondta; boldog, hogy Vácon 
játszhatott, további sok sikert 
kívánt a csapatnak. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress


