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SAJDIK FERENC karikaturista és RUDOLF PÉTER színművész
KOSSUTH-DÍJAT kapott
Két váci díszpolgár vehetett át Kossuthdíjat március 15-én a Parlamentben. A karikaturisták közül Sajdik Ferenc kapott elsőként ilyen magas állami kitüntetést, aki
„ezer szállal” kötődik régiónkhoz. Egyedülálló stílusú rajzaiért, kedvesen groteszk, esendő, összetéveszthetetlen karakterű figuráiért, portréiért, nagy sikerű, mára legendává vált rajzfilmjeiért és
könyvillusztrációiért, páratlan életművéért ítélték oda az elismerést.
Rudolf Péter három évtizedes, szerteágazó színházi és filmes pályafutással, számos emlékezetes alakítással és rendezéssel a háta mögött vehette át a Kossuth-díjat Áder János köztársasági elnöktől.
Írásunk az 5. oldalon

2013. március 28.

DUNAKESZI IDŐKÖZI
VÁLASZTÁS:
Fidesz győzelem
Cikkünk a 2. oldalon

Lévai Dávid
Vác új főépítésze
Cikkünk a 2. oldalon

Benji lett 2013
Dunakanyar Hangja
Cikkünk a 7. oldalon

Nyártól Konkoly
Csaba a Váci NKSE
edzője
Cikkünk a 8. oldalon

Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk Olvasóinknak!
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Dunakeszi: Fölényesen nyert
a Fidesz képviselőjelöltje
Időközi önkormányzati képviselő választást tartottak március 24-én, Dunakeszin, a város 7. számú egyéni választókörzetében, melyet a Fidesz képviselőjelöltje, Benkő Tamás fölényes támogatottsággal, 49,6 százalékos eredménnyel nyert meg 36,91 százalékos részvétel mellett. A második helyet az Együtt 2014
és a Párbeszéd Magyarországért által támogatott független jelölt szerezte meg, a Jobbik jelöltje a harmadik, az MSZP-é pedig a negyedik helyen végzett.

A

Dunakeszi-Alsót, a vasúti
Nagyállomás és az alagi Fóti
út lakókörnyezetét magába
foglaló választókörzetben 3075 szavazati joggal élő polgár lakik, akik a
névjegyzékben szerepelnek. A vasárnapi időközi önkormányzati képviselő választáson 1140 választópolgár je-

lent meg, a leadott érvényes szavazatok száma: 1133 darab volt.
A választáson négy jelölt szállt
ringbe a választópolgárok voksaiért: Benkő Tamás (FIDESZ - Magyar
Polgári Szövetség), Bernáth Kristóf
(Jobbik Magyarországért Mozgalom),
Feketéné dr. Miczki Melinda (Magyar
Szocialista Párt), Oláh Noémi (Független), akit az Együtt 2014 és a Párbeszéd Magyarországért támogatott.
Jól mutatja a jövő évi országgyűlési választásra való sikeres felkészülés
politikai jelentőségét, hogy az időközi önkormányzati képviselő választás
kampány hajrájában a városba látogatott Vona Gábor, a Jobbik elnöke, találkozott a választókkal Bajnai Gordon is. Mesterházy Attila, az MSZP
elnöke Dunakeszin sajtótájékoztatón
elemezte az előkészületek tapasztalatait, a kampány tanulságait.

Az országos sajtóban is jelentős figyelmet kapott választást a Fidesz
képviselőjelöltje, Benkő Tamás fölé-

Lévai Dávid
Vác új főépítésze
Sajtótájékoztató keretében mutatták be Vác új főépítészét. A 35 éves Lévai Dávid
köztisztviselőként, a próbaidő végéig megbízott főépítészként látja el feladatát,
aki az elmúlt évtizedben különböző polgármesteri hivatalokban dolgozott, többek között ellátott főépítészi feladatköröket is.

A

tájékoztató
bevezetőjeként Fördős Attila ismertette a poszton az utóbbi hónapokban történt személyi változások hátterét. Mint azt a polgármester elmondta: a legutóbbi főépítész,
Reiner Péter szakmailag nem
tudott azonosulni a váci MÁVrekonstrukció egyes építészeti elképzeléseivel, a vasútállomáson található raktárépületeket helyi védelem alá kívánta
helyezni. A kialakult konfliktusos helyzetben a város egyeztetett a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel,
amely egyértelművé tette, hogy
a 6 milliárdos beruházás terveit, kivitelezését, a közbeszerzés
és szakhatósági folyamatokat
nem lehet megállítani, amely
veszélyeztetné a beruházást. –
Reiner Péter úr, aki egyébként
műemlékvédelmi szakember is,
levonta a konzekvenciát, és nagyon korrekt módon távozott
hivatalából. Ezúton is köszönöm a volt főépítész munkáját,
aki nyugdíjasként egyébként –
a változó jogszabályok miatt csak ez év június 30-ig tölthette
volna be a feladatkört – mondta Fördős Attila.
A városvezető a 35. életévében járó új főépítészre, a nemrég kinevezett jegyzőre, és az
osztályvezetőkre utalva hangsúlyozta, hogy a polgármesteri hivatalban dolgozók körében
egy új nemzedék kapott bizal-

mat, ami azt is bizonyítja, hogy
a tehetséges, fiatal szakemberekkel hosszú távon képzelik el
az együttműködést.

Ezt követően Deákné dr.
Szarka Anita jegyző elmondta, hogy Lévai Dávid határozatlan időre, köztisztviselőként
került alkalmazásba, az előírt
próbaidő végéig megbízott főépítési státuszba. A főépítész
három olyan diplomával rendelkezik, melyek révén a főépítészi szakvizsga alól vagy annak egy részétől mentesítést
kaphat az állami főépítésztől
– mondta a város jegyzője. Deákné dr. Szarka Anita bejelentette, hogy a köztisztviselőkről
szóló törvény alapján nem volt
pályáztatási kötelezettsége Vác
Város Polgármesteri Hivatalá-

nak. – Ezen törvényi feltételek
mellett saját hatáskörömben –
polgármesteri egyetértéssel –
neveztem ki Lévai Dávidot Vác
Város főépítészének – hangsúlyozta a jegyző.
A megbízott főépítész személyes bemutatkozásként elmondta: 34 esztendős, őrbottyáni lakos, okleveles építészmérnök.
Tíz éve végzett az Ybl Miklós Főiskolán, diplomamunkáját dicsérettel fogadták el. Később a Pécsi Tudományegyetemen szerzett szakmai továbbképzést és lett okleveles építéstervező. Az elmúlt évtizedben
folyamatosan dolgozott különböző polgármesteri hivatalokban, többek között ellátott főépítészi feladatköröket is. Több
éven át dolgozott az őrbottyáni,
majd legutóbb a veresegyházi polgármesteri hivatalban.
Lévai Dávid elmondta: eddigi munkáinál természetesen
a váci feladat ellátása sokkal
sokrétűbb. Megköszönve a bizalmat elsősorban azt szeretné
elérni, hogy a város építészeti
alkotásait az itt lakókhoz közelebb hozza. Kérdésre elmondta:
sem személyes, sem jogi akadálya nincs annak, hogy lakóhelyén ellátott önkormányzati
képviselői feladatait párhuzamosan végezze váci megbízatásával.
Vetési Imre
Fotó: K esziPress

nyes támogatottsággal, 49,6 százalékos eredménnyel nyert meg.
A Helyi Választási Bizottság közle-

ménye szerint Benkő Tamás 563 szavazatot, Bernát Kristóf (Jobbik) 168
szavazatot, Feketéné dr. Miczki Melinda (Magyar Szocialista Párt) 153 szavazatot, Oláh Noémi (Független jelölt)
249 szavazatot kapott.
Az időközi választás nem hozott változást a korábbi 15 fős képviselő-testületben, melyben a polgármesterrel együtt kilencen a Fidesz, ketten
az MSZP színeiben politizálnak, rajtuk kívül egy jobbikos és két független (egyikük az LMP-ből kivált) képviselő vett részt a döntéshozásban. Hozzájuk csatlakozik a vasárnapi választás nyertese, a fideszes Benkő Tamás,
aki a decemberben elhunyt fideszes
Fodor Sándorné képviselői mandátumát nyerte el.
A Választási Bizottság tájékoztatása
szerint a választás rendben zajlott le.
(Vetési)

MSZP: nem tiszta a szemétdíj FIDESZ: akár még díjcsökkentés
is lehet Vácon
A váci MSZP frakció vezetője, Bóth János március 18-i sajtótájékoztatóján ezúttal a rezsicsökkentést és a szemétdíjat kritizálta. A politikus szerint ugyanis Vácon nem a megígért inflációkövető emelést hajtotta végre a testület, erről árulkodik a február 28-án kelt, ám csak március 10. után kézbesített számla. Pető Tibor
alpolgármester, a Fidesz helyi elnöke szerint azonban a városvezetés átgondoltan hozta meg döntéseit.

B

óth János arról is beszélt, hogy szerinte
az emberek nem veszik észre azt, hogy a kukákat
chippel látták volna el az igazságos elszámolás miatt. Több
kérdést is feltett a városvezetőknek, köztük pedig Pető Tibor alpolgármesternek.
- A vonatkozó rendelettervezet a közszolgáltató kiválasztásának céljából pályázat kiírását teszi kötelezővé a képviselőtestületnek a jövőben.
Miért nem tettek így a közelmúltban? Az illetékes gazdasági bizottság miért nem ismerhette meg eddig a működő hulladékgazdálkodó kft üzleti tervét? Hogy van az, hogy a zöld
hulladék elszállítására lesz
pénz, így térítésmentes lesz,
az infláció feletti díj átvállalására nincs?
A fentieket mind jelezte az
MSZP a képviselőtestületnek
is, de szerintük nem történt
semmi és a bizottságok sem
foglalkoztak a kérdésekkel.
Így Bóth János szerint kénytelenek lesznek a hatóságokhoz
fordulni, ennek minden következményét figyelembe véve.
A felvetett kérdésekre a Fidesz helyi vezetője, a város alpolgármestere, Pető Tibor válaszolt két nappal később megtartott
sajtótájékoztatóján.
Mint mondta, szemmel látható, hogy miután Bóth János a

neki 170 napja feltett kérdésekre nem tud, nem akar választ adni és nem képes magát
tisztázni, a politika többi szereplőjét is szeretné saját szintjére lehúzni.
Az Orbán-kormány a közszolgáltatások köztulajdonba
vételét tűzte ki célul, annak
érdekében, hogy a magyar családok rezsiköltségeit kézben
lehessen tartani. Ennek részeként döntöttek a hulladékkezelés állami, illetve önkormányzati többségi tulajdonba
vételéről. A törvény kihirdetését követően Vác önkormányzata két hónap alatt felállította a hulla-dékgazdálkodásért
felelős városi tulajdonú cégét.
A
hulladékgyűjtő
edényzetek cseréje, chipekkel
való ellátása egy olyan fejlesztés első lépése, melynek eredményeként fél éven belül bevezethetővé válik a kéttényezős
díj, amely várhatóan a hulladék mennyiségének csökkenését vonja maga után. Ez az európai irányelvek szerinti hulladékgazdálkodás – mondta
Pető Tibor. Hozzátette: ezúton
köszönik a város polgá-rainak
együttműködését, amel¬lyel
bizonyították, hogy készek a
környezetvédelem, a modern
hulladékkezelés mellett kiállni, így biztosítva, hogy városunk a jövőben is tiszta környezetben fejlődjön tovább.

Pető Tibor azt is elmond¬ta,
hogy az első számlák való¬ban
hibás dátumozással kerül¬tek
kiküldésre, emiatt a kft már
közleményben bocsánatot kért
és tájékoztatta a lakosságot,
hogy a fizetési határidő március 29. „ A kellemetlenségért
a váci polgároktól ezúton én is
elnézést kérek” – mondta.
Célként határozta meg az
új kft és a város, hogy a jövőben ismét lesz évi két lomtalanítás és a veszélyeshulladék-gyűjtést is megszervezik.
Továbbá a gazdasági társaság gazdálkodásának első negyedévét követően a bevételek teljesülése esetén további
díjcsökkentést terveznek. Itt
hozzátette a Fidesz vezetője,
hogy ez abban az esetben valósulhat meg, ha a lakosság fizetési hajlandósága eléri a 7080 százalékot.
- Fontos leszögezni, hogy az
előző városvezetés alatt, szocialista kormányzat nyomására, a város érdekeit figyelmen kívül hagyva, feladta a
város saját hulladéklerakóját,
és 2007-ben aláírta azt a Zöld
Híd Társulási megállapodást,
amellyel belehajszolta Vácot
egy 600 százalékos lerakói díj
növekedésbe! Ez az oka, amiért ma Vácott szemétdíjat kell
fizetnünk – mondta.
F urucz A nita
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A jövendőt
fogja hirdetni
nektek!

MÁRCIUS 15-ÉN MUTATTÁK BE

A VÁCI MŰVÉSZETI
GYŰJTEMÉNYEKET

A rendkívüli időjárás ellenére március 15-én este ünnepélyesen felavatták Vác muzeális kincseit
a Pannónia Házban. A megnyitó azért is volt különleges, mert nemcsak a korábbi kiállítások újultak meg, hanem számos új gyűjtemény is helyet kapott a váci Értéktárban. A mintegy kétmilliárd
forint értékű, felbecsülhetetlen eszmei értékű gyűjtemény vége méltó környezetbe került mondta a kiállítást megnyitó Fördős Attila polgármester.

A

magyar történelem kiemelkedő ünnepén rendkívüli értékekkel gazdagodott Vác.
Március 15-étől már öt állandó kiállításnak ad otthont a volt váci Értéktár a
Köztársaság út 19. szám alatt lévő Pannónia Házban.

A Váci Művészeti Gyűjtemények
közé került a Hincz Gyula gyűjtemény
- a nemzetközileg is elismert, Kossuth-díjas képzőművész - akit kortársai a „magyar Picasso” névvel tiszteltek meg – minden eddiginél teljesebb
gyűjteményes kiállítása. Itt kapott helyet a több mint száz darabot számláló Váci öntöttvas gyűjtemény (XVI-XX.
század), melyet Berczelly Attila gyűjtötte és restaurálta. Haraszti cukorsziget - Haraszti Béla, a váci kötődésű,
Venesz-díjas, a világ számos országában dolgozó és elismerést arató mestercukrász egyedülálló, cukorból készült szobrai, különleges cukrásztermékei, valamint az életmű dokumentu-

ma. A kétszeres Arany-díjas könyvkötő mester, Váci György gyűjteménye,
aki az Országház hivatalos könyvkötője volt és hat évig dolgozott az angol királyi udvarnak is. Március 15-től
a Pannónia Házban tekinthető meg a
Váci Sporttörténeti kiállítás is.
Fábián Nicolette megnyitó gondolatai után Patrik Judit előadásában
hangzott el Vác dala, amely méltó hangulatot teremtett az ünnephez, melyen dr. Beer Miklós váci megyéspüspök mellett megjelent a képviselő-testület több tagja, a város kulturális, művészeti életének számos képviselője, a
művészetpártoló váciak sokasága.

Fördős Attila polgármester megnyitó beszédében sajnálatának adott hangot, amiért korábban ezek a műkincsek évekig raktárakban porosodtak,
melyek a különböző gáncsoskodások
miatt csak most kerülhettek méltó helyükre.
A polgármester az elismerés hangján szólt azokról a nagyszerű mesteremberekről, alkotóművészekről, a városnak dicsőséget szerző olimpiai bajnok Hesz Mihályról és Gyulay Zsoltról, a világbajnok Pető Tiborról, és
mindazokról a kiváló sportolókról,
akik a váciak büszkeségei és példaképei. - Ők azok, akik sportteljesítményükkel kivívták, hogy Vác elnyerhette a Nemzet Sportvárosa kitüntető címet – jelentette ki a város első embere.
A polgármester megnyitójának végén
köszönetet mondott Papp Lászlónak
a kétmilliárd forint forgalmi és felbecsülhetetlen szellemi értéket képviselő
gyűjtemény létrehozásáért és felkérte
a váciakat, hogy érezzék magukénak a
közszemlére bocsátott műveket.
Mokánszky Zoltán, kultúráért és
sportért felelős alpolgármester a Váci
Sporttörténeti Gyűjtemény fontosságát emelte ki, mint mondta: szinte egyedülálló a világon, hogy egy
olyan lélekszámú városban, mint amilyen Vác, közel 30 sportegyesület és
több mint 50 szakosztály működik.
Mokánszky Zoltán óriási sportsikernek tekinti, amit alpolgármester társa, barátja, Pető Tibor elért. Az aranyérmek és számos más relikvia megtekinthető a sportmúzeumban, amely alkalmas arra, hogy ápolja az olimpiai
eszmét, és megőrizze a váci sportereklyéket, sportértékeket.
A kétszeres világbajnok evezős, Pető

Tibor beszédében elmondta: egy világraszóló eredmény eléréséhez két fontos jellemzőre van szükség: lelkierőre
és tettvágyra, minden más tulajdonság
ebből a kettőből vezethető le. Az alpolgármester szerint, ha ezt egy közösségre, egy városra, vagy egy nemzetre vetítjük le, akkor lelki erejüket legjobban
a kulturális hagyományaik, művészeti aktivitásuk mutatja meg, tenni akarásukat pedig sporteredményeiken keresztül tudjuk leginkább lemérni.
- Biztos vagyok abban, hogy ha végig
gondoljuk Vác kulturális hagyománya-
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(János evangélium 16,13)

Az idei húsvéti ünnepünkre való készülődés a pápaválasztás „lázában” telt el. A napi hírekben mindig szerepelt ez a téma, miután Benedek pápa bejelentette lemondását. Azóta már megismertük Ferenc pápa személyét. Mondhatnánk azt is, hogy nekünk, katolikusoknak az idei ünnepi ajándék az új pápa. XVI. Benedek pápa a Hit Évét hirdette meg – mintegy utolsó üzenetként.
Ferenc pápa pedig ennek a hitnek az irányát, kiemelt feladatait
jelölte meg első megnyilatkozásaiban.

A

A váci Kőkapu - csokiból
it, jelenlegi művészeti aktivitását, vagy
éppen múltbéli, vagy jelenbéli sporteredményeit, akkor bármerre járunk
a világban, méltán lehetünk büszkék
szülővárosunkra – jelentette ki. Pető
Tibor alpolgármester azt kívánta az
egybegyűlteknek: éljék meg március
15-e üzenetét nap, mint nap, mert hiszi, hogy az országnak ma leginkább
erre van szüksége.
A kiállításcsoport megnyitójának
zárásaként Patrik Judit énekelte el a
Nemzeti dalt, majd az állófogadáson
a polgármester mondott pohárköszöntőt. A gyűjtemények megtekinthetők
hétfő kivételével minden nap 10-től 17
óráig a Pannónia Ház termeiben.
A szerk.
Fotó: KesziPress

beköszöntőjében azt mondta, hogy a szeretet, a bizalom
és a testvériség útján szeretné
továbbvezetni az Egyházat. A krisztusi szeretet a szegények, a rászorulók felkarolását sürgeti. A névválasztás Assziszi Szent Ferencre utal, aki
önként – Krisztus példáját követve –
vállalta a szegényekkel való sorsközösséget. Az önkéntes önzetlenség, a
másokkal együtt érző és segítő lelkület abból a hitből táplálkozik, amely
felismeri Jézus Krisztus értünk vállalt hősi halálában és feltámadásában az Isten életet-adó szeretetét. Ez
a hit cselekvésre sürget. Húsvétot
csak az ünnepel őszintén, aki vállalja a „lábmosás” szolgálatát is embertársaiért. Egy internetes képen a tavalyi nagyheti szertartás jelenete látható, amint Ferenc pápa még érsek-bíborosként egy tolókocsis beteg kisfiú
lábát megmossa és megcsókolja. Úgy
gondolom, hogy az új pápa megnyilatkozásai egy hiteles keresztény embert
sejtet. Argentínából ezzel a természetes emberséggel jött Európába. Erre
van szükségünk nekünk, magyaroknak is, hogy mi is odafigyeljünk egymásra és tehetségünk szerint segít-

sünk. Ez a testvériség értelme. A bizalom pedig elengedhetetlen a társadalmi megosztottság gyógyításához.
Azt is megtudtuk az új pápa gondolkodásából, hogy szívügye a párbeszéd
mindenkivel és a teremtett világ őrzése. Ez is szentferenci gondolat. A környezetvédelemnek nem önmagában
van értelme, hanem az emberiség jövője miatt. A javak elosztása és a ránk
bízott természet őrzése összetartozó
fogalmak. A párbeszéd pedig a béke
feltétele. János evangélista jézusi ígéretként a Szentlélekről mondja, hogy
a „jövendőt fogja hirdetni”, de vonatkozik ez az ígéret mindazokra is, akik
a Szentlélek indítására az élet megőrzésének és megjobbításának programját megfogalmazzák.
A húsvéti ünnep mindig egy adott
történelmi korban és társadalmi helyzetben hordozza időszerűségét. Most
2013-ban ezekkel a gondolatokkal tekintünk a jövőbe. Hiszünk a feltámadás erejében, hiszünk a testvériség
megvalósulásában. Így imádkozunk
új pápánkért is: „Tartsd meg Isten
Szentatyánkat!”
Dr. Beer Miklós
Váci megyéspüspök

Mága Zoltán jótékonysági koncert
a Hősök Emléktemplomáért

F

elajánlotta segítségét Mága Zoltán
hegedűművész a Vác-Alsóvárosi
Református Misszió Egyházközségnek,
hogy be tudják fejezni a Damjanich téri
Hősök Emléktemplomának építését –
erről számolt be a sajtónak Csuka Tamás nyugalmazott tábori püspök. Az
egyházi vezető azt is elmondta, hogy a
rendezvény fővédnöki szerepét dr. Beer
Miklós váci megyéspüspök vállalta el,
aki eddig is támogatta a templom építését.
Köszönetet mondott még a városnak
is, amiért díjmenetesen a rendelkezésükre bocsátja a helyszínt. A templom

bár kívülről majdnem teljesen készen
van, belül még nincsen berendezve. A
teljes befejezéshez közel 50 millió forintra lenne szükség.
A koncert április 20-án, szombaton
18 órakor lesz a váci sportcsarnokban,
melyre jegyeket március 20-tól lehet
beszerezni a Madách Imre Művelődési
Központ jegypénztárában, vagy a Váci
Tourinform Irodában. A jegyek elővételben 2500, a helyszínen 2800 forintba
kerülnek.
Az egyház község 1200 vendéget vár a
jótékonysági koncertre.
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Átadták a munkaterületet,
indul a gátépítés Sződligeten
Megkezdődik a Sződliget árvízvédelmét szolgáló gátrendszer építése, miután a község első embere és a közbeszerzési pályázaton nyertes cég vezetője
szerdán aláírta az erről szóló szerződést. Az ünnepélyes eseményen Juhász Béla, Sződliget polgármestere elmondta, hogy a képviselő-testület – hos�szas előkészület után – februárban indította el a közbeszerzési eljárást, melyet a Colus Alterra Zrt. nyert meg a 260.377.033 forintos nettó ajánlatával.

A

polgármester kiemelte, hogy az árvízvédelmi mű korona magassága az elmúlt száz év
legmagasabb dunai vízállásából eredeztetett mértékadó árvízszint felett egy méterrel lesz. Mint hozzátette, bár a kivitelező, a Colas
Alterra Zrt. még nem dolgozott a község önkormányzatának, ám jelentős referenciával rendelkeznek hasonló munkákban, így például a felsőzsolcai új tiszai
védmű építésében is.
A szerződés aláírása után
átadásra került a munkate-

A fakitermeléssel megkezdődött a dunai
védőgát nyomvonalának kiépítése

VÁLTOZÁS – ÚJ időpontban!
Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy a

Kincsem Lovardába 2013. március 30-ra
tervezett Nyílt Nap és Háziverseny
a rossz időjárás miatt – 2013. április 21-én,
vasárnap kerül megrendezésre.

termelését végzi, várhatóan március végéig – ezért
a környéken ne megszokásból közlekedjenek.
A „Sződliget község árvízvédelmi fejlesztése” elnevezésű, KEOP-2.1.2/2F/0911-2012-0003 számú projekt
összköltsége 374.644.563 forint, melynek teljes egésze
vissza nem térítendő támogatás.
A várhatóan 2013 végéig
befejeződő projekt az Európai Unió támogatásával, a
Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A Szerk.

Vácon is gyűjti az aláírásokat a
további rezsicsökkentésért a Fidesz
Vácon is gyűjti a Fidesz az aláírásokat a rezsicsökkentés további végrehajtásával
kapcsolatban – ezt jelentette be Pető Tibor, a párt városi elnöke. Mint mondta az
áram és a gáz szolgáltatás után további területen szeretne Magyarország kormánya csökkentést végrehajtani. Hangsúlyozta: Magyarország nem hagyja magát!

E

urópában a legmagasabbak a rezsiköltségek és ezt mindenki a saját bőrén is tapasztalhatja. Ezért látta a
Fidesz indokoltnak, hogy csökkenjenek a
rezsik – mondta. Hozzátette: amennyiben a
szemétdíjnál is végre kell hajtani ezt, úgy a
város ezt meg fogja tenni.
Az aláírás gyűjtés helyszíneit mutatta be
dr. Schmuczer Istvánné képviselő. A standok a váci vasútállomásnál, a Magyar utcai
diszkontnál, a Tesconál, a piacon, és a deákvári diszkontnál lesznek. Minden körzetnek megvannak a képviselői, akik megbízó
levéllel és igazolvánnyal is rendelkeznek.
F urucz A nita

Megértésüket köszönjük.
Szeretettel várjuk Önöket 2013. április 21-én,
vasárnap, a sződligeti Kincsem Lovardában!

Mobilgát épül Szentendrén
Mintegy 40 méteres próbaszakaszt építettek fel a szentendrei Duna-parton március 7-én abból a mobil árvízvédelmi falból, amely teljes kiépülése után az óvárost fogja védeni. Az eseményen jelen volt Tarnai Richárd, a Pest Megyei Védelmi
Bizottság elnöke is – tájékoztatta szerkesztőségünket a Pest Megyei Kormányhivatal.

rület, ahol a cég vezetője elmondta, hogy a gátépítési
munkákkal hat hónap alatt
kell végezniük. Mint elhangzott, a szerződésben rögzítették azt is, hogy a védmű
építést megelőzően a cégnek a régészeti és a lőszermentesítési feladatokat is el
kell látnia.
Juhász Béla polgármester felhívta a polgárok figyelmét arra is, hogy a 2-es
főút és a Duna közötti terület egy része már ma is
munkaterület – hiszen ott a
gát nyomvonalában az Ipoly
Erdő Zrt. a faállomány ki-

Uniós forrásból újul meg
a királyréti látogatóközpont
Királyréten és az Ipoly-völgy szlovákiai részén fejlesztik a természetvédelmi bemutatóhelyeket, hogy a tanösvények, kiállítások, információs táblák révén erősödjenek a térség turisztikai lehetőségei.

A
T

avaly ősszel indult az a Szentendre
1000 év+ program keretében megvalósuló, 1,3 milliárd forint összköltségű projekt, melynek segítségével uniós
támogatásból, 2,5 kilométer hosszan újul
meg a szentendrei gát, az óvárost pedig 330
méter hosszan egy - Magyarországon eddig
még nem alkalmazott - mobil árvízvédelmi
fal óvja meg. Az új gát magassága az eddigi
legmagasabb árvízszintet 135 centiméterrel haladja meg.
Tarnai Richárd, Pest megyei kormány-

megbízott, a Pest Megyei Védelmi Bizottság elnöke Varga László járási hivatalvezetővel, a helyi védelmi bizottság elnökével
és Dietz Ferenc polgármesterrel közösen
tekintették meg a munkálatokat.
Tarnai Richárd a fal próbafelállításának
alkalmával elmondta, egy szakképzett csapat nyolc óra alatt tudja beüzemelni gátat,
s az elemeket - így az oszlopokat és a lapokat - raktárban tárolják. A kivitelezés a tervezett ütemben halad, s a munkálatok 2013
októberére fejeződnek be.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága
az Ipoly-mente Környezetvédelmi és Kulturális
Egyesülettel (Ipoly Unió)
közösen nyert 298 ezer eurós támogatást a Magyarország-Szlovákia Határon
Átnyúló Együttműködési
Program keretében az októberig tartó programra. A fő
cél a természeti értékek védelme látogatók fogadására
alkalmas, de a védett területet nem károsító infrastrukturális fejlesztésekkel.
A "Hegyen-völgyön" című
programban felújítják a két

pályázó szervezet látogatóközpontjait, mindkét helyen új, interaktív kiállítást rendeznek be. A látogatóközpontok vonzáskörzetében három új tanösvényt
alakítanak ki, a kihelyezett
információs táblák utalást
tartalmaznak majd a határon túli elemekre is, az internetes és a nyomtatott
anyagok szlovák és magyar
nyelven is elérhetőek lesznek.
A Szokolyához tartozó Királyréten az oktatóközpont
bejárati részének átalakításával színvonalas fogadó-

teret alakítanak ki, berendezéseket cserélnek, és fejlesztik a látogatókat kiszolgáló eszközöket.
A túrázásra, természetjárásra, kerékpározásra, horgászatra, lovaglásra alkalmas királyréti központ a
Duna-Ipoly Nemzeti Parkban található. Közvetlen
környezetével határos terület az Ipoly-völgy szlovákiai része, amely nagyrészt
érintetlen
állapotukban
megmaradt vizes élőhelyek
láncolata. Mindkét terület a
Duna-Ipoly Zöldút része.
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Két váci díszpolgár,

Sajdik Ferenc és Rudolf Péter Kossuth-díjat kapott
Sajdik Ferenc büszke arra, hogy ő az első
karikaturista, aki Kossuth-díjat kapott

Sokoldalú művészi munkásságát díjazták
Rudolf Péternek

Első karikaturistaként kapott Kossuth-díjat március 15-én Sajdik Ferenc, aki
„ezer szállal” kötődik régiónkhoz. A hivatalos indoklás szerint azonnal felismerhető, egyedülálló stílusú rajzaiért, kedvesen groteszk, esendő, összetéveszthetetlen karakterű figuráiért, portréiért, nagy sikerű, mára legendává vált rajzfilmjeiért és könyvillusztrációiért, páratlan életművéért ítélték oda az elismerést.
Aki még ismerte, vette és szerette a LAPOT, a Ludas Matyit, illetve ő vagy már a
gyermekei Csukás István meséin nőttek fel, nos, azok pontosan tudják, ez a díj
járt Sajdik Ferencnek.

Három évtizedes, szerteágazó színházi és filmes pályafutással, számos emlékezetes alakítással és rendezéssel a háta mögött vehette át a Kossuth-díjat Rudolf
Péter március 15-én Áder János köztársasági elnöktől a Parlamentben. A korábban Vác díszpolgárának választott színművész szerencsésnek érzi magát és élvezi, hogy sok mindennel foglalkozhat.

„Azzal foglalkozhatom, „Csak úgy tudok dolgozni,
ha hiszek benne”
amivel mindig is szerettem”

– Sokak szerint a Kossuth-díj hazánkban a művészek elismerésének a csúcsa…
– Nekem még annál is sokkal több, ugyanis karikaturista még nem kapott Kossuth-díjat. Én
vagyok az első, és ez nemcsak nekem, hanem az
egész szakma számára megtiszteltetés.
– Mitől lesz valakiből jó, elismert karikaturista?
– Ezt nem lehet megmondani, de egy biztos,
születni kell rá. Engem például az indított el a
pályán, hogy a rajziskolában egy nyomtatáshoz
használt klisén megtaláltam Pintér Jenő egy karikatúra-sorozatát. Valószínűleg azonban eljutottam volna ide egyébként is, mert humoros rajzokat gyerekkorom óta rajzolgattam. Ráadásul
édesanyám is gyűjtötte a karikatúrákat a családi fotóalbumba, melyet gyermekként sokat lapozgattam.
– Aztán 1965-ben beteljesült az álma, és csatlakozott a Ludas Matyi szerkesztőségéhez. Fantasztikus
társak között dolgozhatott. Könnyű volt velük nap,
mint nap szót érteni?
– A feleségemmel hatvan éve vagyunk házasok,
így az örök szerelem rangsorában csak a második helyet foglalhatja el a szívemben a Ludas Matyi. Csodálatos 28 évet töltöttem el ott, olyanokkal dolgoztam egy szobában, mint az egykori
villamosmérnök, Balázs-Piri Balázs, vagy a ko-

rábbi nyomdász, Brenner György. Valamennyien másként láttuk a világot, de nagyon jó közösséget alkottunk. Nagy öröm volt valamennyiünk
számára, hogy azzal foglalkoztunk, ami mindig
is szerettünk.
– Fantasztikus generáció volt az Önöké. Miért
nem követte Önöket egy újabb?
– A képlet egyszerű. Ma is lennének nagy tehetségek, de ma már nincs hova rajzolniuk.
– Lehet vitatkozni azon – igaz, nem érdemes –,
hogy Sajdik Ferenc számára a Ludas Matyi, vagy
inkább Csukás István meséinek rajzfigurái hozták
meg a halhatatlanságot. A hetilap az 1990-es évek
óta nincs, mi a helyzet manapság a Csukás-Sajdik
duóval?
– Csukással mind a mai napig jóban vagyok, és
teljes egyetértésben dolgozunk. Sosem fog megváltozni, legutóbb is postán küldte el az új meséjét, hogy rajzoljam meg. Majd telefonon hozzátette, két hetünk van a leadásig…
– Festőként is bizonyított, és képei, grafikái mind
a mai napig ki vannak állítva Vácon, ahol állandó
kiállítása van. Két éve volt a megnyitó, nem gondolt
már arra, hogy felfrissítse új alkotásokkal?
– Hatalmas megtiszteltetés, hogy a váci főtéren állandó kiállításon tekinthetik meg Papp
László galériatulajdonosnak és műgyűjtőnek
köszönhetően a munkáimat az érdeklődők. Tavaszra felfrissül a kiállítás, ugyanis megvannak
az új képeim, grafikáim, melyek virágokat ábrázolnak, és most az ezekről szóló karikatúrákon
dolgozom.
– Sokak által ismert a kötődése a régió egy másik
városához…
– Édesapám nevét, Sajdik Sándorét ma is
utca viseli Dunakeszin, aki korának egyik legjobb zsokéjaként öregbítette az alagi lóversenyzés hírnevét, míg édesanyám balerina volt. Noha
eljöttünk már régen erről a településről, szoros
kapcsolat fűz a városhoz, hiszen két sógornőm
még ott lakik.
- molnár -

Papp László
galériatulajdonos az
országban elsőként
Vácon nyitotta meg Sajdik
Ferenc állandó kiállítását

K

i az, aki kibírná nevetés nélkül, amikor
a reklámok áradatában egyszer csak
feltűnik Rudolf Péter, és kifigurázza a
legtöbb kereskedelmi csatornán látható szereplőket. Sokan úgy vélik, az Üvegtigris Lalija ki tudja hányadik virágzását éli, most éppen a reklámvilágnak köszönhetően.
„Csak úgy tudok dolgozni, hogy hiszek abban, amit csinálok, vagyis csak olyan dologra mondok igent, aminek értelmét látom. Sok
olyan csatorna van, amelyek létezése számomra érthetetlen, sőt dühítő. Ezeket a műsorokat szívesen cikiztem ki. Nem kínkeservesen elkészített, kiizzadt filmek ezek, kifejezetten jól szórakoztunk munka közben.
Amiben pedig a készítők örömüket lelik, és
hitelesek maradnak általa, az általában sikeres lesz. Talán ebben rejlik ezeknek a reklámoknak a titka” - árulta el Rudolf Péter a Magyar Hírlapnak tavaly szeptemberben adott
interjújában.
És milyen igaza van. Hinni kell, mert a hit
csodákra képes. Most például egészen a Kossuth-díjig repítette ezt a kivételes képességű színészt. Az indoklás szerint a korábban
Vác díszpolgára címet is elnyerő Jászai Mari-díjas színművész, rendező, kiváló művész
sokoldalú művészi munkásságáért, különösen groteszk, ironikus hangvételű szerepek
felejthetetlen megformálásáért, elsöprő sikert arató filmjeiért, bravúros improvizációs készségét tanúsító színészi játékáért kapta meg az elismerést.
Megérdemelte. Sokan már
Büfés Lali megformálását követően a legjobbaknak kijáró
díjat emlegették vele kapcsolatban
„Olyan éveken vagyok túl,
amelyekben annyit dolgoztam, hogy abban reménykedem: a mennyiség több ízben átcsapott minőségbe egy
párszor” – fogalmazott Rudolf Péter az MTI-nek nyilatkozva, majd hozzátette: nehéz ilyenkor nem közhelyeket
mondani, hiszen természetesen jó érzéssel tölti el az elismerés, és illusztris csapatba
került általa.
Elárulta, hogy színházban
rég érte ennyi kihívás, mint
ebben az évadban: a Radnótiban a Holt lelkek, azt megelőzően pedig a Centrálban Az
ígéret földje című darab főszerepét játszotta el.
Manapság már rendezőként is megállja a helyét, és
kevesen tudják, hogy Marton László hatására kezdett
el rendezni a Vígszínházban.
Ott, ahol 18 évet húzott le a
főiskola után.
„Fontos része az életem-

nek a Vígszínházban eltöltött 18 év, de nem
bántam meg, hogy átálltam szabadúszónak, hiszen így egyszerre lehettem például
III. Richárd Miskolcon és a Csárdáskirálynő Bónija Kecskeméten” – ecsetelte a színművész. – „Ezt a reneszánsz életet nagyon élvezem, szeretem, hogy ennyi mindennel foglalkozhatom, és mázlistának érzem magam.”
A közeljövő tervei között a filmrendezést
említette, és kijelentette, alapvetően elégedett eddigi pályájával.
Hát, mit mondjunk erre? Mi is.
- molnár -
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Megnyílt a cseh otrokovicei fotóklub váci kiállítása
A váci városházán megnyílt csehországi Otrokovice fotóklub kiállításának talán azaz egyik legjellemzőbb üzenete, hogy Közép-Európa nemzeteinek, városainak együttműködése, a kulturális, a művészeti és gazdasági kapcsolatok ápolása segítheti elő a régió fellendülését, egymás megismerését, az emberi kapcsolatok kiteljesedését.

A

rendezvény
házigazdája,
Vác Város polgármestere,
Fördős Attila köszöntője
kezdetén felidézte a két város között létrejött baráti együttműködés kezdetét, Otrokovice nagy sikerű váci bemutatkozását, melynek folytatásaként a 18 ezer lelket
számláló cseh város országos sikerekkel büszkélkedő Beseda Fotóklub tárlatát tekintheti meg a váci
közönség.
A váci polgármester gratulált
a fotóklub tagjainak alkotó tevékenységükhöz. – Különösen azért
is örülök e nagyszerű fotókiállításnak, mert városunkban újjáalakult egy fotóklub, melynek vezető-

it is itt köszönthetjük körünkben –
mondta Fördős Attila.
A polgármester örömét fejezte ki,
hogy váci vezetőként és polgárként
támogatják azt a közép-európai
gondolatot, melyet a jelenlegi kormány is kiemelten képvisel. Noha
az önkormányzat forrásai korlátozottak, de mégis fontosnak tartják,
hogy - elsősorban - az egyesült Európa nemzeteivel, városaival ápoljanak testvérvárosi kapcsolatokat.
– A kulturális, majd később a gazdasági együttműködések egész Európa megújulását és jövőjét jelenthetik. Ez a „közép” valamikor együvé tartozott, s ez a folyamat újra elindult, hogy ismét összetartozzon.

Ezen gondolatok jegyében tisztelettel nyitom meg a kiállítást – zárta köszöntőjét Fördős Attila.
Jaroslav Budek, Otrokovice polgármestere köszönetet mondott
a szívélyes fogadtatásért, tolmácsolta a kis cseh város polgárainak üdvözletét és a tavaly Vácon
vendégszereplő női kórus köszönetét, melynek tagjai szép emlékként őrzik a váciak szeretetét. Reményét fejezte ki, hogy a formálódó együttműködés folytatódik,
melynek keretében ezúttal a fotóklub mutatkozik be. – Mi már két
alkalommal vendégszerepeltünk
Vácon – mondta a cseh ipari város
polgármestere, aki meghívta a vá-

ciakat a júniusi Otrokovicei Nyári
Fesztiválra. – Örömmel tölt el a két
város együttműködése, és nagyon
bízom benne, hogy az önkormányzati vezetők mellett – mint ahogy
az kívánatos Közép-Európában - a
két nemzet, a két város polgárai is
megismerik egymást – fogalmazott
Jaroslav Budek, akinek köszöntőjét nagy tapssal fogadta a közönség, melyet így zárt magyarul: - Köszönöm szépen!
Petr Bozuta, a Beseda Fotóklub
vezetője köszönetet mondott a váci
polgármesternek a bemutatkozás lehetőségéért. – Külön köszönjük Menczer Sándornénak, a helyi
Szlovák Nemzetiségi Önkormány-

zat elnökhelyettesének, hogy bemutatta nekünk az önök gyönyörű városát, aki segítségünkre van, hogy
ne csak a művészetek nyelvén kerüljünk közel egymáshoz. Tárlatunk a
tavalyi országos verseny győztes alkotásaiból ad keresztmetszetet –
mondta befejezésül a cseh fotóklub
vezetője, aki vendég bemutatkozásra hívta a váci fotóklub tagjait.
Az ünnepélyes megnyitón Fazekas László ütőhangszeres művész
három gyönyörű mű előadásával
kápráztatta el a hallgatóságot. A
Beseda Fotóklub kiállítása április
5-ig tekinthető meg a Városházán.
Vetési Imre
Fotó:K esziPress

Váci önkormányzati és egyházi vezetők konzultációja
A korábbi évek hagyományait folytatva, március 20-án villásreggelin látta vendégül a Vácon működő egyházak vezetőit Fördős Attila polgármester, aki a kötetlen hangvételű találkozón tájékoztatást adott az elmúlt hónapok kiemelkedő várospolitikai eseményeiről, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal átalakulásáról, a város pénzügyi- és gazdasági helyzetéről, bemutatta a város új jegyzőjét.

A

mindkét fél által nagyra becsült
program sajtó nyilvános része
a polgármester dolgozószobájában vette kezdetét, ahol a város első
embere, a két alpolgármester, Pető Tibor és Mokánszky Zoltán társaságában köszöntötte az egyházak képviselőit. Bevezetőjében elmondta, hogy a
város életében sok kihívást hozott az
elmúlt esztendő, a központi döntések
következményeként jelentős átalakításon ment át az intézményrendszer,
melyet igyekeztek a legnagyobb szakmai igényességgel és empátiával megoldani. Különösen nehéz év volt 2012 –
fogalmazott Fördős Attila, aki jelezte,
hogy széles körű szakmai áttekintést

kíván adni Vác aktuális pénzügyi helyzetéről, az önkormányzat előtt álló feladatok megoldásáról. Arra kérte a találkozón megjelent egyházi személyiségeket, hogy ők is fejtsék ki véleményüket a városban zajló folyamatokról, az
őket foglalkoztató kérdésekről. – Természetesen arra is nyitottak vagyunk,
hogy megismerjük az egyházak igényeit, azokat a kérdéseket, melyek megoldásában segítséget nyújthat az önkormányzat.
Ezt követően Fördős Attila polgármester bemutatta a város új jegyzőjét,
Deákné dr. Szarka Anitát, akit 16 pályázó közül választott ki. A döntés hátteréről elmondta, hogy a jegyző válasz-

tás 2013-től a polgármester határkörébe került. A személyi változás indokaként említést tett arról, hogy a korábbi
jegyzőt 2013. január 1-től a Szobi Járási Hivatal vezetőjének nevezte ki KIM
miniszter.
Deákné dr. Szarka Anita két és fél
éve dolgozik a polgármesteri hivatalban, ebből két éven át aljegyzőként tevékenykedett. - Szakmai felkészültsége, helyi ismertsége és elfogadottsága,
valamint a várost irányító vezetők iránti lojalitása alapján döntöttem megválasztása mellett. Döntésemet egyeztettem a két alpolgármester úrral, akikkel
teljes konszenzusban voltunk – mondta Fördős Attila, aki ezt annyival egészítette ki, hogy munkában megedződve, rendkívül jó egyetértés alakult ki
köztük.
Deákné dr. Szarka Anita jegyző bemutatkozásként röviden ismertette eddigi
szakmai életútját, a városházán végzett munkát, a szervezeti átalakulással járó jelentős szakmai feladatokat, a
városi Holding, és legutóbb a járási hivatal beindítását elősegítő tevékenységét. - Nehéz döntés volt a pályázat beadása, ám az elhatározásban sokat jelentett a város vezetőinek támogatása
– mondta Vác új jegyzője, akit az egyházak vezetőinek nevében így köszöntött
dr. Beer Miklós megyéspüspök: „Isten
hozta köztünk!”.
(Vetési)
Fotó: K esziPress
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BENJI LETT
2013 DUNAKANYAR HANGJA
Huy Quang Le (Benji) lett a IV. Dunakanyar Hangja Tehetségkutató Énekverseny győztese. A 15 éves ifjú tehetségnek az egy hónapon át tartó verseny alatt sikerült a zsűri
mindhárom tagját (Szabó Mariann, Várkonyi Attila, Patkó Béla Kiki) meggyőznie arról,
hogy a több, mint 200 jelentkező közül ő a legtehetségesebb.

A

dunakeszi VOKE-József Attila Művelődési Központban szombaton este megrendezett döntő-finálé közel négy órán
át tartott.
A nagyszabású rendezvényt a tavalyi verseny különdíjasának, Papp Attilának felejthetetlen produkciója nyitotta meg, majd ezt
követően a két műsorvezető Gyombolai Kinga és Gyurcsik Tibi, valamint Dunakeszi alpolgármestere Erdész Zoltán köszöntötte a
megjelenteket.
Az est folyamán az énekesek kétszer is énekeltek ; voltak akik saját szerzeményű dalaikat is bemutatták a közönségnek.
A szünet után a rendezvény meglepetés
sztárvendége Kullai Timi lépett a színpadra hatalmas sikert aratva.
Amíg a versenyzők az úgynevezett "izgulóban" várták a zsűri döntését, az eredményhirdetés előtt az előző évek nyertesei énekeltek egy-egy dalt. Először 2010 Dunakanyar Hangja Polgár László lépett a színpadra, majd őt követte 2011 Dunakanyar Hangja Kováts Veronika, végezetül pedig a tavalyi
győztes Szabó Bence tapsoltatta meg a közönséget.
A zsűri tagjai úgy döntöttek, hogy ebben az
évben két énekest is különdíjjal tüntetnek ki,
így Zoller Zsolt és Magyar Csaba is boldogan
vehettek át egy-egy oklevelet az ítészektől.
Harmadik helyen Balambér Tamara végzett,
második Diószegi Kiki, a verseny győztese pedig a vietnámi származású Benji lett.
Huy Quang Le 1997. december 9-én született Budapesten, azóta is itt él szüleivel és
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2013. március 14-április 14.
Április 7. vasárnap 19 óra,

TOVÁBBI PROGRAMOK

Fesztiválzáró koncert: Viva, Verdi
Verdi születésének 200. évfordulója
tiszteletére
Közreműködik: a
Váci Szimfonikus
Zenekar és
meghívott
vendégművészei:
Pándy Piroska szoprán, Xavier
Rivadeneira – tenor.
Vezényel: Farkas Pál
A belépőjegy ára elővételben:
1500 Ft, az előadás napján: 1800 Ft

Április 21. vasárnap 19 óra

Április 14. vasárnap 16 óra,

kisöccsével. Benji 9 éves kora óta tanul zenélni és énekelni; zongorázik és tenor kürtön
is játszik. Sokan biztatták, hogy induljon el
a népszerű énekversenyen, mert nagyon különleges és egyedi hangja van. Benji nem is
gondolta volna, hogy megnyerheti a versenyt,
hisz úgy véli, sokkal jobbak is voltak nála.
Ám a zsűri álláspontja szerint nem profi énekeseket, hanem tehetségeket kerestek, akikben megvan az a plusz varázs. Mint mondták
Benjiben rátaláltak erre a különleges adottságra és egyöntetűen szavazták meg a győzelmet neki. A csodálatos énekhanggal megáldott 15 éves fiú szeretne a zenei pályán tovább tanulni, és ha úgy érzi, hogy készen áll,
várhatóan megpróbálkozik majd az országos
hírnév megszerzésére is.

Holdbeli csónakos
Weöres Sándor élő
zenés kalandjátéka
gyermekeknek
egy részben a Forrás Színház
előadásában.
A belépőjegy ára elővételben:
1200 Ft, az előadás napján: 1500 Ft

A fesztivál megvalósulását
a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

M. West és L. Held, Carl Zeller:
A Madarász
Operett két felvonásban.
M. West és L. Held könyve
alapján, Fái Jakab Béla fordításában, részben
Kalotai László verseivel
Szereposztás: Egyházi Géza, Szász Katalin,
Németh Gábor, Domoszlai Sándor, Iván Ildikó,
Kovács Róbert, Koltai Róbert
Közreműködik: a Váci Szimfonikus Zenekar,
vezényel: Farkas Pál
Rendező és dramaturg: Nemlaha György
A belépőjegy ára elővételben: 2.200 Ft,
az előadás napján: 2.500 Ft
Április 30. kedd 19 óra
Stand up Comedy: Kiss Ádám és
Hajdú Balázs
Kiss Ádám: A Magyar Rádió 5.
Humorfesztiválján a Magyar
Rádió díjának nyertese.
Hajdú Balázs: A szentesi
humormaffia legfiatalabb tagja, 2007 óta a
Dumaszínház tagja.
A belépőjegy ára elővételben: 2.200 Ft, az
előadás napján: 2.500 Ft

Szervező: Madách Imre Művelődési Központ
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63. Tel.: (27)316-411, (27) 518-200, Jegypénztár: (27) 518-206
informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rozina Tímea
Fotó: Vörös István

Harmadszor rendeztek tájékozódási
lovasversenyt Gödön
A módosított időpont és a hideg idő ellenére is sikerrel rendezték Gödön – a Magyarországon egyre népszerűbb – lovas tájékozódási versenyt. A Duna-parti városban idén
harmadik alkalommal hirdették meg a lovas viadalt, melyre a Göd, Sződ, Vácrátót,
Csomád, Fót által határolt területen került sor március 23-án.

A

z esemény a huszárok parancsőrtiszti
szolgálatának hagyományait elevenítette fel. A Gödi Lovasok Baráti Köre
által szervezett – a Gödi Körkép által is támogatott – látványos esemény rajt- és a célterülete az alsógödi Szálender Lovastanya
volt. A verseny alkalmával 17 kilométert,
közben 9 akadályt – tájékozódási pontot –
kellett teljesíteniük időre a lovasoknak. A
feladatot – térkép és iránytű segítségével
– leggyorsabban – 67 perc alatt – a Farkas
Tamás, Bagyánszki János duó teljesítette;

a második helyezett, mindössze – „orrhos�szal” –, 20 másodperccel maradt le. Egyéniben Hertel Gábor győzött.
A megnyitó alkalmával Katona Sándor főszervező ismertette a viadal menetét, majd
hangot adott a tájékozódási verseny népszerűsítése tekintetében. Szilágyi Péter hagyományőrző huszár az 1848-49-es huszár tradíciókról beszélt, megemlékezve Zeyk Domonkos századosról, aki parancsőrtiszti szolgálata közben, Bem József seregében, 1849. július 31-én, Petőfi Sándorral egy napon esett
el Segesvárnál. Mint Markó József, Göd polgármestere az esemény megnyitóján elmondta, a város a lovassportot és a lovas turizmust, annak a lakosság körében történő
népszerűsítését egyaránt támogatja.
Eredmények, egyéni verseny:
1. Hertel Gábor (Remény nevű lovával)
2. Petrik Ádám (Moha)
3. Balla Zoltán (Harmat)
Eredmények, csapatverseny:
1. Farkas Tamás (Amazon), Bagyánszki János (Csicska)
2. Szlávik Gábor (Árva), Temesi István
(Fergana), Szabó Zita (Rodeo)
3. Bartos Imre (Sziszi), Gergely Tamás
(Marica)
Vasvári Ferenc
Fotó: Bea István (Gödi Körkép)
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XV. évfolyam 6. szám

Dunakanyarbeliek sikere Nyártól Konkoly Csaba
a veterán atlétikai OB-n a Váci NKSE edzője
és a téli dobó OB-n
Március 10-én, a budapesti Syma Csarnokban és a Puskás Ferenc Stadion dobópályáján rendezték meg a Veteránatlétikai Országos Bajnokságot, amelyen kiválóan szerepeltek Dunakeszi, Vác és Verőce veterán atlétái.
sem talált legyőzőre. Jól szerepeltek a dobók is, különösen a dunakesziek. Varga
Sándor, a 35-40 évesek mezőnyében megnyerte a kalapácsvetést és a diszkoszvetést is. A szintén dunakeszi
Elek György az 55-60 évesek mezőnyében lett orszá-

gos bajnok kalapácsvetésben a Téli Dobó OB-n. A verőcei Dr. Weixl Várhegyi
László a 65-70 évesek mezőnyében OB ezüstérmet szerzett kalapácsvetésben és nehéz-kalapácsvetésben, diszkoszvetésben pedig bronzérmes lett.

Fotó: Fehér Viktor

A

versenyen nagyon sok
induló volt itthonról
és a szomszédos országokból is. A legidősebb
versenyző, a budapesti Mihály Tibor 92 évesen futott
országos csúcsot a 60 méteres síkfutásban!
A nőknél a Váci Reménység
verőcei atlétanője Cseh Angé-

A gyöngyösi NB I-es férfi együtteshez távozó Gulyás István helyét Vácott a Győrrel többszörös magyar bajnok
és kupagyőztes Konkoly Csaba veszi át a következő idényben. A 43 esztendős mesteredző sokszor járt már a
Duna-parti sportcsarnokban, nyártól a váci kézilabdázónőknek mutathatja meg a helyes irányt.

Visszavonták a váci
focisták versenylicencét
Szombaton újabb meccs lenne – de hol?

la (képünkön) az 50 év felettiek korosztályában is hozta
a szokott formáját, mint a korábbi fiatalabb korcsoportjában. Három számban indult
és mind a három számban országos bajnok lett! A 60 méteres síkfutás után megnyerte a 200 méteres síkfutást is,
majd utána a távolugrásban

városi magazin

www.dunakanyarregio.hu

Hosszas huzavona után a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Elsőfokú Licencadó Bizottsága visszavonta a váci felnőtt NB II-es csapatot versenyeztető gazdasági társaság (Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft.) licencét. A határozat ellen nyolc
napon belül lehet fellebbezéssel élni a Fellebbviteli Licencadó Bizottságnál.

A

most következő írás lehetne szkeptikus, enyhén (vagy erősen) ironikus,
vagy éppen felelősöket és igazságot
kereső. Ám teljes semmiképpen, így maradjunk a tényeknél! Lapunk február végi számában (Foci szomorújáték Vácott) ott hagytuk abba az események követését, hogy a kupamérkőzésre való ki nem állás és a jelzések
miatt a szakszövetség rendkívüli licencvizsgálatot rendelt el. Az okokat most ne firtassuk, de ez a vizsgálódás még elsőfokon is eltartott közel egy hónapig. Március 5-én adtak nyolc napot a tulajdonosnak a licencfeltételek hiánypótlására, majd újabb öt nap
haladékot. Hogy aztán március 26-án a bizottság nyilvánosságra hozza a döntését.
(Ne tessenek utánaszámolni: ez még bruttósítva is több, mint a határidős napok összege!)
A döntés persze nem hozott meglepetést, a
licencet visszavonták, mivel: 1. nem rendelkezik a kft a megfelelő utánpótlás csapatok
versenyeztetési szerződésével; 2. nincs érvényes pályahasználati szerződése. (A korábbi
sajtótájékoztatókon elhangzott bejelentések
szerint az utánpótlás csapatok versenyeztetését a Vác Városi Labdarúgó SE biztosította, de ettől közben elállt, a pályahasználati engedélyt pedig a tulajdonos városi önkormányzat a kupameccs előtti napon vis�szavonta.) A licencmegvonó határozat ellen
nyolc napon belül lehet jogorvoslattal élni
a Fellebbviteli Licencadó Bizottságnál. (Bizony, az MLSZ-nek ilyenje is van…)
A történethez persze hozzátartozik, hogy
a huzavona nem lehetett véletlen. A csapat
ugyanis a két kupamérkőzésen túl már két
bajnokin sem állt ki. Így a harmadik meccstől való távolmaradás a licencvizsgálattól
függetlenül kizárást jelentett volna a mieinknek. Azonban a játékosok – elsősorban saját
érdekükben, jogi megfontolásból – elutaztak
az orosházi bajnokira (1-0-s vereség). Így a
harmadik ki nem állásra a most következő
szombaton a debreceniek ellen kerülhetne

sor. Viszont erre a mérkőzésre pályaválasztó lenne a Dunakanyar-Vác. Pálya azonban
nincs, amelyet választhatna …
Úgy ért véget tehát a hónapok óta tartó
tragikomikus váci focisztori, hogy – mint a
klasszikus szappanoperáknál – folytatása
következik.
K ereszturi Gyula

Dunakeszin
non-stop üzemelő autógáz töltő
állomásra keresünk kútkezelőt.
Érdeklődni lehet:
20/540-1000
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