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VÁLASZTÁS 2014:
Fölényes jobboldali
győzelmek
Összeállításunk a 2-3. oldalon

Dunakeszi családi
napok május 1–4.
Tájékoztatás a 3. oldalon

Egy éves a Váci
Dunakanyar Színház
Tudósításunk a 4. oldalon

125 millióból óvodabővítés Sződligeten
Tudósításunk az 5. oldalon

A felújított váci vasútállomást 2015 nyarán adják át
Tudósításunk a 7. oldalon

Bezárt a gödi
Samsung
Tudósításunk az 5. oldalon
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Harrach Péter a váci DunaHARRACH PÉTER
JELENTŐS FŐLÉNNYEL híd felépítésére és a régió
fejlesztésére összpontosít
NYERTE A VÁLASZTÁST
74 027 választópolgár jogosult voksolni, akik közül 47 976 fő (64,81%) jelent meg. Az érvényes szavazatok száma: 47 441 (98,93%), melyből a győztes Harrach Péter, a Fidesz-KDNP jelöltje 22 193 voksot kapott, a választók
46,78 százalékának a támogatását nyerte el.

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

H

A

z ötödik képviselői ciklusát megkezdő országosan ismert jobboldali politikus mögött Kiss Zsolt, az MSZP-EGYÜTT-DK-PMMLP közös jelöltje 11 767 voksot kapott, aki
a választópolgárok 24,8 százalékának a bizalmát nyerte el. A harmadik parlamenti

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

KISS ZSOLT:
Köszönjük a támogatást,
folytatjuk a munkát

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

A

szocialista politikus megköszönte a leadott szavazatokat, majd kiemelte: a legfontosabb feladat az eredmények elemzése
és a hibák kijavítása után a közelgő Európa
Parlamenti és az őszi önkormányzati választáson való sikeres szereplés politikai előkészítése.
Az április 6-i választással kapcsolatban kiemelte: Vácon 2200 szavazattal kapott kevesebbet a Fidesz-KDNP, mint 2010-ben. Ez szerinte azt jelenti, hogy fogy a jobboldali párt
támogatottsága a városban. - Sajnálom, hogy
nem sikerült győzni. Hogy miért? Sokat gondolkodtunk az elmúlt néhány napban ezen,
de még tovább kell elemeznünk és meg kell
fogalmaznunk azokat az okokat, ami miatt a
siker most elmaradt. Úgy gondolom, hogy későn állt össze az az erő, ami több párt szövet-

ségeként próbálta megvalósítani a változást,
és talán az idő is kevés volt.
A kampány stílusát értékelve kijelentette:
Vácon nem volt lejárató korteskedés egyik
oldalon sem. Bár minden párt elhatárolódott
a Jobbik plakátrongálásától, sajnálja, hogy a
Fidesz-KDNP önkéntesei az utolsó napon az
ő plakátjait ragasztgatták le.
- Rendőri üldözéses akció volt, hogy megfogjuk ezeket az embereket. Sajnos tetten
érni nem tudtuk őket, de bízom abban, hogy
mind az autó tulajdonosa, mind a kampány
irányítói, előbb-utóbb számot adnak arról,
hogy kik voltak azok, akik ezt a rongálást elkövették – mondta.
A baloldal jelöltje a vereség okait elemezve
azt is sem rejtette véka alá: Határozottan állítják, hogy az új választási rendszer is befolyásolta az eredményeket.
Kiss Zsolt ugyanakkor azt is elmondta, bízik abban, hogy a Fidesz az elkövetkező időszakban változtat a stílusán és nyit a közös
gondolkodás irányába.
A közeli jövő legfontosabb feladatának az
Európa Parlamenti és az őszi önkormányzati
választásokra való eredményes felkészülést
tekinti. Azért dolgoznak – a választókkal intenzívebben együtt gondolkodva és működve - hogy ősszel egy erősödő baloldali önkormányzat állhasson fel – hangoztatta politikai
céljukat Kiss Zsolt.

arrach Péter április 8-án tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: „Magam részéről nemcsak megköszönöm a bizalmat, hanem vállalom azt is, hogy minden választópolgárnak a képviselője leszek.” A kibővített
Pest megyei 4-es választókerület valamen�nyi településének és polgárának szempontjait képviselem.” Egy olyan időszaknak kell következni, amely a nyugalmat, az együttműködést és a békét szolgálja, és ebben mindenki
számíthat az én segítségemre – tette hozzá
a politikus, aki kiemelte: „Az, hogy a körzetnek kormánypárti képviselője van, biztosítéka annak, hogy a települések és a kormányzat közötti jó kapcsolat meghozza a várt
eredményeket a térség számára.”
A sajtótájékoztatón Fördős Attila polgármester fontos eredménynek tartotta, hogy a
váciak nagy többsége elment szavazni. Gratulált Harrach Péternek a megválasztásához
és arra kérte, hogy a városban már megteremtett nyugalom fenntartásában továbbra
is vegyen részt.
Pető Tibor alpolgármester, a Fidesz váci
szervezetének elnöke, Harrach Péter kampányának irányítója elsőként csapata tagjainak

mondott köszönetet. Kiemelte, hogy a sikerhez kellett a jó kormányzati és önkormányzati teljesítmény és egy olyan jelölt, aki garanciát jelent arra, hogy a fejlődés folytatódik. Politikai tevékenységük sikerének tartja, hogy
Vácon a korábban hagyományosan a baloldalt támogató városrészekben, mint például
a Földváry téri és a deákvári lakótelepen is
a Fidesz kapott többséget. Harrach Péter az
új kormányzati ciklusban a választókerületi feladatok között kiemelt helyen képviseli a
váci mélygarázs örökségének megoldását, a
város mellé tervezett Duna-híd felépítését. A
Börzsöny turisztikai fejlesztése is a legfontosabb célok között szerepel a képviselő terveiben. Ugyancsak fontosnak tartja, hogy Pest
megye a hazai forrásokból kiemelt támogatáshoz jusson, hiszen kevesebb uniós forrást
kap, mivel a fővárossal együtt fejlett régiónak számít az uniós mérce szerint.
Egy, az esetleges kormányzati szerepvállalását firtató újságírói kérdésre azt válaszolta: Orbán Viktort az egyik legnagyobb államférfinak tartja. Ha bármilyen megbízást
kap tőle, azt örömmel vállalja.

(munkatársunktól)

PETŐ TIBOR, a Fidesz váci
elnöke: „Nincs közöm
a plakátrongáláshoz”
Sajtótájékoztatón cáfolta
Pető Tibor alpolgármester,
a Fidesz váci szervezetének elnöke azt a szocialista állítást, amely szerint
neki bármilyen köze lenne Kiss Zsolt plakátjainak
megrongálásához.

M

int az a helyi sajtóorgánumokban megjelent, a szocialista képviselő-jelölt április 6-án, a választás napján tett feljelentést
a Váci Rendőrkapitányságon, melynek tartalmát a párt váci elnöke, dr. Bóth János a sajtóképviselőinek is eljuttatta. A feljelentésben
többek között azt írják: „Nem sokkal éjfél
után az MSZP aktivistái tetten értek néhány
embert, amint fehér lapokkal ragasztgatták le a párt jelöltjének plakátjait. A kihívott
rendőrök elől menekülve a vétkesek hátrahagytak egy autót, amelyről kiderült, hogy
az Pető Tibor tulajdona.”
Dr. Bóth János pártelnök közleményben
szólította fel az alpolgármestert, hogy a történtek miatt minden tisztségéről mondjon le.
Pető Tibor április 8-án tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: még vasárnap felhívta az
eljáró rendőrséget, kérve, hogy hétfőn tanúként hallgassák ki őt is. Ez meg is történt.
A Fidesz helyi pártelnöke a rendőrségtől

úgy értesült, szó sem volt arról, hogy bárki is
elmenekült volna a rendőrök elől. A nyomozók egyébként még vasárnap hajnalban felkeresték Pető Tibort és kérték, hogy a helyszínen nyissa ki az autót, amelyet ezt követően átvizsgáltak és megállapították, hogy abban semmilyen, az elkövetett cselekményhez
köthető eszköz nincs – jelentette ki a politikus, aki dr. Bóth János felszólítására így reagált: „Szerintem az MSZP elnökének kell elgondolkodni, hogy marad-e ebben a pozícióban és folytatja-e az MSZP további amortizálását, ami azért odáig vezetett, hogy már fajsúlyos politikus semmilyen szinten nincs dr.
Bóth János mellett és ez meglátszik az eredményekben is. Tehát, ha valakinek - szerintem pártelnökként - vasárnap után le kell
mondani, az dr. Bóth János. Én nem szólítom fel lemondásra, mert a Fidesz érdeke az,
hogy maradjon.”
A szerk.
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DIÓSSI CSABA:
Együtt további
sikereket érhetünk el

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

A

Pest megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerülethez
tartozó települések: Csomád, Csömör, Dunakeszi, Erdőkertes,
Fót, Göd, Veresegyház. A hét településen összesen a névjegyzékben szereplő és mozgóurnát igénylő választópolgárok száma: 87 339, az
átjelentkezettek létszáma 959, a külképviseleti névjegyzékben 404 választópolgár szerepelt. A választópolgárok száma összesen 88 702 fő,
akik közül 59 410 (66,98 %) járult az urnákhoz. Az érvényes szavazatok Dióssi Csaba Dunakeszi polgármestere gratulál Tuzson Bencének és feleségének
száma: 58 906 (99,24%). A hét településen összesen a váAz országos politikai trend tükröződik a helyi választási
lasztók 66,98 százaléka vett részt a voksoláson.
A 2014. április 6-ai országgyűlési képviselő választá- eredményekben is
gy város fejlődése szempontjából kison, a Pest megyei 5. számú választókerületben a győztes
emelten fontos, hogy az országgyűléTuzson Bencére (Fidesz-KDNP) a választók 41,33 százasi képviselő és a polgármester jó együttléka, 24 344 fő szavazott. Szabó Imre (MSZP-EGYÜTTműködésben tudja végezni munkáját.
DK-PM-MLP) 18 166 vokssal, a választók 30,84 százaléTuzson Bence személyével ez biztosított
kának a támogatását nyerte el. A harmadik helyen Nyíri
Dunakeszi számára. Hiszem, hogy segítMárton (Jobbik) lett a befutó, akire 9 641 fő, a szavazók
ségével városunk tovább tud haladni az
16,37 százaléka voksolt. Juhász Péter (LMP) 7.66 százaléeddig megkezdett úton és együtt további
kot, 4 515 szavazott begyűjtve a negyedik helyen zárta a
sikereket érhetünk el.
voksolást. A további nyolc induló közül senki sem érte el
Gratulálok győzelméhez, és munkájához
az ezerfős támogatottságot.
sok sikert és erőt kívánok!

E

Együtt a Város –

DUNAKESZI CSALÁDI NAPOK: május 1–4.

Négy nap, hat helyszín és számtalan program várja a dunakeszieket május 1-4. között. A tavaszi hosszúhétvége alkalmat ad arra, hogy családunkkal, barátainkkal együtt töltsünk néhány jó hangulatú napot a szabadban. Idén május első napjain Majálissal, Sportnappal, utcabállal és városi anyák napi programmal készül a Dunakeszi Programiroda.

A

színes programsorozat nyitó napja a már
jól megszokott Majális, amit idén városunk bevált rendezvényhelyszínén,
a Katonadombon rendezünk meg. Május 2-án tartjuk a Sportnapot, ahol számos sportegyesület vonul fel
több helyszínen is. Reggeltől
a vízi sportok képviselői a

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

pedig megkezdődik a nagy
műfüves pálya kialakítása. A
harmadik helyszín nem más,
mint a Dunakeszi Repülőtér,
ahol a sportnaphoz kapcsolódva, a Malév Repülőklubbal együttműködve kedvezményes repülést biztosítunk
a dunakesziek számára.
A szombati napon a Duna-parté a főszerep. A Duna-

parti sétányon délutántól utcazenészek és kézműves árusok, este pedig utcabál várja
a látogatókat.
A hétvége zárónapján a városunkban élő édesanyáknak szeretnénk kedveskedni
egy programmal anyák napja
alkalmából. A sokak által ismert és kedvelt Ridikül műsor látogat el a Radnóti Mik-

lós Gimnázium aulájába.
A délutáni pódiumbeszélgetésen Jakupcsek Gabriella
és ismert édesanyák beszélgetnek az anyaságról.
Program összeállításunk
célja, hogy a májusi hosszúhétvégén az itt élők kimozduljanak otthonról, ellátogassanak a város különböző
pontjaira, kikapcsolódjanak

és együtt töltsük ezt a négy
napot.
A részletes programról tájékozódhatnak a minden
háztartásba eljuttatott programfüzetünkből, valamint a
városi honlapon, Facebook
oldalunkon, valamint a már
jól ismert óriásplakát felületeken.
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Göd kasszáját érzékenyen érinti
a Samsung helyi gyárának bezárása

- A zömmel bérmunkásokat foglalkoztató Samsung SDI Magyarország Gépgyártó- és Értékesítő Zrt. bezárása a munkanélküliség helyi alakulását szinte egyáltalán nem, de a város bevételeit nagyon is befolyásolja - közölte a
település polgármestere az MTI-vel.
arkó József (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy a Samsung
"fénykorában" - körülbelül
tíz évvel ezelőtt - még több
százmillió forintnyi iparűzési adót fizetett évente a városnak.
A termelését tavaly decemberben leállító Samsung egy
jó fekvésű 30 hektáros területen húzta fel nem is olyan rég
80 ezer négyzetméteres csarnokát, így a Göd fő adófizetőjeként egykor számon tartott vállalat jelenleg csupán
építményadót fizet. Ezzel évi

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

A

színház galériájában
Cservenák Péter és Fehérvári Fruzsina képeiből összeállított tárlat a cseperedő színház első évét mutatja
be, melyet Lencsó László rendezett, ami iránt óriási volt az
érdeklődés. Az ünnepi megnyitó helyszínén szinte egy gombostű méretű szabadhely sem
volt, amikor a teátrum igazgatója, Kiss Domonkos Márk köszöntötte a közönséget és a születésnapi program két fővédnökét, Halász Jánost, kulturális
ügyekért felelős államtitkárt,
és Harrach Péter országgyűlési
képviselőt, valamint Fördős Attila polgármestert.
- A kultúra az egyik legfontosabb erőforrás. Így hát teret kell adni neki – kezdte
ünnepi köszöntőjét Halász
János. – Ezt ismerték fel
önök itt Vácon, amikor a régóta nem működő mozi épületében megálmodták, és létrehozták a színházat. Teret adtak a kultúrának. Nagy öröm
ez, és most megnyitunk egy
kiállítást, ami mutatja, hogy
már egy éve így van. Életereje van. Valós, okos döntés
volt – mondta az államtitkár,
aki gratulált a színház „csinálóknak”. Halász János kiemelte, hogy a színházbarátok vállalásában összefogott
a kormány és az önkormányzat. – Oda kell figyelnünk ez
után is arra, hogy a jelentősebb támogatást ez a színház megkapja – hangsúlyozta Halász János, aki befejezésül azt kívánta, hogy soksok éven keresztül tudjanak
ilyen évfordulót ünnepelni.
Harrach Péter országgyűlési képviselő arról beszélt;
a kiállítás annak bizonyítéka, hogy életképes az intézmény. Jól példázza ezt az
általuk megújított épület,
amihez az önkormányzat és
a kormány nyújtott segítséget. – Az intézmény fenn tu-

dott maradni, életképességét bizonyítja és azt, hogy
nem „csak” a teret tudták
széppé tenni maguk körül,
hanem közönség vonzó előadásokat produkáltak. Vác
kultúra értő közönségét „behozták” a Váci Dunakanyar
Színházba. Drukkoljunk a
fejlődőképes színház jövőjéért – mondta Harrach Péter.
Fördős Attila polgármester elmondta, hogy a kiállításnak az indulása, a színházi gondolat fogantatásától
az első egy évig tart. A városvezető kiemelte: a gondolat fogantatása több mint 15
éve volt, amikor Vácon megalakult egy amatőr színtársulat, a Fónay Humánia Társulat., amelynek vezetője
Góczán Zsolt volt, aki a mai
napig teszi a maga dolgát a
színházban.
- Amikor Vácon 2010-ben
új lehetőségek nyíltak számunkra az önkormányzatban, akkor tudtuk, hogy
színházat kell alapítani, hiszen minden adott volt hozzá: ez az épület, és az amatőr
társulat. A fogantatás után,
tavaly megszületett a színház, melynek megvalósításához sok-sok ember önzetlenül adta munkáját, ötletét,
melyért ezúton mondok kö-

szönetet – hangzottak a polgármester szavai. – A gyermeki egy év alatt elindultak,
s ahhoz, hogy nagyon jól
tudjanak járni a közösség
és színházbarát közönség
támogatására van szükség
– fogalmazott Fördős Attila,
aki reményét fejezte, hogy
egy év múlva azt mondhatják: „Egyre jobban jár ez a
gyerek, már-már fut…”
A kiállítás megnyitója után
sajtótájékoztató következett
majd a nagy sikerű gálaműsor, melyben – többek között
- olyan kiválóságok szereztek felejthetetlen élményt a
hálás publikumnak, mint
Dolhai Attila, Csengeri Attila, Pápai Erika, Molnár
Gyöngyi, Bozó Andrea, valamint két váci származású színész, Eke Angéla, és a
színház igazgatója, Kis Domonkos Márk, akit művésztársaival együtt felállva ünnepelt a közönség a záródal
felcsendülése után.
A szervezők egy szál virággal és a telt házas születésnapi gálaműsor után állófogadással kedveskedtek
a nézőknek.
Boldog születésnapot Váci
Dunakanyar Színház!
Vetési Imre

120 millió forinttal gyarapítja
az önkormányzat kasszáját mondta a polgármester.
Tudomása szerint a gödi
gyárban már a termelés megindításakor zömmel Szlovákiából fuvaroztatott bérmunkások dolgoztak, és később
is viszonylag kevés helybéli
kereste ott a kenyerét.
A fokozatos leépítés, illetve
a decemberi leállással együtt
járó, körülbelül százfős elbocsátás így csak kevés helyi
munkavállalót érintett - tette
hozzá Markó József.
"Bízunk benne, hogy mie-

lőbb gazdára talál a jelenleg
végelszámolás alatt álló gödi
gyár területe", ennek érdekében a helyi önkormányzat és
a kormány is igyekszik "kiajánlani" a telephelyet - hangsúlyozta a polgármester.
Bár Göd adósságát is átvállalta tavaly az állam, a
Samsung leállása nyomán
jelentkező adókiesés miatt
anyagilag "ugyanott tartanak", mint a konszolidáció
előtt. Ennek ellenére a város
működésének finanszírozása nincs veszélyben - jegyezte meg Markó József.

Közlekedésrendészeti
VERSENY

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

A

rendőrök körében népszerű versenyen a megye
13 kapitányságáról és 4 autópálya alosztályáról érkeztek gépjármű- és motorkerékpár vezetők, akikre két feladat várt. Elsőként elméleti tudásukról kellett számot
adni egy KRESZ-t és egy jogszabályokat tartalmazó tesztlap kitöltésével. Ezt követően
került sor az ügyességi versenyre a fóti bevásárlóközpont parkolójában.
A megjelenteket NádháziKádár Brigitta r. főhadnagy
a Pest megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára köszöntötte, s bevezetőjében elmondta, hogy korábban már
megrendezték a karos forgalomirányító versenyt. Külön
köszöntötte Dr. Fekete Csaba
r. dandártábornokot, a Pest
megyei Rendőr-főkapitányság
főkapitány-helyettesét, a Pest
megyei Baleset-megelőzési bizottság alelnökét, Dr. Ménkű
Szilvia r. alezredest, a Pest
megyei Rendőr-főkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának vezetőjét, a Pest megyei Baleset-megelőzési bizottság ügyvezető elnökét,
Tóth Csaba r. alezredest, a

Dunakeszi rendőrkapitányság
vezetőjét, valamint Serfőzőné
Kozma Ilona r. századost, a
Dunakeszi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetőjét.
A megyei főkapitány-helyettes köszöntőjében hangsúlyozta, hogy azért is fontos ez a verseny, mert a résztvevők lemérhetik, milyen szintű a pillanatnyi elméleti és gyakorlati tudásuk. Utalt arra, hogy az elmúlt
négy évben nagyon intenzív jogalkotási folyamat zajlott, szinte
minden nap hozott valami szabályváltozást, ami nagy kihívást, és folyamatos tanulást jelentett a közlekedésrendészet
munkatársainak. – Számunkra is fontos a verseny, mert képet kapunk arról, hogy kollégáink hogyan tudtak mindezekhez alkalmazkodni, milyen a
felkészültségük, miben szorulnak segítségre és nem utolsó
sorban az, hogy milyen a közlekedési szakmai szervezeteink humán erőforrás háttere –
szólt mindezekről többek között a tábornok.
A már említett tesztlapok
kitöltése után vonultak át a
versenyzők a gyakorlati feladatok helyszínére. A gépjár-

mű- és motorkerékpár vezetők tudása legjavára szükség
volt a különösen nehéz akadályok leküzdésére, a lehető
legkevesebb hibahatárral.
A gépkocsizó járőrversenyben első lett Palotás Csaba
r. őrmester (Váci rendőrkapitányság). Második helyen végzett Dinnyés Tibor r. törzsőrmester (Dunakeszi rendőrkapitányság). Harmadikként
Lábadik János r. őrmester
(Dabasi Autópálya alosztály)
teljesítette a feladatot.
A motorosok közül az
első helyet Hajdú Gyula r.
főtörzszászlós (Dabasi Autópálya alosztály) szerezte
meg. Őt követte Baranyi Ferenc r. törzszászlós (Ceglédi rendőrkapitányság), harmadikként Kovács János r.
főtörzszászlós (Dabasi Autópálya alosztály) fejezte be a
versenyt. Ebben a kategóriában 9. helyen végzett Földesi
Imre r. főtörzszászlós (Dunakeszi rendőrkapitányság).
A győztesek részt vesznek
majd az április 25-26-án, a budapesti Rendőrnapon megrendezett országos döntőn is.
Katona M. István
A szerző felvétele
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ÓVODABŐVÍTÉS
közel 125 millió forintból
SZŐDLIGETEN
Négy év, három sikeres uniós pályázat

Verőfényes áprilisi péntek délutánon gyerekzsivajtól volt hangos a sződligeti
óvoda udvara. A máskor három óra után elcsendesülő udvaron szülők, szakemberek, érdeklődők gyülekeztek. Fél négykor a polgármesteri köszöntőt
az elismerő oklevelek átadása követte, majd pedig a kicsik műsora. Színes
lufik égbe emelkedése jelezte, elkészült az óvoda felújítása.
2014. április 11-én ünnepélyes keretek között átadták
Sződligeten a felújított és
kibővített óvodát. A beruházás összköltsége 124 764 972
forint volt, amiből az Európai Uniós támogatás 118 526
723 Ft, az önrész a fennmaradó 6 238 249 Ft volt. A fejlesztés az Új Széchenyi Terv
Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-4.6.1.11-20120053 pályázatnak köszönhetően valósulhatott
meg.
Ebből a pénzből 160 négyzetméterrel bővült az óvoda alapterülete (új csoportszoba, tornaszoba és azok
kiszolgáló helységei), valamint megvalósult a pályázat kötelező feltételeként a
teljes épület akadálymentesítése, energetikai korszerűsítése, azbeszt mentesítése, illetve teljes átalakításra és felújításra került
az intézmény konyhája. A
beruházás ezen felül még
tartalmazta mind a konyha, mind az újonnan kialakított csoportszoba, tornaszoba berendezéseinek, gépeinek költségeit is (ez közel 15 millió forintba került).
A bővítést, felújítást hét hónap alatt végezték a kivitelezők, ebbe beletartozott a
régi nyílászáró csere, épület szigetelése. A manapság
már azbeszt tartalma miatt
veszélyes hulladéknak számító palát azbeszt mentes
tetőfedő anyagra cserélték
többek között.
Az épület majdnem minden helyiségének akadálymentesítését szolgálja két
korlátlift építése. Kialakításra kerültek mozgáskorlátozott WC-k is, felkerültek a
látássérülteket segítő veze-

tő sávok is. A meglévő csoportszobák ajtóit is kicserélték az akadálymentesítés szabványainak megfelelő 1 méteres szélességűre,
hogy akár kerekesszékkel is
be lehessen jutni a helyiségekbe.
A felújítás során kiderült,
hogy az intézmény energia ellátását biztosító régi,
mára már elavult rendszer
kapacitása nem lesz elegendő a bővítés után, ezért az
önkormányzat 4,6 millió fo-

rint teljes költségvállalás
mellett kondenzációs, turbó kazánok elhelyezésével
megoldotta, és ezzel biztosította az intézmény gazdaságos működéséhez szükséges
hátteret.
A beruházással párhuzamosan sikerült kialakítani a már évek óta vágyott
sószobát, melynek ötlete
és az anyagiak összegyűjtése is a szülők és az óvónők áldozatos munkájának
köszönhető. A teljes költséget, 1 millió forint, az óvodai alapítványra különféle

adománygyűjtő programokon befolyt összegből sikerült fedezni, mint pl. a Mihály napi vásár, vagy a Mézeskalács falu karácsonyi
akció révén.
Sződliget fejlődését és fejlesztését az elmúlt négy évben immár a harmadik sikeres Európai Uniós pályázat jóvoltából sikerült elősegíteni. Az első jelentősebb
pályázati sikernek köszönhetően akadály mentesítették a község polgármeste-

ri hivatalát, majd több mint
300 milliót nyertek az árvízvédelem biztonságos megoldására, a dunai védgát kiépítésére. Mint azt Juhász
Béla polgármester elmondta: „Az idei évben még egy
uniós támogatással megvalósuló projektet valósítunk
meg. Az Európai Polgárok
Találkozójának, a kulturális rendezvénysorozatnak
május 20-25-e között ad otthont Sződliget, melyre szeretettel várjuk a környékbeli települések polgárait is.”

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
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A holokauszt 70. évfordulójára

A holokauszt 70. évfordulójának méltó megünneplésére készül Vác városa is. A részletekbe a Váci Zsidó Hitközség elnöke, a Magyar Zsidó Kongresszus Külügyi Bizottságának elnöke avatja be a Dunakanyar Régió olvasóit.

M

int azt Turai Jánostól megtudtuk, az
előkészületek már
az elmúlt év őszén megkezdődtek, a város vezetésével
együttműködve. Emellett sikeresen indultak a kormány
által kiírt Civil Alap idei pályázatán a Vácon létesítendő
Regionális Holokauszt Oktatási- Kutatási és Turisztikai Központ létrehozására,
valamint a Váci Izraelita Temető látogatható történelmi
sírkertté alakítására. A létesítményt az Óberlander téren (volt Naszály út 43.) lévő
kegyeleti épület átépítésével hozzák létre, ahol Vác és
Ipolyság, valamint a hozzájuk tartozó régió oktatási intézményeiben tanuló diákok
és történelem tanárok részére nyílik majd lehetőség
a XX. század és különösen a
holokauszt tanítására és kutatására.
Mint azt lapunk megtudta,
a Váci Zsidó Hitközség elnöke a kárpát-medencei megemlékezések szervezésében
is részt vett. Turai János elmondta, hogy még az elmúlt
évben felkérésre tanulmányokat készített a Miniszterelnöki Hivatal részére a Trianoni diktátum kapcsán elcsatolt területeken élő magyar ajkú zsidóság helyzetéről: hol vannak olyan

elhanyagolt zsinagógák, síremlékek, egyházi épületek,
amelyek a nemzeti összetartozást szimbolizálják, s amelyeket a magyar kormány az
adott ország kormányával
közösen felújíthatna.
A Holokauszt Emléknapján, április 16-án délután –
lapunk nyomdába adásával
egy időben - közös rendezvényen emlékezik meg a helyi zsidó közösség a város diákságával a holokauszt helyi
történetéről a Madách Imre
Művelődési
Központban,
melynek fővédnöke Harrach
Péter országgyűlési képviselő és Fördős Attila, Vác város polgármestere.
A távolabbi programok keretében, a váci zsidóság deportálásának 70. évfordulójáról június 24-én 10.00 órakor tartanak megemlékezést
Vác Város Önkormányzatával és a váci társegyházakkal az Óberlander téri izraelita sírkertben, előtte ko-

szorút helyeznek el Vác város polgármesterével. Július 20-án 16.00 órai kezdettel
klezmer koncertet tartanak
a zsinagógában a Váci Világi Vigalom utolsó napján. A
Regionális Holokauszt Dokumentációs Oktatási Központ avatását augusztus hónapban tervezik, amelynek
kegyeleti-előterében emléktáblát avatnak azon személyeknek, akik a város és a régió holokauszt történetének
kiemelkedő szereplői voltak: id. Antall József, Henryk
Slawik, Tom Lantos és Radnóti Miklós.
Turai Jánostól azt is megtudtuk, hogy a Hitközségük
részt vesz a Polgármesteri
Hivatal által, civil kezdeményezésre megalakult bizottságban, amely a MÁV illetékeseivel folytat tárgyalást
Radnóti Miklós emléktáblája elhelyezéséről a felújított
vasútállomáson.
B. Szentmártoni
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Ismét megelevenedett a váci csata

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

A

főtéren a városvezető,
Fördős Attila köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta: a hagyományőrzés még 1989-ben indult Jászberényből, de azóta kinőtte
magát, így már Erdélyben és
a Felvidéken is emlékeznek a
dicsőséges napokra.
- Hagyományt teremtettünk, és a hagyománynak
óriási jelentősége van. A magyarság hagyományai sok
ezer évesek és nem szakadhatnak meg. Mindannyiunk
felelőssége, hogy ezeket a
hagyományokat ápoljuk, és
egyáltalán ismerjük – mondta a polgármester.
A rendezvény főszervezője, Fülöp Tibor Zoltán egy
oklevelet adott át a polgár-

mesternek, ezzel köszönve
meg
együttműködésüket.
Fördős Attila ezután a korábbi hagyományokhoz híven szemlézett, majd Bakó
Zsolttal, a Váci Huszár és
Nemzetőr Bandérium elnökével, és Csereklye Sándorral, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség
Tagegyesületének
táborkari főnökével két kitüntetést is adományozott a
váci csata tiszteletére a hagyományőrzésben és ápolásában, a magyar katonai hagyományok népszerűsítésében élenjáró egyesületi tagok részére.
Ez után az összegyűltek a
Váci Fúvószenekar vezetésével a Ligetbe vonultak, ahol

ismét felelevenítették a váci
csata mozzanatait. Babucs
Zoltán történész a helyszínen ismertette az ütközet
részleteit.

Végül a megjelentek a Honvéd emlékműhöz vonultak,
ahol elhelyezték a tisztelet
koszorúit.
Furucz Anita

Az egyediségben rejlő különlegesség
A fővárosi agglomerációs gyűrűben elterülő települések közművelődési szakemberei számára nem akármilyen kihívást jelent Budapest világszínvonalú
kulturális és művészeti kínálata, melyből kedvükre csemegézhetnek az ingázók ezrei is. Az igényes sokszínűség mellett óriási csáberővel bír az információs sztráda száguldó világa is, melyben ma már szinte kivétel nélkül mindenki igyekszik jelen lenni. Mindez milyen kihívást jelent önök számára? – kérdeztük Szabó Imréné Zsuzsát, a gödi József Attila Művelődési Ház igazgatóját.
– Talán meglepő, amit mondok, számunkra nem jelent
kihívást Budapest közelsége
és kulturális sokszínűsége.
– Valóban meglepő. Igazán érdekelne, hogy határozott kijelentését mire
alapozza?
– Arra a tényre, hogy nincs
verseny, nincs kihívás. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy felismertük értékeinket, adottságainkat,
amelyek találkoznak a Gödön élő emberek igényeivel.
Mi egy kis szakmai létszámmal és szerény, százfős befogadó térrel működő intézmény vagyunk, melyben elsősorban a közművelődésre,
a helyi közösségek építésére,

rendezvényeinket, hírt adnak közösségeink, szakköreink életéről.

klubok, művészeti csoportok
tevékenységének támogatására koncentrálunk. Mi a kultúra „egy kis szeletét”, a közművelődést műveljük, amiben nincs verseny, hiszen aki
„magas kultúrára vágyik” az
megtekinti az Operaház vagy
Nemzeti Színház egy-egy műsorát. Göd ezzel nem tud és
nem is akar versenyezni, de
nem is ez a feladata. Ezért
mi a közösségfejlesztésre helyezzük a hangsúlyt.
– Milyen közösségek,
szakkörök működnek Gödön?
– Örömmel mondhatom,
hogy nagyon hosszan sorolhatnám a jól működő szakkörök, rajz- és művészeti
csoportok, ismeretterjesztő, életmód és mentálhigiénia, viselkedéskultúrával
foglalkozó közösségek névsorát. A művelődési közösségek sokszínűségét jól példázza, hogy 22 művészeti
csoport, 17 klub és 19 szakkör működik a József Attila
Művelődési Ház égisze alatt.
Külön büszkeséggel tölt el
bennünket, hogy összességében közel másfélezer tag
szórakozik, művelődik, sportol ezekben a közösségekben. Örvendetesnek tartjuk azt is - ami a művelődési ház nyitottságának és színes kínálatának is betudható
- hogy a 15 év alatti fiatalok
mellett a 15 és a 29 év közötti korosztály tagjai körében
az utóbbi időben örvendetesen megnőtt azoknak a száma, akik rendszeres résztvevői a művelődési közösségeknek. Az óvodások és a nagyobbak körében egyaránt
nagyon népszerű pl. a néptánc oktatás, melynek szín-

vonalát és sikerét bizonyítja,
hogy tavaly ötödik alkalommal rendeztük meg 400 fellépő néptáncossal a Regionális Néptánctalálkozót. Idén
május 24-én, a Gyermeknapon lesz az újabb néptánc seregszemle. A város jó hírét
öregbíti évek óta a Gaude kórus, de ugyanilyen büszkék
vagyunk a GödArt művészeti csoport tagjaira, a Gödön
élő országosan elismert művészekre, köztük Kállay Borira, Pászthy Júliára, Berkes Jánosra, akik önzetlenül lépnek fel közösségeink
rendezvényein.
Egyszóval
azt is mondhatnám, hogy a
mi „erősségünk” a művészeti csoportokban, a két évtizedes múlttal rendelkező táborok szervezésében rejlik.
Mindemellett aktívan kives�szük részünket társrendezvények szervezéséből is.

– Hogyan tudják ennyi
csoport tevékenységét koordinálni?
– Mindennél fontosabb a jó
személyes kapcsolat, a segítő együttműködés, melyet re-

mélyítésében kamatoztatni.
Közel kétezer személy szerepel címlistánkon, akiket gyorsan és költséghatékonyan tudunk tájékoztatni programjainkról, rendezvényeinkről

mekül egészít ki az internet
felhasználása. Az információs „sztráda” előnyeit igyekszünk az együttműködés, a
kétoldalú kommunikáció el-

hírlevél formájában. Népszerű a honlapunk, nagyban segíti tevékenységünket a Gödi
Körkép és a Városi Televízió, melyek „beharangozzák”

– A minap láttam egy
statisztikát, amely szerint tavaly hetvenötezren
látogatták az önök programjait. E szerint a művelődési ház kínálata találkozik a gödi polgárok igényeivel?
– Bizton állíthatom, egymásra találtunk. Minden előadásunk teltházas. De ehhez
az kell, hogy ismerjük a városban élők igényeit, elvárasait, melyeket igyekszünk
színvonalasan kiszolgálni. A
feltételek biztosítása érdekében – az önkormányzati támogatás mellett – megragadunk minden pályázati lehetőséget. Sőt szellemi kapacitásunkat, szakmai tudásunkat felajánlva segítjük a város
helytörténeti értékeinek ápolását is. Így készült el a nyertes Kincsem pályázat, melynek köszönhetően idén szobrot állít a város a 140 éve született veretlen csodakancának. Elkészült Nemeskéri
Kiss Miklós 1848-as honvédtiszt életét bemutató állandó
kiállítás is, mely megtekinthető a művelődési házban.
Jelenleg az egykori felsőgödi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tevékenységét dolgozzuk fel,
és a ritka, különleges tárgyi
eszközeit restauráljuk civil
összefogással, hogy bemutathassuk a nagyközönségnek.
Ezért mondtam, hogy nincs
verseny, mert mi olyan – néha
egyedi - dolgokkal is foglalkozunk, ami a Gödön élő emberekről szól, ami számukra
vonzó és érdekes, és aminek
mindannyian aktív szereplői
vagyunk.
Vetési Imre
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Parádés fúvószenekari koncert

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

H

angzásuk, hangszerelésük, a művek interpretálása ez alkalommal is kiváló volt. Előadásukkal most is bizonyították, hogy valamennyien
kiváló muzsikusok, sikerük
titka változatlanul a Tóth Ferenc nagyszerű karnagy által
vezetett következetes, szigorú, fegyelmezett próbafolyamat, valamint a mindenkori
igényes repertoár.
Különleges tematikát választottak. „Háború és béke
hangjai” címet adták estjüknek, és a zeneszámok igazolták is ennek létjogosultságát.
„Inter arma silent musae”
tartja a Cicerónak tulajdonított mondás, melyet magyarul – „Fegyverek közt

hallgatnak a múzsák” – idézett bevezetőjében Imre István színművész, műsorvezető, aki megemlékezett az
I. világháború kitörésének
100. évfordulójáról is. A koncert első része rácáfolt Cicero mondására. A háborúk
gyakorta megihlették a zeneszerzőket is, ám műveiket mindig áthatotta a békevágy. Erről szólt ifj. Johann
Strauss Egyiptomi indulója, melyet a Szuezi csatorna
megnyitására komponált. A
svájci nép szabadságharcát
megtestesítő Tell Vilmosról
írt Gioacchino Rossini ope-

rát, melyből a nyitányt és finálét hallhattuk.
Mozart 17 évesen szerezte az Exultate Jubilate című
művét, melyet a húsvéti időszakokban adtak elő. A zenekar a közelgő ünnep alkalmából tűzte műsorára, s
a klarinét szólót Pék Andrea
játszotta.
Még ágyúkat is megszólaltattak Beethoven Csataszimfóniájának ősbemutatóján. A művet Wellington
Napoleon feletti, 1813-as győzelme ihlette s a darab utolsó
tétele, az Intráda hangzott el
a koncerten a zenekar új segédkarnagya, Szilágyi Sza-

bolcs Balázs vezényletével.
A háborúkat, a hadakozást
idéző műsorblokk befejező
darabja, Hacsaturján Gajane
című operájából a Gopak
és a Kardtánc igazi parádés
csattanóként hangzott el.
A csatákból a békébe vitte a nézőket a program második része, melyben a kön�nyed, de korántsem kön�nyű műfajú darabok szerepeltek. A Superman-film világszerte ismert zenéje,
majd Arturo Marquez Új tüzes konga című, vérpezsdítő latin ritmusokkal gazdag
műve varázsolta el a közönséget. A továbbiakban George Gershwin Porgy és Bess
című operájának legismertebb dalaiból készült összeállítás, majd Frank Sinatra
örökzöld dalainak fúvósokra hangszerelt változata, végül az Oh When the Saints
című gospel-himnusz TóthCseri Marica tolmácsolásában ragadtatta el a közönséget olyannyira, hogy még három ráadás számot is el kellett játszani.

Az Irodalmi Szalon vendége
Cserna-Szabó András

A dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár idei első Irodalmi Szalonjának vendége
május 8-án, csütörtökön 18 órakor CsernaSzabó András író lesz.

C

serna-Szabó András nevét novellái, irodalom- és gasztrotörténeti esszéi tették
elsősorban ismertté. Szíved helyén épül
már a halálcsillag címmel nemrég jelent meg
első regénye, amiben a szerző nem csak a szerelmes és csalódott férfiszív keserveiből, a budapesti popélet, a belvárosi hörpintők és a magyar irodalmi belterj hiteles és szórakoztató
leírásából állított össze ízletes szellemi bőségtálat, de kap még az olvasó westernparódiát,
egy zónaadagnyi krimit is, pécsi és kolozsvári utazást és persze nem hiányozhat a gasztronómia sem.
Rendezvényünkre házigazdánkkal, Tarján
Tamás irodalomtörténésszel szeretettel vár-

juk az érdeklődőket. Keressék könyvtárunkban Csrerna-Szabó András könyveit, személyesen, vagy a www.dkvk.hu honlapunk online
katalógusában.
Csonka Mária

A nagy sikerű koncert létrejöttét Dunakeszi Város
Önkormányzata, a VOKE József Attila Művelődési Központ, a Radnóti gimnázium,
valamint a Lighttech Kft. támogatta.
Katona M. István
A szerző felvételei

Jó ütemben halad a váci
vasútállomás korszerűsítése

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

– A megújuló, megszépülő felvételi épület már
szerkezetkész
állapotban
van. Jelenleg a belsőépítészeti munkákat – burkolás,
vakolás, nyílászáró csere –
végzi a KŐKAPU-2012 Konzorcium – tette hozzá a kommunikációs igazgató, aki beszámolt arról is, hogy az állomás kezdőpontjától három
vágányt átépítettek 600 méter hosszan.
A 14,8 milliárd forint értékű beruházás az Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Program keretében, uniós forrás felhasználásával
valósul meg. A fejlesztés részeként épített korszerű magas peronokat perontetővel
és térvilágítással látják el,
az utasok biztonsága érdekében peronaluljárót építe-

nek, az akadálymentes közlekedést négy lift segítségével biztosítják.
Mint azt Loppert Dániel elmondta: A vasútállomás Telep utca felőli oldalán közel 7000 négyzetméter zajvédő támfal épül, melyből már
2800 m2 biztosítja a hangszigetelést. Szerkezetkész állapotban vannak az üzemi
épületek, melyekben – többek között – itt kerül elhelye-

zésre a modern biztosító berendezés. A Naszály úti közúti aluljáró szigetelése elkészült, az aluljáró teljes felújítása, így lezárása 2015
tavaszán várható. A Kosdi úti
aluljáró teljes felújítása ős�szel kezdődik, átadása a forgalomnak még idén meg történik. - A beruházást követően közel 300 fát, 3300 cserjét ültetünk, és 8200 m2-en
pedig füvesítünk a megújult
vasútállomás környezetében
– jelentette ki Loppert Dániel, aki ezt követően a helyi
sajtóképviselőinek bemutatta az építkezést.
(Vetési)
Fotó: Sándor Lajos
és KesziPress
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Vb-bronzéremmel zárta le junior pályafutását László Luca

„Óriási érzés ott állni a dobogón”
C

sapatban eddig már szinte mindent megnyert a
Dunakeszin élő tehetséges
kardvívó, László Luca, ám
egyéniben eddig nem sikerült dobogóra állnia világversenyen. Nos, ennek most
vége szakadt, ugyanis utolsó
junior világbajnokságán harmadik lett egyéniben – csapatban 5. helyen végzett a
válogatott – Plovdivban. Ráadásul úgy, hogy mindös�sze egyetlen asszót veszített
el, azt is a későbbi aranyérmes, szintén magyar Márton
Anna ellen az elődöntőben.
„Örülök, hogy végre kijött
az, amire annyit készültem,
és amiért annyit dolgoztam,

edzettem. Nagyon boldog vagyok, hogy érmet nyertem,
óriási érzés volt a dobogón
állni. Főleg úgy, hogy Panka
meg ott állt a dobogó legfelső fokán” – jelentette ki Luca
a versenyt követően.
Mestere, Gergácz László
végig hitt abban, hogy tanítványa nem fogja érem nélkül
lezárni a junior éveit.
„A vívását kicsit leegyszerűsítettük és kihegyeztük.
Fejben és lélekben pedig próbáltuk minél jobban megerősíteni. Nagyon boldog vagyok, hiszen egymás után három szoros asszóban is győzni tudott” – hangzott a nagyon boldog Gergácz László

értékelése. Gulácsi Ferenc,
a női kard válogatott edzője
úgy vélte, Luca önmagát múlta felül ezen a világbajnokságon.

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

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

lovaglás és a természet szerelmesei április 12-én is ellátogattak a
régió egyik legismertebb
lovardájába, ahol immár
hagyományosnak számító egész napos programmal várták az érdeklődőket. A kora délelőtt kezdődött rendezvényt Juhász
Béla, Sződliget polgármestere nyitotta meg, aki után
egymást követték a látványos bemutatókon szereplő paripák és kiváló lovasaik. A nézők idén is megcsodálhatták a ló és lovasa
harmóniáját, a kitartó és
nagy-nagy szorgalommal
végzett gyakorlás eredményét, melyet minden produkció után vastapssal hálált meg a publikum.
Nagy sikert aratott a fogathajtó, a fríz karüsszel,
és a lovas tornászok bemutatója, az ügyességi és hordó kerülő verseny, melyre
összesen 59 lovas nevezett
be, akik 11 lovardából érkeztek, hogy hét kategóriában összemérjük ügyességüket és bátorságukat.
A családi nap szervezői
színes programokkal és
sok-sok játékkal várták a
szülőkkel, testvérekkel érkező gyerekeket, akik vidáman játszottak a versenypálya mellett elhelyezett nyitott sátrakban. Kicsik és nagyok, ha volt hoz-

zá kedvük próbára tehették
ügyességüket és bátorságukat a szelíd lovak nyergében, de „megzabolázhat-

Vizes váci körkép
Megkezdődött a vizes sportágak szabadtéri idénye, melynek apropóján a váci aktualitásokat szedtük csokorba.

Á

TAVASZNYITÓ NYÍLT NAP
a sződligeti Kincsem Lovardában

A

XVI. évfolyam 8. szám

ták” a kiszámíthatatlan ritmusban pörgő rodeobikát
is. Természetesen idén sem
maradhatott el a tomboló,

melynek a fődíja egy két
éves csikó volt.
(Vetési )
Fotó: KesziPress

ltalában
elmondható,
hogy – mint jellemzően a
többi sportágban – a vizes közeget használó sportolókat,
klubokat sem veti fel a pénz.
A legjobb helyzetben a Váci
Vízilabda SE van. Mint ismeretes, TAO-pályázatuk segítségével valósulhatott meg a
váci strand nagymedencéjének sátortetős beruházása.
Ennek pénzügyi konstrukciója kapcsán a várostól – a
Váci Sport Nonprofit Kft-n
keresztül – havi másfél millió érkezik az egyesülethez.
Ez a javuló eredményekben
egyelőre még csak az utánpótlás vonalon érezteti jótékony hatását. A felnőtteknél
a klub a most folyó pontvadászatban nem indított női
együttest, míg a felnőtt férfiak a harmadik vonalban
igen szerény eredményeket
tudnak felmutatni.
Nagy segítséget jelent a fiatal úszónemzedék nevelésével foglalkozó Váci Vízmű
SE számára is a sátortető.
Egyre több figyelemreméltó eredményt tudnak felmutatni a megyei és országos
versenyeken a klub versenyzői és nagy sportdiplomáciai siker volt, hogy nemrég
Vácott, a 25 méteres fedett
uszodában találkoztak és
edzettek a Jövő Bajnokai
program Pest megyei régiójának válogatottjai.
A százhalombattai medencés sikerek után az egyre népszerűbb és több fiatalt megmozgató sárkányhajózásban a Dunai Sárkányok sportolói a magyar bajnokság mellett a klubcsapat
világbajnokságra, illetve a
nemzetek közötti kontinensviadalra is készülnek.

A lapzártánk napján tartott szakbizottsági ülésen
két vizes egyesület is beszámolt az elmúlt esztendőben
elvégzett munkájáról. A Váci
Hajó SE részéről elhangzott, hogy a központi támogatásnak és eszközfejlesztésnek hála, valamelyest javultak a működés feltételei.
Komoly károkat okozott viszont az árvíz a klub székházában, amely javításához
a város támogatását is kérték. A klub sportolói – utánpótlás és felnőtt szinten egyaránt – egyre szebb eredményeket értek el, így az egyesület meghatározó szerepet
játszik a világelithez tartozó
sportág hazai élvonalában.
Szerényebb körülmények
között, de dicséretes eredményekkel dolgozik a város
másik kajak-kenu klubja, a
Váci Vasutas SE. Működését
elősegítendő, nemrég olyan
döntés született, hogy versenyzőik az edzéseken szerényebb bérleti díjért használhatják a váci sportcsarnokot és annak eszközeit.
Remekeltek 2013-ban a Vác
Városi Evezős Club versenyzői is. Az országos klubranglistán a második helyen zárt
a klub. A különböző korosztályos nemzetközi versenyeken tavaly összesen 13 érmet
szereztek a váciak, míg a hazai megmérettetéseken csak
aranyéremből közel száz jutott a mieinknek. Előrelépést jelentett, hogy biztosítani tudták azt az anyagi
hátteret, mely segítségével a
szakmai kívánalmak szerinti létszámban tudták indítani a klub sportolóit a versenyeken.
Kereszturi Gyula
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