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Európa fesztivál
Vácott
Tudósításunk a 2. oldalon

Dunakeszi Családi
Napok május 1–4.
Tudósításunk a 2. oldalon

Ezrek a sződligeti
Floch-pusztán
Írásunk a 4. oldalon

Fotó: K atona M. István

Irány 2014.
az május
érettségi!
5-én országszerte
megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák

Gödi művész
ajándéka Vácnak
Írásunk az 7. oldalon

A váci kézilabdasport
első bajnoki címe
Tudósításunk az 8. oldalon

TOVÁBBRA SINCS IGAZGATÓJA
A VÁCI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTNAK
A kilenc órás tanácskozáson ezúttal sem nyerte el a képviselők többségének támogatását
a Madách Imre Művelődési Központ igazgatói
tisztségére kiírt pályázat
egyetlen indulója.

V

ác Város Önkormányzat Képviselő-testülete április 24-én megtartott munkaterv szerinti
ülésén a jelenlévők egyperces főhajtással emlékeztek
Zavetz József atyára, a Felsővárosi Római Katolikus Plébániahivatal vezetőjére. Bemutatkozott a város új országgyűlési képviselője.
A kilenc órakor kezdődő
tanácskozás napirendi sora
előtt bemutatkozott az előző napon megválasztott diákpolgármester Kovács Szabolcs Cselgő, aki vázolta a diákság egyeztetett elképzeléseit, terveit is - adta hírül

az önkormányzat hivatalos
honlapja.
Az ülésen jelen volt és felszólalt a Vácot is magában

foglaló Pest Megye 4. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerület április 6-án
megválasztott országgyűlési

képviselője, Harrach Péter
is. Az ötödik ciklusát megkezdő honatya megköszönte a választáson résztvevők-

nek a szavazást, majd röviden bemutatkozott és a képviselői feladatairól beszélt.
Kiemelten szólt az országos
ügyek döntésében közreműködő képviselő felelősségéről és közreműködéséről, valamint a helyi, a választókerület érdekképviseletének
jelentőségéről. Fontosnak
tartotta a körzetében való jelenlétet, a közösségi és egyéni problémák megismerését,
az azok megoldásában nyújtott segítséget. Végül hangsúlyozta, hogy a választókerületében élő minden polgár
képviseletét szeretné ellátni - politikai nézettől függetlenül. Ezt követően Harrach
Péter válaszolt a képviselők
által feltett kérdésekre. Majd
a választásokat lebonyolító
váci apparátusnak a magas
színvonalú munkáért Fördős
Attila polgármester mondott
köszönetet.
A képviselő-testület ülésén
több mint harminc különböző téma került megvitatásra,

melyek között nyílt tanácskozás keretében került terítékre a Madách Imre Művelődési Központ vezetői pályázatának elbírálása. A többedszer kiírt pályázaton ezúttal egyetlen jelölt indult - a
dunakeszi József Attila Művelődési Központ egykori
igazgatója - akinek meghallgatása, terveinek megismerése után titkos urnás voksolással döntöttek pályázatáról a képviselők. A képviselők közül nyolcan szavaztak,
ám csak heten támogatták
a jelöltet, így noha a pályázat érvényes, de eredménytelen lett. Ezért a testület
megegyező tartalommal ismét kiírta a pályázatot, egyben a polgármester felkérte
a szakbizottságokat, vizsgálják meg egy esetleges szervezeti struktúraváltozás - akár
intézményi összevonás útján
- lehetőségét.
A Szerk.
Fotó: KesziPress
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EURÓPA FESZTIVÁL VÁCOTT
A Vén Európa című dal is felcsendült

Többségében helyi és környékbeli előadók, művészeti csoportok szórakoztatták a közönséget szombaton a váci főtéren a hagyományos majálison, amelynek hazánk uniós csatlakozása óta, tehát már tizedik éve Európa fesztivál az elnevezése. Több száz érdeklődőt vonzott a jubileumi rendezvény, amely igazán ideális időjárási körülmények között kezdődött, és bár a fináléra, Varga Miklós és a Band koncertjére beborult, s végül már zuhogott az eső, mégis nagyon sokan
az utolsó akkordig kitartottak.

A

délutáni programban kisebb
és nagyobb táncosoké volt a
főszerep. A sort a ZumbaKid
csoport apróságai kezdték, az óvodás és kisiskolás korú gyerekek
nagy sikert arattak, a közönség soraiban megannyi büszke szülővel
- hosszan tartó tapssal jutalmazta produkciójukat. Nem maradtak
el mögöttük a Dynamic Táncstúdió tagjai sem, ők is igazán lendületes és látványos előadással rukkol-

fel, s természetesen új dalokat is
szereznek.
A Varga Miklós és a Bandben
az énekesnek két váci zenész- és
szerzőtársa is van, billentyűsként
Retzler Péter ("civilben" a Váci
Városimázs Kft. ügyvezető-igazgatója), vokalistaként és egyben szövegíróként pedig Toldi Tamás erősíti a csapatot.
A szombati koncerten a közönség
zöme szinte minden számot együtt

tak elő. Végül a Silverstar Művészképző Iskola növendékei következtek, a toplistás friss slágerekre készített ötletgazdag koreográfiákat
mutattak be, nekik is méltán kijárt
a hangos tetszésnyilvánítás.
A folytatásban a váci és Vác környéki fiatalokból álló House of
Grooves lépett színpadra, a 70-es
évek nagy slágerei csendültek fel
előadásukban modernül újraértelmezve, afféle zenés időutazásra ka-

énekelt Varga Miklósékkal, a műsorból természetesen nem hiányozhatott a Vén Európa című sláger
sem.
Ribáry Zoltán

Fotó: KesziPress

lauzolták koncertjükkel a közönséget.
A szervezők igazi nagyágyút hívtak meg a program sztárvendégének: Varga Miklós már hosszú évtizedek óta a legnépszerűbb hazai
előadók közé tartozik, s számos
örökzöld sláger fűződik a nevéhez.
Sokaknak az István, a király című
rockopera főszereplőjeként ismert
elsősorban, de pályafutása során
legalább féltucat zenekarnak volt
a frontembere, mígnem szólókarrierbe kezdett, amelyben a színház
szintén fontos szerepet tölt be. Jelenleg is számos darabban játszik,
miközben rendszeresen koncertezik, a Band nevű formációval lép

DUNAKESZI CSALÁDI NAPOK: MÁJUS 1–4.
Nagyszerű programok-nagyszámú érdeklődés

Négy nap, hat helyszínen és számtalan program várta a dunakeszieket május 1-4. között.
A tavaszi hosszú hétvége remek alkalmat kínált
arra, hogy családok, barátok együtt töltsenek
néhány jó hangulatú napot a szabadban.

I

dén május első napjain
majálissal, sportnappal,
utcabállal és városi Anyák
napi programmal várta az önkormányzat a város polgárait, akiket arra biztatott, hogy
mozduljanak ki otthonról és
legyenek részesei a tartalmas
programoknak.
Dunakeszi Város Önkormányzata invitáló felkérését több ezren fogadták el,
akik május elsején – idén
először a Duna-parti Katonadombon – kulturális programok sokaságát élvezhették.
A látványos bemutatók, zenei produkciók mellett volt
futóverseny, a vendégsereg
megízlelhette a gasztronómia ínyencségeket, a gyermekek élvezhették a játékok nyújtotta élményt. A színes majálisozó forgatagban
ott volt dr. Tuzson Bence
országgyűlési képviselő és

Családi programok a Duna-parti korzón

Erdész Zoltán alpolgármester is. Az est záró produkciójaként a Back II Black koncertjén szórakozhatott a
nagyérdemű, akit a műsor
előtt köszöntött Dióssi Csaba polgármester.
Másnap a sporté volt a főszerep. A ragyogó napfényes időben megtelt a sportolni vágyókkal a Magyarság sportpálya és a Dunapart, ahol a négy napos rendezvény első két napján több
százan szálltak sárkányhajóba, hogy "belekóstoljanak" a
Dél-kelet Ázsiában már több
ezer éve népszerű sportág va-

rázslatos világába. Már kora
délelőtt megtelt a sportolni
vágyók sokaságával és a városban működő egyesületek
versenyzőivel a megújult Magyarság Sportpálya, melyen
éppen egy éve avatta fel az
önkormányzat a nagy népszerűségnek örvendő BMX
pályát. A bátorsággal, ügyességgel és nem akármilyen fizikai állóképességgel felvértezett fiatalok hódoltak a sokak által elismert sportszenvedélyüknek. Dunakeszi másik büszkesége, a repülőtér
egésznap fogadta azokat,
akik az önkormányzat és a
MALÉV Repülő Klub együttműködésének köszönhető-

Lufiosztás
a Katonadombon

en ötven százalékos kedvezménnyel gyönyörködhettek
a fellegek magasságából Dunakeszi, a Horányi sziget és a
Duna látványában.
Az Együtt a Város programsorozat harmadik napján a Duna-parti Korzón zenészek, gyermekprogramok,
sok-sok játék és az éttermek,
fagyizók gazdag kínálata
várta a dunakeszieket. Egyvégtében hömpölygött az érdeklődők sokasága a Korzón,
akik kora este még élvezhették a Sixtones acapella énekegyüttes műsorát, de a nap
záró programját, a Madarak

együttes koncertjét sajnos
már „elmosta” az eső.
A négy napos rendezvény
sorozat a legszebb, legbensőségesebb programmal, az
Anyák napi műsorral zárult,
melyről külön tudósításban
adunk hírt e lapszám hasábjain. Akik részt vettek a Dunakeszi Családi Napok négy
napos rendezvény sorozatán,
azok minden bizonnyal elégedett jóérzéssel mondhatják: Jó volt együtt lenni!
V. I.
Fotó: Katona M. István
Vörös István
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DR. TUZSON BENCE: „A képviselőség
nagy megtiszteltetés és felelősség nekem”
Pest megye 5. számú választókerületében az országgyűlési képviselő választáson győztes dr. Tuzson Bence (Fidesz-KDNP) április 17-én hivatalosan átvette képviselői megbízólevelét dr. Pál Lajostól, a választási bizottság elnökétől a dunakeszi József Attila Művelődési Központban rendezett ünnepségen

A

z ünnepi esemény résztvevőit Dióssi Csaba Dunakeszi
polgármestere köszöntötte, aki sok szeretettel gratulált
az országgyűlési képviselői székben őt
követő dr. Tuzson
Bencének. Dióssi
Csaba elismeréssel beszélt
arról a munkáról, aminek köszönhetően dr.
Tuzson Bence nagy fölén�nyel elnyerte a
képviselői mandátumot.
A volt országgyűlési képviselő
úgy fogalmazott,
hogy az ő életében most lezárul
egy rendkívül felemelő négy éves
időszak, amikor a
Parlamentben dolgozhatott. – Meggyőződésem, hogy
egykoron majd a
történelemkönyv-

ben úgy jelenik meg
ez a korszak, mint
Magyarország megreformálása, átalakítása – mondta Dióssi
Csaba. Majd arról beszélt, hogy az általuk megalkotott törvény 199
főre csökkentette az országgyűlési képviselők
számát, és arról is döntöttek, hogy a politikusnak választania kellett; országgyűlési képviselőként
vagy polgármesterként kívánja szolgálni
választóit. – Én a polgármesterség mellett
döntöttem, a képviselői stafétát átadom dr.
Tuzson Bencének, aki
méltóképpen folytatja
azt a munkát, amit megkezdtük az elmúl négy
évben a magyar Országgyűlésben.
Dr. Pál Lajos, a válasz-

tási bizottság elnöke bejelentette,
hogy az 5. számú választókerületben az országos átlagnál lényegesebben többen járultak az urnákhoz. Közel hatvanezer ember adta
le szavazatát. Rendkívüli esemény
nem történt. Köszönetet mondott
a „versenyben” induló valamen�nyi képviselő-jelöltnek, akik ringbe
szálltak a győzelemért. Az elismerés hangján beszélt a választási bizottság tagjainak, a választási iroda munkatársainak tevékenységéről, és a szavazókörökben dolgozó
emberekről, akik „hihetetlenül sok
munkát” végeztek.
Dr. Pál Lajos gratulált dr. Tuzson
Bencének, aki 24 344 szavazattal
nyerte el a képviselői mandátumot,
azt kérte tőle, hogy a húsvéti üzenetet mindig tartsa szem előtt. – Ha
így cselekszik, meggyőződésem,
hogy hibázni nem fog – mondta a
választási bizottság elnöke, aki ezt
követően átadta dr. Tuzson Bencének az országgyűlési képviselői
megbízólevelét.
A választókerület új országgyűlési képviselője felemelőnek nevezte a pillanatot, amikor átvehette a megbízólevelet. – Mérföldkő
az életemben – mondta, hozzáté-

Dr. Tuzson Bence és
Dióssi Csaba
ve: - Az embernek meg kell állni, el
kell gondolkodni… Nagyon fontos,
hogy ezeket a pillanatokat megéljük! – hallhattuk dr. Tuzson Bencétől, aki elsőként feleségének mondott köszönetet, amiért az egész
választási kampány során mellette
volt, támogatta. Elismeréssel szólt
mindazokról, akik munkájukkal
hozzájárultak győzelméhez.
Dr. Tuzson Bence kijelentette:
„képviselőség nagy megtiszteltetés és felelősség nekem, amelynek
meg akarok és hiszem, hogy meg

is fogok felelni! Fontosnak tartom
az ország és a nemzet felemelkedésének képviseletét. A választókerületben a részletekig szeretnék
minden problémát, feladatot megismerni, és elősegíteni a megoldásukat. Hiszem, hogy a megvalósítás
során ezeken a célokon változtatni
nem szabad, legfeljebb az eszközökön!” – hangoztatta dr. Tuzson Bence, Pest megye 5. számú választókerületének új országgyűlési képviselője.
(Vetési)

EP-választás:
Sajtóközlemény
megállapították ÉJSZAKAI MUNKAVÉGZÉS LESZ A VÁCI
a politikai reklámidőt VASÚTÁLLOMÁS FELÚJÍTÁSA KAPCSÁN

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) döntött Európai Parlament magyar tagjainak a 2014. május 25-i választásán
listát állító jelölőszervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló közszolgálati műsoridő felosztásáról.

A

választási eljárásról szóló törvény szerint az EP-választást
megelőző kampányidőszakban a
listát állító pártok politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló időtartam 300 perc.
Az NVB 8 listát vett nyilvántartásba az EP-választásra, ezek a
következők: Magyar Szocialista
Párt, Seres Mária Szövetségesei,
Fidesz-KDNP, A Haza Nem Eladó
Mozgalom Párt, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a
Politika, Együtt-PM, Demokratikus Koalíció.
A nyolc listát állító jelölőszervezet listánként 37 perc 30 másodperc időtartamban teheti közzé
politikai reklámját a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt. és
a Magyar Rádió Zrt. médiaszolgáltatásában.
A jelölőszervezetek rendelkezésére álló időtartamot közszolgálati médiaszolgáltatóként egyenlő
arányban kell felosztani. Ez alapján a három lineáris médiaszolgáltatást nyújtó közszolgálati médiaszolgáltató egyenként és pártlistánként 12 perc 30 másodperc
időtartamban köteles közzétenni
az országos pártlistát állító jelölőszervezetek politikai reklámjait.

A

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásának
keretén belül, tavaly nyáron
elindult a váci vasútállomás korszerűsítése. A kivitelező a héten
több éjszaka vágányszabályozási
munkálatok fog végezni.
A nagygépes vágányszabályozást
a vállalkozónak hétfő, kedd, szerda és vasárnap éjszaka kell lefolytatnia, aminek során az újonnan
épített vágányokat a tervek szerinti végső állapotába állítja be a géplánc. Az elővárosi vasúti vonalak
közül a váci az egyik legforgalmasabb, így a munkavégzéshez szükséges teljes vágányzárat és feszült-

A határozat ellen három napon
belül lehet felülvizsgálati kérelmet
benyújtani a Kúriához.
MTI

RUHANEMŰ
JAVÍTÁS

Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, a zöldséges piacnál.)

• Nadrág, szoknya, ruha felvarrás • Eredeti aljas, koptatós nadrág felvarrása • Cipzár csere • Átalakítás • Kiengedés, szűkítés • Stoppolás • Függönyök, sötétítők,
ágyneműk szabása, varrása.

Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679
Nyitva: Hétfő, kedd: 09.00 – 17.00
Szerda: Szünnap, Csütörtök, péntek:
09.00 – 17.00 Szombat: 09.00 – 12.00

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

ségmentes állapotot a MÁV Zrt.
csak éjszaka engedélyezi. A szabályozásra váró vágányokon a vasúti
forgalom várhatóan nyáron indulhat el. Az új vágányok forgalomba
helyezésével egyidejűleg az új, biztonságos „D” jelű magasperon átadása is nyárra tehető.
Az éjszakai munkavégzés fokozott zajterheléssel jár, ezért kérjük
a lakók megértését és türelmét.
További információért kövesse a
www.facebook.com/nifzrt oldalt.
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EZREK A SZŐDLIGETI FLOCH-PUSZTÁN
Nagy siker volt a mezőgazdasági szakkiállítás

A

Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium váci Táncsics
Mihály Mezőgazdasági Szakképző Intézet, Gyakorló Tangazdaság hatalmas területét április 26-án kicsik és nagyok soksága lepte el, akik
testközelből ismerkedhettek
az állattenyésztés szakszerű
formájával, a mezőgazdasági gépek patinás és korszerű
típusaival. A tapasztalt szakemberek órákon át diskuráltak a mezőgazdasági gépek
fölött. A kicsik számára egy
életre szóló élményt jelentett, hogy megsimogathatták
a békés szarvasmarhákat és
juhokat.
Idén is látványos programok, bemutatók, fogat- és
díjugrató versenyek, kutyabemutató látványát élvezhették az érdeklődők. Sikert

Ezrek dacoltak a szeszélyes, esős időjárással, akik mit sem törődve a természet vissza-visszatérő
csapadékban bővelkedő "áldásával" tekintették meg a 14. Regionális Mezőgazdasági Szakkiállítást
a sződligeti Floch-pusztán.

arattak a díszes ruhában parádézó váci huszárok, akikhez fogható elismerés és taps
fogadta a dunakeszi Horze
Áruház lovas ruha kínála-

tát bemutató diák modellek
színpompás produkcióját.
Ezúttal sem maradhatott ki
az egész napos műsor kínálatból a néptánc együttesek

és énekkarok színes folklórműsora. Természetesen volt
főzőverseny, borbemutató és
bírálat is. A kulináris élvezetek és bemutatók mellett a

Kovács Cselgő a 14. váci
diákpolgármester
Moravcsik Angéla, Deguly Szilvia és Berta Máté alakítanak diákönkormányzatot
Idén immár 14. alkalommal rendezték meg – a Föld Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódva – a váci
diákpolgármester választást. A közel ezeréves nagyhírű város négy középiskolájának csapatai és polgármester-jelöltjei szálltak ringbe, hogy a környezetvédelmi és kommunikációs versennyel tűzdelt viadalon elnyerjék a győztest megillető pálmát.

Á

prilis 23-án már kora
délelőtt vidám fiatalok
hangját visszhangozta
a Március 15. tér, akiket a látványos bemutatkozó programok előtt Fördős Attila polgármester köszöntött. A város első embere így szólt a fiatalokhoz:
– Ma immár 14. alkalommal választotok diákpolgármestert, és hát had mondjam el, hogy a tavalyi választás nagyon jól sikerült,
mert Bretus Borival nagyon
jól tudtunk együtt dolgozni. Többek között neki köszönhető, hogy itt a főtéren
ma már van internet elérhetőségi lehetőség. Tervezés
alatt vannak a kerékpár tárolók, idén ez is megvalósul.
Nagyon sok olyan programot
szerevezett, aminek, gondolom, nagyon sokan örültetek
– fogalmazott Fördős Attila,

aki a Föld Napja rendezvény
jelentőségére utalva így folytatta gondolatait: - Egy pillanatra csak azon kellene elgondolkodni, hogy az emberiség a mostani szaporulatával, ha így halad, meddig
tudja a környezetét megfelelő módon fent tartani és hol
van az a határ, amikor ki kell
mondani, hogy paradigmaváltásra van szükség.
A zenés, táncos bemutatkozó programok után a Városháza dísztermében folytatták
a versengést a négy iskola tanulói és a diák polgármesterjelöltek: I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolát
Moravcsik Angéla, a Pikéthy
Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolát Deguly Szilvia
Zsuzsanna, a Madách Imre
Gimnáziumot Berta Máté,
a Boronkay György Műszaki Középiskolát Kovács Sza-

bolcs Cselgő (képünkön balról a harmadik) képviselte.
A kommunikációs környezetvédelmi versenyen a 10 fős
csapatoknak vidám, a járókelőket megmosolyogtató és komoly szakmai feladatokat kellett teljesíteniük. Nagy volt a
hajtás, mert volt úgy, hogy a
csapatok egyszerre szerveztek utcai zenekart a főtérre, töltöttek ki tesztet a környezetvédelemről, vagy a város történetéről, miközben a
diákpolgármester jelölttel riportot is készített az ESTV.
A 3 órás versenyzés után
Mokánszky Zoltán alpolgármester közös ebédre invitálta
a szervezőket, a versenyzőket
és a csapatok segítőit.
Az izgalmas programokkal tarkított rendezvényt a
nap egyik legfontosabb eseménye, a népszavazás zárta,
ahol a középiskolások sza-

vazhattak a jelöltekre és a
résztvevő iskolák létszámával arányosan vették figyelembe a szavazatokat.
Az összetett versenyt Kovács Szabolcs Cselgő és
„Boronkays” csapata nyerte,
ő lett Vác 14. diák polgármestere. Természetesen a többi jelölt sem maradt ajándékok és díjak nélkül, melyet
Fördős Attila polgármester és
Mokánszky Zoltán oktatásért
felelős alpolgármester adtak
át. A polgármester meghívta
a diákpolgármester kollégáját és a diákönkormányzat leendő vezetőit a másnapi képviselő-testületi ülésre.
A verseny során nem csak
megküzdöttek egymással a
jelöltek, hanem sikerült megismerniük is egymást, lélekben felkészülhettek a közös munkára, melynek elindítását mentorként elvállalta
Bretus Bori leköszönő diákpolgármester és segítő társai, akik az elmúlt évekhez
képest kimagaslóan képviselték a diákságot.
A díjak átadásakor a város
vezetői megköszönték a szervezők és kiváltképp a felkészítő tanárok munkáját, akik
a tavaszi szünetben sem pihentek, hanem a tanítványaikat készítették fel a megmérettetésre.
Bíró György és Barátai –
a rendezvény ötletgazdái - a
verseny
megszervezésével
idén is jelesre vizsgáztak.
A Szerk.

szervezők a szakmai kérdések iránt érdeklődők igényeit
is igyekeztek kielégíteni a falugazdász szakértő válaszaival és tanácsaival.A nap vé-

gére a több ezer látogató jóérzéssel nyugtázhatta, hogy
a 14. Regionális Mezőgazdasági Szakkiállítás gazdag
programja még az "időjárás
felelős" kegyeit is meghódította...
(Vetési)
Fotó:K esziPress

Az ország legjobbjai
között a váci
Táncsics tanulói
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet, PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar szervezésében került sor
ebben az évben is a Kreatív Történelem Országos középiskolai történelem tanulmányi verseny
megrendezésére.

T

öbb mint száz csapat indult a megmérettetésen. Vácról a VM
KASzK- Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola "Ferenc Ferdinánd unokái"
nevű csapata bekerült az országos döntőbe, melyet 2014.
április 11-13. között rendeztek Pécsen. A váci tanulók a
8. helyen végeztek olyan csapatok mögött, melynek tagjai
hetente 4 és 6 órában tanulják a történelmet. Szakképző
iskolában viszont mindössze
heti 2 óra történelem van a
tantervben.
A csapat tagjai: Kárai Tamás, Sziráki Péter, Török
Attila, Hliniczky Dominik.
A négyfős csapatot a történelem szeretete hozta ös�sze. Három éve versenyeznek

együtt a fiúk. Felkészítő tanáruk: Menczler Ágnes.
Az idén az első világháború
volt a kijelölt téma. A feladatok és a verseny különlegessége, hogy a történelem ismerete, az információk rendszerezése és pontossága mellett nagy hangsúlyt fektetnek
a szervezők a kreativitásra,
amely a pontok 40 %-át teszi
ki.
Az értékelés ideje alatt a
versenyzők Pécs történelmi
belvárosával és a Zsolnaynegyeddel ismerkedhettek
meg. A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont földszintjén kiállításon
mutatják be a verseny legjobb alkotásait az érdeklődőknek.
(B. Szent mártoni)
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KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

a DDC Zöld Megoldás-pályázatának segítségével
A váci Piarista Gimnázium növendékei a Duna-Dráva
Cement Kft. 3 millió forintos támogatásának köszönhetően élvezhetik az iskola új, összetett környezeti nevelési programját.

A

Vácott 2011 óta minden évben meghirdetett Zöld Megoldás pályázaton az elismert szakértőkből és a helyi értelmiségből álló bizottság 3 millió forinttal díjazta a gimnáziumi
tanulók
környezettudatos
szemléletének kialakítását
segítő projektet (képünkön).
A program keretében a szelektív hulladékgyűjtésen és
az installációkon kívül gyakorlati oktatásra is sor kerül.
A Piarista Gimnázium diákjai a tervezet megvalósítását
követően szelektív szigeteken
gyűjtik majd a hulladékot és
gyakorló kertekben sajátítják
el a növénytermesztés alapjait, az intézménybe látogató
vendégeket pedig kihelyezett
molinók tájékoztatják a környezettudatos életvitel fontosságáról. A programnak
köszönhetően hosszú távon
az iskolai élet hétköznapi részévé válik a környezettudatos gondolkodás.

– Egy sokkal messzebbre mutató, nagyobb volumenű és befektetésű, átfogóbb
átalakítást igénylő terv kezd
kibontakozni, melyhez ez a
pályázat adja meg a kezdő lökést - mondta Dilong Sándor
műszaki vezető.
A MUNKÁLATOKRÓL:
– Az idei évben készül két
mintaterem.
– Ehhez a mintateremhez
idomulva készül a szelektív
hulladékgyűjtő.
– Készül a kapunál kialakításra kerülő új hulladéktároló, melyben helyet kap még a műanyag- és
papírhulladékgyűjtő konténer is.
– A szelektív hulladékgyűjtés a takarítók szokásait is
átalakítja, ezért elindult az
újfajta takarító kocsik beszerzése.
– A zöldtető kialakítása is elindult. A diákok védelmében

és a kellemes környezetért
nagy, mobil kertek készülnek 200x80x60 centiméteres
faládák formájában. Ezek a
terasz korlátai elé lesznek
helyezve, megakadályozva
az esetleges korláton való átesés lehetőségét. A ládákba
különböző növényeket ültetnek, melyek elé padok kerülnek kihelyezésre.
A DDC nem csak Vácott,
hanem a beremendi gyárának térségében is támogatja
a jó kezdeményezéseket. Villányban a Kikerics Óvoda által sok-sok kisgyerek számára elérhetővé válik az a só- és
fényterápiás szoba, amelynek kialakítására a Zöld
Megoldás keretei között kerülhet sor. A bizottság 1 millió forintot ítélt az óvodának
a feladatra.
Az itt tervezett kiscsoportos foglalkozásoknak köszönhetően mind a Kikerics
Óvoda, mind a terápiás céllal bejelentkező környékbeli óvodák gyermekei lehetőséget kapnak egy egészségesebb és környezettudatosabb jövő kialakítására.
A sóterápia előnyei már

kisgyermekkorban jelentősek lehetnek. Segíti az immunrendszer erősítését, enyhíti az allergiát és hozzájárul a légúti betegségek, így
az asztma tüneteinek csillapításához is.
Fényterápiával összekötve
kiválóan alkalmas a stressz
oldására és a kimerültségérzet javítására.
Siklóson a Táncsics Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskola gazdagodik egy
olyan belső udvarral, amire
igazán büszke lehet majd a
közösség és a diáksereg. Az

élhetőbb környezetért az iskola apraja-nagyja összefogott és a növényesítést saját
kezűleg, a tanárok és a diákok összefogásával valósítják meg, ami nagyban hozzájárul a tanulók környezeti
neveléséhez. No meg ahhoz
is, hogy tiszteljék, becsüljék
a munkát, óvják is a közösség által létrehozott értékeket.
A projekt legfőbb feladata
a külső tér kialakítása mellett, hogy az odaítélt 2 millió
forinttal a környezet szeretetére, tiszteletére, megóvásá-

A MESTER
ÉS TANÍTVÁNYAI

nak fontosságára tanítsa a
diákokat.
A DDC Zöld Megoldáspályázattal a Duna-Dráva Cement Kft célként tűzte maga elé, hogy elősegítse
a beremendi és váci cementgyár környezetében élők által használt közösségi terek,
valamint az infrastruktúra
környezettudatos működését és megfelelő hasznosítását. A DDC így a társadalom
egy széles csoportjának ad
lehetőséget a környezettudatosabb életre és a természeti
környezet megismerésére.

Vízer József műbútorasztalos mester
és tanítványai

Április 14-16. között hetedik alkalommal rendezték meg a Szakma Sztár Fesztivált a
HUNGEXPO területén. Ennek keretében zajlott le a Szakma Kiváló Tanulója, valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntője. Mindkét megmérettetésen 38 szakma országos bajnokát keresték.
Miniszterelnöki
gratuláció

A

leendő bútoripari technikusok közül többen elindultak
az újpesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola végzős tanulói közül és nem várt siker született. Az első három helyezést és
egy ötödik helyet a tanintézményből érték el. A dicsőségben része
volt felkészítő tanáruknak, Hamar Zoltán gyakorlati oktatás ve-

zetőnek, valamint nagyrészt a Gödön élő Vízer József műbútorasztalos mesternek, aki évek óta szoros kapcsolatot tart fenn a szakközépiskolával. A versenyen indulók
kiválasztásában is fontos szerepe volt, s negyedik éve zsűrizi az
elődöntőkön a jelentkezők elméleti felkészültségét és gyakorlati tudását.

Az első három helyezett fiatalemberrel a mester otthonában találkoztunk.
– Szóbeli, írásbeli, számítógépes,
valamint gyakorlati feladatból állt
a döntő – idézte fel az eseményeket Vízer József. – Sokat mondó a
verseny mottója: „A jó szakma felér egy diplomával!” A színvonalas
szakmunkás képzésre a kormány
is nagy hangsúlyt fektet s ennek
jele volt, hogy a döntőn jelen volt
Orbán Viktor miniszterelnök s tőle
vehették át a díjakat az ifjú faipari
technikusok is.
Az első helyezett Rábai László
elmondta, hogy a szülei és nagypapája is szakmabeli, így már gyermekkorában is sokat volt a műhelyben. Szeretett faragni s egyértelmű volt a pályaválasztása.
Piliscsabáról járt be az iskolába,
ahol társaival együtt, túl az érettségin, hamarosan technikusi ismereteikről adnak számot a záróvizsgán. Ő egyébként 12 éve cselgáncsozik, tagja a junior nemzeti
válogatottnak.
A második helyezett Farkas Ete
Domonkos Nagytarcsán él, gyerekkorában sokat jártak erdőkbe kirándulni, s megszerette a fát, mint
megmunkálható anyagot. Egyik
rokonuk asztalos, és nála ismer-

kedett meg a szakmával. A múlt
évi versenyen társaival együtt eljutottak az elődöntőig s elhatározták, idén újra elindulnak. Szabadidejében intarziákat készít és verseket ír.
Molnár Ferenc, harmadikként
végzett, ő a Komárom-Esztergom
megyei Uny községből való. A dédnagyapja s annak felmenői voltak
asztalosok. Az általános iskolai
technika órán dolgoztak fával, ott
szerette meg ezt az anyagot. Ő is
készít intarziákat és farag szabad
idejében.
Mindhárman elmondták, hogy
nagyon hasznos volt számukra a
szakközépiskola, úgy érzik akár az
elméleti akár a gyakorlati tudásukhoz sokat adott az intézmény. De nagyon sokat tanultak Vízer mestertől, és hálával tatoznak neki ezért,
és nem utolsó sorban Tóth András
tanár úrnak, aki koordinálta és ös�szehozta őket a Mester úrral.

– Úgy gondolom, a verseny sikere és természetesen a fiúk példája
is igazolja, hogy a jó szakmunkások rangját, tekintélyét vissza lehet és vissza kell szerezni – mondta a mester. – A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával összesen 18 ezer általános
iskolás látogathatta meg szüleikkel a három napos versenyt kísérő szakmai standokat és ismerkedhettek azok képviselőivel.
Azt is megtudtuk még, hogy a
három fiatalember hamarosan jelentkezik a Sopronban lévő Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki karára. A versenyen a
zsűri elnöke, Molnár Sándor professzor, az egyetem nyugalmazott
dékánja elismeréssel szólt a diákok teljesítményéről, ami számukra komoly biztatást jelent a céljaik
eléréséhez vezető úton.
Katona M. István
A szerző felvétele
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Közös a cél, de más a helyszín:
strandot szeretne Nagymaros
Legyen Nagymaroson strand, ezt sokan szeretnék. A Kerekegylet Közhasznú Egyesület azonban meg van győződve róla, hogy a 100 évvel ezelőtti helyére, a Panoráma parkoló melletti, a város tulajdonában lévő területre kerüljön vissza. Ezt azonban jelenleg is a Nagymarosi Motorcsónak Sportegyesület
használja, akiknek érvényes szerződésük van.

S

zomráky Pál önkormányzati képviselő, a
Kerekegylet tagja már
többször szorgalmazta, hogy
legyen a városnak strandja. Mivel a testület egyetértett vele, megvizsgálták a lehetőséget és elkezdték az engedélyeztetést arra a helyre,
amelyet jelenleg is strandnak
használnak a nagymarosiak.
A nagymarosi testület márciusi ülésére már egy újabb
javaslattal állt elő a képviselő: a strand kerüljön vis�sza arra a helyre, ahol 100
éve működött. Ez az ötletet
azonban már a szakbizottságon sem jutott túl, mivel azt a

területet jelenleg jogszerűen
a motorcsónak sportegyesület használja, akik bérleti díjat fizetnek érte. A grémium
végül napirendre sem vette
a kérdést, mivel nem találta
kidolgozottnak. Hiába érvelt
Szomráky Pál az általa gyűjtött 500 aláírással, a többség
nemmel szavazott.
A Kerekegylet tagja így napirend előtt kért szót, ahol arról beszélt, hogy a nagymarosiak nagy örömére kívánják régi helyére visszahozni
a strandot: „A tervek szerint
bringás és evezős pihenőt, játék- és sportpályákat, mini
kempinget, közösségi tűzra-

kó-helyet, kerékpár- és csónak kölcsönzőt valamint egy
nyári kulturális központot
hív életre az egyesület. Az elképzelés tökéletesen illeszkedik a város zöld-turisztikai
programjához, a strand hozzájárul ahhoz, hogy Nagymaroson a helyiek is nyaralhassanak, és a turisták is otthon
érezzék magukat.” – hangzott
el Szomráky Páltól.
Ezt mondta el azon a fórumon, ahol a Kerekegylet, a
Motorcsónak SE, az önkormányzat tagjain, és néhány
országos médián kívül csak
néhány helyi polgár jelent
meg. Petrovics László pol-

gármester az összejövetelen
továbbra is azt hangsúlyozta, hogy a város képviselőtestülete támogatja a strand
elképzelését és már lépéseket is tett az engedélyeztetésére, de nem ott, ahol a Kerekegylet létre kívánná hozni. Arról is beszélt a fórumon, hogy az elképzelést egy
olyan üzleti tervvel támasztották alá, ami nincs kidolgozva és felszínes, még dönteni sem lehet róla.
A városvezető azzal is érvelt, hogy az a partszakasz
nem az önkormányzaté, nem
szabad fürödni és az iszapos
a talaj, a mostani használó-

B

evezetőjében Fördős Attila polgármester - aki az esemény fővédnöke - bejelentette, hogy a programsorozatnak június 6. és 9. között ad helyet Vác. Nagyon fontosnak nevezte a természet megismerését,
szeretetét és reményét fejezte ki, hogy a váci
központú találkozó nagymértékben színesíti,
gazdagítja a város kulturális kínálatát, elősegíti a váci idegenforgalmat.
Mint azt Tötösné Gados Zsuzsannától, a
Budapesti Természetbarát Sportszövetség
(BTSSZ) elnökétől megtudtuk, a gyalogos turisták több mint két évtizede minden évben
összejönnek barátkozni, beszélgetni, találkozni egymással, versenyezni, és természetesen
megismerni az ország egy-egy táját. A találkozókat mindig máshol tartják, így jutnak el ebben az esztendőben városunkba. Az esemény
két civil szervezet, a BTSSZ és a Pest Megyei
Természetbarát Szövetség (PTSZ) együttműködésével valósul meg – derült ki a város hivatalos honlapján megjelent írásból.
A rendkívül gazdag programban a különbö-

ző hosszúságú és nehézségű gyalogtúrák mellett városismereti verseny, buszos kalandozások és hajókirándulások, kerékpártúrák, vízitúra-kóstoló és egyéb programok, valamint
külön diáktúrák, versenyek várják az érdeklődőket – mondta el többek között a szervezők részéről Zsembáné Trencsényi Gizella
Zsuzsanna, a PTSZ elnöke, Matolcsi György
a BTSSZ főtitkára, valamint Zsemba József, a
PTSZ technikai vezetője. A nevezési díj a váci
lakcímkártyával rendelkezőknek 1000 Ft,
amellyel az összes programon kedvezményes
áron vehetnek részt. Nevezési határidő: április 30. volt. A 18 éven aluliaknak csak jelentkezniük kell, ők ingyen nevezhetnek. A családok 14 év alatti tagjai a hajókirándulásokon
ingyenesen vehetnek részt.
A jelentkezők száma már elérte a hatszáz
főt, a szervezők ezer körüli regisztrálóra számítanak. A központi sátor a József Attila sétányon található parkolóban lesz felállítva.
A programok egy részének létszáma limitált,
ezekre előzetesen jelentkezni kell, és lesznek
szabad csatlakozást biztosító rendezvények.
A programról részletesen a www.btssz.hu,
illetve a www.termeszetbarat.hu olvashatnak
az érdeklődők.
Fotó: KesziPress

a fagyizót, a hostelt. Terveik szerint lenne egy étterem,
egy hamburgeres és még sok
más is.
A fórum után megjelenő
cikkeket sok helyi is kommentálta. Többen is úgy látják, hogy az a hely, amelyért
jelenleg folyik a harc alkalmatlan strandnak, mivel
iszapos. A megépült támfal
miatt pedig a kisgyerekeseknek beláthatatlan a partszakasz. Sokan továbbra is azt
a helyszínt látnák szívesen
strandként, amelyet jelenleg
is fürdőzésre használ Nagymaros apraja-nagyja.
Furucz Anita

Dunakeszi Családi Napok

Pünkösdi turista
randevú Vácott
Idén 21. alkalommal rendezik meg a Gyalogtúrázók Országos Találkozóját. A pünkösdi váci összejövetel alkalmából tartottak sajtótájékoztatót a Városházán.

nak pedig kikötési és bérleti joga van.
– Hosszabb távon megvan
a koncepció, de kitenni az
egyik nagymarosi egyesületet, aki mellesleg 50 éve használja a területet, és soha nem
volt egy fillér tartozása sem,
egy másik egyesület kedvéért, nem tartom igazságosnak- mondta a polgármester.
A Kerekegylet üzleti terve
felkerült az internetre is. Ebben lényegében arról írnak,
hogy a területet nonprofit
módon, közcélúan kívánják
üzemeltetni. Vállalkozások
számára kívánják albérletbe
adni a büfét, a kölcsönzőket,

ANYÁK NAPJA

Ez a nap önmagában is ünnep. A szeretet virágaival, örömszavakkal,
tisztelettel, öleléssel köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat.
Ők tudják, hiszik, hogy a hála nem
egy napos, még akkor sem, ha akadnak hosszabb-rövidebb gondterhelt napok. De mindezeken túltesz a mindennapok biztonsága,

E

amit a szó legmélyebb értelmében
nyújthat gyermekeinek.

A turisták körében is közkedvelt Vác megújult főtere

z a nap önmagában is ünnep, de illeszkedett a Családi napok sorozatába is, mint
záró program. Május 4-én, a Dunakeszi
Radnóti Miklós Gimnázium aulájában
az ismert és népszerű Ridikül című tévéműsor házigazdája, Jakupcsek Gabriella vezette
azt a talkshow-t, melyen Szombati Edina ötszörös magyar SQUASH bajnok, Molnár-Jancsik Beáta, a Humán Szolgáltató Központ megbízott vezetője, (mindketten városunk lakosa)
valamint Erős Antónia műsorvezető beszélgettek az anyaság, a gyermeknevelés örömeiről
és gondjairól. Nemegyszer a közönség körében
derűt fakasztóan beszéltek a párválasztásról,
családalapításról a gyermekvállalás felelősségéről. Szóba került az is, hogy a társadalomban, vagy éppen a munkahelyeken mennyi-

re tolerálják a kisgyermekes édesanyákat.
A beszélgetés utolsó harmadában a Ridikül hagyományainak megfelelően férfi vendéget, jelesül Dióssi Csaba polgármestert kérték színpadra, akiről köztudott, hogy négy gyermekes családapa. Elmondta, hogy felesége, Edina vállalta az otthoni gyermeknevelést. Szóba
került, hogy a városi népesség robbanásszerű
növekedése magával hozta a gyermekszám, ezzel együtt a bölcsődei, óvodai férőhelyek iránti
igények megnövekedését. Ezt a helyzetet folyamatosan törekszik megoldani az Önkormányzat, segítve azokat az édesanyákat, akik kisgyermekeik nevelése mellett szeretnének munkát vállalni.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Életfával gazdagodott
a Pannónia Ház udvara

A Nagyon Ütősök, ifj. Fazekas László és Kovács Péter virtuóz játéka foglalta keretbe azt a bensőséges hangulatú május 3-i ünnepséget, melyen Fördős Attila polgármester felavatta a gödi keramikus művész, Vertel Andrea Életfa alkotását, amit Vácnak adományozott.

A

Papp László, Vertel Andrea és Fördős Attila

nemzetközileg
elismert alkotóművész tavaly októberben már
megajándékozta a váciakat a Pannónia Ház kertjében berendezett állandó ki-

állításának színes, életvidámságot kölcsönző Tündérkert szobraival. A több
méter magas életfa a művészetek otthonául, „kincsestáraként” szolgáló épü-

let falán került elhelyezésre.
– A négy őselem, a föld, a tűz,
a víz és a levegő folyamatos
játéka elevenedik meg szemünk előtt ebben az alkotásban – hangsúlyozta Vác
város polgármestere Vertel
Andrea Életfa című alkotásának avató ünnepségén.
Fördős Attila felelevenítette, hogy a művésznő édesapja az a Vertel József grafikusművész volt, aki évtizedeken
keresztül bélyegeket tervezett. Vertel Andrea már kiskorában is rajzokban fejezte
ki gondolatait, művészi pályáját neves művészek alapozták meg középiskolai tanulmányai során, majd azt
követően is. Rajzolni attól
a Bálványos Hubától tanult,
akire Kardos Tibor szobrászművész is sokat hivatkozott.
Miután a város polgármestere a jelenlévőket még az égetési technikák kulisszatitkaiba is beavatta, megismertette az alkotás folyamatával Vác városa nevében megköszönte a művésznőnek azt
az önzetlen szép gesztusát,
hogy legújabb alkotása is a
Pannónia Házban kerülhetett elhelyezésre.
Ezt követően Papp László, a Pannónia Ház művészeti gyűjteményének kurátora szólt az egybegyűltekhez,
aki elmondta, hogy elődeikhez hasonlóan jó néhány váci

társával együtt alkotó tevékenységükkel tovább szeretnék gazdagítani az ezeréves
várost. Olyan értékek megalkotásán munkálkodnak,
melyeket reményeik szerint
az utókor is méltónak tart
majd megőrizni, ápolni. Mint
mondta, az Életfa megalkotása valóságos küzdelem volt,
a több mázsa agyag megformálásán át a falra való felhelyezéséig. – Az Életfa elkészítése Vertel Andreához hasonlóan számunkra is büszkeség, amit reményeink szerint nemzedékek csodálnak
majd. A művészeknek egyszerűbb dolga van, ha örök
életről beszélünk. Íme, itt
van az örök élet titka, hiszen
nemzedékek fognak ebben
az alkotásban gyönyörködni – zárta gondolatait Papp
László, aki a város művészeti értékei közé sorolta azt a
világhírű MADI kiállítást is,
melyet már megtekinthet a
közönség a Városházán.
Majd a jövő terveiről szólva még megemlítette, hogy a
Pannónia Ház egyik üresen
álló falán a Váci Világi Vigalom idején egy, Mária Terézia váci látogatására emlékező harminc méter hosszú
freskót, Garai Nagy Norbert
festőművész alkotását avatják fel.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A "MŰVÉSZKEDŐ" FOTOGRÁFUS

Cseledy András fotográfus képei a természet és az alkotóember szellemi és kétkezi munkája révén született alkotás szépségét, a születés és az elmúlás között feszülő időhorizont útjelzőiként szolgáló mérföldköveket örökíti meg a kortársak és jövőbeni örökkévalóság számára.

A

váci Városházán tevékenykedő kommunikációs munkatársról csak kevesen tudják,
hogy a nyakában díszelgő fényképezőgép nem csak munkaeszköze, hanem több évtizedes hobbijának féltett „alkotótársa” is. Cseledy András
másik „védjegye” az az öltözködési
stílus, amely hazánkban leginkább
a neves rendező, Horváth Ádám révén vált követendő mintává. A fotóművész tárlata – melyet Fördős Attila polgármester nyitott meg – a váci
Madách Imre Művelődési Központban tekinthető meg. Cseledy András
alkotói kiteljesedésének kezdetéről
így vallott a Dunakanyar Régiónak:
– Igazán korán, már tizenegy éves
koromtól fotózom, első gépem egy
tükörreflexes fényképezőgép, a Zenit B volt, majd Praktika gépeim
voltak, többek között volt Pentacon
six gépem is. 1972-ben csatlakoztam
a Magyar Posta fotóköréhez, majd
1979-től az általam alapított TIG fotókör vezetője voltam egészen 1988ig. A TIG rendelkezett saját laborral,
a közösség keretein belül neves fotóművészekkel tartottunk tanfolyamokat a fotózásról és a laborálásról –
idézte fel a hőskort.
Majd arról mesélt, hogy a nyolcvanas évek elején belépett a Budapesti Fotókörbe is. 1977-től rendszere-

Dr. Beer Miklós, Cseledy András és fia
sen szerepelt a lengyelországi Vénus
Nemzetközi Akt- és Portréfotó Kiállításon és versenyen.
Számtalan saját és csoportos kiállításon is bemutatkozott Magyarországon és Lengyelországban egyaránt.
– Tanítómesteremnek Gink Károly fotóművészt tekintem, akit 1975ben ismertem meg. Számtalan fotókiállítást és versenyt rendeztem a
70-es évek végén és a 80-as években.
A 1980-tól Mamiya és Olympus kamerával fényképeztem egészen 2012ig. A 80-as években különböző la-

poknak készítettem fotókat, emellett
eseményfotózással foglalkoztam. A
90-es években a reklámfotó-készítés került a fókuszba. Aztán a 2000es években újból az események megörökítésével foglalkoztam.
Váchoz 1985-től került igazán közel, amikor a Pest megyei diafotóversenyt megnyerte.
– Valamennyi díjam közül ezt szeretem a legjobban, mert olyan témával nyertem, ami az elmúlt rendszerben nem volt támogatott – mondta
büszkén a fotóművész.
Alapító tagja a váci Forte Fotó-

klubnak és rendszeresen részt vesz
a közösség által szervezett kiállításokon.
A Forte Fotóklub Vác névből a Forte név különösen közel áll a szívemhez. Amire büszke vagyok, az az,
hogy fiam is tagja a klubnak és tizenkét éves kora ellenére három éve fotózik. Eddig minden klubkiállításon
szerepelt egy vagy több alkotásával.
A most megrendezett tárlaton is bebizonyosodik: a fényképezés ma,
amikor szinte már csak digitális kamerákat használnak az emberek, lehet művészet.
Cseledy András képeinek bemutatása közben szeretetteljes szenvedél�lyel beszél arról, hogy ars poeticája a
szépség megörökítése és közvetítése
az emberek számára. – Az én mondanivalóm, hogy a világ szép. A világból
a szépet vegyük észre, azt helyezzük
a fókuszba. Ebből a szépségből építkezzünk és merítsünk erőt a nehézségek legyőzésére. Fotózni mindent
szeretek, ami szép. Fotográfusnak
tartom magam, aki, ha kedve tartja,
művészkedik – teszi hozzá, miközben elmondja, hogy nagy öröm számára, hogy a polgármester úr mellett
dr. Beer Miklós váci megyéspüspök
atya is megtisztelte érdeklődésével a
kiállítását.
Vetési Imre
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A váciak
együttműködése
a kézilabda akadémiával

Április 29-én a váci Városháza dísztermében került aláírásra az az együttműködési szerződés, amely a Nemzeti
Kézilabda Akadémiát (NEKA) működtető Magyar Kézilabda Szövetség és az NB I-es Váci Kézilabda SE utánpótlásneveléssel összefüggő kapcsolatának alapját képezi.

A váci kézilabdasport első bajnoki címe

Tavaly junior kupagyőzelem,
idén ifi aranyérem

Mint ismeretes, Győr és Veszprém mellett Vác a harmadik olyan magyar vidéki város, ahol női és férfi vonalon is élvonalbeli kézilabda együttes található. Hogy hosszú távon is reménykedhetnek a Nemzet Sportvárosában a sportág sikereiben, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény: az ország legjobb női ificsapata a váciaké!

A

város női kézilabdasportjában már esztendők óta
igen színvonalas utánpótlás
nevelő munka folyik. Nyári József utánpótlás vezető,
Ottó Katalin edző és segítője Wiezl István irányításával az előző sorozatban junior kupát nyert a váci hölgykoszorú, a bajnokság során
pedig az ifikhez hasonlóan
bronzérmet szerzett.
Az ifik idén is alaposan kitettek magukért. Az alapszakasz után a győriek mögött
két ponttal lemaradva kezdhették a felsőházi rájátszást
(1-4. hely). A gödöllői torna
első napján két fölényes győzelmet arattak a mieink. Erő-

sen tartalékos felállásban –
javarészt serdülő korú játékosokkal – is 32-25-re verték a Fradit, majd 34-25-re a
Debrecent.
A döntőre pénteken délelőtt került sor. A mieink
számára az ezüstérem már
biztos volt, a győzelem pedig
az aranyérmet jelenthette. A
csapatot elkísérő váci drukkerek várakozásának megfelelően az ország két legerősebb ifi csapata színvonalas, nagy csatát vívott és
az utolsó pillanatokig kiélezett harcban dőlt el a bajnoki cím.
A kézilabdasport történelmében először a váciak javá-

ra! A szünetben ugyan még
két találattal a világ egyik
legerősebb utánpótlás bázisával büszkélkedő Rába-partiak álltak jobban (14-12), de
aztán a rendkívül nagy szívvel küzdő váciak utolérték
ellenfelüket. Néhány pillanattal a befejezés előtt - 2121-es állásnál, amely az ellenfél sikerét jelentette volna… - jogos hétmétereshez
jutott csapatunk és Németh
Kittinek nem remegett meg a
téttől a keze. Győzött és bajnok lett a váci női ifi együttes!
A mindent eldöntő találkozó váci játékoskerete (zárójelben a dobott gólok/he-

tesből): Bató Lili, Bodó
Leticia, Fabó Kamilla Márta, Hámori Konszuéla (2),
Hansághy Beatrix (2/1),
Helembai Lilla, Katona Flóra (4), Kovács Dorottya (2),
Liszka Rebeka Erika, Nagy
Enikő, Németh Kitti (4/1),
Oláh Kyra (8/4), Paróczy
Sára, Polecsák Patrícia,
Schvart Enikő és Sztranyan
Ágnes. Edző: Ottó Katalin.
Az év folyamán a csapat tagja volt még a jelenleg sérült
Helembai Fanny, Puhalák
Szidónia és Szenes Bettina,
illetve a szezon közben eltávozó Vígh Viktória.
Kereszturi Gyula
Fotó: Fehér János

A

z
eseményen
dr.
Schoffer Attila klubelnök köszöntötte a
megjelenteket, majd Fördős
Attila polgármester méltatta a kézilabdasport szerepét
a Nemzet Sportvárosában, kiemelve, hogy az együttműködés segítségével a tehetséges
fiatalok fejlődése is biztosított lesz.
Ezt követően Mocsai Lajos,
a NEKA főigazgatója részletesen ismertette az akadémiai rendszer céljait, felépítését és működésének jellemzőit. Mint elmondta, a különböző régiós együttműködési alközpontok biztosíthatják
hosszabb távra is a sportág
utánpótlás bázisát. Mintegy
negyedéves előkészítést követően jöhetett létre a váci-

akkal a közös előnyökön alapuló megállapodás. A település kiválasztásában a magas
nívójú sportági jelenlét mellett -Veszprém és Győr mellett Vác a harmadik olyan vidéki város, ahol mindkét nem
reprezentánsai az élvonalban
szerepelnek - lényeges szerepet játszott, hogy a város széles régiós merítési lehetőséggel bír és infrastruktúrája
megfelel az elvárásoknak.
A határozatlan időre szóló
megállapodás aláírásánál jelen volt Vác két alpolgármestere, Pető Tibor és Mokánszky
Zoltán, jegyzője, Deákné dr.
Szarka Anita, valamint a klub
és helyi közreműködő intézmények vezetői.
Kereszturi Gyula
Fotó: KesziPress
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