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Európai Parlamenti választás:
A Fidesz a legnagyobb nyertes,
az MSZP a legnagyobb vesztes
A Fidesz küldheti a legtöbb, összesen
12 képviselőt az új Európai Parlamentbe a május 25-i választás eredményeként. A Jobbik 3, az MSZP 2,
a DK szintén 2, az LMP illetve az
Együtt-PM pedig 1-1 mandátumot kapott – derül ki a vasárnap késő este
kihirdetett adatokból.
Régiónk településein is érvényesült az országos politikai trend,
mindenhol a FIDESZ-KDNP lista kapta a legtöbb szavazatot, míg a Jobbik foglalta el a második helyet.
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Pedagógusnapra
Írásunk a 2. oldalon

Árvízvédelmi
fejlesztés
Nagymaroson
Írásunk a 3. oldalon

"Europarty"
Sződligeten
Írásunk a 4. oldalon

Közel 130 milliós
fejlesztés Sződön
Írásunk az 4. oldalon

Cseh győzelem
az alagi military-n
Írásunk a 2. oldalon

Az Európai Parlament brüsszeli épületének főbejárata

Írásunk a 8. oldalon

A szakemberek jelentős vendégszám
növekedést remélnek a Dunakanyarban
Szezonnyitó sajtótájékoztatón ismertették az idei év terveit a Dunakanyar turizmussal foglalkozó szakemberei Visegrádon. Sztojanovits Kristóf, a Magyar Turizmus Zrt. (MT) Budapest-Közép-dunavidéki Regionális Marketing Igazgatóságának vezetője az idei szezon céljaként határozta meg a vendégszám tavalyi 7-8 százalékos növekedési ütemének fenntartását a régióban.

E

mlékeztetett rá: a Balaton után a budapesti
a második legnépszerűbb belföldi régió, a
Közép-Magyarországhoz tartozó terület pedig az európai uniós forrásokból relatíve alacsonyabb mértékben részesül, így
a kisebb települések számára nehezebb az attrakciófejlesztés.
Sztojanovits Kristóf komoly fejlődési lehetőséget lát a kerekpáros-turizmusban, s reméli, a következő uniós ciklusban legalább
a Budapest-Esztergom kerékpár-

út megvalósul. A kerékpáros turizmus révén a települések „átutazói” státusza is változik, ami jelentős vendégéjszaka-forgalmat
generálhat – tette hozzá. Spányik
Gábor, a Mahart Passnave személyhajózási társaság ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, a társaság betartotta ígéreteit, felújították a dömösi hajóállomást, és
a járat visszakerült a menetrendbe, visszaállt a forgalom a KisDuna-ágban a nyári időszakban
hétvégenként, emellett sűrítették
a szentendrei járatok számát. Az

ügyvezető szólt arról is, hogy a
társaság kihelyezett hajója áll Visegrádon - ugyanilyen kerül Esztergomba -, a hajók a sétajárat
mellett rendezvénytartásra is alkalmasak. A terveket illetően kiemelte, már az idén szeretnék elérni, hogy a nemzetközi Bécs-Budapest szárnyashajó megálljon
Esztergomban és Visegrádon.
Kitért arra is, hogy egy hónapon
belül elindulhat a Passnave kompjárata a dömösi vasútállomáshoz
(a település vasútállomása a túloldalon, a Duna bal partján van).

Az igazgató kiemelte: folytatódik
együttműködésük a Volánbus�szal és a MÁV-val, már az idén
nyáron megjelennek a közös jegyek, így a turisták több közlekedési eszközt tudnak igénybe venni, így a MÁV-nál és a Volánnál is
lehet majd kapni kedvezménnyel
a Mahart jegyeit. Spányik Gábor
beszámolt arról is, hogy elkészült
és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál van egyeztetésen a cég öt
évre szóló fejlesztési terve – adta
hírül a mixonline.hu.
Füri András, a Duna-Ipoly

Nemzeti Park Igazgatóság vezetője az idei újdonságok közül elsőként az ipolyvecei Kihajtás Ünnepről említette, hogy a szürke
marhák kihajtása mellett számos
színes programot kínálnak. Reményei szerint az idén már jelentős szerepet kaphat a közelmúltban megnyílt királyréti látogató
központ, amely hétvégén is nyitva tart. Újdonság lesz ebben az
évben a Dunavirág-túra, amelyen
a kérészek repülését csodálhatják meg a látogatók augusztusban
Tahitótfaluban - tette hozzá.
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EP választás: A Fidesz a legnagyobb nyertes,

az MSZP a legnagyobb vesztes

A Fidesz küldheti a legtöbb, összesen 12 képviselőt az új Európai Parlamentbe a május 25-i választás eredményeként. A Jobbik 3, az MSZP 2, a DK szintén 2, az LMP illetve az Együtt-PM pedig 1-1 mandátumot kapott - derül ki a vasárnap késő este kihirdetett adatokból.

A

z országos névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
8 033 818, szavazóként
megjelent választópolgárok száma: 2 322 982 (28,92 %).
Az érvényes szavazatok száma:
2 313 259 (99,61 %).
Az EP választás eredménye:
FIDESZ-KDNP 1 191 163 szavazat
(51.49 %), JOBBIK 339 501 (14.68 %),
MSZP 252 494 (10.92 %), Demokratikus Koalíció 225 762 (9.76 %),
EGYÜTT-PM 167 012 szavazat
(7.22 %), LMP 115 957 (5.01 %),
A HAZA NEM ELADÓ 12 107
(0.52 %), SMS 9 263 (0.4 %)
A FIDESZ képviselői a mandátumok sorrendjében: Pelczné Gáll Ildikó, Szájer József, Tőkés László,
Deutsch Tamás, Gyürk András,
Gál Kinga, Schöpflin György, Erdős Norbert, Bocskor Andrea, Deli
Andor, Kósa Ádám és Hölvényi
György kapta.
A Jobbik három mandátumhoz
jutott, a párt listáján az első három helyen Morvai Krisztina,
Balczó Zoltán és Kovács Béla
áll.

Az MSZP két mandátumát Szanyi
Tibor és Ujhelyi István kapta.
A DK két mandátumát a végeredmény szerint Gyurcsány Ferenc és
Molnár Csaba szerezte meg, de bejelentették, hogy Molnár Csaba és
Niedermüller Péter megy Brüs�szelbe.
Az LMP egyetlen mandátuma
Meszerics Tamásé.
Az Együtt-PM is egy mandátumot
szerzett, a listavezetőjük Bajnai
Gordon, de az utána következő Jávor Benedek lesz EP-képviselő.
A végleges nevek változhatnak,
ha valamelyik politikus lemond
mandátumáról, és a képviselői helyet megkapja az listán utána következő jelölt.
Régiónk településein is érvényesült az országos politikai trend,
mindenhol a FIDESZ-KDNP lista
kapta a legtöbb szavazatot, míg a
Jobbik foglalta el a második helyet.
A legnagyobb arányban (59.63%)
Nagymaroson szavaztak a kormánykoalíció pártjaira, a Jobbikra
pedig Szobon (21.67%).
Fóton a választók 28,52 százaléka (4 318) vett részt a voksolá-

son. A győztes Fidesz-KDNP listára 2 176 fő (5.42%) szavazott. Második helyen a Jobbik végzett 616
(14.27%) szavazattal. Az MSZP és
a Demokratikus Koalíció egyaránt
452 (10.47%) szavazatot kapott. Az
EGYÜTT-PM 352 választó (8.16%)
támogatását nyerte el, míg az LMPre 230 fő (5.33%) voksolt.
Dunakeszin 31.95 százalék
(10 417 fő) volt a részvételi arány,
a győztes Fidesz-KDNP listára 4
823 fő (46.43 %) szavazott, a Jobbikra 1 341 (12.91%), a harmadik helyen záró Demokratikus Koalícióra 1 230 (11.84%), az EGYÜTT-PM
1 210 voksot (11.65 %) kapott, az
MSZP 914 (8.8%), míg az LMP 762
(7.34%) tudhat magáénak.
Gödön a Fidesz-KDNP listára a választáson megjelent 5 458
(38.23%) polgár közül 2 727 (50.12%)
voksolt. A Jobbikra 755 fő (13.88%)
szavazott, a Demokratikus Koalícióra 569 (10.46%), az EGYÜTT-PM
509 (9.35%), az MSZP 436 (8.01%),
az LMP 399 szavazatot (7.33%) kapott.
Sződligeten is a kormánykoalíció nyert: A Fidesz-KDNP listára 634 fő (48.92%) voksolt, a Jobbik
176 szavazatot (13.58%) kapott, az
MSZP 131 fő (10.11%) bizalmát nyerte el, míg a Demokratikus Koalíció listája 128 (9.88%) fő támogatását. Az EGYÜTT-PM 113 (8.72%), az
LMP 101 (7.79%) szavazatot kapott.
Vácon közel tízezer választópolgár, 9 572 fő (34,91 %) járult az urnákhoz. A Fidesz-KDNP-re 4 707
(49.29%) voksolt, a Jobbikra 1 478
fő (15.48%) szavazott, míg a harmadik helyen záró MSZP-re 1 056 fő
(11.06%). A Demokratikus Koalíció
1 028 polgár (10.76%), az EGYÜTTPM 717 (7.51%), az LMP 477 (4.99%)
választó támogatását nyerte el.
Verőcén 1 122 fő ( 38,89 %) járult az urnákhoz. A Fidesz-KDNP
listára 603 (53.84%), a Jobbikra 210

(18.75%), a Demokratikus Koalícióra 97 (8.66%), az LMP-re 73 (6.52%),
az MSZP-re 68 (6.07%), az EGYÜTTPM-re 57 fő (5.09%) voksolt.
Kismaroson a választópolgárok
közül 781 (43,05 %) vett részt az EP
választáson. A Fidesz-KDNP listára
429 (55.0%), a Jobbikra 104 (13.33%),
a Demokratikus Koalícióra és az
MSZP-re egyaránt 70 (8.97%), az
LMP-re 49 (6.28%), az EGYÜTT-PMre 46 fő (5.9%) voksolt.
Nagymaroson közel negyven,
38,58 százalék (1 519) volt a rész-

több szavazatot: Fidesz-KDNP-re
243 fő (57.58%) voksolt. A Jobbik
listájára 57 (13.51%), az MSZP-re 45
(10.66%), a Demokratikus Koalícióra 38 (9.0%), az EGYÜTT-PM-re 22
választó (5.21%) szavazott. Az LMP
nem érte el az 5 százalékos szintet,
melyre a választók 4.03 százaléka,
17 fő voksolt.
A határ menti városban, Szobon
672 fő, a választópolgárok 29,81
százaléka járult a szavazó urnákhoz. A győztes Fidesz-KDNP listára 354 fő (52.91%), míg a Jobbikra

Voksolás Sződligeten

vételi arány. A Fidesz-KDNP listára 904 fő (59.63%), a Jobbikra 219
(14.45%), a Demokratikus Koalícióra 137 (9.4%), az MSZP-re 99 (6.53%),
az EGYÜTT-PM-re 79 (5.21%) voksolt. Az LMP nem érte el az 5 százalékot, melyre 68 (4.49%) fő szavazott.
Zebegény választópolgárai közül 424 fő (40,00 %) tartotta fontosnak, hogy szavazatával is kifejezze véleményét. Itt is a kormánykoalíció pártjainak listája kapta a leg-

… Hogy pénze
megtérüljön!
Ha fontos Önnek,
hogy vállalkozása hirdetési költsége

145 fő (21.67%), a harmadik helyen
végzett MSZP-re 87 (13.0%) választópolgár voksolt. A választáson induló nyolc szervezet közül a további öt nem érte el az 5 százalékot
Szobon.
Az EP választáson indult még az
SMS és a Haza Nem Eladó néven
bejegyzett szervezet, ám régiónkban egyetlen településen sem érték
el az 5 százalékos támogatottságot.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Ha érdekli mi történik
környezetében, akkor
látogassa honlapunkat is:

megtérüljön, akkor válassza a

Dunakanyar Régió-t,
melyet kéthetente

120 ezren olvasnak!
HIRDETÉSFELVÉTEL:
Tel./Fax: +36 27 353 520
Mobil: +36 30 342 80 32
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com •
keszipress@gmail.com
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Árvízvédelmi fejlesztés
NAGYMAROSON
Befejező szakaszához érkezett a Dunakanyar környezetébe illeszkedő árvízvédelmi fejlesztés Nagymaroson. Az elkészült mobilgát bemutatásának alkalmából tartott sajtótájékoztatót május 14-én
Dr. Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja és Petrovics László, Nagymaros polgármestere.

N

agymaros több évtizede küzd a magas Dunai vízállások miatt
keletkező egyre súlyosabb nehézségekkel.
A megnövekedett árvízszint és az
elöntés gyakorisága miatt a város
belterületének teljes Duna-parti sávja a 12-es főútig egyre gyakrabban víz alá került, amely korábban 10-15 évenként ismétlődött. Az
utóbbi évtizedben, azonban ezek
gyakorisága megnőtt. A védekezési költségek és elöntési károk egyre nagyobb terhet jelentettek a városnak, amely elengedhetetlenné
tette a fejlesztést.
A beruházást bemutató sajtótájékoztatón Tarnai Richárd a kormány dunai árvízvédelmi terveiről elmondta, a víztározók építése
a jó megoldás a fölösleges víz elve-

zetésére és tárolására,
amely egyben a mezőgazdaságnak is
hasznos. Azonban
ahol az évszázad árvize a legnagyobb károkat okozta, mint
például Nagymaroson, erősíteni
kell a gátakat. Ennek eredményeképpen állhatunk most itt
és láthatjuk, hogy 2,5 km
hosszú szakaszon mától, ha szükséges akár 2 nap alatt is felállítható lesz a mobilgát.
A védvonal tervezésénél döntő
szempont volt a korábbi védekezési tapasztalatok felhasználása és a
természeti környezet figyelembevétele. Ez a beruházás olyan mód-

Finn díszpolgárt
választ Vác

Több napirendi pontot is zárt ülésen tárgyalt legutóbbi ülésén
Vác Város Képviselő-testülete. A tanácskozáson született döntésekről a polgármester sajtótájékoztatón keresztül informálta
a lakosságot. Mint kiderült: a képviselők megszavazták a Katedra Pedagógiai Díj és a „Vác Városért Egészségügyéért” kitüntetések díjazottait, de többek közt döntöttek a Bölcsődék
és Fogyatékosok Intézménye vezetőjéről is. Vác város díszpolgári címét idén polgármesteri előterjesztésre Järvenpää nyugalmazott lelkésze kapja.

F

ördős Attila polgármester május 22-én sajtótájékoztatón ismertette az
aznapi zárt ülés döntéseit. Elsőként a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének igazgatói
pályázatát bírálták el, mely szerint Farkas Líviát választották
meg erre a posztra öt évre, majd
a városi díjak odaítéléséről adott
tájékoztatást a polgármester.
Fördős Attila bejelentette,
hogy a Katedra Pedagógia Díjat Kiss Péterné, Kocsi Károly,
Jámborné Skripeczky Mariann,
Pénzes Adrienn, Gálné Harangozó Mária kapta a testület döntése alapján. A „Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért” közösségi díját a Váci Mentőszolgálat
érdemelte ki.
A „Vác Város Egészségügyéért” kitüntetést idén Dr. Újhelyi
László gyermek háziorvos kapja, de döntés született a település
díszpolgári címéről is.
- Az első testvérvárosunk,
Järvenpää idén 30 éve testvérvárosunk. Megkeresés érkezett az
evangélikus egyházközösség részéről, hogy a finnországi testvérvárosunk, ahol szintén nagyon
sok evangélikus él, - sőt Finnországban döntően evangélikusok laknak, az 5 millió lakosból

Farkas Lívia
90 százalék evangélikus – hogy
Jaakko Harjuvaarat nyugalmazott igazgató, főlelkész urat díszpolgárrá válasszuk. Nos, a képviselő-testület jóváhagyta ezt a
döntést – jelentette be Fördős Attila polgármester.
A városvezető szólt arról is,
hogy a képviselő-testület határozata alapján egy Zöldfa utcai lakás bérlő kiválasztási jogát öt
évre a Váci Rendőrkapitányság
kapta.
(Munkatársunktól)
Fotó: Sándor Lajos

jának meghatározását
igényelte, amely a
rendelkezésre álló
költségkeret mellett a minél szélesebb körű védekezést teszi lehetővé, egyben
illeszkedik a Dunakanyar, mint
Országos Kiemelt
Üdülőkörzet környezetébe. A végleges mű-

Dr. Tarnai Richárd

szaki megoldásokat széleskörű
vizsgálatokkal és megvalósíthatósági tanulmányokkal támasztották alá.
A települési értékek figyelembevételével történő fejlesztés eredményeként megvalósul az érintett lakosság 96 százalékban történő bevédése. A védvonal kiépítése
2390 méter hosszban alépítmén�nyel, gáttesttel és mobil elemek kiépítésével történik. Amely a védekezési aknák építését, valamint az

üzemeltetésükhöz 14 db szivattyú
beszerzését, továbbá az eszközök
és a mobil elemek tárolására alkalmas 576 négyzetméter alapterületű csarnok megépítését takarja.
A védekezés alá vont terület teljes hossza 3 fejlesztési ütemre
osztható, amely szerkezetében és
beépítésében is különbözik. A 2
éve megkezdett beruházás befejező fejlesztési üteméhez érkezett.
Pest Megyei Kormányhivatal

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

a váci képviselő-testület májusi ülésről
A váci önkormányzat májusi ülésének napirendi sorában több jelentés és tájékoztató is
elhangzott. Többek között az alábbi fontosabb
döntések születtek, illetve információk kerültek nyilvánosságra:
- A mélygarázs beruházás állami szerepvállalása kapcsán Fördős Attila tájékoztatása szerint ígéretet kapott a város, hogy a kormány megalakulását követően
a témát sürgősséggel tárgyalják majd.
- Egy képviselői kérdésre adott jegyzői válaszból kitűnik, hogy a Váci Szimfonikus Zenekar Egyesület működését jelenleg a Pest Megyei Főügyészség ellenőrzi.
- Mivel a tervezett gördeszka pálya kivitelezését elnyerő pályázó visszalépett, arról új pályáztatás lesz.
- A Köztérmegújítási nívódíj pályázatra a Főutca-főtér II/1. ütem megvalósításával beadott anyag nem részesült díjazásban.
- A szakminisztérium nem járult hozzá, hogy a
Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium
és Kollégium baptista fenntartás alá kerüljön.
- Aláírásra került a Széchenyi utcai ivókút támogatási szerződése, a kivitelezés hamarosan megkezdődik.
- A vasúti pálya mellett lakók 102 aláírással kérték,
hogy a tervezettnél hosszabban, a Baba utca és a Pogányvári köz között is kerüljön megépítésre a zajvédő fal (képünkön). Polgármesteri javaslatra a testület
egyhangúan úgy döntött, hogy a kérést továbbítja az illetékesek felé.
- A 2014. évi Települési Hild János-Díj pályázat elbírálása után a 30 ezer fő feletti települések kategóriájában Vác nyerte el az elismerést.
- 2013. április 1-i kezdő időponttól a Naszály-Galga
Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. végelszámolás alatt áll.
- A Váci Rendőrkapitányság 2013-as tevékenységéről
szóló beszámoló összegzéseként Latorovszky Gábor
alezredes, kapitányságvezető elmondta: a jogszabályokban, vezetői utasításokban és szakmai elvárásokban megfogalmazottak szerint látták el munkájukat.
Ugyanakkor a közbiztonság, a közrend és a polgárok
biztonságérzetének javítása érdekében az idei évre további célokat határoztak meg. A képviselői kérdésekre kapott válaszok után a testület egyhangúan elfogadta a beszámolót, egyúttal köszönetet mondott az elvégzett munkáért.
- A Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. tulajdonviszonyai az alábbiak szerint változnak: 48%: Vác Város Önkormányzata, 16-16 %: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft és Vendégvárók Váci Egyesülete, 10-10 %:
Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete és
Ipolymente Börzsöny Natúrpark Egyesület.
- A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. részére a Deákvári fasor 2. szám alatti területen kb. 700 nm részt hulladékgyűjtő udvar céljára jelöltek ki.
- Katonáné Doman Erika és dr. Bóth János előter-

Latorovszky Gábor
jesztéséhez – melyben alternatív lassítási megoldások
mellett javasolták a deákvári körforgalom megszüntetését – módosító javaslattal élt Kriksz István szakbizottsági elnök. Ennek lényege: a közlekedési felügyelet, és a Váci Rendőrkapitányság javaslatára – a körforgalom fenntartása mellett – mintegy egymillió forintos költséggel sebességkorlátozó (30 km/h) tábla kerül ki, három ágbeli lassító borda kialakítása történik
meg, valamint a közvilágítási oszlop áthelyezésével és
a kétoldali járda megszüntetésével/átépítésével tennék használhatóbbá a körforgalmat. Végül 8 támogató
vokssal ez az elképzelés került megszavazásra.
- Nem kapott támogató többséget az idei vigalomra
benyújtott mintegy 2,5 millió forintos pótfinanszírozás. Így a Váci Világi Vigalom (2014. július 18-20.) szervezésére, lebonyolítására rendelkezésre álló összeg továbbra is 22,5 millió forint.
- Anyagi forrás hiányában a grémium nem tudott
pénzbeli támogatást nyújtani a Kárpátaljai Rákóczi
Főiskola részére.
- Egy korábbi városvezető sajtótájékoztatón bejelentett olaszországi kitüntetésre való jelölés kapcsán
a testület szintén forrás hiánya miatt nem támogatta
az eseményen megrendezendő konferenciára való kiutazást.
Forrás: vac.hu
Fotó: Sándor Lajos
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„EUROPARTY” SZŐDLIGETEN

monstre programsorozat költségeit uniós pályázaton
elnyert forrásból finanszírozta az önkormányzat, melynek sorában helyet
kaptak az önkormányzatokat foglalkoztató közgazdasági, környezetvédelmi,
közigazgatási, szociálpolitikai kérdések mellett olyan
érdekes témák is, mint az
édesanyák és kisgyermekek
helyzete hazánkban. Megvitatták a testvértelepülések
országaiban élő nyugdíjasok
életkörülményeit, az ellátórendszer tapasztalatait is.
A vendégek megtekintették Kerepestarcsa mellett
a Zöld Híd Hulladékfel-dolgozót, majd később a Zöld
nap keretében a Duna-Ipoly
Nemzeti Park szervezésében Ökoturisztika és környezeti nevelés címmel konferencián vehettek részt az
érdeklődők Sződligeten.

dr. Zacher Gábor
- Nagyon izgalmasnak és
értékesnek tartom a rendezvényt, melyen cseh, lengyel,
osztrák barátaink mellett
Csíkszentdomokosról például az alpolgármester és egy
képviselő látogatott el hozzánk – mondta Juhász Béla.
Sződliget polgármestere –
akit a polgármesterek válogatottja és Sződliget labdarúgó mérkőzés szünetében kérdeztük friss élményeiről – elmondta, hogy az
első napokon a szakmai témák megvitatása, a konzultációk kapták a főszerepet
az „Europarty-n”.
- Az előadásokon és a kötetlen beszélgetéseken számos
ésszerű elképzelés és ötlet
hangzott el, melyeket a hétköznapi munkánkban hasz-

Négy ország küldöttsége öt napon át ünnepelt a helyiekkel

A Dunakanyar egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért rendezvényét rendezték a múlt héten
Sződligeten, amely az európai polgárok találkozójának adott otthont. Az „Europarty”-ra négy országból érkeztek vendégek, akik a házigazda sződligetiekkel – és a környező településekről a községbe ellátogató polgárokkal - együtt május 20-tól egészen május 25-ig tartó rendezvény közel
húsz programján vettek részt.

és kulturális sokszínűséget,
a gondolatok és vélemények
szabadságát, a fejlődést és a
nyitottságot elősegítő kapcsolatrendszer erősítését.
- Boldog elégedettséggel mondhatom, hogy jól sikerült az első „Europarty”
Sződligeten. Mindannyian
jól éreztük magunkat, sokat
tanultunk egymástól. Már
most tudom, hogy ősszel
újra benyújtjuk a következő angol nyelvű pályázatunkat Brüsszelnek, mert csak
Európa támogatásával tudunk ilyen színvonalas rendezvényt szervezni – hangoztatta Juhász Béla polgármester.
Vetési Imre
Fotó: Bányavári Péter

nosíthatunk. A szakmai tapasztalatcserék hasznossága
mellett számomra az egyik
legérdekesebb információ az,
hogy Csíkszentdomokoson
az önkormányzati választás lebonyolítása nem a jegyző, hanem a polgármester és
az alpolgármester feladata.
Ez a megdöbbentő tény azzal egészült ki, hogy a Hargita megyei településen főállású az alpolgármester is. Bizonyára sokan tudják, hogy
itt született 1896. augusztus
28-án Márton Áron gyulafehérvári püspök, Erdély nagy
fia, az erdélyi katolikus egy-

Szombat délelőtt sokakat
„ragasztott” a nagy előadóterem székébe dr. Zacher
Gábor főorvos előadása,
aki megrázó őszinteséggel
beszélt a drogok veszélyeiről, a megelőzés társadalmi jelentőségéről. Az Európai polgárok szombati vetélkedője után két napon
át a zene, a tánc, a musical
szerelmesei kedvükre válogathattak a színes és érdekes előadások és műsorok
között. A Katáng együttes
koncertjét a Blues Faters,
majd a Holdviola koncertje
követte.

zül számomra a legfelemelőbb a felújított főtér avató
ünnepsége volt, melyen még
soha nem láttam annyi ember, mint ezen a szép napon
– vonta meg a nemzetközi
találkozó mérlegét vasárnap késő este Juhász Béla
polgármester, aki elkötelezetten támogatja a szakmai

Közel 130 milliós
fejlesztés Sződön

Uniós forrásból újult meg a község óvodája
A megújult és kibővített sződi Csupafül Egységes Óvoda és Bölcsőde épületét
május 18-án ünnepélyes keretek között avatták fel. A fejlesztés közel 130 millió forintból valósult meg, melyből 118 milliót Európai Uniós pályázaton nyert a
település. Az óvoda bővítését a köznevelési törvény változása és a növekvő lélekszám is sürgette Sződön.
ház nagy alakja, akinek emlékére születésének 100. évfordulóján szobrot állítottak
– mondta a polgármesterek
válogatottját erősítő politikus, aki sorolta az izgalmasabbnál izgalmasabb programokat, melyek sorában a
szakmai előadások után a
sport és a kulturális produkciók domináltak.

Az ötnapos „Europarty” a
Dunakanyar egyik legszebb
Duna-parti környezetében
emelkedő szabadtéri színpadján - a Szép Ernő Színház produkciójaként, főszerepben Solti Ádámmal
- Molnár Ferenc: Pál utcai
fiúk musical előadását élvezhették Európa polgárai.
- A sok-sok esemény kö-

A

település óvodája még 2007-ben
költözött a Tabán utcából a Dózsa
György útra. Akkor a beköltözésnek a feltétele volt a bővítés, így annak idején is történt már egy felújítás – adta
hírül az ESTV. Sződ lakossága azonban folyamatosan gyarapodott, ezért a több mint
3000 fős lélekszám szükségessé tette, hogy
az óvodát tovább bővítsék, illetve felújítsák.
Az intézmény most közel 130 millió forintból
született újjá.
- Európai Uniós pályázaton nyertünk
118 millió forintot, melyet az önkormányzat

7 millió forint önrésszel egészítette ki. A beruházási érték 125 millió forint volt, melyet
a képviselő-testület további 2 millió forinttal
egészített ki. Így az újonnan épített és felújított részekben öt helyiség kapott légkondicionáló berendezést – nyilatkozta Hertel László polgármester.
A bővítést követően az intézmény egységes
óvoda és bölcsőde lett, a hét csoportban pedig mintegy 150 gyermeknek tudnak elhelyezést biztosítani.
B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress
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Új református lelkész szolgál Kisvácon
Május 18-án dr. Bogárdi Szabó István püspök - ünnepi istentiszteleten - beiktatta hivatalába-szolgálatába a Vác-Felsővárosi Református Egyházközség új lelkészét, dr. Borsi Attilát. Egy héttel később, múlt vasárnap a kinevezett tiszteletes máris keresztelhetett. És az ünnepi alkalmaknak még
nincs vége, hiszen ezen a hétvégén öt fiatal konfirmál a kisváci templomban.

A

múlt vasárnapi istentisztelet
végén, a gyülekezeti hírekről
szóló tájékoztatásban dr. Borsi Attila egyebek mellett köszönetet mondott a gyülekezet tagjainak
a lelkipásztorrá való meghívásáért, és külön kiemelte mindazok áldozatos hozzáállását, akik a beiktatása
alkalmából bármiben segítséget nyújtottak - a szervezőmunkától a templomdíszítésen át a szeretetvendégségig.
- Ezelőtt egy évtizedig
Majosházán
szolgáltam,
szép emlékekkel gondolok
vissza erre az időszakra. De
nagy örömmel és szeretettel
fogadtam az itteni gyülekezet hívását, és a püspök úrtól kapott kinevezést. Már
négy hónapja itt vagyunk, ez
alapján pedig elmondhatom,
hogy nagyszerű fogadtatásban van részünk itt a családommal - mondta érdek-

Díszvendégek
A beiktatáson a váci önkormányzati- és testvéregyházi vezetők mellett részt vett Harrach Péter,
a választókerület országgyűlési képviselője és
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is.

lődésünkre beiktatása kapcsán dr. Borsi Attila.
Az új lelkész kiemelte,
hogy mindenképp tovább él-

tetik a - szavai szerint ékes
rendben meglévő - korábbi
gyülekezeti alkalmakat, de
természetesen új elképzelé-

seik is vannak szintén lelkész feleségével együtt.
- Egyelőre feltérképezzük a
lehetőségeket, igényeket, és

ez alapján már most biztosak vagyunk benne, hogy a
gyülekezet és a város tágabb
közössége fogadókész újabb
úgynevezett rétegalkalmakra. Énekkarunkat szintén
megélénkítjük szándékaink
szerint, a kórustagok mindenesetre lelkesek, már csak
karvezetőt kell találnunk. És
arról is beszámolhatok, hogy
a testvér-gyülekezeti kapcsolatainkban ugyancsak előreléphetünk, miután nemrégiben megkeresést kaptunk
ezzel kapcsolatban, éspedig a tengeren túlról - sorolta elképzelései(ke)t dr. Borsi Attila.
Ribáry Zoltán
Fotó: Cservenák Péter

BÖJTE CSABA:
a kis Jézus nem nyafogott,
hanem megváltotta a világot
Szombaton rendezték a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót
Több mint negyven éve szervezik meg évente kétszer – tavasszal és ősszel – a
Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A mostani, szombati rendezvénynek két különleges vendége is volt: a dévai árvaház alapítója, Böjte Csaba testvér és Alberto
Bottari de Castello apostoli nuncius.

A

központi téma ezúttal a szegénység
volt. Erről is beszélt többek között
Böjte Csaba, aki reggel 10 órakor érkezett Nagymarosra. Az egybegyűltek hos�szú tapssal fogadták a közismert testvért.
Mint mondta: pár hónappal ezelőtt még nem
hitte volna, hogy itt lesz. Mondanivalójában
Jézus erényeit sorolta fel a közönségnek.

- A kis Jézus egyik jellemző tulajdonsága, hogy nem nyafog. Amikor karácsony estén eljön közénk, képzeljétek el, hogy már
másnap haza is szaladhatott volna sírva
a mennyei atyához, azzal, hogy azt hitted,
ezek várnak? A csudát. Szegény József Betlehemtől Názáretig mindenhol kopogtatott,
de senkinek nem kellettünk, mindenki elküldött. De a kis Jézus nem nyafogott, hanem megváltotta a világot – mondta beszédében.
A nap fakultációkkal folytatódott, majd
szentségimádást tartottak. A gyerekeket a
Duna-parton játékos programokkal várták,
melyen részt vett Böjte Csaba is, aki példabeszédeivel oktatta a kicsiket.
A 16 órára meghirdetett szentmisén
Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius mellett 35 pap is segédkezett. A szertartás elején olaszul köszöntötte a megjelenteket a nuncius, és örömét fejezte ki, hogy
milyen sokan eljöttek. A mise angol és latin nyelven folyt, de a hívek magyarul válaszoltak.
Alberto Bottari de Castello prédikációjában a szegénységről beszélt, melyet ő maga
is magtapasztalt Afrikában. Azt hangsúlyozta, azzal, hogy a keresztény Krisztushoz tartozunk feladatot is kaptunk, Krisztus akaratának megfelelően kell élnünk a Földön.
A nap végül Sillye Jenő és barátai koncertjével és táncházzal zárult. A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó ősszel, október 4-én,
szombaton lesz. 
Furucz Anita
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Emléktábla készül a vasútállomás falára

70 éve történt: Vácról indult utolsó útjára

Évtizedek óta gyűjtöttem kortársi, baráti megemlékezéseket Radnóti Miklósról. Beszélhettem Vas István költővel, a legjobb baráttal, akit évtizedekig nyomasztott, hogy Vácon bevagonírozott költőt nem tudta megmenteni. A közelmúltban kétszer is jártam az elhunyt özvegyénél! Számos fotót, dokumentumot reprodukáltam a családi fotóalbumból, utolsó napjai és váci bevonulása is hitelessé vált!

A

z örök bizonytalanságban élő
költő 1944. május 18-án megkapta a harmadik S.A.S. behívóját - ezúttal
Vácról - közérdekű munkaszolgálatra. Az előző évben
barátok, írótársak közbenjárására szerelik le és mentik fel a további munkaszolgálat alól. Radnóti soha sem
hitt a felmentésben, tudta,
hogy a náci megszállás alatt
ez semmit sem ér.
Félbehagyja fordítását,
Shakespeare Vízkeresztjét,
május 19-én még egy verset ír az „Oly korban éltem
én…”kezdetűt. Címet nem
írt fölé. Az utolsó és az utolsó előtti versszak után pontozott vonalat húz. Május
20-án reggel bevonul Vácra. A korábbi munkaszolgálatokból sok ismerőssel ta-

lálkozik. Adatok egyeztetése, létszámellenőrzés, csoportosítás után a városban
és a környékén helyezik el
a munkaszolgálatosokat.
Radnóti Sződligetre kerül,
közben napok telnek el.
Bizonytalanság és rémhírek közepette várnak. Sokakhoz érkezik hozzátarto-

zó, Radnótihoz is pénzt és
meleg ruhát küld a felesége. A pénzt visszaküldi egy
szűkszavú levél kíséretében a reggeli órákban: Május 27-én a reggeli órákban
sorakozó, teljes felszereléssel gyalogmenet Vácra. Vác
májusi fényben derengő tornyai már messziről látszottak. A Duna párája takarja
a füzeseket, itt-ott az út széléig is behúzódik. A Csukatelep gyér házai közé megérkezik a menet. A futballpályán és a házak között
szemlére sorakozott a mintegy 2000 munkaszolgálatos.
Radnóti gúnyos hangon jegyezte meg társainak: valahogy úgy érzi magát, mintha a régi Rómában élne,
ahol megnézik, hogy jó-e a
rabszolgaanyag.
A szakmunkásokat és a
gépkocsivezetőket kiléptet-

„Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra…”
ték és a megszervezett szakaszok, századok elindultak
az állomás felé. Utólag megtudták, hogy a kiszólítottak
itthoni munkára maradnak.
Még aznap megkezdődött
a bevagonírozás. Az aránylag hosszú szerelvényen viszonylag kényelmesen helyezkedett el. Mintegy 1500
munkaszolgálatos. Sokan
bizakodóak, sokan felszabadultabbak a nyomasztó otthoni légkör és sárga csillag
után. Egyesek jóízűen falatoznak, a keretlegények velük együtt esznek. Május 28án elindul a szerelvény VácEszék- Belgrád- Nis- Zajecar
útvonalon, a Bori lágerig.

„Itt reménnyé épül annyi emlék”
A fenti mottóval indultak útnak immár harmadik alkalommal a Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola hetedik osztlyos diákjai a „Határtalanul” program keretében az EMET 995 ezer forintos
támogatásával a magyarság szórvány területére, Gyulafehérvárra és környékére.

„Itt reménnyé épül annyi
emlék. És emlékké szépül
a remény…” – folytatódik
Juhász Gyula verse, mely
a mi olvasatunkban különleges jelentést kapott. Az
utunk mottójává vált gondolat köré témát építettünk. A
reformáció erdélyi vonatkozásait kerestük 40 diákkal:
emlékké szépült remények
nyomában járva fedeztük föl
azokat az emlékeket, melyek
reménnyel töltik a szórvány
magyarság szívét – azzal a
reménnyel, hogy ameddig
állnak az emlékek és vannak anyaországiak, akik fölkeresik ezeket – ők sem ma-

radnak egyedül. A felfedezés
hatalmas ívű volt tehát. Az
erdélyi vallási sokszínűség
nyomába eredtünk a protestáns központok végigjárásával. Olyan helyekre is eljutottunk, amelyek nem kerülnek az átlag turisták látószögébe. Nem a legkedveltebb közlekedési útvonalon
haladtunk, hanem témánk
határozta meg választott
útitervünket. Északon léptük át a határt, majd folyamatosan haladunk délkeleti
irányba. Útba ejtettük Nagykárolyt, Zilahot, Kolozsvárt,
Tordát, hogy megérkezzünk
gyulafehérvári
bázisunk-

ra. S mi minden került elő
odautunkon? Károli Gáspár, „az istenes vénember”
akinek az első teljes magyar
nyelvű Bibliát köszönhetjük,
a híres zilahi református
kollégium és neves tanítványai, valamint Házsongárd,
Tamási Áron szavaival élve:
„…ahol a napnak minden
szakában csend van […]
mely még a történelem sűrűjéből maradt.” S e gondolatok akkor váltak valósággá számunkra, amikor megálltunk Szenczi Molnár Albert, Apáczay Csere János,
Misztótfalusi Kis Miklós,
Kriza János síremlékénél és
önkéntelenül léptünk vissza
a 16-17. századba. Hasonló
érzések fogtak el bennünket az 1568-as országgyűléséről, a vallási tolerancia
kimondásáról híressé vált
Ótordai Református Templomban. Magyarságunk tárgyi hagyatékait kerestük, s a
magyar kultúrát nyújtottuk
cserébe diákjainknak. Nagy
feladat. Fontos feladat. Sürgető feladat. Egyre sürgetőbb feladat… egyre nehezebb feladat… s ettől egyre
szebb, és egyre fontosabb.
A látvány és a gondolat
mellé kellenek a személyes
kapcsolatok, az egyéni érintettség. Ezért szerveztünk
találkozókat a gyulafehérvári diákokkal, végeztünk közös munkát – temető és emlékmű takarítást -, és választottunk olyan szállást, ahol
egy nagyszerű család a vendégeinek tekintett bennün-

ket. Gudor Botond gyulafehérvári esperes a szórványban élők mentőövét jelenti. Életével, munkásságával,
szolgálatával a kulturális
emlékezést törekszik fenntartani. Szerencsések voltunk, hogy szárnyai alá vett
bennünket, hogy vele járhattuk be a gyulafehérvári várat. Talán még nem is tudják a gyerekek, mekkora kincset kaptak azzal, hogy ő tanított bennünket tisztelegni
a Szent Mihály székesegyház panteonjában nagyjaink
síremléke előtt, hogy vele
fedezhettük föl a környék
legrégibb templomait vagy
akár Nagyenyedet, Nagyszebent és Kercet. Egy szülő így
üzent nekünk erről:
„Ha csak a fotókat nézzük, már mi is szárnyra
kapunk. A hely szellemisége hat mindenkire. Van aki
tudatosabban éli meg, és bőséggel merít ezekből a kincsekből. Emlékei tárházát
gazdagítva tér haza. Lesz
olyan köztetek aki látszólag
elsiklik felette, de lelke mélyén ő is raktározni fog belőle.”
Közel egy hetet töltöttünk
Erdélyben. Tartalmas napokat sok-sok feladattal, találkozásokkal, látnivalókkal és
élményekkel. Sikerült-e elképzelésünk? Lesz-e növény
az elvetett magból? A válasz
legyen a költő gondolata: „Itt
reménnyé épül annyi emlék…”
Kárpáti Zoltánné

Vác tornyai egyre távolodnak, a nyitott tolóajtókon
beáramlik a friss májusi levegő és a vonat zakatolása
együtt lüktet az idegekkel.
A város és a költő találkozása ezennel véget ért. A vonat elment és magával vitte
Radnótit. A civilizált Európa kellős közepén, a fasiszta gyilkosok halálba küldik.
Végigjárja a lágerek poklát,
majd erőltetett menetben
végighajszolják az országon.
Győr határában már kimerülve, testileg, lelkileg ös�szetörve érkezik. Társai így
emlékeznek vissza: „Egy fiatal munkaszolgálatos elájul
a sorban. Társa támogatja

tovább. A pihenőnél azt az
utasítást kapja, hogy vigye
hátra és tegye fel a szekérre.
A bakon a kocsis, mellette
egy altiszt, a kocsi végében
Radnóti ül, homlokán véres
csík - Miklós mi van veled!
- A költő ránéz, de nem felel. November 9. A menet tovább halad, de már Radnóti
nélkül.”
Abda határában utolsó
erejüket, összeszedve még
megásatják velük sírjukat.
Tarkólövés! Huszonkét társával itt végezte.
Sorsa minden ártatlan,
tiszta eseményeket őrző és
képviselő ember sorsának
jelképe. Azé az emberé, aki
áldozat, mert csak az lehetett abban a jelenben és példa abban a jövőben, amelyet
hittel vallott Radnóti Miklós
még az utolsó verseiben is.
Papp László

Ö N T Ö T T VA S
GYŰJTEMÉNY

a Pannónia Házban
Az ország egyik nem legnagyobb, de leghíresebb öntöttvas gyűjteményével rendelkezünk!
Ez tartalmazza a polgári, használati eszközöket, dísztárgyakat és a szakrális, vallási és temetői öntöttvas kultúrát is. Továbbá az európai öntödék legszebb, legdekoratívabb alkotásait, a XVI. századtól a XX. századig.

A

kiállítás legszebb darabját, a Bólyai-kályhát
ez idáig kölcsön kaptuk, a gyűjtemény egyik
ékessége! Lejárt a többszörösen meghosszabbított határidő és vagy visszaszállítjuk, vagy
megvesszük! A városi kasszában erre nincs pénz, ezért
azokhoz a váci lokálpatriótákhoz, vállalkozókhoz fordulunk, akik arra áldoznának, hogy a 350.000 Ft értékű
kályha továbbra is a gyűjteményünk dísze maradjon.
Minimálisan 1000 Ft gyűjtési akcióba kezdünk, de
bármilyen adományt elfogadunk, hogy ez a gyönyörű
kályha a gyűjteményt soha ne hagyja el!
A váci Pannónia Házban szeretettel várjuk támogatóinkat! Adott esetben kollégáim gyűjtőívvel is felkeresik Önöket.
Papp L ászló

RUHANEMŰ
JAVÍTÁS

indul Dunakeszin
június közepén.

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

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!

FRISSITŐ SVÉDMASSZÁZS
• Talpmasszázs • Fogyasztó cellulit
• Thai masszázs • Indiai olajos,
• Nyirokmasszázs
TRend Energy Bt.
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50 éves a Váci Harmónia Kórus

Félévszázados születésnapját ünnepelte
május 17-én a Váci Harmónia Kórus. A jubileumi koncertnek a Művelődési Központ
aulája adott otthont, amelyet teljesen megtöltötte a zenebarátok és a kórus kedvelőinek sokasága. Az ünnepi esten az énekkar a legújabb műsorával és az ugyancsak
mindenki által kedvelt – ma már nosztalgiával emlegetett – szerzeményekkel kedveskedett a hallgatóságnak.

A

jeles évfordulóhoz méltó – óriási – érdeklődés övezte az 50 éves Váci Harmónia Kórus születésnapi fellépését,
melyet 1964-ben nőikarként alapított Bogányi
Tibor karnagy. Több mint egy évtizeddel később, 1976-ban alakult vegyes karrá. Az elmúlt félévszázad során vezényelt a kórus élén
Brusznyai Margit, Verebély Ákos, 2009-től
pedig Orosz Dóra dirigálja a Váci Harmónia Kórust. Az énekkar tevékenységét siker
övezte az mögöttük hagyott 50 év alatt. Fellépett Európa-szerte, számos versenyen és
kórusfesztiválon képviselte a magyar kóruskultúrát. Az 50 év alatt mintegy 550 tag énekelt a Harmónia Kórusban, melynek közösségépítő szerepét Fördős Attila polgármester hangsúlyozta, aki kiemelte, hogy a félezer
tag között az évtizedek során legendás barátságok és legendás szerelmek szövődtek, melyek mind a mai napig beszédtéma a váci közösségekben.
Fördős Attila beszédében megköszönte az
énekkar több évtizedes értékteremtő és sikert hozó tevékenységét, melynek újabb sikeres ötven évet kívánt.
A jubileumi koncert alkalmából elsőként a
jelenlegi kórus előadását hallgathatták meg
a jelenlévők, de a nosztalgia nőikar és vegyes
kar is fellépett az est során a korábbi karnagyokkal karöltve, ezzel egy átfogó képet
adva a kórus félszázados sikeres tevékenységéről.
B. Szentmártoni
Fotó: facebook

Apróhirdetés
• Dunakeszi, Kiserdő u.10. szám alatti négylakásos társasházban
60 nm öröklakás, 60 nm beépíthető tetőtérrel, garázzsal, műhellyel,
és kerttel 22.000.000.-Ft-ért eladó. Érdeklődni lehet: 06-209127190es telefonon.
• Eladó 300 négyszögöles telek Gödön a termálfürdő közelében,
a dr. Babitz József u. 2. szám alatt. Ár: 12 M FT. Érdeklődni:
Solymosi: 06-27-341-051

100 éve tört ki az I. Világháború
Emlékezés a fóti hősi halottakra

F

ót Város Önkormányzata tisztelettel várja a fóti családokat 214. június 1-jén
vasárnap délelőtt 11:30
órakor az I. Világháborús
emlékmű parkjába (Fót,
Vörösmarty tér) a felújított emlékmű és környezete felavatására.
Köszöntőt mond: Bartos
Sándor polgármester, a
„Hősök szobrához” fűződő gondolatáról gróf Károlyi László beszél.
Az I. Világháború kitörésének 100. évfordulója
alkalmából, a hősök tiszteletére emlékbeszédet
Rádóczki Éva tanárnő.
Az emlékművet megáldják a helyi egyházak
vezetői.
Közreműködnek: a fóti
Zeneiskola növendékei.

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
DÉLKELET-Press Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Vácon:
a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül – szerkesztett
formában közölje. Kéziratot nem őrzünk
meg, és nem küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!
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XVI. évfolyam 11. szám

Utcahosszal bajnok a Vác FC Cseh győzelem az alagi military-n
Méghozzá nem is akármilyen hosszú utca méretéhez hasonlatosan - nevezhetjük nyugodtan Váci utca-hossznak is. Két fordulóval a zárás előtt ugyanis Csank János gárdája
14 ponttal(!) előzi meg azt az Érdet, amely egy ideig - talán éppen a mieinktől elszenvedett hazai vereségig - pihegett a váciak nyomában.

A

z már a bajnokság indulásánál egyértelmű
volt, hogy a minden tekintetben - feltételrendszer,
szakmai nívó, játékoskeret
- kimagasló Vác FC csak elvesztheti ezt a megyei pontvadászatot. Az általában fölényes
magabiztossággal
megnyert mérkőzések döntő részében felbillent a pálya a mieink fölényétől, az
ellenfelek csak a védekezéssel, a minél szűkebb különbségű vereség igényével harcoltak. Már ameddig bírták.
Mert nem hiába Csank János legendás munkamániája, a váci játékosok ereje,
dinamikája két osztálynyival jobb volt riválisainál. Az

eddigi 28 találkozóból 24-et
megnyert a Vác és csak négy
alkalommal kellett beérnie
döntetlennel. A veretlen sorozatra jellemző a gólkülönbség is: a 102 rúgott gólra mindössze 15 válasz érkezett. (A Csank-legénység egy
meccsre vetített gólkülönbség átlaga: 3,6-0,5!)
Az azonban még nem dőlt
el, hogy feljebb léphetnek-e
a váciak a harmadosztályba. Az eredeti terv szerint
a megyebajnokok osztályozón "feleződnének meg". Ám
aligha szeretne/tudna mind
a húsz jogosult az NB III-ban
szerepelni, így elképzelhető,
hogy visszalépések miatt a
legjobb mutatókkal rendel-

kező bajnokok mentesülnek
az újabb vizsgától. Ebben az
esetben pedig lényeges lehet,
hogy a Vác FC - holtversenyben a Vas megyei bajnokságot jelenleg vezető Sárvárral
- a legjobb megyei szereplést
tudja felmutatni a döntéshozóknak.
Még egy versenysorozatban érdekeltek a mieink. Már biztosan résztvevői ugyanis az ősszel induló új Magyar Kupa kiírás országos főtáblájának és a megyei kupasorozatban finálét
vívhatnak az egy osztál�lyal alacsonyabban szereplő
Nagykáta ellen június 8-án
este fél hattól Monoron.
Kereszturi Gyula

A mezőny nemzetközileg egyik legmagasabban jegyzett lovasa, Jaroslav Hatla és
a 13 éves herélt Fermet af Kreffe sikerét hozta a CIC***-os military DunakesziAlagon. A cseh klasszis már az első szám, a díjlovaglás után az élmezőnyben volt,
majd a rendkívül nehéz terepversenyen átvette a vezetést, amit hibátlan díjugratással meg is őrzött.

A

magyar
résztvevő
Egyed László a cross
country után az ötödik helyen állt, végül pedig
a 12. helyen végzett. A CCI
**-os kategóriában magyar
győzelemnek tapsolhattak a
nézők, a somogysárdi Szabó Orsolya végig jó teljesítményt nyújtva nyerte a számot Zizi St. John’s nyergében. A CCI*-on az osztrák
Ernst Scheiblhofer a szürke Acordelli-vel már a díjnégyszögben az élen volt és
három szám után is ott maradt. A résztvevők és a világhírű versenybírók egyaránt rendkívül elégedetten
nyilatkoztak az alagi körül-

ményekről, így a tervek szerint jövőre olimpiai minősítő versenyt is rendezhetnek
Dunakeszin, ami a régióban
egyedüli lehetőség lenne a
military lovasoknak.

Gipsy Dream nyerte
a főfutamot Alagon

mel. A 2800 méteres Tavaszi Gátverseny a címvédő
Pepperous (Thomas Boyer)
sikerét hozta, az év első csikófutamát
Szememfénye
(Bakos Gábor) nyerte, a kezdő lovasoknak kiírt Horze
Hendikepben Vörös Georgina győzött Minna nyergében. A Dunakeszi Város Díjában Skirt Chaser (Virág
András) hatalmas küzdelemben nyert. A második futam után fél órás felhőszakadás érkezett a pályára, így a
harmadik futamtól felázott,
puha pályán versenyeztek a
telivérek.
Pécsi István
Fotó: Dusza Tibor,
KesziPress

A II. Dunakeszi-Alagi
Lovasfesztivál
keretében,
május 25-én igazi tavaszi,
változékony időben rendezték a galopp versenyeket
az alagi pályán. A nap hőse
Goran Mesetovic három versenyt nyert, többek között az
1600 méteres Székkutasi Díjat a favorizált Gipsy Dream-

Három bronzéremmel tért haza a rendőr
őrmester a Kickbox Világbajnokságról
Bordás Annamária május elején, Spanyolországban részt vett az
ISKA (International Sport
Kickboxing Association)
Kickbox Világbajnokságon, ahol 3 szabályrendszerben (full-contact,
lowkick és K1) is megmérettette magát. Mindhárom kategóriában a
bronzérmet vehette át.
– Mit kell tudni ezekről a
versenyekről? – kérdeztük a
fiatal és ránézésre törékenynek látszó fiatal hölgytől.
– Ezekben a szabályrendszerekben a technikákat teljes erővel lehet bevinni, ha
lehetséges a KO-ra kell törekedni. A full-contact szabályrendszerben csak az öv
fölé lehet technikákat kivitelezni kézzel-lábbal, míg
lowkick-ben már lehet támadni rúgásokkal a combot
is. A K1-ben pedig már a térdelés is megengedett fejre,
testre egyaránt. A mérkőzések 3x2 perces küzdelmek,
köztük mindössze 1 perc
pihenővel. Ha nem sikerül
KO-val nyerni, akkor a bírók pontozzák a mérkőzéseket. Több súlycsoportban és
természetesen külön ágon
küzdenek a férfiak és a nők.
Most 32 országból több mint
800 versenyző indult Amerikától kezdve Ázsiáig. Az én

súlycsoportomban (-54 kg)
13-an neveztek. Három-három mérkőzést vívtam, köztük volt dán, ír, svájci, spanyol, német, olasz sportoló
is. Mindhárom szabályrendszerben az első akadályokat simán vettem, sajnos a
döntőbe jutást jelentő mérkőzéseket már nem tudtam
megnyerni. De így is három
bronzérmet sikerült szereznem.
– Ez fantasztikus, melyhez
gratulálunk! Magyarországot
ön képviselte a világbajnokságon, gondolom, nem
volt egyszerű kivívni
az indulás jogát?
– Ezt csak jó teljesítménnyel
lehet elérni. Hazai és
nemzetközi versenyeken eddig
is
folyamatosan
er e d mé nyesen
szerepeltem,
kétsze res Világbajnok, háromszoros
Európa-ba jnok
és
hatszoros Országos Bajnok
vagyok. Már
az idén is
meg nyer tem
a K1 Orszá-

gos Bajnokságot és így kvalifikáltattam magam a Világbajnokságra.
– Hogy szánta rá magát lány
létére erre kemény sportra?
– Világéletemben a „fiús”
dolgokat kedveltem. Fociban igazolt játékos voltam,
s az általános iskolában
taekwondo-val
kezdtem,
majd 6 év múlva tértem át a
kickbox-ra, közben belekóstoltam az ökölvívásba és a
kempoba is. Imádom a küzdősportokat, a kemény megmérettetéseket.
– Hol és hogyan edz, a
napi 12 órás szolgálatok
mellett?
– Hát ez sajnos nem
egyszerű. Budapesten és
Vácott edzek, edzőm
is sokat segít és
lejárok még Növényi Norbert
Dunakeszin
működő sporta k a dém i á já ba is.
– Hogy lett
rendőr? Csak
nem verekedni akart az utcai
csibészekkel?
– Dehogy, a szakma érdekelt. Már
az édesanyám is
rendőr akart lenni, és én az is lettem. A Szegedi
Rendészeti Szakközépiskolában

végeztem, majd felkerültem a Dunakeszi Rendőrkapitányságra. Most a fóti őrs
állományában őrmester vagyok.
– Ha kipihente magát, folytatja a versenyzést?
- Természetesen, 22 évesen
még nem akarom abbahagyni. Hétvégén már Nyílt Világkupa lesz Szegeden. Ott is indulni szeretnék, ha addigra a
sérüléseimből felépülök. Utána még több nemzetközi és
hazai verseny vár rám.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Fót és Dunakeszi Város Önkormányzatának a tőlük kapott támogatásért. Sajnos versenyzésemet támogatók hiányában
önköltségesen kell megoldanom. A rendőri fizetésem
pedig önmagában nem tenné
lehetővé a versenyeken való
részvételeket (utazás, nevezési díjak, felszerelések,
edzési költségek…). Amikor
versenyre szeretnék menni,
akkor még szabadságot is
kell kérnem ezekre a napokra, hiszen főállásban rendőr
vagyok, és nem sportoló.
Nagyon köszönöm Tóth
Csaba alezredes úrnak, a
kapitányság
vezetőjének,
Novák Gábor Zsolt alezredes
úrnak, őrsparancsnokunknak, valamint Balatinecz
Gábor törzszászlós, őrsparancsnok helyettes úrnak,
hogy versenyzési lehetőségeimet támogatják.
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