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Három év teljesítménye a számok és a tények tükrében
Interjú Fördős Attilával, Vác polgármesterével

A Dunakanyar Régió szerkesztősége az újság 2013. október 17-i számában a váci képviselő-testületben helyett foglaló önkormányzati frakciókat kér-
dezte az elmúlt három esztendőben végzett munkájukról, az önkormányzat tevékenységéről. Ezúttal Fördős Attila polgármesternek kínálta fel lapunk 
a nyilvánosságot, aki a frakcióvezetőkhöz hasonlóan készségesen válaszolt kérdéseinkre.   

– Polgármester Úr! Ön menyire tarja szakmailag meg-
alapozottnak az ellenzék kritikai véleményét?  Vagy 
úgy gondolja, a kijelentések, minősítések csak a párt-
politikai kommunikáció részét jelentik, hiszen elég, 
ha csak arra utalok, hogy a szocialisták szerint ön és 
a többséget adó kormánypárti koalíció alkalmatlan a 
város vezetésére. Mi erről a véleménye?

– Ha megengedi, akkor a szocialisták nívótlan 
pártpolitikai célokat szolgáló újabb „kirohanásá-
ra” nem kívánok reagálni. Számomra sokkal fon-
tosabbak a tények, az adatok, amelyek minden 
kétséget kizáróan bizonyítják, hogy 2010 októbe-
rében milyen „örökséget” hagyott ránk az elődöm. 
Meggyőződésem, hogy a higgadt párbeszéd, a té-
nyek szakszerű bemutatása minden józanul gon-
dolkodó váci polgár számára nagyobb értéket je-
lentenek, mint az öncélú, szinte minden önkor-
mányzati döntést támadó politikai kampány. 

– A számok nyelvére lefordítva milyen örökséget vett 
át?

– Szeretném leszögezni, hogy már a választá-
si kampány során megfogalmaztam kételyeimet 
a város gazdasági, pénzügyi helyzetével kapcso-
latban. Az átadás-átvételkor derült ki, hogy sok-
kal rosszabb a helyzet, mint amire gondoltam, 
amit addig megismerhettünk. Ezúttal is kijelen-
tem, hogy elődöm 2010 októberében a költségve-
tés átvételekor 1 milliárd forint hiánnyal adta át a 
kasszát. Ugyanis 2009-ben az adóbevételek szep-
temberi befizetésének mértéke megközelítette a 2 
milliárd forintot, míg egy év múlva, 2010 októbe-
rében, az átvétel időszakában ez az adóbevétel 1 
milliárd körüli összegre zsugorodott. Az egy mil-
liárd kiesése mellett súlyosbította az önkormány-
zat helyzetét, hogy egy nagy adófizetőnek túlfize-
tés miatt vissza kellett fizetnünk 500 millió forin-
tot. A kasszában lévő pénz mindösszesen két hó-
nap finanszírozására volt elég. Az önkormányzat 
két nagy bevétele márciusban és szeptemberben 
keletkezik, amiből a következő fél év működési ki-
adásait tudja finanszírozni optimális helyzetben. 
A gazdasági válság már 2010-ben is éreztette ha-
tásait, ami megnyilvánult a drasztikusan lecsök-
kent adóbevételekben is. Nem kis gondot okozott 
a korábbi évek bevétel-kiadás egyensúlyára épí-
tett 15 milliárdos költségvetés kezelése. 

– Miből tudták a 2010 előtti időszakban a költségvetés 
bevételét 15 milliárd körüli összegre feltornázni, amely 
az ön polgármesterségének időszakában drasztikusan 
lecsökkent?   

– Három tényező játszott ebben döntő szerepet. 
A már említett gazdasági recesszió miatt draszti-
kusan csökkent a vállalkozások adófizető képes-
sége, a közigazgatási reform hatásaként a város 
költségvetését milliárdokkal növelő Jávorszky 
Ödön Kórház mellett az általános és középfokú 
oktatási intézmények az állami ellátórendszerbe 
kerültek. A harmadik tényező; az önkormányzati 
ingatlan és értékpapír értékesítés szinte teljesen 
visszaesett. A markánsan kirajzolódó különbsé-
get jól mutatja, hogy „dübörgő gazdaság” idősza-
kában a jelentős adóbevételek mellett az önkor-
mányzat 2006-ban ingatlant 185 millió, értékpa-
pírt 230 millió forintért adott el. 2007-ben az in-
gatlan értékesítés 100 millió, állampapír értéke-
sítés 57 millió forint volt. 2008-ban az ingatlan 
értékesítés 230 millió forintot tett ki, az állam-
papír és részvényértékesítés 70 millió forint volt. 
2009-ben az ingatlanértékesítés 120 millió forint 
volt, míg az államkötvény értékesítés 330 millió. 
2010-ben – melyet háromnegyed részében az elő-
döm menedzselt - ingatlanértékesítésből 150 mil-
lió, tartós értékesítésből 300 millió forint volt az 
önkormányzat bevétele. A számok azt mutatják, 
hogy elődöm polgármesterségének csak az utol-
só négy évében önkormányzati ingatlant 785 mil-
lió, értékpapírt 987 millió értékben adtak el. Közel 
kétmilliárd forint volt csak ebben az időszakban 
a sokat emlegetett vagyonfelélés. A mostani cik-
lusban szinte megszűnt az ingatlan- és az állam-
papír értékesítés, amiben vitathatatlanul szerepet 
játszik a gazdasági recesszió is. Ebben az évben 

mindössze 100 millió forint körüli összegben ér-
tékesítettünk ingatlant. Az adóbevételünk felére 
zsugorodott, amely az elmúlt 3 évben 4,5 milliárd 
forint kiesést jelentett az önkormányzat kasszájá-
ból. Az első két évben még a korábbi költségvetés 
struktúráját kellett követnünk, melyet ez év végé-
re sikerül teljesen átalakítanunk az új helyzetnek 
megfelelően. Ezt az évet várhatóan – a fentebb jel-
zett jelentős bevétel kiesések miatt – 700 millió fo-
rint mínusszal zárjuk.  

– Erre mondják a szocialisták, hogy önök felélik az ön-
kormányzat vagyonát, az ellehetetlenülés határára so-
dorták a várost.

– Nézze, aki csak egy pillanatra is eltűnődik az 
előbb ismertetett tényadatokon, akkor nem mond-
hat mást, mint hogy üres politikai „szózuhatag” a 
szocialisták kijelentése. Elődöm három befejezet-
len nagy beruházást hagyott hátra, melyeket ne-
künk kellett tovább menedzselni és az önrészeket 
finanszírozni. A kórház felújítását szolgáló pro-
jektre - az önrészekkel együtt - mintegy félmilli-
árd forintot költöttünk. Én a „ráolvasás” helyett 
azt a tényt rögzítem ismételten, hogy elődöm mi-
ért engedélyezte pl. a kórházban a gyógyszer be-
szerzés kiszervezését, melynek többletköltsége-
it közvilágításra, útfejlesztésre lehetett volna for-
dítani. A kórházi beruházást 95%-os készültségi 
szinten adtuk vissza az államnak, amely a tűzoltó-
sággal együtt - könyveléstechnikailag - 4,6 milliár-
dos értéken került be az állami rendszerbe. Min-
den jogkövető magatartást tanúsító ember tud-
ja, hogy nem tehettünk mást, hiszen az átadást 
törvény írta elő az önkormányzat számára. Tény, 
hogy átkerültek az állam tulajdonába, de nem a 
mi hozzá nem értésünk miatt, mint azt sugallják 
hangulatkeltésként. Ráadásul az állam átvállal-
ta a kórház korábban felhalmozódott adósságát. 
Szóval, mi inkább vagyonnövekedést könyvelhe-
tünk el, amire jó példa a Főtér-Főutca 1,1 milliár-
dos beruházása. 

– Igen, de a mélygarázs évek óta megoldásért kiáltó 
problémakörét csak részben tudták megoldani…

– Erre a kérdésre is igyekszem tényszerűen és 
érzelemmentes higgadtsággal válaszolni. Ezt a gi-
gantikus beruházást az első perctől kezdve elle-
neztem, mivel ekkora kapacitásra nincs szüksé-
ge a városnak. Ma már tudom, hogy az MSZP el-
nöksége sem támogatta ezt a beruházást. Ezért 
kizárólag Bóth János a felelős. A város polgárai-
nak az érdekeit képviselve konszolidáltuk a hely-
zetet, megépítettük a térfelszínt, visszaadtuk a la-
kóknak, amit hosszú évekre elvettek tőlük. Folya-
matosan tárgyalunk annak érdekében – ha már 

megépítették – hogyan lehetne minél előbb meg-
nyitni a mélygarázst. Egyre azonban nem vagyok 
hajlandó; mások által hibásan felmérve, más in-
dokok alapján elindított beruházást a végén kény-
szerből úgy aláírni, hogy az a városnak 20 évig az 
összes fejlesztési lehetőségét tönkre tegye. Ez egy 
fedezet nélküli beruházás, amit a testület döntése 
alapján sem írok alá, mert én nem vagyok hajlan-
dó mások miatt viselni a jogkövetkezményeket. 

– Polgármester úr! Ön azt mondta, hogy nem hajlandó 
reagálni a pártpolitikai kritikai észrevételekre. Akkor 
úgy kérdezem, hogy az ellenzéki frakciók értékelésében 
olvasott-e olyan szakmai javaslatot, ami hasznosítha-
tó a város működtetésében? Arra is kíváncsi lennék, mi 
a véleménye arról a bírálatról, mely szerint a MÁV ál-
lomás rekonstrukciója mintapéldája a szervezetlen-
ségnek, a mobilgát áldozata lehet a történelmi Duna-
parti korzó.

– Ezek olyan megalapozatlan, érték nélküli „üres 
szólamok”, hogy ha nem tisztelném a váci polgáro-
kat, az olvasóközönséget, akkor nem is válaszol-
nék. Már a felvetés megfogalmazása is jól jelzi, 
hogy mennyire nem szakmai szempontból közelí-
tik meg a kérdést. Nem telik el úgy hét, hogy a váci 
és a regionális médiumokban ne tájékoztatnánk 
a lakosságot a beruházásról, a 15 milliárdos álla-
mi rekonstrukcióról. Mindenki tudja, hogy a beru-
házás, a vasútvonal korszerűsítése száz százalék-
ban a MÁV kompetenciája. A projektet a Nemzeti 
Infrastruktúrafejlesztő Zrt. írta ki és menedzseli. 
Magyarán ez állami beruházás, nem önkormány-
zati. Mi azt tehetjük, amit a város polgárainak ké-
nyelme és tájékoztatása érdekében folyamatosan 
meg is teszünk, hogy a MÁV, a NIF Zrt. és a kivite-
lező konzorcium vezetőivel, képviselőivel konzul-
tálunk, információt kérünk, és a lakosság jelzései 
alapján javaslatokat teszünk. A múlt héten nálam 
járt Ungváry Csaba, a MÁV-Start Zrt. vezérigaz-
gatója, akivel megvitattuk a kialakult helyzetet, 
és előkészítettünk egy megállapodást, melynek 
köszönhetően pl. újabb parkolóhelyek nyílnak a 
MÁV területén, a város költségén. 

Nos, ami a mobilgát rendszer kiépítését illeti, 
azt tudom mondani, hogy az ellenzék olyan „indi-
ánnak nevezett, aki más tollával ékeskedik, hiszen 
a beruházást ők indították el, nekem csak le kel-
lett porolni a fiókban lévő pályázatot”. Most, hogy 
megnyertük a pályázatot, elkezdik védeni a Duna-
partot. Kérdezem én, akkor ők miért pályáztak? 
Bóth János idejében miért költöttek el 40 millió fo-
rintot a pályázat elkészítésére?  A mélygarázs be-
ruházásához hasonlóan ezt a pályázatot is ő indí-
totta el, és most rajtam kéri számon. Ez a szaksze-
rű, konstruktív ellenzéki politizálás? A szűk tábo-
rán kívül már mindenki tudja, hogy ez öncélú poli-
tizálás. De nem baj, mindenkit a tettei után ítélnek 
meg. Mi tesszük a dolgunk, megoldjuk az árvízi 
védekezést is, hiszen nem lehet a várost minden 
évben kitenni a rendkívüli időjárás veszélyeinek. 
A pályázatot megnyertük, elkezdődnek a kivitele-
zés munkálatai. 

– Még a frakcióknál maradva, visszatekintve az elmúlt 
3 évre, ön szerint mennyire volt harmonikus a FIDESZ-
KDNP koalíció együttműködése?

– A választás utáni első időszakban feszült volt 
az együttműködés, aztán konszolidálódott, mára 
pedig kimondottan jónak mondható. A két párt 
politikája, a város hosszú távú fejlődése mel-
lett elkötelezett frakciótagok, a két alpolgármes-
ter és köztem rendkívül korrekt, mondhatni ba-
ráti az együttműködés. Persze, tudom, vannak, 
akik azt várják, hogy a választások közeledtével 
feszültségek alakuljanak ki köztünk. De ez nem 
fog bekövetkezni, sokkal elvszerűbb, szilárdabb 
a szövetségünk. Egyébként én nyitott vagyok a 
többi frakció irányába is, de a 3 év alatt a szoci-
alista frakció soha nem keresett meg az irodám-
ban, ellentétben velem, amikor képviselő vol-
tam, mindig kerestem a lehetőséget a megoldá-
sokra. A ProUrbe frakció is csak verbálisan köz-
li az együttműködési igényét. Ők sem jártak még 
az én irodámban.

– Vannak, akik politikai baklövésnek tartják, hogy a 
ProUrbe frakció vezetőjét, dr. Bánhidi Pétert fel akar-
ták menteni az egészségügyi bizottság éléről.

– Én nem szeretnék abba a hibába esni, amit ő 
elkövetett a frakció értékelésében, melyben – töb-
bek között – azt sugallta, hogy a hivatali dolgo-
zók és a város vezetői között feszültség van. Én 
nem kívánok beszélni az elnök úr munkamódsze-
réről és stílusáról, de az tény, hogy egy kormányzó 
többség azzal tud érdemben együttműködni, aki 
hasonlóképpen gondolkodik és cselekszik. Ezért 
tartom szükségszerűnek, hogy az önkormányzat 
egyik legfontosabb szakbizottságát olyan személy 
irányítsa, aki a többséghez tartozik, fenntartás 
nélkül hajlandó az együttműködésre. 

– Három év után mit tudnak letenni a képzeletbeli 
mérleg serpenyőjébe? 

– A nagy beruházásokról már beszéltem. Sike-
resen „vezényeltük le” az önkormányzati és álla-
mi struktúrában létrejött változásokat, a járási 
hivatal kialakítását, a polgármesteri hivatal fel-
adat létszámos átalakítását. Megvalósult az álla-
mi konszolidáció, az elmúlt három évben megfe-
leltünk a korábbinál jóval feszítettebb költségve-
tés kihívásainak. Többek között nem engedtem 
teret egy 120 milliós felújításnak a mozi épületé-
nél, melyet 5 millió forintból, rengeteg társadalmi 
munkával megoldottunk. Sikeres a pályázati tevé-
kenységünk, melyből a legutóbbit említeném, kö-
zel félmilliárdot nyertünk a közvilágítás korszerű-
sítésére. Közismert, hogy a polgárok lelkiéletének 
gyakorlására elegendő templom van a városban. 
Mi megteremtettük a kultúra templomait is. Ilyen 
a színház, művelődési ház, könyvtár, levéltár, és 
az értéktár, mely mind-mind olyan újabb szenté-
lye a városnak, melyre joggal lehet büszke. Létre-
hoztuk a Váci Dunakanyar Színházat, amely a fa-
nyalgókkal ellentétben a színházszerető közönség 
körében nagy népszerűségnek örvend. A jogsza-
bályi változás miatt átvettük a múzeumot, mely-
re mintegy negyven milliót költünk évente. Meg-
tartottuk a levéltárat és az értéktárat. A Pannónia 
Házat igazi képzőművészeti fellegvárrá formáltuk, 
melyben állandó kiállítást rendeztünk be a 30 évig 
a pince mélyen porosodó Hincz Gyula, és a két-
szeres Kossuth-díjas Gádor István alkotásaiból. 
Támogattuk a Sajdik Ferenc és a Modern Művé-
szetek magángyűjtemény megnyitását. A kiállító-
termeink gazdag kínálata, a város gyönyörű épü-
letei, egyházi intézményei, gyűjteményei a turis-
ták sokaságát vonzzák Vácra, melynek elősegíté-
se érdekében új alapokra helyeztük a Tourinform 
Iroda működését. Tavasztól a szilveszteri óév bú-
csúztatóig rendszeresek a fesztiválok, a gasztro-
nómia, zenei programok a fő téren, ahol több tíz-
ezer vendég szórakozik a Váci Világi Vigalom ren-
dezvényein. Meggyőződésem, hogy az idegenfor-
galom fejlődése előbb-útóbb létrehív egy rég várt 
szállodát is. Kéthavonta találkozunk az egyházak 
vezetőivel. Sikerült normalizálni a kapcsolatun-
kat a Zollner Kft. tulajdonosaival, melynek ered-
ményeként 300 millió forint TAO támogatáshoz ju-
tott a város, aminek nagyobb részét a sportcsar-
nok tetőszerkezetének felújítására, az uszodára 
és a sportegyesületek működtetésére fordítottuk. 

– Egy évvel a választások előtt, polgármesterként mi a 
legfontosabb üzenete váci polgároknak?

– A legfontosabb üzenetem, hogy a nehéz gazda-
sági helyzetben is talpon tudott maradni a város. 
Konszolidáltuk a szétzilált költségvetést, befejez-
tünk egy sor beruházást, miközben jelentős felújí-
tásokat hajtottunk végre. Azt üzenem, hogy keve-
sebb pénzből, hallatlan lelkesedéssel értéket lehet 
teremteni, miközben meg lehet szüntetni a közpén-
zek elszivárgását. Bízom benne, hogy kormányzó 
koalíciónk a négy éves ciklus végén emelt fővel szá-
molhat be tevékenységéről a bizalmukkal megtisz-
telő választópolgároknak, Vác lakosságának. 

– Polgármester úr, köszönöm az interjút.

VETÉSI IMRE
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója 
alkalmából a Fáy András Általános Iskola aulájában 
tartott ünnepségen a tárcavezető felidézte az 57 év-

vel ezelőtti 12 nap kulcsfontosságú eseményeit. Varga Mi-
hály úgy fogalmazott, 1956. október 23-án a forradalmárok 
megüzenték a világnak, hogy a magyarok szabadon, a saját 
törvényeik szerint akarnak élni, a sorsukat maguk akarják 
alakítani. Egyszerű, mégis bátor üzenet volt ez a legsötétebb 
diktatúra idején. Azokban, akik életüket adták a magyar sza-

badságért, élt a remény, hogy lesz egy jobb, szabad és függet-
len Magyarország - mutatott rá. Hozzátette: a magyarok ok-
tóber 23-án szabadságvágyukkal, bátorságukkal és önfelál-
dozásukkal világtörténelmet írtak, és 1956 azt üzeni, nem 
engedünk, nem engedhetünk közös értékeinkből, mert ez-
zel a forradalom eszmeiségét csúfolnánk meg. Hallgatósá-
gát emlékeztette Albert Camus híres soraira, aki így vallott 
a vérbe fojtott 1956-os forradalomról: „A legázolt, bilincsbe 
vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, 
mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. 
Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betö-
mő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek 
kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlé-
kezetben. A magára maradt Európában csak úgy maradha-
tunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem árul-
juk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, se-
hol – még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat.” A szónok 
végezetül hangsúlyozta: együtt kell megélni az október 23-i 
ünnepet, és az emlékezés mellett merni kell ismét átérezni 
a függetlenség ízét, a szabadság érzését, a sorsunkról való 
döntés felelősségét.

Az ünnepségen megjelenteket – köztük Bartos Sándor al-
polgármestert, Károlyi László grófot és feleségét, Bíró At-
tila járási hivatalvezetőt és Eich László tankerületi igazga-
tót – Pozderka Gábor, a város megbízott polgármestere kö-
szöntötte. Varga Mihály beszédét a Fáy András Általános Is-
kola diákjainak a forradalmi eseményekre emlékező színvo-
nalas műsora fogta közre.

L.A.

Varga Mihály miniszter: Merni kell ismét átérezni a 
függetlenség ízét, a szabadság érzését

Csak az erős, sikeres nemzet lehet valóban szabad – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter a Fóton meg tartott október 23-i megemlékezésen.

Dr. Für Lajos 1990-ben lett 
országgyűlési képvise-
lő. Az Antall- és a Boross-

kormányban is honvédelmi minisz-
ter volt. 1994 és 1996 között pártja, 
a Magyar Demokrata Fórum elnöki 
tisztjét töltötte be. 1996-tól két évig 
független képviselőként dolgozott a 
Parlamentben. Vác intézményeinek, 
szervezeteinek, egyházi közösségei-
nek nyújtott támogatásáért, a város 
közügyei iránt magánemberként és 
hivatali szerepében egyaránt tanú-
sított figyelméért, a rendszervál-
tástól tapasztalható pártfogásáért 
2012-ben Vác Város Díszpolgári cí-
mét vehette át. A Honvédelmi Mi-
nisztérium saját halottjának tekin-
ti az egykori tárcavezetőt, temeté-

sét a család kérésének megfelelően 
szűk, családi körben rendezik majd 
meg.

Emlékét megőrizzük.

Elhunyt dr. Für Lajos, 
Vác díszpolgára

Életének 83. évében október 22-én elhunyt dr. Für Lajos 
volt honvédelmi miniszter, Vác díszpolgára. 

Wittner Mária felidézte a szege-
di dóm előtt álló Magyar Piéta 
szobrot, ahol a Szűzanya ül, 

és úgy tartja a lyukas zászlót az ölé-
ben, mint egyszülött fiát, amikor levet-
ték a keresztről. - Ebbe a lyukas zászló-
ba odaképzelem a fájdalmas jézusi ar-
cot – fogalmazott Dunakeszi díszpolgá-
ra. Megemlékezett Brusznyai Árpádról, 
aki a veszprémi Forradalmi Bizottság 
elnöke volt. S bár egyetlen lövés sem 

dördült el, a megyei párttitkár közben-
járására mégis kivégezték őt. S a rend-
szerváltás után, amikor exhumálták 
a holtakat, ott ül felesége egy földhal-
mon, kezében férje koponyája.  Wittner 
Mária erről az eseményről megrendí-
tően így vallott: - Megkérdeztem tőle, 
milyen érzés a kezedben tartani. Mire 
ő csak annyit mondott: „Tudod, any-
nyi tudás és szeretet volt benne.” Igen, 
szeretet, ami a barikádra vitte a fiata-
lokat. Sok formája van a szeretetnek: 
emberszeretet, Istenszeretet, hazasze-
retet. Akkor a haza, a nemzet szerete-
te dominált. A fiatalok nem gondoltak 
arra, hogy egy puskalövéstől meg lehet 
hallni. Mentek, mert féltették a hazá-
jukat, mentek, mert szabadok akartak 
lenni. Mentek, mert Magyarország füg-
getlenségéért harcoltak.

Aztán megtelt a 301. parcella. Arc-
cal lefelé temetve, öten-hatan össze-
drótozva – emlékezett vissza a forrada-
lom hőse a megtorlás időszakára. Majd 
így folytatta: - Amikor visszajönnek 
hóhéraink és visszakövetelik maguk-
nak az ország vezetését, elgondolko-
dom: nekik külön temetőjük van, nagy 
márványkövek, mert nekik ez dukál. 56 
hősei pedig arccal lefelé megdrótozva 
fekszenek. 

Wittner Mária szerint bár rendszer-
váltásról beszélünk, valójában ez a ha-
talom átmentése volt. Most, amikor 
egy újabb szabadságharcról beszélünk, 
nem fegyverekkel, hanem, szellemi sí-
kon harcolunk, amíg meg nem valósul 
56 valós szándéka, hazánk szabadsága 
– fogalmazott.

Beszéde végén elszavalta a Nép ne-
vében című versátdolgozást, melyet így 
fejezett be: Dicsőség a nemzetnek, di-
csőség a hősöknek, dicsőség a mártí-
roknak. Az ünnepség utolsó momentu-
maként Dunakeszi Város Önkormány-
zata, a Pest Megyei Kormányhivatal, a 
pártok és civil szervezetek helyezték el 
a megemlékezés koszorúit és virágait 
az ’56-os hősöknek emléket állító Gó-
lya szobornál.

L. A.

Wittner Mária: '56-ban 
a nemzet szeretete dominált
- 1956 üzenete a szabadság üzenete. Bár nagy támadás éri, akik 
nemzetben gondolkodnak, mégis azt mondom, már látjuk a fényt 
az alagút végén. Ha kitartunk, el fog jönni Magyarország felfény-
lő napja – mondta Wittner Mária országgyűlési képviselő, 56-os 
hős a Dunakeszin megtartott október 23-ai megemlékezésen. Az 
ünnepségen közreműködött a Harmonia Sacra Kórus, valamint 
Babják Annamária és Vincze József előadóművész.

A város központi ünnepsége este 
hat órakor kezdődött a Bartók 
Béla Zeneiskolában, ahol a Vox 

Humana Énekkar, Csuka Ágnes zongo-
raművész és Czakó Ádám színművész 
ünnepi előadása mellett a veszprémi 
Sebő József író-szerkesztő, tanár eleve-
nítette fel a történelmi napokat. Őszin-
te tisztelettel és nagyrabecsüléssel be-
szélt az egykori veszprémi, majd váci 
tanárról, Brusznyai Árpádról, a veszp-
rémi forradalmi tanács elnökéről, aki 
november 4-e után sem menekült el, 
mert vallotta: ”Miért mentem volna? 
Mialatt a forradalmi bizottság elnöke 
voltam, Veszprémben egy lövés el nem 
dördült, senkinek egy haja szála nem 
görbült meg. Rend és nyugalom volt. Az 
én lelkiismeretem tiszta.” – idézte az 
ünnepi szónok Brusznyai Árpád lejegy-
zett mondatait, aki a Himnuszt énekel-
ve ment a vesztőhelyre. 

A zeneiskolában rendezett ünnepség 

után az emlékező polgárok mécsessel 
a kezükben vonultak dr. Brusznyai Ár-
pád emléktáblájához, ahol dr. Pellei Ilo-
na nyugdíjas egyetemi oktató megren-
dítően magasztos gondolatokkal em-
lékezett meg az egykori tanárról, akit 
bölcs, tudós embernek nevezett, melyet 
a forradalom hevületében is bizonyított. 
„Brusznyai Árpád 33 éves fiatalember-
ként egy ragyogó ifjú tudós volt, minden-
kinek a szeretetétől, támogatásától övez-
ve, mert látták be a jövő nagy emberét” 
– mondta dr. Pellei Ilona, aki Keresztury 
Dezső Brusznyai Árpádról írt verséből 
idézve adta meg a választ arra a kérdés, 
hogy miért végezték ki: „Kicsit jobb volt a 
kelleténél…” – ami elviselhetetlen volt a 
büntetni akaró hatalom számára – mond-
ta a nyugdíjas egyetemi oktató. 

Brusznyai Árpád emléktáblájánál 
elsőként a családtagok, őket követték 
az önkormányzat vezetői, Fördős At-
tila polgármester, a két alpolgármes-

ter, Pető Tibor és Mokánszky Zoltán, 
majd a pártok, civilszervezetek képvi-
selői mellett a diákok és a váci polgá-
rok, akik elhelyezték a tisztelet, az em-
lékezés koszorúit, virágait.  

Az október 23-i megemlékezés dr. Pé-
teri József egykori megyéspüspök em-
léktáblájánál ért véget, ahol dr. Beer 
Miklós váci megyéspüspök mondott be-
szédet. Vác város díszpolgára püspök 
elődjéről megemlékezve arról szólt, 
hogy a török idők óta dr. Péteri József 
volt az egyedüli püspök, akit elűztek 
püspöki székvárosából. „Próbáljuk fel-
tenni a kérdést – folytatta – mi lehet az 
oka az egyházüldözésnek, annak a sok 
kegyetlenségnek, ami Mindszenty Jó-
zsef hercegprímás úr elítélésével, kín-
zásával, megaláztatásával kezdődött, 
amit folytatott a bebörtönzött papok, 
szerzetesek és a vértanú áldozatok 
hosszú sora, amelyben benne volt Pé-
teri József püspök úrnak a száműzeté-
se is. Nincs értelmes magyarázat a go-
noszság tetteire, amikor összekevere-
dik a bűn, az igazság, az erkölcs, a hata-
lom, a jog, amikor úgy tűnik, hogy aki-
nek a kezében hatalom és fegyver van, 
annak van igaza, az tudja ki az igaz és 
ki a bűnös. Azoknak az áldozatoknak 
az emléke, akikről ma megemlékezünk 
- az ’56-os hősök, a vértanúk, az áldoza-
tok, és köztük püspök elődöm - segít-
sen abban, hogy újra visszataláljunk 
a rendhez, a bölcsek útjához.” – fogal-
mazott dr. Beer Miklós váci megyés-
püspök, akinek ünnepi megemlékezé-
se után az egyházak, az önkormányzat, 
a pártok, a civil szervezetek koszorút 
helyeztek el az egykori püspök emlék-
táblájánál. 

VETÉSI IMRE

FoTó:KESzIPRESS

DR. BEER MIKLÓS: 
Nincs magyarázat a gonoszság tetteire
Vác Város Önkormányzata a Váci Reménység Egyesülettel közösen szervezte meg az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 57. évfordulója alkalmából megtartott október 23-i ünnepséget. A 
megemlékezések a hagyományok szerint kora délután kezdődtek a város nevezetes történelmi 
helyszínein, ahol az ünnepi szónokok méltatták a forradalom hőseinek bátor kiállását, nemze-
ti elkötelezettségüket, a szabadság szeretetüket. Az útókor nevében a Váci Fegyház és Börtön 
előtt felállított emlékműnél dr. Bank Barbara, Dr. Kristóf Béla táblájánál Moys Csaba, Pap Béla 
református lelkész házánál Kis Csongor, Komáromi Kornélia, Vác posztumusz díszpolgárára há-
zánál Rusvay Gábor, Kovács Ottó emléktáblájánál Pető Tibor mondott ünnepi beszédet.
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Vén István a kivégzett gödi Iván Kovács Lászlóról és szüleiről 
készült fényképről is beszélt

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.huDunakanyar Régió

A Himnusz eléneklése után Markó József polgármes-
ter szólt arról, hogy a látszat ellenére máig nem egy-
séges 1956 megítélése, sokan gondolnak nosztalgiá-

val a Kádár rendszer konszolidáltabb időszakára, de lehet, 
hogy ennek az érzésnek gazdasági okai vannak. Mások, így 
Biszku Béla úgy gondolja, hogy a megtorlásban való részvé-
tele rendben van, felelősséget nem érez. Elérte őt a törvény-
kezés keze, remény van rá, hogy méltó büntetést fog kapni. 
Kérdés, hogy a mai fiataloknak mit jelent a forradalom? Ez 
már nem egységes. Ezért is kérték fel az ünnepi beszéd meg-
tartására Vén István 56-os elítéltet, a Politikai Foglyok Or-
szágos Szövetségének tagját, az egykor Gödön élt, majd a 
megtorlások sorában kivégzett Iván Kovács László, Corvin-
közi parancsok vádlott társát, aki hiteles, élő tanúja a forra-
dalom napjainak. 

"Október 23-a számunkra örömünnep, a szabadság öröm-
ünnepe. Akkor a lakosság úgy érezte, a saját sorsát a kezé-
be veheti, és úgy éreztük, hogy végre elindulhatunk azon az 
úton, amit nemzeti egységnek nevezünk." E szavakkal kezd-
te ünnepi beszédét a szónok. Ezt követően a forradalom köz-
vetett és közvetlen történelmi előzményeit taglalta. Felidéz-
te a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen október 22-én tar-
tott szenvedélyes hangulatú gyűlést, amelyen elmondták vé-

leményüket az ország akkori állapotáról. Ő ott arról beszélt, 
hogy a magyarság egységes nemzetet alkot, mert ez a sors-
közösségünk. Másnap délelőtt együtt indultak el a főváros-
ba, a Petőfi szoborhoz. 

A továbbiakban szólt a forradalom küzdelmes napjairól, 
kitért a Corvin közi történésekre, ahol megismerkedett Iván 
Kovács László parancsnokkal. Majd kifejtette, hogy a sza-
badságharcot november 4-én leverték, de azt a gondolatot, 
hogy a nemzet találjon vissza saját magához, nem sikerült 
kipusztítani. 

Az ünnepség folytatásaként "Elveszített kézfogás" címmel 
nagy sikerű zenés irodalmi műsort mutatott be a Huzella Ti-
vadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola Gézengúzok 
Színjátszó csoportja és a GDSE Táncszakosztály Zachár 
Zsuzsa rendezésével.

A megemlékezés a Kincsem Parkban Iván Kovács Lász-
ló szobrának megkoszorúzásával folytatódott. Meghallgat-
ták Kemény Gábornak, a Piarista Szakiskola, Gimnázium 
és Kollégium tanárának előadásában Márai Sándor Menny-
ből az angyal című költeményét, majd elsőként Markó Jó-
zsef polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző és 
dr. Pintér György alpolgármester helyezték el az emlékezés 
virágait. Az önkormányzatot alkotó pártok közül a Fidesz 
nevében Lenkei György alelnök és dr. Tuzson Bence válasz-
tókerületi elnök, a Jobbik gödi szervezete nevében ifj. Sza-
bó Árpád alelnök és Sipos Richárd önkormányzati képvise-
lő, majd a Pest Megyei Kormányhivatal nevében Bíró Attila, 
a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője koszorúzott. A család 
részéről Rózenzweig Mihály unokatestvér, ezt követően a 
városban működő más pártok, civil szervezetek, oktatási és 
kulturális intézmények képviselői és magánszemélyek tisz-
telegtek az emlékmű előtt, melynél a Jeruzsálemi Szent Láz-
ár Katonai és Kórházi Lovagrend tagjai adtak díszőrséget. 
Közreműködött a Gödi Ifjúsági Fúvószenekar, melynek tag-
jai a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény növendékei voltak.

KATonA M. ISTVán

FoTó: KESzIPRESS

'56-os Gödi megemlékezés
"Segítsd meg, Istenem, a népet/Kit soha senki meg nem értett./mert minden vágya csak remény lett,/S minden 
virága elfogyott." Gömöri György 1957-ben írt, "Aki még hisz, az így könyörög" című versének sorait idézte a 
Göd város önkormányzata által az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére október 22-én, a József At-
tila Művelődési Házban rendezett ünnepség bevezetéseként V. Pálfai Kinga műsorközlő, majd köszöntötte a nagy 
számban megjelent ünneplő közönséget. 

A 4. században mindenszentek ün-
nepét a pünkösd utáni első vasár-
nap ülték meg, és az ortodox ke-

resztény egyház ma is ekkor tartja. A kez-
detben az összes keresztény vértanúra, 
később “minden tökéletes igazra” emlé-
kező ünnep a 8. században tevődött át no-
vember 1-jére, egy kelta ünnep időpontjá-
ra. Jámbor Lajos frank császár 835-ben 
IV. Gergely pápa engedélyével már hiva-
talosan is elismerte az új ünnepet, így et-
től kezdve a mindenszentek az egész ka-
tolikus kereszténység ünnepe lett.

Általános szokás, hogy mindenszentek 
napján rendbe teszik és virággal díszítik 
a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak 
a halottak üdvéért. A gyertya fénye az 
örök világosságot jelképezi. A katolikus 
egyház szertartása szerint a “temetők 
nagy keresztjénél” ma is elimádkozzák a 
Mindenszentek Litániáját, és megáldják 
az új síremlékeket. Magyarország egyes 
vidékein harangoztattak a család halot-
taiért, máshol ételt ajándékoztak a sze-
gényeknek. Sokan úgy tartották, hogy a 
halottak ezen az éjszakán kikelnek a sír-
ból, így a családi lakomán nekik is terí-
tettek, és minden helyiségben lámpát 
gyújtottak, hogy eligazodjanak a ház-
ban. Egyes falvakban ezen a napon vá-
lasztották meg a bírót, fogadták fel a cse-
lédeket. Mindenszentek Magyarorszá-
gon 2000 óta, ötven év után ismét mun-
kaszüneti nap.

A mindenszenteket megelőző nap-
hoz kapcsolódik az angolszász eredetű 
halloween is, ennek elnevezése az angol 
All Hallows Eve kifejezésből származik, 
ami magyarul annyit tesz: mindenszen-
tek éjszakája. Ez a kóbor lelkek, a kelták 
halotti istenének éjszakája.

A november 2-i halottak napja jóval 
későbbi eredetű: Szent Odiló clunyi apát 

998-ban vezette be emléknapul a Cluny 
apátság alá tartozó minden bencésház-
ban. Hamarosan a bencés renden kívül is 
megülték, és a 14. század elejétől a kato-
likus egyház egésze átvette. A halottak-
ról, elhunyt szeretteinkről való megemlé-
kezés, az értük való közbenjárás a purga-
tórium (tisztítóhely) katolikus hittételén 

alapul. Azoknak, akik Isten kegyelmé-
ben hunytak el, de törlesztendő bűn- és 
büntetésteher van még lelkükön, Isten 
színe előtt meg kell tisztulniuk. Lelkileg 
nagy vigasztalás a hátramaradottaknak, 
hogy tehetnek valamit elköltözött szeret-
teikért imával, vezekléssel, szentmisé-
vel. A halottak napi gyászmisék az örök 
életről és a feltámadásról szólnak.

E napon gyertyákat, mécseseket gyúj-
tunk elhunyt szeretteink emlékére. A szo-
káshoz kapcsolódó némely népi hiede-
lem szerint ennek az a célja, hogy a vilá-
gosban a “véletlenül kiszabadult lelkecs-
kék” újra visszataláljanak a maguk sírjá-
ba, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az 
élőket. Azért kell megszépíteni ilyenkor a 
sírokat, hogy a halottak szívesen marad-
janak lakhelyükben, a bukovinai magya-
rok még ennivalót is vittek a temetőbe. 
Aki ezeken a napokon nem tud kimenni 
a temetőbe, az otthon gyújt gyertyát, né-
hol úgy tartották, hogy akié a családban 
a legelőször leég, az hal meg leghama-
rabb.                                                MTI

A Mindenszentek története
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Az óvodásoktól kezdve 
egészen a szép korú 
sződligeti lakosokig 

felvonulva mindenki a gát 
építésén serénykedett, akik 
a Juhász Béla polgármester-
hez hasonlóan abban bíztak, 
hogy ez lesz számukra az 
utolsó nagy próbatétel a ter-
mészet erőivel vívott küzde-

lemben, hiszen néhány héttel 
korábban elkezdődött a véd-
gát kiépítése…

Ezekről a küzdelmes na-
pokról, a sződligetiek hősies 
helytállásáról beszélt a leg-
nagyobb elismerés és köszö-

net hangján Juhász Béla pol-
gármester az időközben el-
készült védgát avatóján. Az 
október 25-én rendezett ün-
nepi aktus az óvodások nagy 
tapssal fogadott műsorával 
kezdődött, majd a település 
polgármestere bemutatta az 
ünneplőknek a gát építésé-
ben közreműködő szakembe-

reket, akiknek és a sződligeti 
hivatalt irányító dr. Törőcsik 
Edit jegyző asszonynak kö-
szönetét fejezte ki a szaksze-
rű és eredményes munkáért. 

Négy éve, 2009-ben vette 
kezdetét a projekt, melynek 

sikeréért nagyon sokan dol-
goztak, aminek megvalósítá-
sát az évszázad legnagyobb 
árvize is csak néhány hét-
tel tudta hátráltatni. A dunai 
védgát építésének tapaszta-
latait összegző valamennyi 
szakember elismeréssel be-
szélt a projekt megvalósítá-
sa során tapasztalt korrekt 
együttműködésről, melynek 
eredményeként egy biztonsá-
gos, jó minőségű beruházást 
adhattak át Sződligetnek. 

Juhász Béla polgármester 
felidézve az árvízi védeke-

zés napjait így zárta ünnepi 
beszédét: ”Nagyon megható 
volt, amikor egymás mellett 
raktuk a homokzsákokat, 
amikor a nagy csoportos ovi-
sok levonultak és kis lapátja-
ikkal töltötték a homokzsá-
kokat. Én akkor ott ezt rend-
kívül becsülendőnek tartot-
tam, ami erőt adott nekünk, 
felnőtteknek, akik álltuk a 
sarat, megfeszített erővel vé-
dekeztünk az évszázad leg-
nagyobb árvízével szemben. 
Védtük Sződligetet! Ezért há-
lából szeretném felkérni az 

óvodásokat, hogy ezen az 
ünnepélyes napon ők legye-
nek azok, akik a nemzeti sza-
lag átvágásával felavatják a 
dunai védgátat.”

Az ünneplők sokaságának 
jelenlétében az óvodások fel-
avatták Sződliget történelmé-
nek legnagyobb - 100 %-ban  
Európa Uniós forrásból, 375 
millió forint vissza nem térí-
tendő támogatásból megva-
lósított - beruházását, a du-
nai védgátat. 

Az ünnepélyes ceremó-

nia hangulatát beragyog-
ta a fáklyákkal kivilágított 
gát látványa, a tűzijáték fé-
nyei, amelyek mind-mind 
azt a felemelő gondolatot 
ébresztették a község lakó-
iban, hogy Sződliget nem 
csak véglegesen mentesül 
az egyre fokozódó árvízve-
szélytől, hanem a telepü-
lés harmada megmenekül a 
nagyvízi meder eljárás hát-
rányos kihatásaitól is.

VETÉSI IMRE

FoTó: KESzIPRESS

Felavatták a sződligeti dunai védgátat
Júniusban az évszázad legnagyobb áradása vonult le a Dunán. A természet hatalmas erejével szemben a folyó menti települések lakói - a segítsé-
gükre siető katonákkal, rendőrökkel, civil közösségekkel - vállvetve egy emberként vették fel a küzdelmet a napról napra emelkedő vízzel szemben. 
Sződligeten a község apraja-nagyja éjjel-nappal építette a 2. számú főúton a homokzsákokból magasodó védgátat. Az idei dunai árhullám nagyságát 
jól mutatja, hogy a korábbi áradások során elég volt 60 ezer homokzsák a sződligeti védekezés sikeréhez, míg idén 115 ezer zsákot kellett megtölte-
ni a község biztonsága érdekében.  

A rezsicsökkentés 1. üte-
mében, 2013. január-
tól 10%-kal csökkent a 

gáz, az áram és a távhő ára. 
A 2. Ütemben, júliustól csök-
kent a vízdíj, a csatornadíj, 
a szemétszállítás, a PB-gáz, 
a szippantott szennyvíz és a 
kéményseprés díja. Egy csa-
ládnak évente átlagosan kb. 
100 ezer forintos megtakarí-
tást jelentenek az eddigi in-
tézkedések. 

Az Országgyűlés nemcsak 
a novemberi rezsicsökken-
tésről szavazott, hanem elfo-
gadta a rezsicsökkentés vé-
delméről szóló politikai nyi-
latkozatot is, amely a kor-
mány szerint határozott üze-
net az EU-nak, a tisztességes 

profittal megelégedni képte-
len külföldi szolgáltatóknak 
és a nekik dolgozó baloldal-
nak. 

“Elértük, hogy november-
től még több pénz marad a 
családoknál, de van, aki-
nek ez nem tetszik. Brüsz-
szel szerint sérti a verseny-
piacot és a diszkrimináció-
mentesség elvét, hogy a csa-
ládok rezsiköltségeit csök-
kentettük, míg a vállalatokét 
nem. A Fidesz elkötelezett 
amellett, hogy megvédje Ma-
gyarország gazdasági füg-
getlenségét, a magyar csalá-
dok biztonságát. A leghatá-
rozottabban visszautasítjuk 
az EU nyomásgyakorlását.” 
– mondta Tuzson Bence te-

rületi fejlesztési biztos, majd 
hangsúlyozta: 

“Különösen sérelmesnek 
tartjuk ezt a nyomásgyakor-
lást, amikor az Európai Bi-
zottság maga is megállapí-
totta, hogy a vásárlóerőhöz 
viszonyítva a közszolgálta-
tások ára Magyarországon a 
rezsicsökkentés előtt - az EU 
más tagállamaihoz képest - a 
legdrágábbak közé tartozott. 
Elvárjuk az Európai Uniótól, 
hogy tartsa tiszteletben Ma-
gyarország szuverenitását és 
tartsa tiszteletben a 2,5 mil-
lió magyar állampolgár alá-
írásával megerősített dön-
tést”- mondta Tuzson Bence.

DáVID SzonjA

Még több pénz marad a családoknál –
Novembertől tovább csökken a rezsi

November 1-jétől újabb 11,1%-kal csökken a gáz, a távhő és az áram ára. Így 
a tavalyi árakhoz képest már 20%-kal kell kevesebbet fizetni ezekért a szol-
gáltatásokért. Ez a rezsicsökkentés 3. üteme, eddig 9 szolgáltatás árát csök-
kentette a kormány. 

Néhány példa a rezsicsökkentésre 
Mennyit takarít meg csak az áram, a távhő vagy gáz novemberi csökkenésével 
évente egy család? 
(Tehát ebben nincs benne a víz, a csatorna, a szemétszállítás stb. díjcsökkenése) 

• 2 fős Budapest, 60 nm lakás, gázfűtés  ...................................................  54 876 Ft 
• 2 fő, 2 gyerek, vidék, 70 nm lakás, távfűtés  ..........................................  88 489 Ft 
• 2 fő, 2 gyerek, vidék, 100 nm családi ház, gázfűtés  ...........................  103 705 Ft 
• Nyugdíjas házaspár /nagyobb város, 50 nm lakás, távfűtés  ................ 62 001 Ft 
• Egyedülálló nyugdíjas/vidék, 100 nm, gázfűtés  ....................................  81 231 Ft 
• Kistelepülés, egyedülálló nyugdíjas, 100 nm,  ........................................ 73 105 Ft 
• Egyedülálló városi, 50 nm  ....................................................................... 40 198 Ft 
• 3 gyermekes nagycsalád/ vidéki 90 nm-es családi házban  .................  99 408 Ft 

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 
Telefon: 27/510 810 • 30/565 25 46 • 30/49 88 629 www.citroenvac.hu

november 30-ig vagy
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városi magazin

Népdalokkal vette kezdetét az Erdélyi 
Napok rendezvénysorozat, melyre nem 
csak a határon túlról érkeztek alko-

tók, hanem a városban élő erdélyiek is eljöttek, 
hogy megtekintsék Boar Szilvia máramarosi 
festő tárlatát. A város polgármestere megnyitó-
jában kiemelte: három évvel ezelőtt a váci kór-
ház egyik főorvosával, Szőcs Andrással kezd-
tek el gondolkodni azon, hogy létrehozzanak 
egy rendezvényt, amely felkelti az érdeklődést 
az erdélyi kultúra iránt – tudósított az ESTV. 

Fördős Attila beszélt a történelem sorfordító-
iról, melynek egyik következménye, hogy a Ti-
sza kettészeli a Felső-Tisza vidékét, két ország-
ra, Ukrajnára és Romániára. - Ez valamikor a 
magyar királyságon belül egy terület volt, ko-
rona városait egykoron Róbert Károly nevez-

te meg: a mai Erdély, Románia területén Hosz-
szúmező és Máramarossziget, Kárpátalján pe-
dig Huszt, Visk és Técső. Én kívánom azt, hogy 
minél többen jussanak el erre a gyönyörű tájra, 
ebbe a térségre, ahol a magyarság ugyan már 
szórványban, kisebbségben él, de a mai napig 
ápolja több évszázados hagyományait, kultúrá-

ját – mondta Fördős Attila polgármester.  Boar 
Szilvia 1950-ben született Máramarosszigeten, 
a marosvásárhelyi középiskolában tanul kép-
zőművészetet. Temesváron végzett, mint rajz-
szakos tanár, azóta folyamatosan alkot. Fest, 
rajzol és szőttest is készít, de vegyes technikát 
is alkalmaz. Képeit többnyire az impresszionis-
ta megközelítés jellemzi. Alkotásait többek kö-
zött Ausztriában, Németországban, Franciaor-
szágban, de az Egyesült Államokban is bemu-
tatták már. 

A művész munkásságát Forró Katalin, a 
Váci Tragor Ignác Múzeum igazgatója méltatta: 
- Boar Szilvia képei erős érzéseket váltanak ki 
a nézőkből, pedig a művész nem használ olcsó 
hatásvadász eszközöket. Ami az érzést kiváltja 
a nézőből az a művész lelkivilága érzései, ame-
lyek megjelennek a műalkotásokban.

A rendezvénysorozat keretében a közönség 
találkozott a népszerű Hazajárók című műsor 
szerkesztőivel. Erdélyi Napok programjai kö-
zött bemutatkozott alkotásaival Márton Ár-
pád erdélyi festőművész is, nagy sikerrel lépett 
fel Berecz András Kossuth-díjas énekes-mese-
mondó.

Mint ismert a koráb-
bi polgármester, 
Cselőtei Erzsébet 

(Fidesz) a szeptember 18-ai 
képviselő-testületi ülésen 
jelentette be, hogy lemond 
polgármesteri és az város 
1-es számú egyéni választó-
kerületében szerzett önkor-
mányzati képviselői mandá-
tumáról.

A helyi választási iroda 
közleménye szerint az idő-
közi választásra kiírt vok-
solásra 15370 választópol-
gár neve szerepel a névjegy-
zékben. A törvény szerint az 
indulhat a polgármester vá-
lasztáson, akit a település 
választópolgárok 2 %-a, de 
legalább 300 választópolgár 
jelöltnek ajánlott. 

Az 1. számú egyéni kép-
viselő körzetben 1910 vá-
lasztópolgár neve szerepel 
a névjegyzékben, akik közül 
20 fő ajánlása szükséges ah-

hoz, hogy a jelölt indulhas-
son a választáson.

Az időközi választás pol-
gármester- és képviselője-
löltek állításának határideje 
2013. október 25-e volt. A he-
lyi választási iroda közlemé-

nye szerint öt polgármester-
jelöltet vettek nyilvántar-
tásba: Bartos Sándor (füg-
getlen), Földi Pál János (Ci-
vil Összefogás a Fótiakért 
Egyesület), Németh József 
(független), Takács István 
(MSZP, DK, PM, Együtt a 
Korszakváltók Pártja közös 
jelöltje) Vargha Nóra Mária 
(Magyar Liberális Párt).

Az egyéni önkormányza-
ti mandátumért 8 képvise-
lő-jelölt szállt ringbe: Gódor 
Istvánné (független), Urbán 
Zsombor Gábor (független), 
Varga József Csongor (füg-
getlen), Sándor István (Job-
bik), Madaras Ádám (füg-
getlen), Fábry Béla (MSZP, 
DK, PM, Együtt a Korszak-
váltók Pártja közös jelöltje), 
Dr. Mádly Zsolt (független), 
Priszlinger Éva Ilona (füg-
getlen).

(VETÉSI)

Erdélyi napokFóton november 24-én választanak

Boar Szilvia máramarosi festőművész kiállításával indult október 17-én este az Er-
délyi Napok programsorozat Vácon. A Madách Imre Művelődési Központ kávézójá-
ban rendezett tárlatot Fördős Attila polgármester nyitotta meg. Az Erdélyi Napok 
rendezvényt három éve szervezi a váci önkormányzat azzal a céllal, hogy a tér-
ségben lakók számára népszerűsítsék a határon túl élő magyarság kultúráját.

Fóton öt polgármester- és nyolc önkormányzati képviselő-jelölt indulását vette 
nyilvántartásba a helyi választási bizottság a november 24-ére kiírt időközi önkor-
mányzati választásra. 

Apróhirdetés
• Veszek régi könyvet, képeslapot, leve-
lezéseket, vitrintárgyakat, festményeket, 
hagyatékot. Tel.: 06-30-9347-551

A Hunnia Gabona Kft. vállalja mezőgazdasági terület szántását, tárcsá-
zását, kaszálását, teljes körű megművelését, földvizsgálat végzését.

Öt polgármester- és nyolc önkormányzati képviselő-jelölt indul a voksoláson

Kovács Ágnes fogadóórája
Kovács Ágnes, Vác 2. számú választókerületének kép-
viselője minden páros hónap első hétfője 14.00-15.00 
óra között fogadóórát, melynek helye: Fidesz Iroda Vác, 
Március 15. tér 16-18.
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Gödi keramikus művész ajándéka Vácnak

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 be kül dött írásokat – a tartalom lényegi 

megváltoztatása nélkül – szerkesztett formá-
ban közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és 

nem küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. 
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizs-
gálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

     Az emlékházat Kling-
hammer István, az Em-
beri Erőforrások Minisz-

tériumának felsőoktatásért fe-
lelős államtitkára adta át. Az 
államtitkár a 20. század egyik 
legfontosabb magyar festőmű-
vészéről szólva emlékeztetett: 
Szőnyi István és családja a má-
sodik világháború során tanúsí-
tott példamutatásukkal kiérde-
melték a Világ Igazai kitüntető 
címet (1984). Mint fogalmazott, 
Szőnyi István személyes gondja-
ként hordozta a nemzet sorskér-
déseit, "emberi, művészi tartá-
sának meghatározó szerepe van 
ma is nemzeti önismeretünk ala-
kításában".

Hozzátette: minden magyar tu-
dományos eredmény, művészi al-
kotás a magyar nemzeti tudatot 
erősíti, ezeket az eredményeket 
azonban ápolni kell, ahogy teszi 
ezt Szőnyi Zsuzsa. Klinghammer 
István hozzáfűzte: az állam szá-
mára a kultúra támogatásának 
minden formája nemcsak köte-
lesség, hanem lehetőség is, "hi-
szen ha a művészek kibontakoz-
hatnak, erősíthetik hazánk meg-
becsültségét a világban". 

Kálnoki-Gyöngyössy Már-
ton, a Ferenczy Múzeum igazga-
tója egyebek mellett azt hangsú-
lyozta, hogy a felújítással nem-
csak régi fényét nyerte vissza az 
emlékmúzeum, de megvalósult 
Szőnyi Zsuzsa egyik nagy álma 
is, a Triznya-Szőnyi emlékszo-
ba. Szőnyi István 1924-től halá-
láig élt és alkotott Zebegényben. 
Egykori lakóháza és műterme 
1967-től emlékmúzeum, 2013-tól 
a szentendrei Ferenczy Múze-
um tagintézménye – adta hírül 
az MTI. 

Köpöczi Rózsa művészettör-
ténész, a kiállítások kurátora ki-
emelte, hogy az intézmény a kez-

detektől megvalósítja a korsze-
rű múzeum eszményét, hiszen 
kertjében már 1968-tól művésze-
ti szabadiskola működik. A kul-
turális kormányzat - a Nemze-
ti Kulturális Alap miniszteri ke-
retéből - 35 millió forinttal járult 
hozzá az épület felújításához. A 
látogatók a megújult fogadótér-
ben és a korábban vetítőterem-
ként működő új kiállítószárny-
ban láthatják Szőnyi István és 

Triznya Mátyás festőművészek 
hagyatékát, köztük a Triznya 
Mátyás-Szőnyi Zsuzsa házaspár 
római életének emlékeit. Új idő-
szaki kiállításként pedig olyan 
különleges kollekció várja a kö-
zönséget, mint a Rejtett kincsek 
Szőnyi Zsuzsa gyűjteményéből 
című válogatás, amely a festő 
hagyatékából a lányához Rómá-
ba került festményeket és grafi-
kákat mutatja be.

– Vác olyan kiváló és elismert al-
kotók munkáival büszkélkedhet, 
melynek köszönhetően a kerá-
miaművészet fővárosává válhat 
– mondta lapunknak Papp Lász-
ló, a Gádor István kiállítás kurá-
tora, aki több évtizedes szakmai 
és emberi kapcsolatait felhasz-
nálva jelentős szerepet játszik 
abban, hogy a Dunakanyar szíve 
e különlegesen értékes cím bir-
tokosa lehessen. 

- Külön öröm számunkra, hogy 

Gádor István keramikus művész 
hagyatéka után, a Munkácsy-dí-
jas Gádor Magda férje, Nagy Sán-
dor is megtisztelte alkotásaival 
a Pannónia Ház szoborparkját 
– mondta Papp László, aki sze-
rint a gödi Vertel Andrea a kerá-
miaművészet „Sajdikja”. – Vertel 
Andrea elismert művész, aki al-
kotásaival bejárta a fél világot. 
Harminc éves barátságunknak 
köszönhetően ajánlotta fel Vác-
nak a Tündérkertem lakói című 

szoborparkját, amely vidám han-
gulatával egy kis derűt csal az 
emberek arcára. Állatkái, mada-
rai, bohókás fái, bohócai mind-
mind itt vannak, ám az igazi 
nagy mű tavaszra készül el, ami-
kor Vertel Andrea szoborpark-
ja mögötti falra felkerül egy öt-

méteres fali kerámia – árulta el 
Papp László, akitől megtudhat-
tuk, hogy a Pannónia Ház állan-
dó kiállításai folyamatosan lát-
gathatóak. 

 B. SzEnTMáRTonI

FoTó: KESzIPRESS

Átadták a megújult zebegényi 
Szőnyi István Emlékmúzeumot

TÜNDÉRKERTEM LAKÓI

Átadták a felújított Szőnyi István Emlékmúzeumot Zebegényben, az eseményhez kapcsolódva megnyílt 
a Triznya Mátyás–Szőnyi Zsuzsa emlékszoba, valamint a Rejtett kincsek Szőnyi Zsuzsa gyűjteményéből 
című időszaki kiállítás is.

Vertel Andrea kerámiáival és Nagy Sándor márványszobraival bővült a váci Pannónia Ház kerámia gyűj-
teménye. A két művész adománya közel tizenötmillió forint eszmei értéket képvisel. Vác egyik legked-
veltebb kulturális és művészeti fellegváraként ismert kiállítóhely immár a kétszeres Kossuth-díjas Gá-
dor István hagyatéka mellett a Munkácsy-díjas Nagy Sándor szobrászművész vörös márvány szobraival 
és Vertel Andrea, Tündérkertem lakói című szoborparkjával köszönti a látogatókat. 
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Az NBI-es Kinizsi kapusa, Tóth Gyula az Aramis ellen is 
parádésan védett

Az elismerést a kö-
vetkező verseny-
zők érdemelték 

ki:  Lajos Levente, Dilong 
Sándor, Horváth Eve-
lin, Jancsik Alexand-
ra, Máthé Eszter, Sinkó 
Benjámin, Szabó Mirtill, 
Szabó Vendel, Balázs Pé-
ter, Bata Marcell, Erdei 
Zsombor, Fodor Károly, 
Módli Hunor, Sepa Virág, 
Durugy András, Herczeg 
György, Kovács Kin-
ga, Okolicsányi Lóránt, 
Papp Domonkos, Ráduly 
Péter, Szabó Jakab.

A kitüntetéseket För-
dős Attila polgármes-
ter, Mokánszky Zoltán, 
sportért felelős alpolgár-

mester és dr. Schmuczer 
Istvánné szakbizottsági 
elnök adta át Szabó Mik-
lós elnök-szakmai veze-
tőnek és a sportolóknak.

Vác polgármestere to-
vábbá a szkander sport-
ágban elért kimagasló 
eredményei miatt elis-
merő oklevélben része-
sítette Simon Ferencet 
akinek emellett a sport-
ági jelképet ábrázoló ser-
leget is átnyújtott. 

KERESzTuRI GyuLA

FoTóK: SánDoR LAjoS

Óriási érdeklődés övez-
te a két csapat össze-
csapását a dunakeszi 

Radnóti Miklós Gimnázium 
sportcsarnokában. A hazai 
együttes lelkes szurkolói ha-
talmas reklámszalagon kö-
szöntötték kedvenceiket. A 
játékosok neveit ez a hitval-

lással felérő üzenet ölelte át: 
„Amíg élek nem érdekel más, 
csak a Kinizsi!

A Kinizsi Ultrák remek 
hangulatot varázsoltak a 
sportcsarnokba, ahol Kun 
Gábor irányításával sorra 
vezette támadásait a Fehér-

legénység, amely a 7. perc-
ben a csapatkapitány pazar 
bombagóljával szerzett veze-
tést. Még ebben a játékrész-
ben Sáfár növelte a Kinizsi 
előnyét. 

Szünet után is tartotta fö-
lényét a hazai csapat, amit a 
32. percben Varga egy szem-

füles góllal 3-0-ra alakított. 
Az egykori szövetségi kapi-
tány, Frank Tamás együt-
tese kivételével már szinte 
mindenki azt gondolta, meg-
van a magabiztos Kinizsi 
győzelem, pedig még csak 
ezután jöttek a hazai szurko-

lókat az „őrületbe kergető” 
percek. Ennek a legkeserűbb 
pillanata az volt, amikor a ta-

lálkozás lefújása előtt 7 má-
sodperccel a brazil Roni be-
lőtte a mesterhármast jelen-
tő gólját, amivel döntetlenre 
mentette a mérkőzést. 

Fehér Zsolt vezetőedző: 
Újabb megnyert mérkőzést 
engedtünk ki a kezünkből! 
Nem tudunk végig koncent-
rálni, aminek mi csapaton 
belül nagyon jól tudjuk mi 
az oka. Már az első félidőbe 
el kellett volna döntenünk a 
mérkőzés kimenetelét! Olyan 
szériában vagyunk, amiből 
csak tanulhatunk, igaz drá-
ga tanulás ez számunkra! 
Az Aramis jól hajrázott, így 

megérdemelte az 1 pontot.
A nap másik hazai találko-

zóján – továbbra is teltházas 

érdeklődés mellett - az NB II-
ben játszó Dunakeszi Kinizsi 
csapata remek játékkal 12-2-
re nyerte a negyedik bajnoki 
mérkőzését a Garvittax ellen. 
A gólok sorát Illa Sole Jordi 
nyitotta meg, aki még egy-
szer betalált a vendég Nagy-
maros kapujába. A csapat-
kapitány, Szijjártó Péterhez 
hasonlóan Horváth Ferenc 
is négyszer volt eredményes. 
Rajtuk kívül még Benkő és 
Szamosi járult hozzá a Kini-
zsi kiütéses győzelméhez. 

(VETÉSI)
FoTó: KESzIPRESS
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A szakbizottság korábban, zárt 
ülésen hozott döntése értelmé-
ben az idei, hazai rendezésű vi-
lágbajnokság utánpótlás verse-
nyein csapathajókban elért dobo-
gós eredményei alapján a Dunai 
Sárkányok Vác 21 versenyzője kö-
zös Vác Város Sportjáért kitünte-
tésben részesült. A Szegedi Olim-
piai Cetrumban rendezett világ-
versenyen 29 ország több, mint 
3000 sportoló vett részt. A 352 
fős magyar válogatottban 64 váci 
versenyző állt rajthoz. 

A Kinizsi Kun Gábor csapatkapitány vezérletével remekül kezdett, az első félidőt 2-0-ra hozták, a má-
sodik felvonásban már 3-0-ra is vezettek, ám a mérkőzés lefújása előtt 7 másodperccel Roni harma-
dik gólját megszerezve döntetlenre mentette a mérkőzést.

SPORTELISMERÉSEK 
a váci önkormányzat ülésén

FUTSAL NBI: 
Dunakeszi Kinizsi-Aramis 3-3


