
     

ingyenes közéleti újság

Dunakanyar Régió
Megjelenik kéthetente: Csomád, Fót, Dunakeszi, göd, Sződliget, Vác, Verőce, kismaros, nagymaros, Zebegény, Szob területén

XVII. évfolyam 1. szám                   2015. január 13.120.000
olvasónk

van!

Dunakeszi rendőrkapitánya:
Az autósok nem változtattak 

közlekedési útvonalaikon

Bogányi Gergely zongoraművész 
hármas életének súlypontjai 

megváltoztak

Németh József lett 
Fót alpolgármestere

Új igazgató a váci 
Madách Imre Művelődési 

Központ élén

Zebegényben emlékeztek 
a Málenkij robot áldozataira

Írásunk a 3. oldalon

Interjúnk a 4. oldalon

Írásunk a 4. oldalon

Interjúnk az 5. oldalon

Tudósításunk a 6. oldalon

Összeállításunk a 2. oldalon

A Dunakeszi Járműjavító Kft. 2015. január 5-én átadta belgiumi megrendelőjének a százharminchetedik alvázkészletet a Brüsszeli Közleke-
dési Vállalat (STIB) részére gyártott Bombardier Flexity Outlook típusú villamosokhoz.

A
z először 2009-ben el-
nyert, összesen 785 al-
vázat tartalmazó meg-
rendelést sikeresen, ha-

táridőre teljesítették. A brüsszeli 
Flexity villamos a jól bevált modu-
láris technológián alapul, teljesen 
alacsonypadlós kivitelű, miköz-
ben hagyományos kerékpáros for-
góvázakon fut, amelyek kitűnő fu-
tásteljesítményt és magasabb szin-
tű utaskényelmet nyújtanak – írja 
az iho.hu. Az ötrészes villamosok 
alvázkészletei két nagy és három 
kis alvázból, a hétrészesekéi pe-
dig három nagy és négy kis alváz-

ból állnak. A kis alvázak gyártása 
különösen komoly kihívást jelen-
tett, tekintettel komplex kialakí-
tásukra az alattuk elhelyezett for-
góvázak miatt. Az alvázak gyártá-
sa, festése, padlózása és szigete-
lése Dunakeszin történt, kiválóan 
megfelelve a megrendelő rendkívül 
szigorú minőségi követelményei-
nek. A villamosok készre szerelé-
se a Bombardier Transportation 
bruges-i üzemében történik.

A járműveket a legkorszerűbb 
technológiát alkalmazó MITRAC 
hajtásrendszerrel szerelték fel. Az 
öt modulból álló villamos 32 méter 

hosszú, maximális sebessége 70 ki-
lométer per óra, és 180 utas szállí-
tására alkalmas (ebből ötven ülő-
hely és két hely kerekesszék szá-
mára). A hétrészes járművek 43,4 
méter hosszúak és 252 utast (ebből 
74 ülőhely és két hely kerekesszék 
számára) szállíthatnak.

A Dunakeszi Járműjavító Kft. 
részt vesz Krefeld, Manchester 
és Linz városai számára készülő 
Flexity villamosok gyártásában, 
valamint a frankfurti villamosok 
felújításában és balesetes javításá-
ban is.

BRÜSSZEL: öt év alatt 
785 villamos alváz Dunakesziről

ÚJABB ÁLLAMI TÁMOGATÁST KAPOTT VÁC
Az év utolsó napján bejelentette Fördős Attila polgármester, hogy sok más településhez hasonlóan Vác is működési támogatásban részesült. A 120 millió 
forintos összeg lehetővé teszi, hogy a korábban tervezett feladatok megvalósuljanak.

A 
részletekről már 
Pető Tibor alpol-
gármester beszélt, 
aki elmondta: a tá-

mogatással lehetőség nyí-
lik a külterületi utak rend-
betételére.

– A mai nappal megér-
kezett a város számlájá-
ra további 120 millió forin-
tos támogatás, és ez azt je-
lenti, hogy a jövő év elején 
fejlesztéseket is véghez tu-
dunk vinni, be tudunk fe-

jezni. Kiemelt cél az, hogy 
a problémaként a testületi 
ülésen többször megjelenő 
külterületi utak felszínét a 
hideg elvonulása után rend-
be tegyük – mondta. Hoz-
zátette: ez egy örömhír, és 
ismételten egy megerősíté-
se az államtól annak, hogy 
Vác jól gazdálkodik.

A polgármester a továb-
biakban arról beszélt, hogy 
a már elindított beruházá-
sok is befejeződhetnek jö-

vőre. Ilyen többek között 
az I. világháborús emlék-
mű, amelyre a 2015. évi bü-
dzsében 20 millió forint ke-
rül elkülönítésre. A Kosdi 
úti körforgalomra már 10 
milliót elköltött a város, de 
további 30 millió forintból 
a teljes beruházás megva-
lósulhat.

– Korábban ezt a cso-
mópontot 186 millió fo-
rintból szerették volna ki-
vitelezni, most pedig az 

összbekerülési költség nem 
haladja meg a 40 milliót – 
hívta fel a figyelmet Fördős 
Attila.

Elmondta azt is, hogy 
tovább folytatódik a volt 
kommendánsi hivatal fel-
újítása, melyben 24 fecs-
kelakás kialakítása a cél. 
A Vörössipka Hotel megvá-
sárlásának meghiúsulásá-
val – egy másik vevő vette 
meg – a szociális bérlaká-
sokra elkülönített összeg 

továbbra is a helyén marad. 
Korábban a testület döntött 
a panzió megvásárlásáról, 
melyhez a Galcsek utcai la-
kásokra elkülönített össze-
get jelölték meg. A jövő évi 
költségvetésben további 25 
millió forintot szánnak az 
épület rendbetételére.

– 2015-ben a mélygarázs 
is átadásra kerül, január-
február körül. Legkésőbb 
októberre elkészül a MÁV 
rekonstrukció, tavaszra 

ígérik a Deákvár felőli P+R 
parkoló átadását, a város 
felőlit augusztusra. Ez meg-
nyugtatóan fogja rendezni 
a parkolást. Ezek után fog-
juk megvizsgálni újra a ren-
deletünket, széles társadal-
mi bevonással – mondta.

A sajtótájékoztató végén 
a város vezetői mindenki-
nek boldog új esztendőt kí-
vántak! 

Furucz AnitA

 

Mint közismert az októberben 
megválasztott önkormányzati 
képviselő-testületek és polgár-
mesterek mandátuma – a tör-
vényi változások miatt – ezút-
tal a korábbi négy év helyett öt 
évre szól. Ön milyen remények-
kel, tervekkel, elképzelésekkel 
vág neki a félévtizedes ciklus 
első évének, a 2015-ös eszten-
dőnek? – kérdeztük régiónk öt 
településének első emberétől. 

– kérdeztük a polgármesterektől



2 XVII. évfolyam 1. számDunakanyar Régió

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

ÖN MIT VÁR 
2015-TŐL?

Mint közismert az októberben megválasztott önkormány-
zati képviselő-testületek és polgármesterek mandátuma 
– a törvényi változások miatt – ezúttal a korábbi négy év 
helyett öt évre szól. Ön milyen reményekkel, tervekkel, el-
képzelésekkel vág neki a félévtizedes ciklus első évének, 
a 2015-ös esztendőnek? – kérdeztük régiónk öt települé-
sének első emberétől. 

Markó József: Göd pályázatok 
és beruházások révén igyekszik 

növelni bevételeit

Fördős Attila: Stabilizáltuk 
a költségvetést, 2015 látványos és hasznos 

esztendő lesz minden váci számára

G
öd az elmúlt esz-
tendőkben is a kon-
szenzusos, kultu-
rált politikai lég-

körű város képét mutatta. Az 
őszi önkormányzati választá-
son mind a nyolc eddigi egyé-
ni képviselő indult és meg is 
nyerte mindegyikük a maga 
körzetét. Nekem, mint polgár-
mesternek a határozott testü-
leti többség jó lehetőséget ad 
arra, hogy az érdemi feladatok-
kal foglalkozhassunk. A válasz-
tási eredmény azt is megmutat-
ta, hogy eddig is jó úton halad-
tunk, igyekezetünket a polgá-
rok többsége méltányolta és to-
vábbra is támogatja.

A város lehetőségeit, fejlő-
dési irányát behatárolja a két 
„nagyváros”, Dunakeszi és Vác 
súlya. Reális célunk lehet a la-
kosságot ellátó intézményhá-
lózat további színvonalas mű-
ködtetése, a szociális ellátó há-
lózat szinten tartása, a bevéte-

lek pályázatok és beruházások 
útján történő növelése. Ismert 
tény, hogy legnagyobb adófize-
tőnk, a Samsung termelése ter-
mékkifutás miatt átmenetileg 
leállt, az itt keletkező bevétel-
kiesést a kiadásaink ésszerű-
sítésével, takarékos gazdálko-
dással és egy kismértékű épít-
ményadó növeléssel kompen-
záljuk. 

Gödhöz csatlakozott Sződ-
Nevelek településrész 840 la-
kosával, a terület infrastruktu-

rálisan elmaradott, ennek fel-
zárkóztatását meg kell kezde-
nünk. Lakosságunk így közelíti 
a 20 ezret. Erős a civil szféránk 
szervezettsége, a jövőben na-
gyobb mértékben támaszko-
dunk a helyi tudásra, szellemi 
erőforrásokra. Ebben az évben 
is folytatjuk a közterületek fej-
lesztését, utakat, járdákat épí-
tünk, bővítjük a közvilágítást 
és a termálstrandon is szeret-
nénk egy korszerű szauna blok-
kot létrehozni. Dolgozunk az 
új iskola, egy újabb sportcsar-
nok és a tanmedence megvaló-
sításán is. A közterület felügye-
let újraszerveződik, nagyobb fi-
gyelmet fogunk fordítani a köz-
területek rendjére, közlekedé-
si szabályok betartatására, az 
illegális szemétlerakók felszá-
molására, a városkép szebbé 
tételére.

Ezekhez a feladatokhoz ké-
rem a lakosság megértését és 
segítségét.

N
agy tervekkel és 
nagy reményekkel 
gondolok az eszten-
dőre. Az elmúlt évek-

ben stabilizáltuk a költségveté-
sünket úgy, hogy az idei év első 
napjaiban 300 millió Ft volt a 
„kasszában”. Ez minden lehető-
séget meghatároz, hiszen a leg-
jobb és legindokoltabb fejlesz-
tésekhez is akkor tudunk hoz-
zákezdeni, ha van rá pénz. Idén 
tavaszig átadásra kerül a mély-
garázs, a deákvári oldalon a 
MÁV parkoló, ősszel befejező-
dik a teljes MÁV rekonstrukció, 
így már a teljes belváros meg-
újul. Tárgyalásokat folytatunk 
a Volánbusz igazgatóságával, 
hogy a buszpályaudvar átkerül-
jön a SENIOR tömb területére. 

Május 25-én, a Hősök napján 
avatjuk az I. világháborús em-
lékművet a Főtéren. Már január 
hónapban folytatjuk a Galcsek 

utcai szociális lakásépítést. 
Intézményeink belső karban-
tartási feladatai kiegészülnek 
kisebb felújításokkal, amiket a 
Gazdasági Hivatal fog elvégez-
ni. Már januárban elkezdődött 
a kültéri utakon a „kőszórás”, 
az utak állapotának javítása.

Intézményeinket és a Pol-
gármesteri Hivatalt a jelenlegi 
erőforrásokkal kalkulálva gör-
dülékenyen lehet finanszíroz-
ni és dolgozóink részére vál-
tozatlanul biztosítjuk idén is a 
cafetériát.

Úgy érzem az idei esztendő a 
további kisebb beruházásokra 
is lehetőséget biztosít, így 2015. 
látványos és hasznos esztendő 
lesz minden váci lakos számá-
ra. 

Bartos Sándor: Kívánom, 
legyen élhető, szerethető Fót

R
eményeim szerint a 
lakosság érdekeinek 
maximális figyelem-
be vételével vágunk 

az újévnek. Városunk fejlődése 
a szolgáltatások minőségének 
és mennyiségének fejlődése is.

Az elkezdett beruházások be-
fejeződnek, az intézményi fel-
újítások folytatódnak.

2015-ben Fóton várhatóan 
szilárd útburkolatot kap a Vi-
rág Benedek és a Czuczor Ger-
gely utca. A Szabadidő-park ki-
szolgáló helyiségei megépül-
nek, hogy új közösségi térként 
szolgálhassanak a kültéri ren-

dezvényeink számára. A tavalyi 
évben átadott 4 játszóteret to-
vábbi 2 építése követi, lehető-
séget adva a kisgyermekes csa-
ládok közösségi életének szí-
nesítésére. Az Idősek Otthona 
tetőtere beépül, a Vörösmarty 
utcai temetőben található Ra-
vatalozót felújítjuk.  Idén már 
a megújult Vörösmarty Művelő-
dési Ház várja a látogatókat, ki-
tűnő programokkal.     

Kívánom, legyen élhető, sze-
rethető a városunk, valamint 
boldog új esztendőt a Dunaka-
nyar Régió minden kedves olva-
sójának!

Pásztor Béla: Célunk, hogy továbbra 
is jó közösség legyen Veresegyház

A
djon jó gazdasági kör-
nyezetet, hogy álta-
lunk, minden lehetsé-
ges módot kihasznál-

va, - sok-sok munkával – 2014-
hez hasonlóan, 2015 sikeres 
évünk legyen. 

Fejlesztési céljaink: 
- római katolikus templom építé-
sének megkezdése
- két óvoda bővítése
- 9 tantermes iskola építése
- középiskola építésének meg-
kezdése
- régi épületből egy db tornacsar-
nok kialakítása

- termál-és gyógyfürdő építésé-
nek megkezdése
- új termálkút fúrása
- utak, járdák, vízelvezető rend-
szerek kisebb építése.

Ezen célokat hitel felvételével 
kívánjuk megvalósítani.  

Célunk, hogy továbbra is jó kö-
zösség legyen városunk. Az ut-
cán köszönjünk egymásnak, és 
sok-sok egyéni és társasági kez-
deményezés sportra, kultúrára, 
közösségi életre, egymást és a 
várost jó szívvel segítve. 

Mindezen célok eléréséhez jó 
egészséget, jó kedvet és ambí-
ciót.

Dióssi Csaba: 21. századi színvonalon 
szeretnénk szolgálni Dunakeszit 

N
agy eredménynek 
tartom, hogy az elő-
ző négy éves ciklus 
után folytatni tud-

juk önkormányzati munkánkat 
a választók bizalmából. Ez óri-
ási dolog, hiszen az előző cik-
lust terveinkkel, elképzelése-
inkkel, a város fejlődését szol-
gáló javaslatainkkal nyertük 
meg, míg 2014 őszén már az el-
végzett munka elismeréseként 
nyertük el a dunakeszi polgá-
rok támogatását. 

Mindennapos munkánkhoz 
biztos alapot ad, hogy a kép-
viselő-testületben a Fidesz-
KDNP Szövetségnek ezúttal 
is kétharmados többsége van. 
Örömteli tényként értékelem, 
hogy a más pártok színeiben 
mandátumot nyert öt képvise-
lő is Dunakesziért kíván dol-
gozni, felülemelkedve a pártér-
dekeken. 

Az előző ciklusban az útépí-
tési program adta munkánk 
gerincét, a 2014-2019-es idő-
szakban Dunakeszi 21. száza-
di megjelenítésére, arculatá-
nak kialakítására koncentrá-

lunk, melynek tükrében tervez-
tük programjainkat, megoldan-
dó feladatainkat. A városban 
öt év alatt – egységes arculat-
tal megjelenő - 57 buszmegál-

lót építünk, elkezdjük az út-
felújítási programot, melynek 
első évében, 2015-ben a terve-
ket készíttetjük el. A város há-
rom legjelentősebb útja – Fő út, 
Fóti út, Kossuth Lajos utca – 
mellett kiépítjük a viacolor jár-
dát, és parkosítjuk a területet. 
Emellett városszerte – a gyűj-
tő utak mentén – egységes jár-
dát építünk. Dunakeszi vala-
mennyi intézményében felújít-
juk a játszótereket, eszközö-

ket. 2015-ben két felnőtt és egy 
gyermekorvosi rendelőt épí-
tünk. Öt év alatt felújítjuk a vá-
ros valamennyi rendelőjét és a 
tüdőgondozóját. Folytatjuk a 
104 térfigyelő kamerarendszer 
kiépítését, mely 2016-ban válik 
teljessé.

Bővítjük iskoláink férőhelye-
it, idén szeptemberre megújul a 
Fazekas iskola homlokzata és 
átadásra kerül hat új tanterem. 
A kormány döntése alapján 4,7 
milliárdos állami költségvetés-
sel idén megkezdődik egy új, 24 
osztályos általános iskola épí-
tése, amely 2016-ban kerül át-
adásra az Alagliget Lakópark 
mellett. 

Természetesen folytatjuk; 
Dunakeszi, a Mi városunk kö-
zösségépítő programot, ebben 
a ciklusban szeretnénk megépí-
teni a Művészetek Házát. Ter-
veink szerint elkezdjük - a mai 
technikai lehetőségek bevoná-
sával - kiépíteni a város új ügy-
félszolgálati programját, hogy a 
legmagasabb, 21. századi szín-
vonalon szolgálhassuk ki Du-
nakeszi lakosságát. 

– kérdeztük 
a polgármesterektől
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DUNAKESZI RENDŐRKAPITÁNYA: 
Az autósok nem változtattak közlekedési útvonalaikon

Újévi fogadalom: A hallás nem játék
Szilveszterkor sokan elhatározzák, hogy egészségesebb és teljesebb életet fognak élni, mint azelőtt. Talán nem is gondolnánk, hogy hallásunk egészsége milyen 
óriási hatással van életünkre. Miért érdemes megfogadnunk, hogy sokkal inkább odafigyelünk hallásunk épségére? Érdemes elolvasni!

Társas kapcsolatok 
elvesztése
Fülünk az egyik legfontosabb 
érzékszervünk. Nem csupán 
a hangok érzékelését, a tér-
beli tájékozódást teszi lehe-
tővé, hanem a kölcsönös meg-
értést és az emberek közötti 
kapcsolattartást is. Ezért hal-
lásunk csökkenése, elveszté-
se komoly akadályát jelent-
heti annak, hogy teljes életet 
éljünk. „Tapasztalatom sze-
rint azok a hallásveszteség-
gel élő emberek, akik nem ke-
zeltetik problémájukat, idő-
vel elzárkóznak a külvilág-
tól, befelé fordulóvá válnak. 
Ennek oka, hogy nem ér-
tik meg pontosan, mit mon-
danak nekik, és kényelmet-
lennek érzik, hogy gyakran 
vissza kell kérdezniük. Sok-
szor előfordul, hogy nem 
csupán környezetük előtt 
szégyellik a dolgot, még ma-
guknak sem merik bevalla-
ni, hogy valóban baj van.” – 
meséli el nekünk Laczkó Il-
dikó hallásspecialista, a váci 
Amplifon Hallásközpont ve-
zetője. Az érintettek számá-

ra tehát a halláscsökkenés 
az elszigeteltség érzését hoz-
za magával, amely súlyosabb 
esetben akár depresszióhoz 
is vezethet.

Ne késlekedjen, 
nehogy késő legyen!
A halláscsökkenés okozta kö-
vetkezmények hallókészülék 
segítségével a legtöbb eset-
ben orvosolhatóak, ennek el-
lenére manapság még mindig 
nagy az ellenállás az embe-
rekben. Ahelyett, hogy segít-
séget kérnének, inkább elszi-
getelődnek, visszahúzódnak. 
Sajnos az is közrejátszik, 
hogy nem is olyan könnyű 
észlelni a tüneteket. „A hal-
láscsökkenés általában las-
san és fokozatosan jelentke-
zik, így egy megszokott ál-
lapottá válik, mely nagy-
ban megnehezíti felismeré-
sét. Kezdetben csak néhány 
hang tűnik el, nem az ösz-
szes. Ezért is érdemes éven-
te ellátogatnunk egy szűrő-
vizsgálatra, ahol kiderül-
het, ha baj van.” – mondja 
Laczkó Ildikó. A szakember 

nem győzte hangsúlyozni, mi-
lyen fontos, hogy időben el-
jussunk egy hallásspecialis-
tához. Bármilyen furcsán is 
hangzik, a hallást is el lehet 
felejteni. „Az agyunk hallás-
központja hosszantartó hal-
láskárosodás esetén elfelej-
ti, hogyan hangzottak régen 
a különböző zajok, hangok 
és dallamok. A hangminő-
ség a hallásveszteség foká-
nak megfelelően nem csu-
pán halkabbnak hangzik, a 
halláskárosodás típusának 
megfelelően torzított formá-
ban, hamisan rögzül. Ha túl 
sokat várunk, akkor lehet, 
hogy már késő lesz, és a leg-
modernebb hallókészülékkel 
sem tudunk segíteni. A han-
gok valóban hangosabbak 
lesznek, de az érintett en-
nek ellenére sem fogja érte-
ni a beszédet.” – világított rá 
a probléma lényegére a szak-
ember.

Mit tegyen, 
ha szeretne ellátogatni 
egy hallásvizsgálatra?
Az Amplifon téli megelőző 
kampányának köszönhető-
en most lehetősége van arra, 
hogy részt vegyen egy ingye-
nes, teljes körű hallásvizsgá-
laton. A világ vezető gyártói-
nak készülékeit kipróbálhat-
ja, és akár otthoni környezet-
ben is tesztelheti. A vizsgála-
tokra nem kell várni, hiszen 
mindenki időpontot kap és 
személyre szabott ellátásban 
részesül. Érdemes tehát most 
bejelentkezni! 

Bejelentkezés: 
06 (27) 620 573.

Útdíj: régiónkban az M2-esen 
és az M0-oson is fizetnünk kell

Közzétette a Nemzeti 
Útdíjfizetési Szolgáltató 
Zrt. (NÚSZ) azokat a rész-
letes térképeket, ame-
lyek a  január 1-jétől fize-
tőssé vált útszakaszokat 
jelölik. Régiónkban az 
M2-esen és az M0-oson 
is fizetnünk kell.

A megyei térképek a 
megye közigazgatá-
si határán belül húzó-

dó gyorsforgalmi úthálóza-
tot ábrázolják. A díjköteles 
gyorsforgalmi úthálózatot 
minden esetben piros vonal 
jelzi, a díjfizetés nélkül hasz-
nálhatót pedig zöld – írta is-
mertetőjében a NÚSZ, amely 
egyébként pontokba szed-
ve válaszol honlapján a leg-
gyakrabban felmerülő kér-
désekre. A 37 kérdés között 
szerepel többek: Mi indo-
kolja a mostanáig díjmen-
tes gyorsforgalmi szaka-
szok fizetőssé tételét? Arra 
a felvetésre pedig, hogy: 
„A kritikák szerint az in-
gyenes szakaszok, főként a 
nagyvárosi elkerülők díja-
sítása miatt az autósok köz-
lekedési káoszt, súlyos zaj- 
és levegőszennyezést okoz-
va visszatérnek a belterületi 
utakra. Önök nem számol-

nak ezzel?” – így válaszolt a 
NÚSZ: „A díjmentes szaka-

szok igazságosabb helyzetet 
teremtő megszüntetése nem 

vezet az autópályák elkerü-
léséhez. A párhuzamos in-

gyenes szakaszok haszná-
lata súlyos időveszteséggel, 
és a hosszabb megtett út mi-
att a havi 400 forintnál je-
lentősen magasabb többlet-
költséggel jár. Éppen ezért 
nem kell tartani a forgalom 
nagyarányú és tartós átte-
relődésétől az agglomeráci-
ós települések és a külső ke-
rületek útjaira.”

Az elméleti fejtegeté-
sek mellett kíváncsiak vol-
tunk a gyakorlati tapaszta-
latokra, melyekről Tóth Csa-
ba rendőr alezredest, a Du-
nakeszi Városi Rendőrkapi-
tányság vezetőjét kérdeztük. 
– A 2015. január 1-jén élet-
be lépett új útdíjrendszer ér-
demi változást, kimutatha-
tó átrendeződést nem hozott 
az illetékességi területün-
kön lévő három város – Du-
nakeszi, Göd, Fót – közleke-
désében. Sőt, azt mondha-

tom, hogy Fót bizonyos mér-
tékben fellélegezhet, mert a 
Csomádról, Őrbottyánból, 
és Veresegyházról a főváros-
ba közlekedők az 5 ezer fo-
rintos éves megyei matri-
ca megváltásával az M3-as 
autópályán kényelmesen és 
gyorsan bejutnak Budapest-
re – közölte az első hét ta-
pasztalatai alapján a rend-
őrkapitány. Tóth Csaba alez-
redes kérdésünkre elmond-
ta; „A tények azt bizonyítják, 
hogy az M2-esen, valamint 
a Gödön, Dunakeszin is át-
haladó 2. számú főút forgal-
mában a korábbiakhoz ké-
pest nem mutatható ki érde-
mi változás az útdíj beveze-
tése óta.”  

A rendőrkapitánynak ar-
ról nincs információja, hogy 
– más régiókhoz hasonlóan - 
illetékességi területükön til-
takozó, forgalomlassító ak-
cióra készülnének közössé-
gek vagy magánszemélyek.  

Az is a tényekhez tarto-
zik, amit jó néhányan jelez-
tek, hogy reggelente a Du-
nakanyarból a fővárosba zú-
duló forgalom az M0-ás kör-
gyűrű előtti szakaszon gyak-
ran feltorlódik, lelassul, ám 
a szakemberek szerint ez ko-
rábban is így volt.

Vetési imre
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"Erőt adnak a csillogó szemű gyermekek"
A világ minden táján ünnepelt zongoraművészként koncertezik, gyermekeket oktat a zene szeretetére Szobon, valamint ő irányította a legújabb ma-
gyar zongora, az ún. csodazongora megalkotását. Bogányi Gergely élete így teljes, hiszen élete mindhárom színtere egyformán fontos neki. Ám azt 
nem tagadja, a lehető legjobb érzés számára, amikor a világ bármely pontjáról hazajöhet Szobra, szeretett tanítványai közé.

– Ha az elmúlt 365 napra visszagon-
dol, mi az, ami legjobban jellemez-
né, mi történt Önnel 2014-ben?

– A hármas életem súlypontjai 
megváltoztak. Mint zongoraművész 
sokat koncerteztem itthon és külföl-
dön. Itthon a szobi zeneiskola igaz-
gatójaként is csak jó ért, ígéretesen 
alakult minden az intézményben. Az 
év második felében vált egyre fonto-
sabbá a zongorafejlesztői énem, hi-
szen az úgynevezett csodazongora 
életem fő részévé vált. Amit baráta-
immal, munkatársaimmal, segítő-
immel bejártunk a hangszer létreho-
zásának utolsó pillanatáig, az maga 
volt a csodák sorozata. Hálával gon-
dolok arra, hogy ennek én lehettem 
az elindítója, inspirálója.

– Mindig, minden pillanatban 
pontosan tudja, hogy egy adott hely-
zetben éppen melyik Bogányi Ger-
gelyre van szüksége?

– Én akkor is iskolaigazgató va-
gyok, amikor a világ valamelyik 
pontján éppen Liszt Ferenc valame-
lyik művét adom elő egy koncertte-
remben. Sosem feledkezem meg a 
diákjaimról. Őszintén bevallom, na-
gyon jóleső érzés hazajönni a világ 
bármely pontjáról Szobra a kollégá-
imhoz és a gyermekekhez. Ez ad egy 
egészséges egyensúlyt az életemben 
és remélem, hasznosan tudok mű-
ködni a zeneiskolában is.

– Hány gyermek tanul a szobi is-
kolában?

– Jelenleg 232 tanulónk van, és 
bizony csak köszönettel tartozom 
a közvetlen kollégáimnak, a taná-
roknak azért a fantasztikus mun-
káért, amit elvégeznek. A helyette-
sem, valamint a tankerületi igazga-
tó főnököm megérti a velem együtt 
járó különleges helyzetet, segítenek 
mindenben, támaszkodhatok rájuk. 
Rengeteget köszönhetek nekik.

– Az ember azt hihetné, hogy ab-
ban az iskolában, ahol egy világhírű 
zongoraművész az igazgató, minden 
rendben van. Tényleg minden rend-
ben van?

– Noha földrajzilag közel vagyunk 
a fővároshoz, a lehetőségeink alapján 
ez a távolság jóval nagyobb. Közösen 
keressük a megoldást a problémá-
inkra, és biztos vagyok abban, hogy 
győztesen kerülünk ki ebből a küz-
delemből. Mert érdemes itt küzdeni 
mindenkinek, hiszen minden alka-
lommal, amikor belenézek az itt ta-
nuló gyermekek csillogó szemébe, az 
mindig erőt ad nekem. Tavaly példá-
ul kifejezetten örültem annak, hogy 
a csodagyereknek tartott 11 éve Bo-
ros Misi egy rendkívül jó hangula-
tú rendezvényen nálunk járt. Sokan 
jelen voltak a játékánál, és minden-
ki hallhatta, ha a tehetsége mellé ko-
moly szorgalom, a zene iránti alá-
zat is párosul, akkor olyan szintre is 
el lehet jutni, ahol jelenleg Misi van. 
Ráadásul ő egy igazi gyerek, kézzel 
fogható, füllel hallható jó példa a ta-
nítványaink, mindenki számára.

– Ahogy korábban fogalmazott, 
élete egyik fő értelme az új magyar 
hangszer, a csodazongora. Rövide-
sen az egész világ meghallgathatja, 
miként szól ezen a csodazongorán 
Liszt vagy éppen Beethoven egy-egy 
műve.

– Az új magyar zongora premier-
je immár nagyon közel van, ugyanis 
a Magyar Kultúra Napja előestéjén, 

január 21-én, a Zeneakadémián szó-
lal majd meg először a nyilvánosság 
előtt. Igaz, hogy ott, az ünnepi pil-
lanatban a helyszínen csak a meghí-
vott vendégek lehetnek jelen, ám a te-
levízióban élőben követheti minden-
ki nyomon a premiert. Rajtam kívül 
egy világhíres amerikai dzsesszzon-
gorista játszik majd, hogy ki ő egy-
előre legyen titok.

– Mikor lesz a hangszer nemzetkö-
zi bemutatkozása?

– Idén is folytatódik a sok utazás-
sal járó koncertsorozatom, és sok he-
lyen éppen a csodazongorával lépek 
majd fel, ugyanis mindenhol kíván-
csiak rá, a nemzetközi érdeklődés 
egészen páratlan.

- molnár - 

Bogányi Gergely zongoraművész hármas életének súlypontjai megváltoztak

Újabb két személy részesült 
Polgármesteri Díjban

Németh József lett 
Fót alpolgármestere

Vácon 2014-ben hárman vehették át a képviselő-testület által alapított Polgármester Díjat. Nyáron Manfred 
Zollner, a váci központú Zollner Kft. tulajdonosa, míg december 17-én Buchwald Imre építészmérnök és Ga-
ray Nagy Norbert festőművész vehette át a rangos elismerést Fördős Attilától. 

Fót Város Képviselő-testülete 2014. december 22-i 
ülésén Németh Józsefet választotta meg a város al-
polgármesterének. 

M
int közismert 
Vác Város Ön-
kor m á ny z a t 
Képviselő-tes-
tületének ta-

valyi döntése értelmében új 
kitüntetés, a Polgármester 
Díja került megalapításra, 
melynek odaítéléséről a min-
denkori polgármester dönt.

A Városháza Dísztermé-
ben december 17-én megtar-
tott átadó ünnepséget Cza-
kóné Plásztán Anettt éneke, 
illetve Czakó Ádám szavala-
ta foglalta keretbe. 

Elsőként Fördős Attila pol-
gármester Buchwald Imre 
építészmérnöknek, a Vác és 
Vidéke Ipartestület elnöké-
nek - a belváros szépítéséért, 
a Főtér-Főutca projekt meg-
valósítása során végzett pro-
jektmenedzseri tevékenysé-
ge elismeréseként - nyújtotta 
át az elismerést, majd az Art 
Lavina Képzőművészeti Stú-
dió alapításáért és sikeres 
működtetéséért, valamint 

a művészeti pályáján elért 
eredményeiért Garay Nagy 
Norbert festőművész vehette 
át a Polgármester Díját.

P o h á r k ö s z ö n t ő j é b e n 
Fördős Attila szólt az elisme-

rés jelentőségéről, majd mél-
tatta az idei kitüntetettek te-
vékenységét, a város életében 
betöltött fontos szerepét. Re-
ményét fejezte ki, hogy az idei 
díjazottak személye egyetér-

tést tükröz a váci polgárok 
véleményével is, hiszen köz-
ismertségük, tiszteletremél-
tó munkásságuk mindenkor 
a város javát szolgája.

Fotó: sándor lAjos

A 
képviselő-testület-
ben egyéni önkor-
mányzati képviselői 
mandátummal ren-

delkező politikus a FótTV-
nek adott exkluzív újévi in-
terjúban kijelentette, hogy 
képviselőtársaival együtt al-
kotómunkával kívánja eltöl-
teni a 2015-ös esztendőt. Ki-
emelt céljaik között említet-
te az önkormányzat város-
építő- és arculatformáló te-
vékenységének intenzívebbé 
formálását, előtérbe helyez-
ve a tervszerűbb és hatéko-
nyabb tevékenységet. Remé-
nyét fejezte ki, hogy a város 
új főépítészének munkája jó 
hatással lesz Fót település-
szerkezeti tervének kialakí-
tására, arculatának formá-
lására. 

Szólt arról is, hogy alpol-
gármesterként mintegy ka-
talizátorként ő jelentheti a 

kohéziót a  képviselő-testü-
let tagjai és a polgármester 
között. „Hírvivőként” koor-
dinálja, egyezteti a képvise-
lő-testület és a polgármester 
együttműködését. 

Riporteri kérdésre el-
mondta: Szeretné, ha Fót éle-
tében a 2015-ös esztendő a 
nagy változás éve lenne, hi-
szen befejeződik a város-
építési,- szerkezeti tervének 
szabályozása, amely hosszú 
távra meghatározza a telepü-
lés fejlődési irányát.

(Vetési) 
Mokánszky Zoltán alpolgármester, Buchwald Imre, Garay Nagy Norbert, 

Fördős Attila és Deákné dr. Szarka Anita jegyző
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Új igazgató a váci Madách Imre Művelődési Központ élén
Retzler Péter: Ars poeticam a közösségi művelődés 
Vác Város képviselő-testülete közel másfél éven át tartó pályázati sorozat után decemberben választotta meg a Madách Imre Művelődési Központ igazgatóját. 
Retzler Péter, a kulturális intézmény új vezetője a pályázat elnyerése előtt az önkormányzat Városimázs Nonprofit Kft-jét vezette, főszerkesztőként az ESTV-t irá-
nyította. A korábban zeneszerzőként és producerként dolgozó szakemberrel terveiről, elképzeléseiről beszélgettünk.

- Másfél évig húzódott a pá-
lyáztatás. Ön többször is el-
indult a megmérettetésen. Mi 
az, ami motiválta?

- Háromszor indultam a 
posztért. Egy biztos, hogy mi-
vel hivatásos előadóművész 
vagyok, nagyon közel áll hoz-
zám a zene és a kultúra. Ta-
lán vannak, akik nem tudják, 
hogy a Varga Miklós Band 
vezetője vagyok, a népszerű 
énekessel három lemezt ké-
szítettünk közösen. Dolgoz-
tam Deák Bill Gyulával, Tát-
rai Tiborral és barátaival ké-
szítettünk nagyon jelentős 
lemezeket. Közel nyolcvan 
hangoskönyv zenéjét én kom-
ponáltam. Vitathatatlan, hogy 
erősebben kötődöm, jobban 
vonzódom a zenéhez, a kul-
túrához, mint a kommuni-
kációhoz, a televíziózáshoz, 
amit egyébként nagyon szí-
vesen műveltem. Ez motivált, 
amikor az újra és újra kiírt pá-
lyázaton megmérettettem ma-
gam. 

- Az ellenzék többször is kri-
tizálta önt, hogy nem alkal-
mas a pozícióra, mert nincsen 
meg az öt éves szakmai gya-
korlata.

- Ez nem igaz, ez nem fe-

lel meg a valóságnak, hiszen 
a kormányrendelet azt mond-
ja ki, hogy öt évet kell dolgoz-
nom a végzettségem, a diplo-
mám szerinti szakterületen. 
Ezen szempontnak teljes mér-
tékben megfelelek. De, ha nem 
veszi rossz névén, akkor az el-
lenzék támadására, kritiká-
jára nem reagálnék, mert az 
pártpolitikai érdekek mentén 
fogalmazódott meg. 

- Hogyan ítéli meg a műve-
lődési központ eddigi műkö-
dését? Milyen értékek megőr-
zését tekinti fontosnak, s mi 
az, amin változtatna?

- A központ nagy értéke a 
nyitott ház funkció, a közös-
ség színtérrel együtt. A kü-
lönféle civil szervezetek, cso-
portok nagyon jól belakják a 
házat. Példaként említhetem 
a művészeti köröket, ének-
karokat, balett csoportokat, 
fotó szakköröket, a tanfolya-
mok sokaságát. Minden, ami 
a közösségi művelődésbe bele-
fér, az rendkívül jól működik. 
Amin változtatni szeretnék az 
az, hogy a színházi előadáso-
kat összehangoljuk a Váci Du-
nakanyar Színházzal. Ha van 
egy színházunk, akkor a köz-
pontnak nem az a célja, hogy 

a színházi funkcióra szerve-
ződött teátrum mellett egy 
újabb színházat csináljon. A 
Váci Dunakanyar Színház be-
fogadó színház, de kisebb a 
színházterme és a színpada. 
Ezért úgy gondolom, hogy a 
nagyobb színészgárdát meg-
mozgató darabok befogadá-
sára nem alkalmas. Mi eze-
ket a műveket szeretnénk be-
fogadni a jövőben. A progra-
mok „ütközésének” elkerülé-
se, a színesebb, jóval szélesebb 
közönséget elérő rendezvé-
nyek, előadások sikere érdeké-
ben minden hónapban egyez-
tetünk, koordináljuk tervein-
ket a színházzal, a TDM-el, a 
városi könyvtárral, a múzeu-
mokkal, a Pannónia Ház kép-
viselőivel. Ez a közös munka 
már elkezdődött. 

A zenei programokban fris-
síteni szeretnék. Az ifjúságot 
is jobban be szeretném hozni a 
művelődési házba. Azt látom, 
hogy a fiataloknak nincsen 
meg a helyük a szabadide-
jük értelmes eltöltésére, amit 
nagy problémának tartok. De 
ez a jelenség nem csak mi fi-
ataljainkat sújtja, más telepü-
léseken is hasonló gondokkal 
küzdenek. A helyzet orvoslá-

sa érdekében megkeresem az 
iskolákat, hogy közösen kon-
zultáljunk a lehetőségekről. 
Kulturális programjainkkal, 
együttműködési ajánlataink-
kal szeretném megcélozni a 
Kárpát medencei magyarsá-
got. Praktikusan ez azt jelenti, 
hogy onnan hívnék előadókat, 
színházakat vendégszerepelni. 
Ugyanis az én ars poeticam a 

közösségi művelődés, amelybe 
bele tartozik az is, hogy erő-
sítsük, gazdagítsuk kulturális 
kapcsolatainkat a határon túl 
élő magyarsággal.  

Tervezem a jövőben azt is, 
hogy az intézmény nevét mű-
velődési központról kulturá-
lis központra változtathassuk. 
Szerintem ez jobban tükrözi 
a tevékenységünket. A rövid 

távú terveim között szerepel, 
hogy minél előbb megszerez-
zük a minősített közművelő-
dési intézmény címet, mert 
ez a pályázatok egyik feltéte-
le is. Már pedig, amikor csak 
lehet, mindig pályázunk, hi-
szen mást ne mondjak, na-
gyon időszerű kulturális in-
tézményünk épületének teljes 
felújítása, rekonstrukciója.

- A tervei megvalósításához 
megvan a szakmai háttere is 
az intézményben?

- Mivel mindenkit ismerek, 
azt gondolom, hogy igen. Sze-
rintem a jelenlegi kollektívá-
val a tervek hosszú távon meg-
valósíthatóak lesznek. 

- Hogyan telik az első mun-
kanap?

- Amint bejöttem rögtön le-
ültünk a gazdasági igazgató-
val és az igazgatóhelyettessel, 
elkezdtük az idei költségve-
tés tervezését. Ezen felül nagy 
munka lesz az átadás-átvétel 
is, ami egy év végi leltárnak 
felel meg – mondta végezetül 
Retzler Péter, aki munkatár-
saival együtt szeretettel várja 
a kedves közönséget a műve-
lődési központ programjaira. 

V. i.
Fotó: KesziPress

Újra működik 
a Dunakanyar Térségi 

Fejlesztési Tanács
A Tanács kiemelt céljának tekinti az EU Duna Régió Stratégiájához kapcsolódó 
megyei fejlesztési programok előkészítését és megvalósítását; közreműködik a 
térségre vonatkozó fejlesztési koncepciók, programok területrendezési tervek 
kidolgozásában, és azok megvalósításában.

A 
regionális és megyehatáron átnyú-
ló Dunakanyar és térsége országos 
jelentőségű, kiemelt üdülőkörzet te-
rületfejlesztési feladatainak ellátá-

sára a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanács, a Közép-Magyarországi Regio-
nális Fejlesztési Tanács, az Észak-Magyar-
országi Regionális Fejlesztési Tanács, a Ko-
márom-Esztergom Megyei Területfejlesztési 
Tanács, a Pest Megyei Területfejlesztési Ta-
nács és a Nógrád Megyei Területfejleszté-
si Tanács 2004. december 13-án létrehozta 
a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsot.

A jogszabályi változások miatt a Ta-
nács tagjainak jogutódai a megyei önkor-
mányzatok lettek. A Tanács tagjai jelen-
leg Pest Megye Önkormányzata és Komá-

rom-Esztergom Megye Önkormányzata. 
Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben a Ta-
nács jogi helyzete rendezetlen volt, a tagok 
elhatározták a működés helyreállítását és a 
Tanács tevékenységének felülvizsgálatát, új 
tartalommal megtöltését. Ennek keretében a 
Tanács elfogadta az új Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatát, valamint Ügyrendjét, to-
vábbá döntött a munkaszervezet kijelölésé-
ről, amelyet a Pest Megyei Önkormányzati 
Hivatal lát el a jövőben. A Tanács elnökének 
Szabó Istvánt, Pest Megye Közgyűlésének 
elnökét, alelnökének Popovics Györgyöt, a 
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés el-
nökét választotta.

A Tanács kiemelt céljának tekinti az EU 
Duna Régió Stratégiájához kapcsolódó me-
gyei fejlesztési programok előkészítését és 
megvalósítását; közreműködik a térségre vo-
natkozó fejlesztési koncepciók, programok 
területrendezési tervek kidolgozásában, és 
azok megvalósításában; hozzájárul a térsé-
gében élők életfeltételeinek javításához, a 
humán erőforrások fejlesztéséhez, a térsé-
gi identitás fenntartásához; kiemelt figyel-
met fordít a térség fejlesztését lehetővé tevő 
nemzetközi és hazai erőforrások feltárására, 
a befektetések ösztönzésére, elősegítésére; 
biztosítja a térség egységes, komplex társa-
dalmi-gazdasági kezelését.



6 Dunakanyar Régió XVII. évfolyam 1. szám

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

IDÉN IS FORRT A BOR A FŐTÉREN
A VII. Váci Forraltborfőző-versenyt december 30-án tartották a város főterén, ahol a nagy hideg 
ellenére 19 csapat készítette a finom nedűt. Fördős Attila polgármester – fővédnöki - megnyitó-
ja után kezdetét vette a szép hagyományokkal büszkélkedő verseny, amely Vác egyik legnépsze-
rűbb közösségi és gasztronómia rendezvénye. 

A 
csapatok többsége 
60-80-90 liter bor-
ból főzte a téli év-
szak egyik közked-

velt finomságot, melyet az ér-
deklődők poharanként 100 

Zebegény vezetői is fejet hajtottak az áldozatok emléke előtt

EMG és ENG vizsgálat
Neurológiai magánrendelés

dr. Rózsavölgyi Margit főorvos
neurológus szakorvos, elektrofiziológus, epilepszia specialista

Dunakeszi, Szent István u. 86. (Rendelőintézettel szemben)
Rendelési idő: kedd: 13-19 óra, péntek: 8-13 óra

Bejelentkezés: 06/70/382-7043
Részletes információ: www.eremabt.hu

Hetven éve történt, hogy Nagymarosról, Kismarosról és Zebegényből is elhurcolták a németajkú la-
kosságot, ahogy az oroszok mondták egy „kicsi munkára”. Hetven éve történt, hogy sok családot 
szétszakítva elhurcoltak embereket Málenkij robotra. Erre emlékezett a három település Zebegény-
ben vasárnap.

Minden napelem után 114 forint/kg környezetvé-
delmi termékdíjat kell fizetni 2015. január else-
jét követően, mely mintegy 2000-2500 Ft-os mo-
dul áremelést jelent - derül ki a Magyar Napelem 
Napkollektor Szövetség honlapján olvasható köz-
leményből.

A 
templomban elő-
ször a helyi isko-
la diákjai idézték 
fel műsorukkal a 

történteket. Hutter János-
né, a település polgármes-
tere arról beszélt, hogy Ze-
begényből 111 fiatalt, gyer-
meket és szülőt szakítottak 
el a rokonaiktól. Közülük 

csak kevesen tértek haza.  
A szentmisét most is Beer 
Miklós, váci megyéspüspök 
celebrálta közösen a helyi 
plébánossal, Kapás Lász-
lóval. A püspök prédikáció-
jában felidézte a Zebegény-
ben töltött gyermekéveit, és 
arról beszélt, hogy nagyon 
sokan nőttek fel akkoriban 
a háborúkból kifolyólag 
csonka családokban. Pár-
huzamot vont a Párizsban 
történtekkel is, hiszen mind 
a Málenkij roboton, mind a 
most történt eseményekben 
számos áldozat volt és van. 
Azt hangsúlyozta azonban, 
hogy nem az országokra és 
a népekre kell ezen tettek 
miatt haragudni, nem ők te-
hetnek az eseményekről.

A mise után először Csu-

ka Tamás, református tá-
bori püspök szólt, aki a 
Málenkij robotot a rab-
szolgasághoz hasonlította. 
Mint mondta, akaratukon 
kívül elhurcolt és munkára 
kényszerített emberekről 
volt itt is szó, akik emberte-
len körülmények között ro-
botoltak egy teljesen kilá-
tástalan helyzetben. 

Harrach Péter ország-
gyűlési képviselő pedig azt 
hangsúlyozta, hogy Euró-
pát legfőképpen a hagyo-
mányos keresztény érték-
rend védheti meg a külön-
böző őrült ideológiák ál-
tal táplált rasszizmustól, a 
terrorizmustól és másfajta 
szélsőséges megnyilvánulá-
soktól.

A templom előtt elhelye-
zett kopjafánál mondott be-
szédet Ritter Imre, a ma-
gyarországi németek par-
lamenti szószólója. Szerin-
te nagyon fontos, hogy az, 
ami 1945-ben megtörténhe-
tett Magyarországon, - hogy 
egy nemzetiséget megkü-
lönböztettek és elhurcolták 
tagjait -, soha többé ne tör-
ténhessen meg. 

Végezetül a települések 
polgármesterei, a nemzeti-
ségi vezetők, és az emléke-
zők helyezték el koszorúi-
kat a kopjafánál.

Furucz AnitA

Idén január elsejétől 
kezdve a napelemeket a 
III. kategóriába, a “Jelen-

tős szennyezést okozó ter-
mék- és anyagáramok" kate-
góriába sorolták, míg példá-
ul az akkumulátorokat csak 
a II. kategóriát a “Szennye-
ző termék és anyagáramok" 
-ba sorolták, így erre csak 
57 Ft/kg a termékdíj.

A napelemek átlagélettar-
tama 35-40 év és teljes egé-
szében újrahasznosíthatók, 
hiszen szilíciumból azaz a 
föld ötödik leggyakoribb 
eleméből és alumíniumból 
van a kerete. A napelemek 
működésük során a szén-di-
oxid kibocsájtást csökken-
tik, hiszen megújuló energi-
ából, a nap energiájából ál-
lítják elő a villamosenergiát, 
kiváltva ezzel a hagyomá-
nyos fosszilis és atomára-
mot, tehát semmiképpen 
sem nevezhetők környezet-
szennyezőnek.

A szövetség szerint jó be-
fektetés a napelem, "mivel 

hazánkban is évi 10% a nap-
elemes rendszerek hozama, 
annak ellenére, hogy az EU 
legmagasabb ÁFA kulcsa 
terheli mind a napelemeket, 
mind a villamosenergiát, 
és mégis a legalacsonyabb 
a villamosenergia tarifá-
ja". A drasztikus mértékű 
környezetvédelmi termék-
díj a 35.000-55.000 Ft+ÁFA 
összegért megvásárolha-
tó napelem modulokra ra-
kodik rá, ez tovább rontja 
az amúgy is hazánkban leg-
hosszabb megtérülési időt.

Ennek az új termékdíjnak 
és a kiemelkedő ÁFA kulcs-
nak köszönhetően a hatá-
ron túli vállalkozások ke-
rülnek helyzeti előnybe, hi-
szen a termékdíj csak for-
galomba hozót terheli, az 
ÁFA pedig minden környe-
ző országban jelentősen ala-
csonyabb. Egyre gyakrab-
ban telepítenek szlovák cé-
gek hazánkban napelemes 
rendszereket - teszik hozzá 
a közleményben.

Hetven éve történt: 
Zebegényben emlékeztek 

a Málenkij robot áldozataira

Környezetvédelmi 
termékdíjat vetettek ki 

a napelemekre

forintért kóstolhattak. A ver-
seny háziasszonya idén is Fá-
bián Nikolett volt, a zenét a 
Partycsókák Band szolgáltat-
ta. A verseny különlegessé-
ge, hogy a zsűriben kizárólag 
hölgyek vettek részt, akik íz-
lelték és értékelték a verseny-
italokat. 

A zsűri egyöntetű döntése 

alapján az idei forraltbor-fő-
ző versenyt a Forralt pálinka 
nevű csapat nyerte. II. helyen 
a Borral oltók, míg a III. he-
lyen a Jobb Sors Alapítvány 
csapata végzett. A helyezet-
tek kupákat és Fördős Attila 
polgármester által felajánlott 
váci útikönyvet nyertek. 

A Váci Curia Borház külön-
díjait: a Kedvenc Állategész-
ségügyi Kp és a Pf. 63 csapat 
nyerte. 

 Hosszú évek hagyomá-

nyai szerint idén is jóté-
kony célra ajánlották fel a 
borkóstolásból befolyt be-
vételt a szervezők. A VII. 
Váci Forraltborfőző-verseny 
175.900 Ft-os bevételét Ke-
resztúri Tóth Bernadett és 
8 éves kisfiának adják át a 
szervezők. 

- A Curia Borház ezúton is 
szeretne köszönetet mondani 
Vác Város Önkormányzatá-
nak, amiért a rendezvényhez 
rendelkezésünkre bocsátot-
ta a területet, ahol ismét egy 
jó hangulatú, családias elő-
szilveszteri buli kerekedett 
a VII. Váci Forraltborfőző-
versenyből! – értékelt a szer-
vezők nevében Víg Gyulá-
né, a Curia Borház társtulaj-
donosa, aki mindenkinek na-
gyon boldog újévet kíván.

(B. szentmártoni)

Harrach Péter 
országgyűlési képviselő is 
lerótta kegyeletét
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A POLITIKA ÉS A MŰVÉSZET 
Méltán érdemelte ki Vác a Kultúra Magyar Városa kitüntető elismerést, ahol még a városi önkormányzat 
képviselő-testülete tanácskozásainak, a település mindennapi életét meghatározó „politikai műhelyek” 
színtereinek otthont adó helyiségekbe is „beemelték” a művészetet. Festményeken és mozaikképeken az 
ezeréves Vác történelme, a magyar irodalom gyöngyszemei tárulkoznak a szemlélődő elé. 

A Városháza dísztermé-
nek ékessége az a mo-
numentális méretű 

festmény, melyen Vác törté-
nelmét, a településhez szövő-
dő legendákat művészi igé-
nyességgel jeleníti meg Ga-
ray Nagy Norbert festőmű-
vész. A magyar irodalom két 
remekműve – Toldi és János 
vitéz – Gádor István Kos-
suth-díjas művész mozaikké-
pein éled újjá a tanácsterem-
ben. 

Az igazán egyedi és rend-
kívül nagy elismerést kivál-
tó elképzelés ötletgazdája és 
rendíthetetlen szorgalmazó-
ja Papp László műgyűjtő, a 
Pannonia Ház gyűjteményé-
nek kurátora, aki a két alko-
tás leleplezése előtt a világ-
hírű MADI kiállítás páratlan 
értékű alkotásainak bemuta-
tásával igyekezett hozzájá-
rulni - az önkormányzat tá-
mogatásával - Vác képzőmű-

vészeti,– és idegenforgalmi 
vonzerejének növeléséhez.      

A közeli hetekben Orvos 
András váci festőművész al-
kotásainak közkincsé tételé-
vel bővült a Városháza kultu-
rális és képzőművészeti kí-
nálata.  

- Talán nem túlzás, ha azt 
mondom, hogy a közeli he-
tekben megnyílt kiállítás 
egyedülálló Magyarorszá-
gon. Nincs tudomásunk ar-
ról, hogy egy önkormányzat 
épületében kortárs festőmű-
vészek alkotásait tekinthet-
né meg a közönség – mond-
ta a sajtótájékoztatók hely-
színeként is funkcionáló te-
remben látható kiállításról 

Fördős Attila polgármester. 
– A helyiség arculata letisz-
tultabb lett, egységesítettük, 
melyben terveink szerint 
időszaki tárlatokat rende-
zünk váci festőművészek al-
kotásaiból, melyek reménye-
ink szerint jó hatással lesz-
nek a helyiségben tanácsko-
zó képviselőkre is – mond-
ta a városvezető, aki szerint 
Orvos András Vác egyik leg-
meghatározóbb festőművé-
sze. - Tehetségét, alkotásait 
a legmagasabb szinten jegy-
zik. Jómagam is javasoltam 
Orvos Andrást a legnívósabb 
művészeti díjra, mellyel re-
ményeim szerint az állam is 
elismeri művészetét. 

A festőművész több mint 
húsz képe tekinthető meg a 
Városháza 101-es termében, 
melyek többsége Vác és kör-
nyezete szépségei mellett a 
Kárpátok gyönyörű hegye-
it, völgyeit „hozta el” a kultú-
ra, természeti környezetünk 
értékei iránt fogékony polgá-
rok számára. - Orvos András 
szín gazdag képei ezzel a gyö-
nyörű világgal ajándékoznak 
meg bennünket. Vác, a Kul-
túra Magyar Városa, mely-
nek küldetése, hogy felkarol-
ja és ápolja képzőművésze-
ti értékeinket, bemutassa, a 
nagy nyilvánosság elé tárja a 
város idegenforgalmi, turisz-
tikai, építészeti vonzerejét – 
hangoztatta Fördős Attila, 
akinek gondolatait, másik 
„tárlatvezetőnk”, Mokánszky 
Zoltán alpolgármester azzal 
egészített ki, hogy az önkor-
mányzat az időszaki kiállítá-
sok rendezésével is tiszteleg-
ni kíván a váci művészek te-
hetsége előtt. – Az alkotók 
erkölcsi megbecsülése mel-
lett szeretnénk elérni azt is, 
hogy városunk polgárai mi-
nél kulturáltabb környezet-
ben éljenek, amire példa a 
szabadtéri buszvárókban 
látható fotókiállítások is. Bí-
zunk benne, hogy Vác leg-
újabb kulturális attrakciójá-
val sikerült ismét felkelteni 
a művészetpártoló közönség 
érdeklődését, akik hétvégén 
is megtekinthetik a Városhá-
zán látható kiállításokat. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Újabb kiállítás nyílt a váci városházán

Fördős Attila és Mokánszky Zoltán
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Vác, a Dunakanyar barokk gyöngyszeme sok más mellett kiváló sportered-
ményeivel is élen jár régiónk településeinek sorában. A város versenyzői, 
csapatai az elmúlt esztendőben is méltók voltak az immár több mint egy 
évtizede kiérdemelt Nemzet Sportvárosa címre. Mivel a 2014-es év gazdag 
volt sikerekben, a következőkben - a teljesség igénye nélkül - csak a legje-
lentősebb diadalokat szedjük csokorba.

Nyolcvankilenc éves korában elhunyt Buzánszky Jenő, az Arany-
csapat vb-ezüstérmes (1954), olimpiai aranyérmes (1952) jobbhát-
védje, tájékoztatta Buzánszky Jenő fia a fourfourtwo.hu-t – írja a 
nemzetisport.hu.

1. Teremben
A váci kézilabdasport tör-

ténetének első országos baj-
noki címét szerezte meg az 
Ipress Center-Vác ifjúsá-
gi hölgykoszorúja. A győri-
ek legyőzésével aranyérmes 
csapat és vezetői (Ottó Ka-
talin, Nyári József és Wiezl 
István) a diadalért átvehet-
ték a Vác Város Sportjáért 
kitüntetést.

A hazai rendezésű felnőtt 
női kézilabda Európa-baj-
nokság nagy felfedezettje 
volt teljesítménye révén a vá-
ciak kapusa, Bíró Blanka.

A szektorlabda Európa-
bajnokságon Szathmáry 
Károly csapatban arany- 
egyéniben ezüstérmes lett.

Sorrendben harmadszor 
nyert kupaezüstöt a Mozdulj 
SE Vác ülőröplabda együt-
tese, majd nagy fölénnyel 
megnyerte a magyar bajno-
ki címet.

Bácskai Dominika a fel-
nőtt evezősök ergométeres 
bajnokságában ezüstöt 
nyert, míg korosztályos ka-
tegóriájában Nógrádi Ti-
vadar és Hász Márton egy-
aránt a legjobbnak bizo-
nyult. 

2. Szabadtéren
Veretlenül lett megyebaj-

nok a Vác FC focicsapata, 
amely kettős győzelemmel 
vívta meg az osztályozót és 
feljutott az NB III-ba. A me-
gyei kupasorozat megnyeré-
se mellett - többek között az 
NB I-es Kecskemét kiütésé-

vel - az ország legjobb 16 ku-
pacsapata közé jutott a gár-
da.

Magyari Zoltán, a Váci 
Reménység gerelyhajító-
ja utolsó dobásával arany-
érmet szerzett az orszá-
gos bajnokságon. A nőknél 
klubtársa, Moravcsik Angé-
la ezüstérmes lett.

A paraatléták kontinens-
bajnokságán szenzációs tel-
jesítménnyel a váci Keresz-
tesi Erika ezüstérmet nyert 
a 400 méteres síkfutásban. 

3. Vízen
A maratoni kajak-kenu 

világbajnokságon a junio-
rok versenyszámában ha-
talmas fölénnyel lett arany-
érmes Havas Balázs, a 
Váci Vasutas SE sportoló-
ja (képünkön). Klubtársa, 
Balaska Márk szegedi tár-
sával aranyérmes lett az if-
júsági világbajnokságon, 
míg a szintén a Váci Vas-
utasban sportoló Csernák 
Edina  a gödi Váczai Eni-

kővel párban nagy fölénnyel 
lett aranyérmes a női páro-
sok felnőtt maratoni Euró-
pa-bajnokságán. 

Az országos evezős baj-
nokságon tarolt a váci Ga-
lambos Péter, aki három 
aranyéremmel zárta viadalt. 
Néhány nap múlva ugyanő 
párosban ezüstérmes lett az 
egyetemisták világbajnok-
ságán. 

A Magyar Evezős Szö-
vetség közgyűlésén a váci 
Bácskai Zoltán is bekerült 
a sportági szakszövetség el-
nökségébe.

Ezek voltak tehát dióhéj-
ban az elmúlt év legnagyobb 
váci sportsikerei. És, hogy 
folytatható-e a diadalsoro-
zat 2015-ben is? Reményked-
jünk benne! Mindenesetre a 
bajnoki pontvadászat felé-
nél a váci férfi kézisek, a fo-
cisták és a futsalosok is él-
lovasként várják a folyta-
tást...

Kereszturi GyulA

Buzánszky Jenő dec-
ember 12-én került 
az esztergomi kór-

házba, ahol megoperálták. 
Karácsonyi ünnepségek-
re, megemlékezésekre szó-
ló meghívásinak azt köve-
tően már nem tudott eleget 
tenni. A műtét után az in-
tenzív osztályra került, ál-
lapota négy nappal a be-
avatkozás után is kritikus 
volt. A rákövetkező héten 
ismét meg kellett őt műte-
ni. Szenteste előtt két nap-
pal ifjabb Buzánszky Jenő 
arról tájékoztatta az édes-
apjáért aggódókat, hogy a 
beteg percekre magához 
tér ugyan, és kommunikál 
is, a beszéd azonban na-
gyon nehezére esik.

„Nincs étvágya sem, 
mesterséges táplálás-
ra szorul, s bár az or-
vosok szerint stabilizá-
lódott az állapota, fon-
tos volna, hogy elfogad-
ja a táplálékot és visz-

szatérjen az életkedve." 
– mondta Buzánszky Jenő 
fia. A karácsonyi ünne-
pek után, de még szil-
veszter előtt a volt klasz-
szis az intenzív osztály-
ról a belgyógyászatra ke-
rült, szervezete nagyon 
legyengült, hangulata in-
gadozó volt. Minimális 

ételt és italt fogyasztott. 
Ifjabb Buzánszky Jenő a 
Nemzeti Sportnak adott, 
a január harmadikai lap-
számban megjelenő nyi-
latkozatában annyit mon-
dott: „Innentől kezdve 
már csak a jóisten tudja, 
hogy apu állapota hogyan 
s merre változik…”

Vác: 2014-ben is méltó 
a Nemzet Sportvárosához Gyász: 89 évesen 

elhunyt Buzánszky Jenő

Buzánszky Jenő 89 évet élt (Fotó: NS-archív)


