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Váci mélygarázs - Az önkormányzat
megkezdte a térfelszín kialakítását

Fördős Attila: Elfogyott az önkormányzat és a lakosság türelme
Fördős Attila, Vác Város polgármestere két alpolgármesterével - Pető Tiborral és Mokánszky Zoltánnal – június 19-én délelőtt közös sajtótájékoztatót tartott abból az alkalomból, hogy aznap megkezdődtek a munkálatok az évek óta átadásra váró mélygarázs térfelszínén. Az önkormányzat döntését a város
első embere így indokolta: "Elfogyott a lakosság és az önkormányzat türelme, a város központjában lévő területet meg kell nyitni a lakosság előtt."

P

ető Tibor alpolgármester, a
Fidesz váci szervezetének
elnöke felidézte a beruházás 2007-es kezdetét. "A szocialista kormányzatok által nagyon kedvelt PPP konstrukció keretében indult, amely műszaki kapacitásában és finanszírozhatóságában a
város lehetőségein és szükségletein messze túlnyúló." - fogalmazott.
- Ez egy háromszintes, 300 parkolóhelyes mélygarázs. Ekkora kapacitásra a városnak ezen a területén
nincs szükség - jelentette ki Pető
Tibor.
- Az akkor 50 millió forintos árbevételű parkolási ágazatra 250 millió

forint lízingdíj kötelezettségként
terhelték rá a beruházást, amely
ez által finanszírozhatatlanná vált.
Ezért mi 2010-ben kétoldalú tárgyalást kezdeményeztünk a bankkal a
kész mű megvásárlása érdekében.
Ezek a tárgyalások ma is zajlanak hangoztatta az alpolgármester, aki
így folytatta: - Ma jött el a pillanat,
amikor az önkormányzat megkezdi
saját költségén a térfelszín befejezését, mivel ez a város egyik legértékesebb ingatlana, amit méltatlanul elvettek Vác polgáraitól. A most
beindított beruházással visszaadjuk a területet váciaknak - húzta
alá Pető Tibor alpolgármester.
Fördős Attila polgármester elmondta, hogy a beruházás elindításakor az előző képviselő-testület
elé nem terjesztettek be költséghatékonysági elemzést. "Amikor kiderült; milyen finanszírozással és milyen árbevételi konstrukcióval működtetnék a mélygarázst, akkor vált
egyértelművé, hogy önerőből finanszírozhatatlan a beruházás. Ráadásul ez a terület az önkormányzat

Díjmentes
a parkolás Vácon

Az évek óta megnyitásra váró váci mélygarázs térfelszíni munkálatait saját hatáskörben beindító önkormányzati döntést ismertető sajtótájékoztatón Fördős Attila polgármester azt is bejelentette június 19én, hogy a soron következő testületi ülésen azt javasolják: az egész
városban díjmentesen parkolhassanak a járművekkel, amíg nem adják át a városközpontban a térfelszínt.

törzsvagyona volt, ezért az eredeti,
háromoldalú szerződés is semmis.”
A polgármester hangsúlyozta: „A
térfelszín építését a beruházó leállította, amellyel szerintünk nem teljesítette az eredetileg vállalt kötelezettséget. Az is világossá vált számunkra, hogy csak akkor mutattak
hajlandóságot a térfelszín befejezésére, ha a rendkívül bonyolult - finanszírozási, kivitelezési, mene-

dzselési és minden egyéb megállapodást tartalmazó - szerződés halmazt aláírjuk.”
Fördős Attila az országos és a helyi médiumok képviselőinek kifejtette: „Szerintünk több ok miatt is
semmis a szerződés. Ezért kétoldalú tárgyalásokat kezdeményeztünk
a finanszírozó bankkal. Immár 2,5
éve. Az utóbbi egy évben pedig egykét heti rendszerességgel. A finan-

Visszaköltözhettek a lakók
a sződligeti Viktor Speciális Otthonba
A takarítás és a fertőtlenítés után kedden visszaköltözhetett a sződligeti Viktor Speciális Otthonba az a
csaknem száz ember, akiket a dunai árvíz miatt kényszerültek otthonaik elhagyására június 5-én – jelentette be a délelőtti sajtótájékoztatón a Pest megyei kormánymegbízott, a megyei védelmi bizottság elnöke.

V

ác város képviselő-testülete 2013. június
20-i ülésén a sürgősségi indítványok között visszavonta a Vác
területére érvényes parkolás szabályozásáról
szóló rendeletet. Ezzel
határozatlan időre meghosszabbították azt az árvíz idején hozott döntést,
mely szerint Vácott ingyenes a parkolás. Ugyancsak visszavonásra
kerültek a parkolási övezetekre és
a parkolási díjra vonatkozó határozatok, amelyek a mélygarázs esetleges átadása után kerültek volna
bevezetésre.

szírozó bank tájékoztatása szerint
tárgyalnak a beruházóval is, de átütő eredmény nélkül. Már pedig, ha
ez nem következik be, akkor nem
biztos, hogy velünk külön megkötik
ezt a szerződést." - emelte ki Fördős
Attila, aki bejelentette, hogy ezért
az önkormányzat 10 napja eldöntötte - mivel életveszélyes az építési terület, és a lakosság is birtokba vette – hogy határozott intézkedéssel
megnyugtató módon rendezi a kialakult helyzetet. "A döntést meghoztuk, a mai napon elkezdődtek a
térfelszín munkálatai. A lakosság
is láthatja; véget vetetünk a zsarolás lehetőségének, a város saját kezébe vette a beruházást, és három
hónap múlva átadásra kerül a térfelszín” - jelentette ki Fördős Attila
polgármester.
A sajtótájékoztatót követően a
hatalmas munkagépek begördültek
az évek óta elzárt területre. Megkezdődtek a térfelszín munkálatai...
Vetési Imre
Fotó: K esziPress

T

arnai Richárd elmondta, hogy az otthon lakóinak
zöme már elfoglalhatta szobáját, ám két épületrészben még
száradnak a falak, az ott élőket július 5-ig házon belül helyezik el.
A keddi visszatelepítéssel az árvízi veszély miatt Pest megyében
költözni kényszerülő 817 ember
közül 814 visszatérhetett otthonába. Három nagymarosi lakó házát
azonban olyan mértékben károsította az árvíz, hogy a helyreállítása hosszabb időt vesz igénybe, így
ők egyelőre ideiglenes szállásukon
maradnak - közölte.
- Azon a helyen, ahol most állunk,
néhány héttel ezelőtt víz hömpölygött. Azóta megtörtént a fertőtlenítés és az épületek lakhatóvá tétele
– mondta az intézmény főbejáratánál a kormánymegbízott, aki hozzátette: Pest megye legtöbb települé-

sén már elbontották a homokzsákokból emelt védműveket. Az utak
mindenhol járhatóak, minden település megközelíthető.
A régióban javában tart a szúnyogirtás erősítette meg Tarnai Richárd, ám azt is elmondta, hogy a
szakmai kritériumok alapján vannak olyan napok, amikor nem lehet
végezni, de a következő napokban
folytatódik.
A kormánymegbízott kérdésre
válaszolva kijelentette: Országos

szinten több mint 10 milliárd forintról érkezett kárbejelentés és ennek jó része Pest megyéből. Várhatóan másfél hét múlva tudnak végleges számadatokat mondani, amikor a víz véglegesen visszahúzódik
eredeti medrébe. - Szeretném megerősíteni, hogy az állam minden
költséget megtérít, de ehhez szükség van a számlák benyújtására –
húzta alá a megyei védelmi bizottság elnöke.
A sződligeti Viktor Speciális Otthon lakóinak visszaköltözésekor Tarnai Richárd mellett jelen volt
dr. Maruszki Gábor, a
Váci Járási Hivatal vezetője, a település polgármestere és jegyzője, Juhász Béla és dr.
Törőcsik Edit, valamint
a
katasztrófavédelem
több munkatársa.
Az intézmény igazgatója, dr. Pitzné Heinczinger Mónika elmondta, hogy a felújítási, festési munkálatok miatt 21 lakójuk várhatóan július 5-ig még a váci Jávorszky Ödön
Kórházban marad. – De azon munkálkodunk, hogy ők is mielőbb vis�szaköltözhessenek – tette hozzá.
Mint közismert az árvízi védekezés időszakában közel 80 személyt
a község önkormányzata fogadta
be a helyi iskola tornatermében.
(Vetési)
Fotó: K esziPress
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Dunakeszin 10 év alatt 10 ezerrel nőtt a lakosság létszáma

AZ ORSZÁG MINDEN NYOLCADIK LAKOSA
PEST MEGYÉBEN ÉL

Egy évtized alatt 134 ezer
fővel nőtt a megye népessége, a több mint 1,2 millió lakosból 200 ezer gyermekkorú. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a
közlemúltban jelentette
meg a 2011. évi népszámlálás eredményeit, melynek adatiból válogattunk.

M

ivel népszámlálásra évtizedenként egyszer kerül sor,
ezért a közreadott adatokban bőven van olyan, ami megerősíti, vagy kiegészíti egy-egy részlettel a

megyéről alkotott képünket. Akad közöttük meglepetés, vagy olyan adat,
amelynek valódi jelentősége csak a
népszámlálás tükrében vált kézzelfoghatóvá.
A népszámlálás egyik legfontosabb
megállapítása az, hogy a népesség folyamatos növekedése miatt 2011-ben
már minden nyolcadik Magyarországon élő ember Pest megyét tartja otthonának. 2011. október 1-jén a megyében 1 millió 217 ezer személy élt (2012ben már 1,237 ezer). 2001-hez képest
134 ezer fővel, 12%-kal többen. Sőt, a 14
év alatti korosztályokban még nagyobb
a növekedés – az 5 évesnél fiatalabbak
száma például közel 18%-kal növekedett 2001-hez képest – ezért majd minden hetedik, egészen pontosan 204 269
fő gyermek él Pest megyében.
A népességnövekedés oka a bevándorlás: 146 ezer fővel többen költöztek
a megyébe, mint ahányan elmentek
(a születések és halálozások egyenlege ugyanakkor 12 ezer fővel csökkentette a népességet). A mobilitás valódi mértéke a merészebb becsléseket
is meghaladja. A 2011. évi népszámláláskor adott válaszok szerint mindössze 530 ezer fő él ma azon a településen, ahol született, míg 630 ezer
fő született más településen, további 57 ezren pedig külföldön. A többség tehát „bevándorló”. Egyes telepü-

léseken, például Érden a betelepültek
száma kétszeresen is meghaladja az
„őslakosok”számát.
Egyre több szó esik a megyén belüli rendkívüli fejlettségi különbségekről, azokról a területi különbségekről,
amelyek társadalmi hátteréről valójában csak hiányos kép állt rendelkezésre (például, az „idős” és a „fiatal”
települések, térségek közötti korosztálybeli eltérések valóságos mértéke
tekintetében). A népszámlás részletes települési és térségi adatait vizsgálva megállapítható,
hogy viszonylag idősebb
korstruktúrával rendelkeznek a Szobi, a Ráckevei, a Nagykőrösi, Ceglédi,
Nagykátai és az Aszódi járások, amelyek nem mellesleg Pest megye elmaradott,
illetve leszakadó kistérségeit
alkotják. A száz gyerekre jutó idősek
aránya ezekben a járásokban, átlagosan 140 és 170 között van.
Az „idős” térségek helyzete ugyanakkor nem teljesen hasonló. A Szobi járás szinte valamennyi településére jellemző az elöregedés és az elvándorlás, sőt, egyre inkább megfigyelhető ez a folyamat a Dunakanyar jobb
partján is (Visegrád), valamint a Váci
járásban (Kisnémedi, Csővár). Ezzel
szemben a népesség enyhe elöregedé-

se a Ceglédi és Nagykőrösi járásokban
inkább „átlagosnak” mondható, a népesség stagnálása, vagy enyhe csökkenése mellett. Itt a népesség elvándorlása inkább egyes kistelepüléseken
(Kocsér, Jászkarajenő, Ceglédbercel)
okoz jelentős problémát. Megint más
a helyzet az Aszódi és a Ráckevei járásokban, ahol az időskorú népesség aránya úgy nő, hogy közben a népességszám is enyhén emelkedik. De
még a kedvezőbb helyzetű (nem
„idős”) járások, kistérségek
között is lehetnek sajátos helyzetű települések.
1990-hez képest például Sződliget, Leányfalu,
Szigetszentmárton, Kisoroszi népessége ugyan
jelentősen nőtt, mégis elöregedett.
Általában véve ki lehet jelenteni, hogy Pest megye a korös�szetételét tekintve az egyik legjobb
helyzetben lévő területe az országnak. Pest megye „legfiatalabb” településén, Telkiben, például száz aktív korú személyre számítva 45 gyermek él. Remeteszőlős esetében ez a
szám 38, majd következik Üröm (38),
Herceghalom (37), Pilisjászfalu (37),
Pilisszentlászló (36), Veresegyház
(36) Biatorbágy (35), Diósd (35). Majd
Nagykovácsi (34), Szada (34) Csörög

(33), Nyársapát (33), Páty (33), Tinnye
(33), Vácduka (33) települések.
Ugyancsak hosszan ható következményekkel jár az egyes települések eltérő ütemű növekedése. Itt mindenképpen ki kell emelni Dunakeszit,
amelynek lakossága tíz év alatt 10
ezer fővel nőtt (2011. október 1-jén: 40
545 fő), így a megye második legnépesebb városa lett, a megyei jogú város,
Érd után. Ez a rendkívüli növekedés
bizonyosan átformálta Pest megye
északi része, illetve a Duna bal partjának térségi városközponti szerkezetét. Ha figyelembe vesszük Veresegyház, valamint a Gödöllői kistérség hasonlóan intenzív népességgyarapodását és a térségi gazdaság szerkezetét,
akkor nem túlzás azt mondani, hogy
a regionális léptékben is jelentősnek
mondható változásokról van szó. Különösen azért, mert ezzel egyidejűleg
tartósan új, méghozzá stagnáló pályára került már nem csak az Ipolymente, illetve a Dunakanyar és a Börzsöny térsége, hanem Vác és környéke is – olvasható Pest megye Önkormányzatának hivatalos honlapján
közzétett elemzésben, mely teljes terjedelmében megtalálható a www.
dunakanyarregio.hu-n is.
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Mesetárral bővíti IPTV-szolgáltatását az Invitel
Havi 590 Ft-ért korlátlanul nézhetik a Minimax vagy a Megamax csatorna filmjeit a gyerekek

A gyerekek tévénézése minden családban
téma időről időre. Előfordul néha, hogy nem
olyan mesefilm megy
a tévében, amit a szülő is jónak lát. Ennél is
jellemzőbb azonban,
hogy a gyermek kedvenc sorozatához igazítják a család napirendjét. Talán nincs is
olyan szülő, aki nem
álmodott már arról,
hogy milyen jó lenne,
ha a ő választhatná ki,
mit és mikor nézzen a
gyermeke a tévében.

A

z Invitel most bevezetett új televíziós szolgáltatásával,
a Minimax mesetárral és
Megamax kalandtárral átalakul a gyerekek tévénézése. Az előfizetéses rendszerben működő videotéka-csomaggal nem hagyományos
tévécsatornára, hanem két
videotékaként használható
filmtárra fizetünk elő.
A két csatorna legnépszerűbb mesefilmjeit a gyere-

kek akkor és annyiszor nézhetik meg, amikor, és ahányszor csak szeretnék. Legyen
szó akár az egészen kicsiknek szóló Én kicsi pónim
vagy Babar sorozatról, vagy
a tízévesek kedvencéről, a
Lego Ninjagóról, a mesetárban mindig lesz valami érdekes néznivaló.

A Minimax mesetárral és a
Megamax kalandtárral okosan fejleszthetők a gyerekek
tévénézési szokásai is. Mostanáig, ha elindult a kedvenc
mese a tévében, nehéz volt
rávenni a gyermekeket, hogy
mást csináljanak. Az új előfizetés azonban lehetővé teszi,
hogy addig játsszanak a sza-

Még egyszer a Váci
Holokauszt Emlékparkról
A Váci Napló június 7-i számában az MSZP frakciója foglalkozott a Holokauszt Emlékpark építésének meghiúsulásával, mivel az önkormányzat közgyűlése nem szavazta
meg a Váci Zsidó Hitközség kérelmét. Ugyanakkor a zsinagóga homlokzatára rasszista feliratokat festettek és a temetőben sírokat gyaláztak meg ismeretlen tettesek.
kutyák megtámadnak valakiket, akik a kerítésen akarnak bemászni és éppen síremlékeket próbálnak megrongálni.
– Ezek az intézkedések bizonyára sok pénzbe
kerültek, honnan tudták finanszírozni a felmerült plusz költségeket?
– Valóban nem kevés anyagi ráfordítást
igényeltek a munkálatok, sajnos több millió
forintot tettek ki, ami az emlékpark építésének megkezdésére lett elkülönítve.
– Arról kérdezem Turai Jánost, a Magyar Zsidó Kongresszus Külügyi Bizottsága tagját, a hitközség váci elnökét hogyan értékeli a történteket, lát-e tudatos összefüggést az említett cselekmények között?
– Az utóbbi hat évben nem tapasztaltuk,
hogy hitközségünk sérelmére ilyen és ehhez hasonló bűncselekményeket kövessenek
el. Természetesen behatárolt az a kör ahonnan indíttatást kaptak az elkövetők, az ügyben nyomozást folytat a rendőrség. A temetőben nemcsak rongálás történt, hanem két
gránit tömböt el is tulajdonítottak. Hajszálon múlt, hogy a falfirkálókat tetten érjük, de
még idejében egérutat nyertek, így az általuk
megkezdett mondat festését nem tudták teljesen befejezni.
Azóta megtettünk bizonyos preventív
intézkedéseket,a teljes épületet elláttuk érzékelőkkel, kamerákkal és a templom udvarát is betelepítettük technikai jelző rendszerrel. A temető védelmét is sikerült megszervezni kutyás őrökkel, innentől nem tudunk
felelősséget vállalni abban az esetben, ha a

– Hogyan élte meg a közgyűlés döntését, amiben elutasították a hitközség kérelmét?
– Amint látja nem haltam bele, én nem látok bele senki pénztárcájába, nem úgy fogom fel, hogy elutasították a kérelmet, inkább azt látom, hogy erre a projektre most
nincs pénz. Egy pillanatra sem hátrálok meg,
mert az emlékpark ennek ellenére is fel fog
épülni a holokauszt 70. évfordulója emlékére! Egyházunk nem fog aktuálpolitikai csatározások színterévé válni, senkit nem kérünk
fel arra, hogy mellettünk kampányoljon.
– Ön elégé makrancos ember hírében áll, miért utasít vissza minden segítséget, a zsinagóga
építésénél is kőkemény volt, saját útját járta?
– Ez igaz, de felépítettem egy olyan műemlék épületet, amit a város 50 évig pusztulni
hagyott. Tizenegy évig fagyban-kánikulában
építkeztem, 2008-ban az egyházam javaslatát, - amiben kérték ismerjék el a munkámat
-, a város vezetése lesöpörte. Láthatja, hogy
nem voltam soha sem elkényeztetve.
- lipták -

badban, amíg csak szeretnének, mert a mesét később is
megnézhetik. Többé nem a
napirendünket igazítjuk a tévéműsorhoz, hanem a tévéműsort a napirendünkhöz.
Ha valaki előfizet a gyermekeknek szóló díjcsomagokra, akkor az IPTV menüjéből elérhető Minimax me-

setár és Megamax kalandtár mappában megtalálja a
két csatorna mesefilmjeit.
A gyerekek a filmeket akár
többször is megnézhetik, a
szülőknek nem kell egyesével minden film után fizetniük. A mappa tartalmának
egynegyede minden hónapban frissül, így a műsorkíná-

lat mindig változatos marad.
Az új Minimax mesetár vagy
Megamax kalandtár kiegészítő díjcsomagokra – meglévő vagy új Invitel IPTV mellé – egyenként bruttó 590 Ft/
hó díjon lehet előfizetni (az
IPTV csomagra vállalt 24 hónapos határozott idejű szerződés esetén).

Gödön a Duna-parton két szabad
strand várja a fürdőzőket
Május közepére valamennyi szakhatóságtól megérkeztek az alsógödi és a felsőgödi
szabad strand megnyitásához szükséges engedélyek. A Településellátó Szervezet
munkatársai gondoskodnak arról, hogy amint a vízállás megengedi, megnyílhasson a
két partszakasz a biztonságos, kulturált körülmények között fürdőzni vágyók előtt –
írja a Gödi Körkép.

A

szabad strandok határait táblák jelzik
majd, a vízben pedig bóják jelölik ki a
fürdőzésre alkalmas területet. Információs
táblák igazítják el a látogatókat, amelyeken a
víz és a levegő hőmérséklete, valamint az elsősegélynyújtó hely, a mosdókés az öltözők
felé irányító nyilak lesznek láthatók.
Természetesen minden hónapban ellenőrzik a vízminőségét, melyről a fürdőzők szintén tájékoztatást kapnak az információs táblákon.
Míg Alsógödön mosdóhelyiséget és öltözőket kellett építeni, addig Felsőgödön a gát
felől megnyitott átjárási lehetőséggel a Duna-part Nyaralóházak területén biztosítják
a kulturált strandoláshoz a zuhanyzási, öltözködési lehetőséget és a mosdóhelyiségek
használatát.
A strandok megnyitása előtt úgynevezett
láncgereblyével megtisztítják a kavicsos
partot és a sekély vízpartot is az esetleges

üvegtörmeléktől,vasdaraboktól és a hasonló, balesetveszélyes hulladékoktól.
A gödiek és a városba látogatók az információs táblákról értesülhetnek a szabad
strandok megnyitásáról. Ennek időpontja a Duna vízállásától és a vízhőmérsékletétől függ. Noha az elmúlt hetek kánikulai
forróságát a hét elején hűvösebb napok váltották fel, de ez csak átmeneti hőmérséklet
csökkenést jelent, amit újból igazi strandidőjárás követ majd. S akkor irány a gödi
Duna-part…

DDC segítette a verőcei úttisztítását
A
közel 4 ezer lakosú dunakanyari település, Verőce is komolyan megszenvedte a 2013-as rekordárvizet. A községben gátszivárgás is nehezítette a védekezést, emiatt utakat kellett
lezárni, mert elárasztotta
azokat a víz.
Az ár levonultával azonnal
elindult a terület fertőtlenítése, a károk helyreállítása.

E nem kis feladat létfontosságú, hiszen a településen
halad át a 12-es fűútvonal,
ami a térségben logisztikailag is jelentős.
A Duna-Dráva Cement Kft.
váci gyárából térítésmentesen kölcsönbe adott úttakarító gép segítette a tisztítási munkákat. A nagyteljesítményű szerkezettel az utakon összegyűlt megszáradt

iszapot, port söpörték ös�sze, „nagyüzemi” méretekben. Ezzel is gyorsítva a mielőbbi helyreállítást, a közlekedési útvonalak megnyitását.
A Duna-Dráva Cement
Kft. együtt érez az árvízi károsultakkal, lehetőségeihez
mérten ezért is fogott össze
az érintettekkel és segítette
a helyreállítást.
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EGY AUTÓS KÁLVÁRIÁJA

Ma már hálás a sorsnak, mert a megszokott jónál is jobb autószervizt talált
Azon a forró júniusi napon R. János dunakeszi lakos mit sem sejtve kanyarodott be a város kereskedelmi és ipari központjába, hogy leadja autóját garanciális javításra a megszokott autószervizébe. A hirtelen jött kánikulai melegnél csak az érte kellemetlenebbül, hogy zárt ajtókba ütközött, melyeken
egy szűkszavú felírat tudatta a valaha volt ügyfelekkel: kész, vége, bezárt a szerviz.

P

ercekig járkált az üresen kongó épület előtt, amire dühe
valamelyest alább szállt. –
Nem tagadom, nagyon bosszantott
a helyzet, mert úgy éreztem, hogy
cserben hagytak – meséli a közelmúlt történéseit János, aki szerint
szerencsére az ő esetében is igaznak bizonyult a közmondás: „Minden rosszban van valami jó!” - A
történet azzal folytatódott, hogy
elindultam haza, amikor
itt, Dunakeszi határában,
szinte a város kapujában
feltűnt a gáztöltőállomás
fényreklámja. Amikor jobban megnéztem, akkor
vettem észre, hogy itt egy
autószerviz is működik.
Nekem ez felért magával a
csodával, nem tudtam erről a szervizről, mert én
leginkább Alsó vagy a 2/A
felől közelítem meg az otthonunkat. Hát, mit mondjak, nagyon megörültem, nagy kő
eset le a szívemről – mondja őszinte örömmel, aki ma már nagyon hálás, hogy a megszokott jó szerviznél még jobbat talált.
- Itt, Dunakeszi déli kapujában, a
Medic-Car kft., Bosch Car Szervizben szembesültem azzal a ténnyel,
hogy a mai gazdasági helyzetben, a
mai magas elvárások mellett is lehet egy autószervizt családias alapokon, világszínvonalon üzemeltetni – hangzanak R. János elismerő
szavai, aki többszöri kérésem után
is szerényen elhárítja, hogy fotó készüljön róla vagy a teljes neve szerepeljen az írásban. Mint mondja,
nem ő a fontos, hanem az, hogy:
„Az ember soha ne adja fel, és bízzon abban, hogy a megszokott jónál is lehet jobb megoldás. Én meg-

ciókat, adatokat. Minden műveletet fényképen is rögzítettek, hogy
később is bármikor megtekinthető
legyen a kijavított műszaki hiba és
annak megoldása. Talán sokak számára vonzó lehet az is, hogy a laikusként megfogalmazott kérdésekre is igyekeztek közérthető szak-

maisággal válaszolni. A műhely és
a várakozó helyiség között szabadon közlekedhettem. Az ügyfélváróban a finom olasz kávé elfogyasztása közben a mai elvárásokat teljesen kielégítő audiovizuális környezetben laptopomon leírhattam fentebb rögzített élményeimet.
Magánemberként fenntartások
nélkül elfogadtam R. János és a
személyesen szerzett kedvező tapasztalatokat, de riporterként csak
nem hagyott nyugton a kérdés: Valóban ilyen profi a kiszolgálás a 15
éves Medic-Car Kft. szervizében?
Már legalább két órát eltöltöttem
a Berek u. 17. szám alatt található
szervizben, amikor az emeleti ügyfélváróból ismét lejöttem a műhelybe, ahol egy szálfatermetű férfi autóját műszaki vizsgára készítették
fel.
- Gépkocsimat itt alakították át
gázüzeműre, ezért a komplex üzemi vizsgát nyugodtabban bízom

találtam a Medic-Car csapatában”köszön el elégedetten, miután átvette gépkocsija kulcsát a szerviz
vezetőjétől.
R. János történetét megismerve
jómagam is kíváncsi voltam, hogy a
kiszolgálás valóban olyan finom és
szakszerű – mint ahogy ő mondta.
Így hát nagyon is kézenfekvő volt,
hogy a Medic-Car-hoz jelentettem
be az autómat az aktuális 150 ezres szervizre. Mi tagadás, az ügyfélpultnál dolgozó hölgy udvariasan fogadott, gyorsan és láthatóan
precízen végezte a feladatát. Azonnal feltűnt, hogy a szakszerűen felépített folyamatokat profin kivitelezik. A modern, öt beállásos műhelyben hat szerelő szorgoskodott,
akik fenntartások nélkül megosztották velem a technikai informá-

rájuk, mint egy „sima” szervizre –
mondja a kölcsönös bemutatkozás
után a gödi Barta Károly.
- Gödön is vannak szervizek, mégis a Medic-Car-hoz hozza az autóját
– jegyzem meg, amire igen meggyőző választ kapok.
- Az egyik döntő érv, hogy - mint
mondtam - itt alakították át az autómat, a másik pedig az, ami igazán
nem elhanyagolható, a legjobb alkatrészeket használják fel, és mindig igyekeznek az elképzelésemnek legjobban megfelelő megoldást megtalálni – hangzik a határozott válasz. - Alapvetően elégedett
vagyok a szolgáltatással, nyílván
ezért hozom az autómat a dunakeszi Medic-Car szervizbe. Nem állítom, hogy nem kerestem máshol is
szervizt, de mindig rájöttem, hogy
ők jelentik számomra a legjobb
megoldást. Ráadásul egy világmárka, a Bosch-sal a hátuk mögött szolgálják az ügyfeleket. Az évek során
megtanulja az ember, hogy érdemesebb egy márkás autószervizt és kiszolgálást választani – még ha drágább is - mert hosszabb távon megtérül – hangzik Barta Károly bölcs
megállapítása, akihez hasonlóan
jómagam is elégedetten veszem át
az autómat a Medic-Car szerviz vezetőjétől…
(X)

Medic-Car Mérnöki Kft.
2120 Dunakeszi, Berek u. 17.
www.elmenyszerviz.hu
www.facebook.com/
elmenyszerviz
Telefon: 20/540-0020

Az egyesített anyaföld, avagy Árvíz - Szúnyoginvázió Pest megyében
Pótirtást rendeltek el a Dunakanyarban
EGY MARÉKNYI HAZASZERETET
"Hazánk, a Történelmi Magyarország 64 vármegyéjének egy-egy marék földje található e helyen. Ezt a földet, melyen annyiszor apáid vére folyt, hűségünk és a magyarság erejébe vetett hitünk forrassza eggyé." A fenti idézet 2013. június 09-e óta olvasható a Dunakeszi Civilek Baráti Köre által és a támogatók széles köre hozzájárulásával emelt Országzászló talapzatánál lévő keramit kapszulát fedő márványtáblán. Jelképesen eggyé vált az anyaföld, eg�gyé vált egy-egy maréknyi hit és hazaszeretet.

A dunai árvíz után a szokásosnál nagyobb mennyiségű szúnyog okoz kellemetlenséget Pest megyében a Duna menti településeken. Az eddigi szúnyoggyérítést pótirtással egészítik ki.

A

június 9-i ünnepi rendezvényre megérkeztek a
64 vármegyéből ide szállított földajándékok.
Az eseményre, az árvízi helyzetből adódó rendkívüli előírásokat figyelembe véve, a Nemzeti Lóverseny
Kft. Tréningközpontjának parkjában került sor.
A népes közönséget és a meghívott vendégeket
Dióssi Csaba polgármester országgyűlési képviselő, fővédnök üdvözölte. Méltatta azt az összefogást,
melynek eredményeként immár Dunakeszi büszkeségei közé sorolható az Országzászló.
Skripeczky István szervező a baráti kör nevében köszöntötte a jelen lévőket, köztük Ipolykeszi
polgármesterét Kosik Jánosnét, Simó Béla
székelykeresztúri önkormányzati képviselőt, valamint a Vereckei hágón felállított Honfoglalás emlékmű Munkácsról érkezett alkotóját, Matl Pétert.
Elmondta, hogy egy héten át érkeztek a földadományok, melyeket az önkéntes segítők helyenként több
száz, vagy éppen több mint ezer kilométer megtételével gyűjtöttek össze a szakrális emlékhelyekről.
A földek összeöntését a díszvendégek, vendégként érkezett polgármesterek, önkormányzati, megyei közgyűlési és országgyűlési képviselők, valamint a város lokálpatriótái végeztek el. Mindeköz-

A

ben meghívott előadók művészi produkciói gazdagították az eseményt.
Az egybeöntött földek felét kis zsákocskákba
töltötték, melyeket a Bárdos Lajos Általános Iskola diákjai készítettek, s aki óhajtotta, vihetett haza
belőlük személyes emlék gyanánt. Az "egyesített"
föld másik felével pedig a résztvevők elzarándokoltak az Országzászlóhoz, ahol a már említett kapszulában elhelyezték az egyesített anyaföldet örök
mementóként, az idők végezetéig.
K atona M. István
A szerző felvétele

Pest megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint
a Szob-Dunakeszi és a Szentendre-Budakalász közötti vízparti
szakaszokra 1400 hektáros területen légi pótirtást rendeltek el.
A kivitelező a pótirtást az új méhészértesítés után kezdheti el,
ami leghamarabb szerdán, június 26-án lehetséges.
Dunakeszin az első központi
gyérítés június 15-én kezdődött,
a város területén az elmúlt napokban is tartottak légi és földi
szúnyogirtást - közölte Dunakeszi honlapján Dióssi Csaba (Fidesz) polgármester. A rendkívüli szúnyoginvázió miatt a városvezető hétfőn az Országos Katasztrófavédelem Főigazgatóság
segítségét kérte, s azt a választ

kapta, hogy szombattól kezdve
egy héten át újabb központi gyérítés lesz a térségben. Az önkormányzat megpróbált rendkívüli
irtást elrendelni a hétvégi akcióig, azonban kapacitáshiány miatt ez csak július 5. után lehetsé-

ges - olvasható a dunakeszi.hu
oldalon.
Az árvíz után visszamaradt vizekben naponta több milliárdnyi
szúnyog fejlődik ki, soha nem tapasztalt invázió jellemzi a területet, így a folyamatos gyérítések
nem tudnak lépést tartani a lárvák gyors fejlődésével - tájékoztatta a lakosságot Dióssi Csaba. Százhalombattán is újabb és
újabb "bevetésekkel" igyekeznek
megfékezni a "vérszívók támadását" - közölte az önkormányzat
szóvivője kedden az MTI-vel.

TÜZIFA MEGRENDELHETŐ
2000-2400 Ft/q ÁRON
HASÍTVA - HÁZHOZ SZÁLLÍTVA!
(TÖLGY, CSER, GYERTYÁN, BÜKK)

ÉRD: 06-30-386-9436

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

6

XV. évfolyam 13. szám

Helyi kedvencek és világhírű művészek
a XXI. Váci Világi Vigalom fellépői között
Vác és a Dunakanyar régió egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő, immáron a XXI. Váci Világi Vigalom idei előkészületeiről és programjairól tartottak
sajtótájékoztatót június 18-án a Városházán. Mint Retzler Péter, a főszervező Váci Városimázs Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója ígérte: A Kultúra Magyar
Városa kitüntető címhez méltó, érdekfeszítő és a széles rétegek számára egyaránt nívós programokkal várják a nagyközönséget július 26—27-28-án.

A

közel ezer éves Dunaparti város idén is július utolsó teljes hétvégéjén, 26-tól 28-ig rendezi
meg a település egyik – hanem - a legnagyobb várakozással kísért kulturális és
gasztronómiai programsorozatát, a Váci Világi Vigalmat. A nagy érdeklődéssel
várt programokról és az előkészületekről Fördős Attila
polgármester köszöntő szavai után Retzler Péter adott
tájékoztatást.
Az ügyvezető köszönetét fejezte ki a város önkormányzatának, amely a nehéz
gazdasági helyzetben sem
feledkezik meg polgárairól,
akik számára idén is megrendezi a felhőtlen kikapcsolódást és szórakozást kínáló
háromnapos vigalmat.
Mint elhangzott, idén is nívós programokkal, gyerekműsorokkal, komoly- és kön�nyűzenei koncertekkel várják
a látogatókat. Mindennap számos, kiváló zenészekből álló
helyi zenekar mellett világhírű és Kossuth-díjas művész
produkcióját élvezheti majd a
közönség. Retzler Péter a neves előadók között említette
– többek között - Demjén Ferencet, Fenyő Miklóst, Nagy
Ferót és a Beatrice-t, Tátrai
Tibort, Varga Miklóst.

A zenei „csemege” mellett
színházi produkciókra is felhívta a figyelmet a főszervező cég vezetője, aki igazi különlegességként „tálalta fel”
a Két férfi és egy – messziről jött – harmadik című zenés színpadi bohóságot, melyet Pannónia Ház - DDC Művészetek Udvarában tekinthet meg a nagyérdemű. A
másik szellemi „ínyencség”
Szigligeti Ede: A nőuralom
című előadás, melyet a Szekér Színház mutat be a Széchenyi utca forgatagában.
A komoly, szórakoztatóés könnyűzenei rendezvények, koncertek mellett idén
is lesznek családi és gyermek programok. A képzőművészet kedvelőit a Pannónia Házban négy Kossuthdíjas művész alkotásai várják, ahol e rendkívül értékek mellett megtekinthetik
a Váci Sport Csillagai kiállítást is az érdeklődők. Itt nyitja meg ünnepélyesen Fördős
Attila polgármester Gádor
István életmű-kiállítását.
Mint megtudtuk a rendezvény programjai között kiemelt szerep jut a sport, a kajak-kenu népszerűsítésének
is. A vendégek között lesz
Wichmann Tamás olimpiai
ezüst- és bronzérmes, világbajnok kenus, Csapó Géza

olimpiai ezüst- és bronzérmes, világbajnok kajakos, a
londoni olimpián ezüstérmet
nyert, Európa-bajnoki bronzérmes kajak négyes férfi csapat: Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai bajnok,
Tóth Dávid, Kulifai Tamás,
Pauman Dániel és még sokan mások a kajak-kenu
sportból.
Két új helyszínt is bevonnak: a Váci Dunakanyar
Színházban és a főtéri Görögkeleti templom udvarán
is zajlanak majd előadások.
Gazdag lesz a vigalom kísérőprogramja is, melybe a kiállítások mellett bekapcsolódik a Vörösház működtetői
által szervezett eseménysor
is. Retzler Péter hangsúlyozta: a szerződések aláírásra

kerültek, a szervezők készen
állnak egy magas színvonalú, a hagyományoknak megfelelően nagy tömegeket szórakoztató vigalomra, amelynek programjai idén is ingyenesek.
A szervező cég munkatársa, Borossa Zsóka bejelentette, hogy a Meteorológia
Intézettel kötött megállapodás alapján fokozottan figyelik Vác időjárását, és szükség esetén gyors, határozott
intézkedésekkel igyekeznek
biztonságot nyújtani a látogatóknak. Újabb tájékoztató
táblákat helyeznek el a vendégek tájékozódása érdekében. A közönség és értékeik biztonságát védik azzal
is, hogy megvilágítják a déli
nagy parkolót. A Zenepavi-

lonhoz koncentrálták a védelmi törzs bázisát, az irányító központot és az elsősegélynyújtó állomást.
Csepreginé Nagy Ildikó,
a Megcsí-Pipi Gyorsétterem
vezetője elmondta, hogy a
Penomit Zrt.-vel közösen felelnek a vigalomba érkező
vendégek igényes kiszolgálásáért, melyet – mint minden
évben – idén is igyekeznek
színvonalasan megvalósítani. Meghívják az ország legszínvonalasabb kézműveseit, és olyan vendéglátóipari
egységeket telepítenek, amelyek nemcsak étel különlegességeikkel, hanem igényes
installációjukkal is emelik a
rendezvény fényét.
Vác városa idén is meghívta testvérvárosainak kép-

viselőit az eseményre, most
azonban testvérvárosi előadások nem lesznek. A város az idei vigalomra bruttó 25 millió forintot biztosít,
amelyhez további bevételekre számítanak a faházak bérbeadásából. Pályázati forrás
idén sem segíti a megvalósítást. Az országos propagandára nem tudnak költeni, a
népszerűsítést
kapcsolati
tőke bevonásával igyekeznek
hatásossá tenni, melyben kitüntetett szerepet remélnek
a helyi sajtóorgánumuktól. A
teljes programot többek között több ezer példányban kiadandó műsorfüzet is tartalmazza majd, de megtekinthető lesz pl. a vac.hu és a www.
dunakanyarregio.hu honlapján is.
A XXI. Váci Világi Vigalomra szeretettel várják a látogatókat, először az ünnepélyes
nyitóhangversenyre, amelyre a Székesegyházban kerül
sor július 26-án, pénteken 17
órakor. A polgármesteri és a
püspöki megnyitó után közös hangversenyt ad a Váci
Szimfonikus Zenekar és a
Vox Humana Énekkar, mel�lyel kezdetét veszi a háromnapos vigalom, amit idén is a
Duna-parti tűzijáték fényeivel búcsúztatnak majd…
Vetési Imre

Ötszáz fiatal az I. Országos Nyárköszöntő Fóti Gyermekfesztiválon
Közel ötszáz gyermek részvételével június 17-18. között került megrendezésre első alkalommal az Országos Nyárköszöntő Fóti Gyermekfesztivál, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A rendezvény szervezője és lebonyolítója a Károlyi István Gyermekközpont volt. A két napos program-sorozat sikere érdekében aktívan kivették részüket a feladatok megoldásából az intézmény munkatársai, az ott élő ellátott gyermekek, a fiatal korosztályhoz tartozó felnőttek mellett az ország különböző intézményeiből érkezett, a hazai gyermekvédelmi szakellátás néhány prominens szakemberei.

A

szervezők a rendezvény
céljaként jelölték meg,
hogy a 2012/2013-as tanévet és az utána következő szünidőt megnyitó Nyárköszöntő
Gyermekfesztivál külsőségében
is ünnepélyes, a gyermekek számára élmény gazdag programokat adjon. „A nyári szünidő ünnepélyes megnyitása mellett célunk volt az is, hogy a rendezvényen való részvétel elismerés
legyen minden olyan gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő 6 – 18 éves gyermeknek,
aki a saját környezetében tanulmányi eredményével, sporttevé-

kenységével, magatartásával, a
közösségért végzett tevékenységével példát mutat társainak.” –
fogalmazott Kádas István, a fóti
Károlyi István Gyermekközpont
igazgatója.
A Gyermekfesztivál programjának összeállításakor a szervezők fokozottan figyeltek arra,
hogy egy nagyon színes kulturális és sport program várja a rendezvényre érkezett gyermekeket és az őket kísérő felnőtteket,
akik számára egyedülálló találkozási, és kapcsolatteremtési lehetőséget kínált az országos rendezvény.
A Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság, illetve megyei kirendeltségei fenntartásában, valamint az egyházi és civil fenntartók gyermekvédelmi szakellátás
keretében otthont nyújtó ellátást
biztosító intézményeiből, hálózataiból közel 300 fő 6 és 18 éves kor
közötti fiatal érkezett, akikhez a
Károlyi István Gyermekközpontból mintegy 200 gyermek csatlakozott.
A rendezvény egyik kiemelkedő ünnepi aktusaként a Kár-

olyi Kastély Tükrös termében
együttműködési megállapodást
írt alá a Szent István Egyetem
(Mezőgazdaság- és Környezettudományi kar) és a Károlyi István Gyermekközpont, melyet dr.
Gyuricza Csaba dékán és Kádas
István igazgató látott el kézjegyével. Az együttműködési megállapodásban - többek között - célul
tűzték ki, hogy: „Összehangolják
oktatási, tanácsadási, a gazdálkodást népszerűsítő tevékenységüket, hozzájárulva ezáltal a magyar agrárium fejlesztéséhez, és

a kapcsolódó intézményrendszer
hatékony működtetéséhez.”
A nagy sikerű rendezvényt
megtisztelte jelenlétével dr.
Kecskés Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályának főosztályvezetője, díszvendégként gróf Károlyi László
és felesége, valamint Pozderka
Gábor, Fót alpolgármestere és
Sebők Sándor atya.
B. Szentmártoni
Fotó: Windhager K ároly
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Horgas Eszter varázslatos
fuvolajátéka Sződligeten
A Dunakanyar egyedülállóan szép Duna-parti szabadtéri színpadával büszkélkedhet Sződliget. A jó öreg folyótól száz méterre, a yacht kikötő közelségében, a tovafutó kerékpárút mellett, az erdővel övezett környezet, a Pilis hegygerincén vörösen izzó lenyugvó nap látványa varázslatos hangulatot teremt az esti programokra ellátogató közönség számára.

E

megkapóan idilli környezet magával
ragadó
hangulatát vasárnap
este Horgas Eszter fuvolaművész
és a Talamba
Ütőegyüttes különleges zenei élményt nyújtó briliáns játéka tette
teljessé.
Horgas Eszter színes egyéniségével,
gyönyörű fuvolajátékéval – mint
már oly sokszor –
ezúttal is elkápráztatta a közönséget. Noha vasárnap „csak”
néhány százan
foglaltak helyet
a
sződligeti
P a rk s z í n p a d
nézőterén, ám
Horgas Eszter
mégis olyan
szeretettel és
művészi alázattal játszott
rajongóinak,

mint 2003-ban a Budapest Arénában,
amikor 10 ezer művészetkedvelőt ejtett
rabul Al Di Meola gitárművésszel.
Vasárnap este, a Francia mesék
című közös koncerten a Talamba
Ütőegyüttes tagjaival együtt a zene
különleges világába repítették
a lobogó fáklyákkal övezett
sződligeti szabadtéri színpad
műértő közönségét…
(Vetési)
Fotó: KesziPress

„Virágzó” volt a II. Váci Humorés Karikatúra fesztivál
Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. turisztikai fejlesztésre elnyert pályázati
forrásából és a váci Madách Imre Művelődési Központ szakmai segítségével
valósult meg immáron a II. Váci Humor és Karikatúra Fesztivál, amely június
21-22-én fogadta a vidámságot és karikatúrát kedvelő közönséget.

S

zombat délután a kánikulai hőség sem tudta eltántorítani a művészetpártolókat, akik megtekintették a
Pannónia Házban Hegedűs
István (1932-2007) Munkácsydíjas grafikus, karikaturista, érdemes művész emlékkiállítását, melyet Papp László
nyitott meg. Az évente ismétlődő humor- és karikatúra
fesztivál sokszínű gazdagságának köszöntően reményeink szerint hamarosan létrehozhatjuk a karikatúra múzeumot a városban – mondta a
váci művészeti élet jeles személyisége, a Sajdik- és a Modern Művészeti Gyűjtemény
vezetője. A karikatúra fesztivál, évről évre bemutatja az

elmúlt évtizedek kiváló művészeinek alkotásait. Tavaly
Kaján Tibor rajzait élvezhette
a közönség, idén pedig Hegedűs István grafikáit, aki egykoron ugyancsak a Ludas Matyi című lap népszerű és kedvelt alkotói közé tartozott.
Az idei fesztiválon bemutatkozó anyag Olaszországból
érkezett haza, melyet a művész özvegye adott át a városnak – hallhattuk Papp Lászlótól, aki szerint Hegedűs István
alkotásainak aktuális mondanivalójával napjainkban
is „közöttünk van”, humora

a legnagyobbak közé emelte.
Sajdik Ferencnek, hazánk
egyetlen Kossuth-díjas karikaturistájának, a Prima
Primissima, Munkácsy-díjas,
Érdemes művész, Vác város
díszpolgárának, Virágzó karikatúra című kiállítását pedig
a Március 15. téren, a Curiaépületben, a Sajdik Gyűjteményben tekinthették meg az
érdeklődők.
Az emlékkiállítás megnyitása után a Pannónia Ház udvari színpadán a Ficak Bábszínház Kelekótya kiskakas
című előadása várta az érdeklődőket, majd Dónusz Katalin és Kovács Róbert vezette
Parlando Társulat könnyűzenei műsorát élvezhette a közönség. Ezt követően Laár
András szerzett felejthetetlen
perceket a vidámságot kedvelőknek.
A II. Váci Humor- és Karikatúra Fesztivál zárásaként
a város országosan elismert
kvartettjének - Pálinkás Gergely (gitár), Nagy Gergely
(billentyűs hangszerek), Toldi Tamás (ének), Kovács Péter (ütős hangszerek) – örömzenéjét élvezhette a közönség.
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91. MAGYAR DERBY
– a család versenynapja

Július 7-én, vasárnap a 91.
Magyar Derby napja a Kincsem Parkban több lesz, mint
egy kiemelkedő lóverseny
esemény, a kísérő rendezvény a BNI Juliálisának köszönhetően.
megszokott magas színvonalú galopp futamok
mellett ugyanis sokszínű
családi programokkal várják a látogatókat a szervezők, többek között remekül
előkészített pónikon gyakorolhatják a lovaglás alapjait
a gyerekek.
A 14 órakor kezdődő ünnepi versenynap csúcspontja
a 2400 méteres Derby 18.40kor indul, előtte Galambos
Lajos trombita művész hangolja a nézőket, akik a szünetekben bemutató lovaspóló mérkőzéseket valamint
Fríz lovaknak kiírt futamot
is láthatnak.
A főváros „zöld szigetén”
megrendezett eseményre a
belépés díjtalan, a gyalogosan érkező nézők a Pillangó
utcai metrómegállóból alagúton keresztül tudják megközelíteni a versenypályát.
Pécsi István

Szólóban vagy párban?
Galambos Péter szegedi társsal egy hajóban
Kétség sem fér hozzá: a váci evezőssport jelenlegi legeredményesebb felnőtt versenyzője Galambos Péter. A Vác Városi Evezős Club 26 esztendős sportolója igazán kiemelkedő eredményeit (világbajnoki érmek, Világ Kupa futamgyőzelmek, országos bajnoki címek sora) a könnyűsúlyúak mezőnyében egyéniben érte el. Ám ez a szám nem szerepel az olimpián…
zerepel azonban a kön�nyűsúlyúak kétpárevezőse. Duóban mindig is a váciak vitték a prímet, emlékezzünk csak a normálsúlyúaknál a Haller Ákossal párost
alkotó Pető Tiborra, vagy
a szintén könnyűsúlyúaknál Varga Tamással remeklő Hirling Zsoltra! Az ő sikereiket idézheti fel a jövőben
Galambos Péter, aki a szegedi Matyasovszki Dániellel
alkot esélyes egységet.
A Rapcsák Károly mesteredző irányításával tavasztól
együtt készülő duó folyamatosan javuló formát mutat. A
kontinensbajnokságon még
csak a C-fináléba sikerült bejutniuk (összesítésben a 14.
helyen zártak), ám a hétvégi etoni Világ-Kupa-futamon
már csak a balszerencsés középfutambeli sorsolás miatt
szorultak a B-döntőbe. Ahol
aztán magabiztos versenyzéssel – öt másodperccel
megelőzve a mögöttük célba érőt – megnyerték a futamot, így végül a 7. helyet szerezték meg.
Galambos Péter az angliai
verseny előtt a sportnapilapnak nyilatkozva azt mondta: Etonban a 7-8. helyen kell
célba érniük, hogy esélyük

Újabb éremmel bizonyítottak
Ezúttal az Európa-bajnokságon állt dobogóra férfi kajak négyesünk

A londoni olimpia ezüstérmét követően a Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás és Pauman Dániel alkotta kajaknégyes bronzérmet szerzett 1000 méteren a
portugáliai Montemor-o-Velhóban megrendezett kajak-kenu Európa-bajnokságon.
A kvartett ezzel ismét bebizonyította, hogy a világ egyik legjobbja, ráadásul a hajóban hárman is a régiónkban ismerkedett meg a sportággal.

S

A

S

XV. évfolyam 13. szám

legyen a világbajnoki kvalifikációra. Nos, a terv sikerült, és minden esély megvan
arra, hogy a kiváló váci eve-

zőspárosok sora újabbal gyarapodik.
K ereszturi Gyula

okan voltak arra kíváncsiak, hogy a londoni
ezüstérem után az első komoly világversenyen mire
megy majd Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás és Pauman Dániel. Nos,
a Fábiánné Rozsnyói Katalin által edzett négyes a portugáliai Montemor-o-Velhoban megrendezett síkvízi
kajak-kenu Európa-bajnokságon az 1000 méteres versenyszámban bronzérmet
szerzett. A Kammerer által
vezetett csapat az idén kimagaslóan szereplő csehek
és a hazaiak mögött ért célba, és már ötszáznál ugyanezen a helyen lapátoltak.
A szakembereket nem a
győztes kiléte lepte meg igazán, hanem a szélcsendes
pályán végig ragyogóan evező portugálok ezüstérme.
Mindenesetre a magyar hajó
– edzőjük és a négyes tagjai
szerint is – többre képes, ráadásul Fábiánné Rozsnyói
Katalin elárulta, az egység
elsősorban a világbajnokságra készül.
„Elégedett vagyok a fiaim
teljesítményével, mert nem
vártam tőlük, hogy nyerjenek. Mi ugyanis elsősorban
nem az Eb-re készülünk, hanem a világbajnokságra. Ahhoz, hogy Dortmundban is
rajtolhasson a Kammerer
Zoltán, Kulifai Tamás, Tóth
Péter, Pauman Dániel ös�szetételben olimpiai ezüstérmes kajak négyes, itthon
még egy válogatót meg kell
nyernünk. Ráadásul a tavalyi ötödik hely után idén dobogóra álltak a kontinensviadalon, így a mostani
bronzéremmel tényleg elégedett lehetek” – nyilatkozta Fábiánné a jochapress.hu

hírportálnak. Sokadszorra
bizonyosodik be, hogy régiónkban rengeteg a tehetség,
akik közül sokan egészen
messze juthatnak ebben a
sportágban. Kammerer és
Kulifai a gödi klubban sajátította el a kajakozás alapjait, míg Pauman váci. Mindenesetre a négyes tagjai
sem lógatják az orrukat a
bronzérem miatt.
„Amikor megindultunk az
utolsó 200-on, volt még erő
a hajóban bőven, talán ha
egy kicsit előbb megkezdjük a finist, akkor odaérhet-

tünk volna a második helyre.
De semmi gond, Kati néni azt
mondta a döntő előtt, hogy
versenyezzünk egy nagyot,
de ne felejtsük el, hogy mi a
világbajnokságra készülünk.
Ennek szellemében folytatjuk a munkát” – jelentette ki
Pauman Dániel a szövetség
hivatalos honlapján.
Mindenesetre a négyes
tagjai immár kettőzött erővel készülnek a világbajnokságra. Ahol már nem akarnak megelégedni a bronzzal…
- molnár -
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