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Ősszel önkormányzati választás
Áder János köztársasági elnök október 12-re írta ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását

Megkezdődött
az önkormányzati
választás kampánya
Összeállításunk a 2. oldalon

Váci aktualitások:
Egyetem
és mélygarázs

M

int közismert, dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2014.
október 12-re tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. A szavazás 2014. október 12-én 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A választópolgárok a névjegyzékbe történt
felvételükről 2014. augusztus 25-ig kapnak
értesítést.
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több
jelöltet is ajánlhat.
A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. Az
a választópolgár, aki 2014.
június 23-ig tartózkodási
helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás
napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október 10-én
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Tudósításunk a 2. oldalon

Szent István Nap –
városi ünnepségek
Meghívók a 4-5. oldalon

Bajor Imre emlékére
Összeállításunk a 6. oldalon

16.00 óráig lehet benyújtani a www.
valasztas.hu oldalon
vagy levélben, illetve
személyesen a helyi választási irodában.
Részletes
tájékoztatásért látogassa meg a www.

valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási
irodához – olvasható a Nemzeti Választási
Iroda közleményében.
Az önkormányzati választás újdonsága,
hogy az eddigi négy év helyett október 12-én
öt évre választjuk meg a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket.

Kammererék
bronzérmet nyertek
Moszkvában
Írásunk a 8. oldalon

Rendkívül csapadékos volt a július
Az idei július az átlagosnál jóval csapadékosabb volt. Az ICI Interaktív Meteorológia mérései szerint országos területi átlagban közel kétszer, helyenként pedig több
mint háromszor annyi eső esett, mint amennyi ilyenkor szokott. Szűkebb pátriánkban is bőven kijutott az „égi áldásból”, melyet a jól kiépített csatorna-hálózatok
sem tudtak elvezetni, ezért sok helyen térdig érő víz lepte el az utcákat, a tereket, az alacsonyabban lévő területeket.

A

z átlagosnál többször előforduló zivataroknak – melyekből egyszerre
akár 30-40 milliméternyi csapadék
is lezúdult –, illetve több, az ország
nagy részén többször is kiadós, nagy területre kiterjedő csapadékot okozó mediterrán
ciklonnak volt köszönhető. Egy-egy intenzívebb zivatarcellát felhőszakadás kísért,
amelyek helyenként villámárvizeket okoztak, nem egyszer fordult elő, hogy az utcákon
10 centiméteres, vagy akár annál is magasabb víz hömpölygött. Sőt, a fővárosban még
a villamosok sem tudtak közlekedni egy emlékezetes zivatar után.
Az ICI Interaktív Meteorológia mérőállomásai idén júliusban többfelé 100, de helyenként akár 150 milliméternél is több csapadékot regisztráltak – így a fertőszentmiklósi
151, a Budapest XVIII. kerületi 153, a
békésszentandrási műszer pedig 159 mm
csapadékot mért egyetlen hónap leforgása
alatt. Ez a júliusi országos csapadékátlag –
amely 45 milliméter – több mint háromszorosa! Országos átlagban 78 milliméternyi csapadékot mértek az ICI műszerei júliusban –
országos átlagban is tehát közel kétszer an�nyi eső esett ebben a hónapban, mint amen�nyi ilyenkor szokott.
Szűkebb pátriánkban is bőven kijutott az
„égi áldásból”, melyet a jól kiépített csatorna-hálózatok sem tudtak elvezetni. A hirtelen jött, rendkívül nagy mennyiségű esővizet
Dunakeszin sem tudta elvezetni a csatornahálózat. Volt olyan utca, mint pl. a Blaha Lujza, melynek legmélyebb pontján több tíz centiméter magasságban állt a víz. A pincéket,
kerteket is ellepő vízzel a helyi lakosság és az
önkormányzat szippantós autói közös összefogással igyekeztek megbirkózni. Az intenzív esőzés miatt a város egyes részein rend-

kívüli helyzet alakult ki. A Lakosságszolgálati Osztály munkatársai folyamatosan figyelték a kritikus területeket, és a rendelkezésre
álló maximális kapacitással végezték a szippantásokat.
- A rendkívüli, nagy mennyiségű esőzések
városunkban is jelentős károkat okoztak.
Például július 24-én két óra alatt annyi csapadék zúdult le Dunakeszire, mint egy átlagos hónapban, melyet a csapadékvíz elvezető csatornarendszer nem tudta elnyelni – tájékoztatott Manhalder Zoltánné. A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Osztály vezetője elmondta, hogy a városban
több út járhatatlan volt, számos udvarba, pincébe és lakásba befolyt a víz. – Kollégáink folyamatosan a helyszínen voltak, a szippantós
autósok és a katasztrófavédelem munkatár-

sai is segítettek a bajba jutott lakosságon. Sok
helyre vitettünk homokzsákokat. A szikkasztó rendszerek, víztározók tisztítását azóta is
folyamatosan végezzük. Sajnos nehezítette a
mentési munkákat a szennyvízcsatorna kiöntése, ami miatt napokon keresztül fertőtlenítettük a területet – mondta az osztályvezető
asszony. Manhalder Zoltánné beszámolt arról
is, hogy az önkormányzat felméri a város csapadék csatorna hálózatának bővítési lehetőségét. – A kritikus helyeken már most elkezdődtek az ároképítések. A csapadékcsatorna
gerinc-hálózat további bővítését pályázati források igénybevételével tervezi megvalósítani
az önkormányzat – tette hozzá.
Dunakeszin a megelőző intézkedések közé
tartozik az is, hogy az önkormányzat arra
kérte az ingatlantulajdonosokat - akik eddig

nem tettek eleget az előírásoknak - lakótársaik érdekében építsék ki ingatlanukon belül
az esővíz szikkasztót.
Hasonló volt a helyzet Vácon is, ahol – a helyi sajtó beszámolói szerint - a Diadal téren,
az Újhegyi és a Kodály Zoltán úton, a Dr. Csányi László körút-Honvéd utca sarkán összegyűlt nagy mennyiségű csapadékot nem tudta elnyelni a vízelvezető-rendszer. Sok helyen
a gépjárművek tengelyéig ért a víz, melyben
több autóról leesett a rendszám is.
Az extrém mennyiségű csapadék több helyen alámosta Vácon a járófelületet, ezért néhány területen a közlekedést is korlátozni
kellett. Az eltömődött vízelnyelők kitisztítása is bőven adott munkát az önkormányzati holdingnak. A Váci Városfejlesztő Kft. kapacitását az extrém mennyiségű csapadék
okozta károk felszámolására, a hibák kijavítására koncentrálta. A hatalmas esőzések
következtében lyuk keletkezett a Fürdő utcai étterem kertjében, a Káptalan utcában is
megnyílt a föld az aszfalt alatt. Mindkét helyen le kellett zárni a forgalmat a feltárás érdekében, amelyet külső szakértő bevonásával végeznek a holding munkatársai. A városban lezúduló rengeteg esővizet nem tudta mindenhol elvezetni a csatornahálózat. A
hét elején már megkezdték a Csányi körút és
Honvéd utca sarkán lévő csapadékelnyelőt
kitisztítani a városi cég munkatársai, aztán
kiderült, hogy a magasnyomású berendezés
sem talál utat a föld alatt, úgyhogy feltehetően itt is feltárásra lesz szükség a hiba elhárítása érdekében.
A júliusi esőzések után augusztus is hasonló bő „áldással” kezdődött. Csak reméljük,
hogy a lehető legkisebb problémával ússzuk
meg az újabb rendkívüli esőzéseket…
Vetési Imre
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Bóth János ezer
munkahelyet ígér
A

A
Bóth János támogatói körében

dr. Bóth János, az MSZP-DK közös polgármester-jelöltje, aki visszaállítaná a választókörzeti keretet, elindítaná a "Tiszta Vác"
zöld szemléleten alapuló programot. A korábbi szocialista polgármester rendezné a
városban a parkolási problémát és pontot
tenne az elhúzódó mélygarázsra és a mobilgátra. Csökkentené a városban a kommunális adót, de többek között megszüntetné a
bölcsődei gondozási díjat, növelné viszont
azoknak a rendezvényeknek a számát, amelyek fokoznák a turizmust.
A polgármester-jelölt 14 pontban foglalta
össze terveit, melyek között az is szerepel,
hogy a „mobilgát megépítésével óvom a város értékeit és segítem a Duna parton élők
vagyonvédelmét.” Kiemelt célként jelölte
meg Vác egyetemi várossá fejlesztését.
A Szerk.

MSZP-DK: Bemutatták
a képviselő-jelölteket
Az MSZP és a DK augusztus 11-én közös sajtótájékoztatón nyilvánosságra hozta a helyi választásokon ringbe szállók névsorát.
Dr. Bóth János, a váci baloldal közös polgármester-jelöltje szerint sikerült olyan csapatot összeállítani, melynek tagjai elkötelezettek a választókerületek gondjainak megoldásában. A polgármester-jelölt kijelentette: MSZP és a DK közösen állított listája
garancia a színvonalas önkormányzati munkára, az általa ismertetett program megvalósítására.

Az Együtt-PM és a váci
Lokálpatrióták közösen
indulnak a választáson

„Magyarországon a politika és a politikusok hitelessége, a polgároknak az államba vetett bizalma rémisztő mértékben sérült a rendszerváltás utáni két
évtizedben” – jelentette ki Juhász Béla, az Együtt-PM váci központú választókerületi elnöke a szerda délelőtti sajtótájékoztatón, melyen bejelentették,
hogy az Együtt-PM és a Vácért Lokálpatrióta Egyesület közösen indul az október 12-i önkormányzati képviselő és polgármester választáson.

2019-ig több ezer új munkahelyet,
váci Duna-hidat, az M2-es autópálya
megvalósítását, kulturális és vallási turizmus élénkítését és csökkenő
terheket ígér egyebek mellett megválasztása esetén a szocialisták és a
Demokratikus Koalíció közös polgármester-jelöltje, dr Bóth János.
z MSZP váci elnöke szerint ezen elképzelések minden további nélkül megvalósíthatóak lesznek Vácon, ha a Fidesz
kormány tartja az erre a ciklusra tett ígéreteit – mondta azon a közös sajtótájékoztatón,
melyet Krause Istvánnal, a DK választókerületi elnökével együtt tartott augusztus elején – hangzott el az ESTV tudósításában.
Polgármesteri programjában a társadalmi béke helyreállítását, polgárbarát önkormányzat építését célozza meg. A közös polgármester-jelölt szerint fel kell számolni a kivételezettek jutalmazását.
"2019-ig több ezer munkahely létesítésével, a váci vállalkozások támogatásával
megerősítem a város eltartó képességét. A
gazdasági növekedés beindítása érdekében
célom a váci Duna-híd és az M2-es autópálya megvalósítása. Bővítem az út, járda, kerékpár hálózatot, megépítem a Kosdi utcaTelep utca kereszteződésében a körforgalmat. A volt húsüzem területén lakásépítési programot szorgalmazok."- jelentette ki
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A jelenlegi szocialista önkormányzati képviselők közül dr. Bóth János és Kiss Zsolt
újra ringbe száll a képviselői mandátum elnyeréséért. A tíz képviselő-jelöltnek ajánlott
személy között három nő van.
Jelöltek: Az 1. sz. választókörzet jelöltje Terényi Attila, 2. sz: ifj. Tisza Zoltán,
3. sz.: ifj. Lengyel László, 4. sz.: Papp Éva,
5. sz.: Faludi Zsófia, 6. sz.: Kiss Zsolt,
7. sz.: Dobronay Béla, 8. sz.: Zsarnóczay
Ferenc, 9. sz.: dr. Bóth János, 10. sz.:
Eigen Józsefné.

választókerületi elnök
véleményét egy országos elemzéssel támasztotta alá, aki szerint a
közbizalom visszaszerzésének egyik meghatározó feltétele, hogy „a törvénytelen politikusi szavaknak és cselekedeteknek elkerülhetetlen következményei legyenek.” - A
politika iránti bizalom helyreállításához áttörésre van
szükség. Ennek egyik eszköze az, hogy az állam működése, a közpénzek felhasználása felett törvény által garantált és érdemi civil kontrollt
kell, hogy biztosítsunk – tette hozzá Juhász Béla, aki szerint Vácon a közélet egyik legaktívabb civil szervezete a Vácért Lokálpatrióták Egyesület. – Amennyiben sikeres lesz
a választási szereplésünk – és
ugyan miért ne lenne az – valóságos civil kontroll alá kerül a közpénzek felhasználása
– hangsúlyozta az Együtt-PM
választókerületi elnöke.
A parlamenti párt és a civil
egyesület az Együtt-Vácért
néven indul az őszi választáson, amely korrekt megállapodás eredményeként jött
létre – emelte ki Ferjancsics
László, a Vácért Lokálpatrióta Egyesület elnöke, aki azt is
hangsúlyozta, hogy az elmúlt
hat évben számos javaslatot
tettek le a döntéshozók asztalára, akik – bírálatuk ellenére – jó néhányat elfogadtak.
A civil szervezet vezetője be-

Korszakváltást ígérnek:
Dr. Jakab Zoltán, Juhász Béla, Ferjancsics László

jelentette: akik a választások
során őket támogatják, azok
számíthatnak arra, hogy a
városüzemeltetési és működtetési problémák – amelyeket
a lokálpatrióták feltártak mellett felszámolják az intézményműködési gondokat és
az összefonódásokat is.
- Úgy látjuk, hogy az a tapasztalat, amelyet szakembereink önkormányzati gyakorlatuk alatt, illetve ebben
a négy éves ciklusban felhalmoztak, az jó alap a város számára, hasznos és nem utolsó
sorban megvalósítható program jött így létre – hangoztatta Ferjancsics László, aki azt
is bejelentette, hogy a megállapodás alapján a lokálpatrióták hat képviselő-jelöltet indítanak az Együtt-Vácért színeiben az önkormányzati választáson.
- A jelenlévők jelentős része
a tradicionális baloldalról érkezett – szögezte le mondandója elején dr. Jakab Zoltán.
Az Együtt-PM politikusa a
fordulat utáni korszakváltás

szükségességét hangsúlyozva beszélt a politikai kultúra,
a várospolitika és a társadalmi párbeszéd megújításának
időszerűségéről, amely reményeik szerint találkozik a választók többségének akaratával.
- Szólni kívánunk a város
lakóinak valamennyi rétegéhez. Azokhoz, akik nem szeretnék, hogy a négy évvel korábbi időszak visszatérjen.
Szólni kívánunk azokhoz,
akik az elmúlt négy évben
nem találták meg számításaikat. Szólni kívánunk azokhoz, akik nem kaptak kellő
megbecsülést, azokhoz a fiatalokhoz, akik előtt nyitva
áll a jövő és szólni kívánunk
azokhoz, akik megtehetik,
hogy a közösségekért többet vállaljanak és azokhoz is,
akik erre rá fognak szorulni –
fogalmazott dr. Jakab Zoltán,
aki szerint a korszakváltást
meg tudják valósítani a kitűnő szakmai háttérrel rendelkező civil erővel összefogva.
Vetési Imre

Ukrajnai zsidó
küldöttek Vácon
Vácon tárgyalt a Kárpátaljai Magyar Zsidók Szervezetének küldöttsége,
élén Huber Béla elnökkel, 2014 július 31-én. A vendégeket fogadta Turai
János, a Magyar Zsidó Kongresszus Külügyi Bizottság tagja, a Váci Zsidó Hitközség elnöke.

A

tárgyaló felek közösen megállapították, hogy Ukrajnában kialakult jelenlegi háborús helyzet nyugtalanságot okoz Kárpátalján is.
Turai János hangoztatta, hogy a kárpátaljai magyar zsidósággal mindig jó volt a kapcsolatuk, amit tovább kell fejleszteni - nem
csak a magyarokat, hanem a más nemzetiségű idős embereket is segíteni fogják közösen. Továbbra is gyógyszereket juttatnak a
rászorulóknak Ungvárra és Munkácsra. Segítik az idős, beteg emberek diagnózisának
megállapítását magyar orvosokkal.

Egyeztetés történt arról, hogy a técsői
zsinagóga és más volt zsidó középület falán
emléktáblák állítását kezdeményezik az ukrán hatóságoknál.
A vendégek megtekintették a Duna-IpolyGalgamenti Regionális Holokauszt
Kutatási Oktatási Központot és a Váci Zsidó Hitközség Történelmi Sírkertjét.
Elvi állásfoglalás született arról is, hogy
a jövő évben Vácon rendezik meg a Kárpát
medencében élő magyar ajkú zsidó fiatalok
találkozóját.
Fischer Dániel
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Váci aktualitások: egyetem és mélygarázs
Egy országos napilapban megjelenő írásról, egy nem lakáscélú bérleti szerződés körülményeiről, illetve a mélygarázs beruházás aktuális információiról
tartott kedden délelőtt sajtótájékoztatót Fördős Attila polgármester és Pető Tibor alpolgármester.

E

lsőként egy, a Magyar Hírlap véleményrovatában, továbbá a lap internetes oldalán megjelent, a váci városirányítás hozzáállását bíráló cikk apropóján ismertette véleményét és
adott háttér információkat Pető
Tibor. Az alpolgármester többször
kifejtette: a városvezetés szerint
a lapban megjelentetett vélemény
egyoldalú, ferdítéseket tartalmaz
és a beinduló kampány részeként,
politikai indíttatásból született.
Az írásban a szerző azt taglalja,
álláspontja szerint miért hiúsult
meg a Vác Plaza torzójára alapuló,
5,5 milliárdos beruházás, amely
egy egyetemi városrész kialakítására irányult. Mint azt az alpolgármester hangsúlyozta: nem a campus ellen, hanem annak multikulturális jellege, illetve a beruházási források off-shore gyanús háttere miatt váltott ki ellenkezést a
terv a szakbizottságban, a képviselő-testületben és a városvezetésben egyaránt. Ennek alátámasztására Pető Tibor bemutatta azt a
koncepciót, amely egy unión kívü-

li, gyenge fizetőképességű célcsoportban jelöli meg a leendő diákság összetételét. A beruházó cégkivonatából pedig kiderül, hogy a
hazánkban félmillió forinttal bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa egy nicosiai cég. Egyöntetű volt a vélemény: egy ilyen beruházóra bízni a projektet hazardírozás, nem vállalható kockázat a város számára.
A téma kapcsán mind Fördős Attila, mind Pető Tibor kijelentette:
várospolitikai kérdésekben személyi és a pártszövetségi szinten
közösen kidolgozott, egyeztetett
álláspont szerint irányít Vác vezetése, így szerintük az írás a feszültségkeltést volt hivatott szolgálni. A polgármester még azt is
kifejtette, hogy ő személy szerint nem említette, hogy off-shore cég áll az elképzelés mögött.
Neki városvezetőként fenntartása van az irányban, hogy egy
ilyen nagyságú városi arculatváltozásra (keresztény-konzervatív
kisvárosból akarunk-e hosszútávra egy multikulturális települést?) szüksége van-e Vácnak, illetve ennek támogatására a jelenlegi önkormányzat kapott-e falhatalmazást a választóktól 2010-ben.
A sajtótájékoztató folytatásaként a városi tulajdonú sportstadionban működő büfé bérleti szerződése körüli találgatásokat, sejtetéseket cáfolta a két városvezető. Pető Tibor
dr. Bóth János előző napi, sajtótájékoztatón kifejtett mondani-

Fördős Attila polgármester és Pető Tibor alpolgármester:
Egységes a városvezetés, nem tudnak „éket” verni közénk

valója kapcsán hangsúlyozta: az
előző önkormányzati ciklus végén üresen, kihasználatlanul álló
vendéglátóipari egységet még tavaly tavasszal pályáztatták meg és
2013 május elején kötöttek szerződést annak üzemeltetésére.
Az alpolgármester érthetetlennek nevezte, hogy az előző polgármester miért több mint egy évvel a
szerződéskötés után sejtet nem létező politikai háttéralkut. (Dr. Bóth
János a büfé szerződése mögött
egy, a polgármester választással
összefüggő Városvezetés - Jobbik
egyezség gyanúját vázolta.) Ez Pető
Tibor szerint csak a széteső baloldal előzetes magyarázkodása lehet a várható választási vereségre.
Fördős Attila a témában hivatalos sajtóközleményt állított össze.

Ez a következőket tartalmazza:
"Vác városában a lakás és nem lakás célú ingatlanok bérbeadását a
Városfejlesztő Kft. (Holding) Vagyonhasznosítási részlege írja ki
pályáztatásra. A pályázatok elbírálását Vác Város GazdaságiVárosüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága bírálja el.
Miután polgármesterként egyiknek sem vagyok a tagja, így
sem a döntés előkészítésében sem a döntésben az elmúlt
négy évben nem vettem részt.
Az említett helyiség bérbeadásakor, tekintettel arra, hogy ez a
váci Stadion része a Váci Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. bonyolította, amely szintén a Városfejlesztő Kft-hez (Holding) tartozik.
Bóth János képviselő részére ez-

zel kapcsolatosan Zábó Edina írásos választ is adott ...
A további vádaskodásra és hamis állításokra reagálni nem kívánok."
A sajtótájékoztató záró részében Fördős Attila a mélygarázs beruházás legfrissebb fejleményeit ismertette. A beruházó bankkal történő aznapi tárgyalások utáni fontos információk:
- a bank nemrég szerződéssel kiléptette a projektben még szereplő két gazdasági társaságot, illetve egy új vállalkozóval megkötötte a kivitelezői szerződést,
- ennek köszönhetően napokon
belül mind a térfelszínen, mind
a felszín alatt munkálatok kezdődnek. A zavartalan építkezés érdekében a térfelszínt a gépkocsi forgalom elől lezárják és
- ütemezve, időszaki jelleggel - korlátozzák a gyalogosközlekedést is,
- a tervek szerint szeptember végéig
a felszíni, október végéig pedig az
az alatti munkák is befejeződnek;
- a műszaki tartalom elkészülte után következnek a különböző szakhatósági engedélyeztetések, eljárások. Nagy valószínűséggel a teljes engedélyeztetési eljárás az esztendő végéig elhúzódik,
- az átadás utáni elszámolásokról, működtetésről pedig már a választásokat követően felálló önkormányzat tárgyalhat a beruházó
bankkal – számolt be a városvezetők tájékoztatójáról Vác hivatalos
honlapja.
Fotó: KesziPress
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FRISS LENDÜLETTEL

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. a tavalyi évben megújult arculattal és újabb feladatkörökkel látta el tevékenységeit. Idén ismét friss lendülettel igyekszik
kiszolgálni az ügyfelek igényeit, ezért megújult szolgáltatásokkal és új honlappal – www.dkkozuzemi.hu – várja partnereit. Az újításokról és az eddigi feladatokról Homolya József ügyvezetővel beszélgettünk.
– Cégük látja el többek között
a hulladékszállítás, távhőszolgáltatás, város- és temetőüzemeltetés feladatköreit. Hogyan
sikerül megfelelni az újabb és
újabb kihívásoknak?
– A Közüzemi Nonprofit Kft. alkalmazottai igazi csapatmunkát végeznek.
Napra készen követjük a
jogszabályi változásokat és
minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az újabb feladatainkat is maximális szakértelemmel lássuk
el. Minden nap arra törekszünk, hogy észrevétlenül,
a háttérben végezzük munkánkat, amely biztosítja, kiszolgálja és növeli a lakosság komfortérzetét.
Ahogy Ön is mondta, több

tevékenységi körrel rendelkezünk, így nagyon oda
kell figyelnünk a részletekre. Személyes ügyfélszolgálatunk munkatársai mindig
készséggel állnak felhaszná-

lóink rendelkezésére nyitvatartási időben. Az idei évben
megújult honlapunkon kialakítottuk 0-24 órás online
ügyfélszolgálatunkat, amely
a weboldalon lévő regisztrációt követően válik elérhetővé. Letölthetővé tettük szerződéseinket és űrlapjainkat,
valamint a meleg vízórák állása továbbra is diktálhatók
a honlapon keresztül. Tudjuk, hogy az átállás apró nehézségekkel jár, ezért előre
is köszönjük szíves türelmüket. Mindent megteszünk,
hogy ügyfeleink visszajelzéseit figyelembe véve a lehető
legzökkenőmentesebbé tegyük az átállást.
– Minden évben több válto-

záson is keresztülmegy a cég.
Idén milyen feladatokkal bővültek tevékenységeik, illetve
milyen fejlesztéseket végeznek
jelenleg?
– Nagyon mozgalmasan
indult az idei évünk is. Az
összehangolt munka eredményeképpen kísérleti jelleggel bevezetésre került
az ingyenes házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés
Alagliget és Dombliget városrészen. A szelektív hulladékgyűjtő zsákokat díjmentesen bocsátjuk a lakosság
rendelkezésére, valamint a
zsákok tartalmazzák a gyűjtéshez szükséges információkat. Új szolgáltatásunkkal felhasználóink számára
lehetőség nyílik egy felelő-

sebb, környezettudatosabb
életmód kialakítására. Célunk, hogy egy következő lépésben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést az
egész városra kiterjesszük.
Június 12-én - mint azt
már említettem - elindítottuk új honlapunkat, amely
az új arculatunkkal ellátva
segíti, hogy könnyen és egyszerűen intézhessék szolgáltatásainkkal
kapcsolatos
ügyeiket. A Tallér úti kazánház felújítása jelenleg is zajlik. Célunk a fűtőmű üzemeltetésének további racionalizálása és modernizálása, a
távfelügyeleti rendszer fejlesztése valamint az üzemeltetett önkormányzati épületek felügyelet alá vonása.

A kazánházzal kapcsolatos,
2012-ben megkezdett KEOP
5.4.0 programban finanszírozott rekonstrukciós beruházásunk I. szakasza a 2013as év során lezajlott. Az elöregedett távvezetéki rendszer elzáró szerelvényeinek
cseréje megtörtént, a Nyárfa közi kazánház lekapcsolódott a rendszerről. A beruházás II. szakasza újra
kiírásra került, a központi
Tallér úti kazánház felújítása, korszerűsítése reményeink szerint az idei évben befejeződik.
A továbbiakban is tesszük
a dolgunkat és igyekszünk
minden igényt kielégíteni.
B. Kovács Erika

Kedves Dunakeszi Polgárok!

Augusztus 20-án a megújuló Dunakeszi Városi Főtéren nagyszabású rendezvény keretében ünnepeljük államalapításunk évfordulóját. Az eseményen profi énekes-színészek és helyi művészeti csoportok előadásában az István, a király rockopera részletei elevenednek meg. Az eseményt ünnepi tűzijátékkal zárjuk.

A

z egyre élénkülő kulturális és közösségi életnek köszönhetően városunkban soha nem látott
összművészeti előadást mutathatunk be, amelyben a Sziget Színház művészei és a Váci
Szimfonikus Zenekar mellett
több száz helyi táncos, énekes
is részt vesz.
Augusztus 20-án az államalapítás mellett egyben az
esemény helyszínéül szolgáló Városi Főtér létrejöttét is
ünnepeljük. Épülő főterünk
nemcsak
infrastrukturálisan, de szimbolikusan is kifejezi azt, hogy Dunakeszi
most kezd igazán várossá válni, az egyre erősödő közösség és az összefogás szimbóluma is egyben. Büszkeséggel
tölt el, hogy a jövő generációja már egy olyan városban nőhet fel, ahol a Városhoz méltó
közösség tér van, ahol lehetőségük van összegyűlni, találkozni, és amire ők is büszkék
lehetnek.
Főterünk, amellett, hogy
a várossá, közösséggé válás szimbóluma is, városunk
történetének bemutatását is
szolgálja. Talán nem véletlen, hogy helyszíne az egykori piacnak is helyet adó Dózsa
György tér, amely kezdetektől az akkori falu központja

is volt. A térépítészeti elemekben szintén többször megjelenik a történetiség. A tér közepén található 18 méter átmérőjű időspirálon Dunakeszi történelmének főbb állomásait
örökítettük meg. Olyan kulcsfontosságú elemeket, mint például IV. Béla adománylevelének vagy Dunakeszi várossá

válásának időpontját. Látogassanak el augusztus 20-án a
Főtérre, és az előadás előtt tekintsék végig Dunakeszi történelmének egyes állomásait!
Ünnepeljük együtt az államalapítás évfordulóját, városunk főterének létrejöttét, és
tekintsük meg közösen helyi
művészeink, diákjaink részvé-

telével a nagyszabású, ünnepi
előadást!
Az ünnepi est
teljes programja:
19:00 Térzenét ad a Dunakeszi Fúvószenekar
20:00 Élő, szabadtéri előadás
keretében részletek az István,
a király rockoperából
21:05 Tűzijáték

István a király
rockopera szereplői:
István - Tóth Attila
Koppány – Makrai Pál
Gizella – Halasi Bianka
Réka – Becz Bernadet
Sarolt – Lőrincz Andrea
Laborc és Torda – Varga Lajos
Et Vie Danse Táncstúdió és
Táncegyüttes, Sziget Színház,

Radnóti Diákszínpad, Servite
Ökomenikus Kórus, Dunakeszi Duna Gyöngye Néptáncegyüttes, Rokka Néptánccsoport, Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola Néptáncosai,
Bárdos Lajos Általános Iskola
Növendékei, Magyarság Férfikar, Harmonia Sacra Kórus,
Váci Szimfonikus Zenekar

Igazi borünnep lesz Nagymaroson
A
Nagymarosi Borbarátok Köre Egyesület
egyik sikeres pályázatának köszönhetően kerül megvalósításra a Dunakanyar egyik legszebb fekvésű, természeti szépségekben és kultúrtörténeti emlékekben egyaránt bővelkedő,
hangulatos kis városában
a nagymarosi Szent István

napi Borünnep, augusztus
19-20-án, mely kapcsolódik
a város ünnepi programjához.
A rendhagyó Borünnep
mindkét napján színes programokkal, koncertekkel, érdekes foglalkozásokkal illetve játékos vetélkedőkkel
és sok-sok nézni, látni s kóstolnivalóval várják az oda-

látogatókat, egyszerre több
helyszínen is.
Mindkét nap borutca várja a látogatókat. A borutcánkban az abasári borászok, Árvay Pincészet (Tokaj); Canter Borház (Zánka);
Gombai Pincészet (Etyek);
Kiss István (Tokaj); Laposa Pincészet (Badacsony);
Lisicza Pincészet (Pécs);

Tóth Ferenc (Eger); valamint a Terroir Club; a szlovákiai HR Winery; a Monavin
által képviselt erdélyi Balla
és mátrai Kovács pincészetek borait kóstolhatják meg
a látogatók. A résztvevők találkozhatnak Sági Szilárd
gasztrokibiccel.
Lesz gyermekműsor, egyházzenei hangverseny, iro-

dalmi műsor, nóta és néptánc előadás, Ismerős Arcok, valamint Ferenczy
György és Rackajam koncertek, utcabálok. A rendezvény keretein belül kapott
helyet a hagyományos tűzijáték is melyre 19-én este
21.15-kor kerül sor a Duna
közepén.
Furucz Anita
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Lengyel menekültek
emléktáblájának avatása Szobon

5
www.citroenvac.hu

A XIV. Szobi Városnapok alkalmával emléktáblát avattak a dunakanyari kisvárosban az 1939 őszén a városba menekült lengyelekre, az őket segítő magyarokra és
a lengyel-magyar barátságra emlékezve.

A

z avatáson részt vett
Szob lengyel testvérvárosának Łackonak
küldöttsége és a lengyel város fúvós zenekara is. Az
avatóbeszédet Bánkúti Ferenc tanár tartotta magyar
és lengyel nyelven felidézve
évezredes történelmi kapcsolatainkat. Szólt arról,
hogy a menekültek melletti kiállás akkor a magyarok áldozatkészségét és bátorságát jelentette és igazi barátságot bizonyított.
Múltunk további együttműködésünk alapja lehet.
A táblát a két város jegyzője dr. Holocsi Krisztián és Stanisław Piksa leplezte le, és megáldotta dr.
Káposztássy Béla plébánai
kormányzó. A szobi templom énekkara lengyelül egy
régi lengyel egyházi himnuszt énekelt, amibe a vendégek is bekapcsolódtak.
Lengyel vendégeink velünk
együtt meghatottan és köszönettel emlékeztek a hetvenöt évvel ezelőtti eseményekre és nagyszerű zenekaruk méltó kísérője volt
az emlékezésnek.
Közös emlékezés

Bánkúti Ferenc
Kép: Balogh István

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/49 88 629 www.citroenvac.hu

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

Dunakanyar Régió

6

XVI. évfolyam 16. szám

Bajor Imre (1957–2014) emlékére

Bajor Rezső és Hodálik Judit gyermekeként született 1957. március 9-én. Két gyermeke van Hámori Eszter színésznőtől, Lili és Marcell. Színészi pályáját az Állami Déryné Színházban kezdte 1976-ban, 19 évesen. Színházi karrierjének alakulásában Verebes István játszott fontos szerepet, amikor a színházi körökben frekventált, Balettcipő nevű lokálban felfedezte tehetségét.

2

012-ben így vallott erről: „nagyon fiatal, ismeretlen fiú voltam, és
már akkor is én szórakoztattam az ott lévő társaságot.
Pista kérdezte, mivel foglalkozom, mert ez hihetetlen,
amit ott előadok”. Verebes
ajánlására Berényi Gábor,
a Játékszín igazgatója adott
neki egy kisebb szerepet egy
gyerekdarabban, majd a Verebes István által rendezett
Hyppolit, a lakáj című darabban már neves színészek között játszott. Sok rendezővel
dolgozott, de legtöbbet Verebessel. Idővel kapcsolatuk
barátsággá alakult.
1984-től öt éven át az Állami Déryné Színház színésze volt, majd 1989-től a Játékszínben játszott, 1999-től

szabadfoglalkozású színészként dolgozott, emellett az
abban az évben indult Heti
Hetes állandó tagja volt.
Számos színpadi darabban
feltűnt, de a Szomszédok
című tévésorozat szerzett
számára országos ismertséget, ahol 77 epizódban Oli
urat, a női fodrászt alakította. Horváth Ádám rendező
a Hyppolit, a lakáj kétszázadik előadásán látta meg őt és
ötlötte ki számára a fodrász
szerepét.
Az Árpa Attila által rendezett Pasik című sorozatban 2000–2003 között forgatott és játszotta Palika szerepét. A filmezés is fontos volt
a számára, szerepelt többek
között a Meseautó című, közönségsikert aratott 2000-

es remake-ben, amelyben az
eredetileg Kabos Gyula által
alakított komikus karaktert
formálta meg. 2004-ben Tímár Péter Le a fejjel! című
produkciójában
Hernádi Judit és Gálvölgyi János partnere volt. Nagy népszerűségre tett szert, több
show-ba meghívták, és Csóközön című önálló estjével be-

járta az országot. Az 1990es évektől a Rádiókabarék meghatározó szereplője
volt; széles körben ismertté
vált, itt elhangzott produkciójának refrénje: „én, a Gyula,
meg az Ottó, a Tóth Ottó”.
A fellépések előtt mindig
lámpalázzal küzdött különösen akkor, amikor több év kihagyás után állt ismét szín-

Örömöt szereztek a jó szándékú emberek

Felhőtlenül nyaralhatott huszonhét nehézsorsú váci diák

Az önzetlen összefogás szép példájaként beszélt arról a váci kezdeményezésről Fördős Attila polgármester, melynek köszönhetően a városban élő 27 nehézsorsú, hét és tizenkét év közötti fiatal egy hétig díjmentesen nyaralhatott a festői Csattogó-völgyben. Ez a szép gesztus Greff Józsefnek, a Csattogó-völgyi Üdülőházak vezetőjének és jó néhány váci vállalkozónak köszönhető – mondta a város első embere a szerda délelőtti sajtótájékoztatón.
válláról. - Nagyon remélem,
hogy legalább akkora örömet okoztunk a gyerekeknek ezzel, mint amennyire mi örültünk annak, hogy
ezt a lehetőséget biztosítani
tudtuk számukra – mondta
Liebhardt Petra, aki az ügyvezető igazgatóval közösen
bemutatta a Verőce mellett
elterülő tízhektáros üdülőcentrumot, melyben egyszerre 320 vendéget tudnak
fogadni. Az úszómedencével, sportpályákkal ellátott
pihenőhely kiválóan alkalmas családi és baráti társa-

padra. Ez történt a Verebes
István által rendezett Mágnás Miska operettszínházi premierjén, ahol Oszvald
Marikával játszotta a címszerepet. „Létezik egyfajta elvárás velem szemben,
amelynek meg kell felelnem.
Minden este meg kell nyerni a közönség szívét, hiszen
mindig mások ülnek a nézőtéren. Színre lépés előtt nap
mint nap izgulok, de ez jó fajta stressz. Ha már nem lenne, akkor abba kéne hagynom a pályát” – mondta egy
interjúban.
Többször szinkronizált, pl.
a Jó reggelt, Vietnam! című
filmben ő volt a főhőst alakító Robin Williams, a Dr.
Dolittle 2. részében pedig az
Archie-t, a cirkuszi medvét

szinkronizáló Steve Zahn
magyar hangja.
2010 januárjában otthonában összeesett, majd kórházba került kimerültség miatt,
később kiderült, hogy vérnyomásproblémái is vannak. Két és fél hónapos kényszerpihenő után tért vissza a
színpadra és a Heti Hetesbe.
2013-ban megint beteg lett,
2014 elején ismét kórházba
került, kiderült, hogy agydaganata van. Kínába is elutazott gyógykezelésre, de végül az ottani orvosok mégsem kezelték.
A még nem túl rég éveken
át Dunakeszin élő színművész 2014. augusztus 6-án, 57
éves korában hunyt el.
Nyugodjon békében!
(Forrás: Internet)

Látogassa honlapunkat is:
www.dunakanyarregio.hu

ságok üdülésére, esküvőkre, osztálytalálkozókra, gólyatáborokra. A sajtótájékoztató végén Fördős Attila
polgármester a Csattogóvölgyi Üdülőházak kiváló adottságait és nagyszerű szakmai közösségét dicsérve ajánlotta a nagyközönség figyelmébe az üdülő
komplexumot és egyúttal a
város nevében egy ajándékot adott át az üdülőközpont vezetőjének a sikeres
együttműködés elismeréseként.
Vetési Imre

Fördős Attila, Greff József, Liebhardt Petra

A

Börzsönyben nyaraló
gyermekeket Vác Város Polgármesteri Hivatala illetékes osztálya és
a Családsegítő Szolgálat közösen választotta ki a nyaralásra, akik a polgármester szerint nagy valószínűséggel az összefogás nélkül
nem nyaralhattak volna. –
Talán az elmúlt időszakban
sem sokan vettek részt nyári üdülésen. Ezért különösen értékes ez a felajánlás,
összefogás, mert olyan gyerekek mentek el, akik legalább egyszer az életükbe
egy ilyen szolgáltatást igénybe tudtak venni – fogalmazott a polgármester, aki kedves szavakkal mondott köszönetet az ötletgazdának,
az öt napos nyaralást biztosító Greff Józsefnek és azoknak a váci kereskedőknek,
vállalkozóknak, akik élelmiszerrel, gyümölccsel, a
programok szervezésével és
a gyermekek utaztatásával
díjmentesen segítették a fiatalok felhőtlen nyaralását.
A váci gyerekek július 28.

és augusztus 1. között nyaraltak a Csattogó-völgyben, ahol
minden nap színes és tartalmas programokon vehettek
részt a szervezőknek köszönhetően. A gazdag kínálatban
volt – többek között - kutyaés táncbemutatón, sportprogram, állatfarm megtekintése,
de átkelhettek a nagymarosi
alagúton a Duna alatt.
Greff József örömét fejezte ki, hogy közös összefogással, egy élményekkel teli hetet szereztek a váci gyermek
számára. – Ezúton is gratulálok és köszönöm a résztvevő
tanároknak azt a gondosságot, ahogyan a gyerekekkel
foglalkoztak – mondta a vállalkozó, aki nagyra értékelte
a pedagógusok öt napon át
tartó folyamatos, 24 órás önzetlen szolgálatát.
Hasonlóképpen
nyilatkozott Liebhardt Petra, a
Csattogó-völgyi Üdülőházak kapcsolatok tartója is,
hogy a családoknak tudtak
segíteni a gyerekek öt napos nyaraltatásával, ami jelentős terhet vett le a szülők

I. Ajánlattételi felhívás
Fót Város Önkormányzata egy fordulós nyílt eljárásban
- bérbe kívánja adni: 2151 Fót, Kossuth Lajos u. 38. szám
alatti volt Pizzéria épületét
Ajánlattételi határidő: 2014. augusztus 29. 10.00 óra
A részletes tender megtekinthető, és ingyenesen átvehető személyesen a
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztályon, Szűcs Judit vagyongazdálkodási
ügyintézőnél (2151 Fót, Kossuth Lajos u. 1.), hivatali félfogadási időben,
illetve Fót Város Önkormányzatának honlapjáról (www.fot.hu) letölthető.

II. Ajánlattételi felhívás
Fót Város Önkormányzata egy fordulós nyílt eljárásban - bérbe kívánja
adni: 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti ingatlanát
Ajánlattételi határidő: 2014. 08. 25. 18.00 óra
A részletes tender megtekinthető, és ingyenesen átvehető személyesen a
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztályon, Szűcs Judit vagyongazdálkodási
ügyintézőnél (2151 Fót, Kossuth Lajos u. 1.), hivatali félfogadási időben,
illetve Fót Város Önkormányzatának honlapjáról (www.fot.hu) letölthető.

III. Ajánlattételi felhívás
Fót Város Önkormányzata egy fordulós nyílt eljárásban - bérbe kívánja
adni: 2151 Fót, Hársfa utca 44. szám alatti ingatlanát
Ajánlattételi határidő: 2014. 08. 29. 10.00 óra
A részletes tender megtekinthető, és ingyenesen átvehető személyesen a
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztályon, Szűcs Judit vagyongazdálkodási
ügyintézőnél (2151 Fót, Kossuth Lajos u. 1.), hivatali félfogadási időben,
illetve Fót Város Önkormányzatának honlapjáról (www.fot.hu) letölthető.
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Pezsgő kulturális élet Sződligeten!
A májusban önerőből elkészült új főtér a sződligetiek egyik legkedveltebb közösségi helyszíne lett. A község önkormányzata a Főtéri esték sorozat beindításával szinte minden pénteken kellemes szórakozási lehetőséget kínál a település lakóinak a megszépült környezetben.
– House of grooves együttes fellépése után sajnos a szeszélyes időjárás elmosta azt az egyedülálló élményt, melyet a foci vb mérkőzéseinek szabadtéri megtekintése jelentette volna az óriás kivető segítségével – mondta Juhász
Béla. A község polgármestere arról viszont örömmel számolt be, hogy két hét
múlva már a Shadows Magic T. Band
koncertet kellemes időben hallgathatta
az érdeklődő közönség. Augusztus 8-án
pedig fergeteges utcabálon rophatta a
táncot kicsi, nagy, idős és fiatal a Tutti
együttes muzsikájára. – Most pénteken,
augusztus 15-én is átalakul a tér, mégpedig presszó hangulat költözik a díszkövekre. A jótékonysági rendezvény házigazdája a község tiszteletben álló polgára, Somogyi István lesz, aki sok jó tulajdonsága mellett a két világháború közötti bármuzsika lelkes előadója. Ezen
az estén, 20 órától, a kedves vendégeket
bóléval, koktéllal és jeges kávéval is kínáljuk és az italokért felajánlott összeggel az óvodát és iskolát fogja támogatni a rendezvény. Somogyi István és ze-

Somogyi István

nész barátja is tiszteletdíj nélkül a jó
célnak felajánlva muzsikál ezen az estén – mondta csütörtök délután a polgármester.
A következő héten, augusztus 19-én a
Közösségi Ház várja a vendégeket, ahol

18 órakor Szűcs Emy kiállítás megnyitójára kerül sor. A rendezvényen vendégként fellép Tarsoly Krisztina színművésznő, illetve egy füttyművész is.
- Augusztus 29-én ismét a főtér lesz a
helyszíne egy Cseh Tamás emlékestnek
– sorolta a programokat Juhász Béla -,
majd pedig másnap a Duna-partra várjuk a Tiszta Forrás civil szervezet rendezvényére az érdeklődőket, az immár
tizedik, jubileumi veterán autós találkozóra. Sződliget minden rendezvénye ingyenes, így az utoljára említett autós találkozó is, ami 9 órakor kezdődik. Augusztus 30-án csak a nyári hónapoknak,
de a rendezvényeknek nem lesz vége, hiszen szeptember 5-én Vertel Andrea és
Szalma Edit munkáiból nyílik kiállítás,
majd másnap délután a Falunapra várunk mindenkit sok szeretettel. A rendezvények sorát a szeptember 12-13-14én megrendezésre kerülő Sörfesztivál
zárja – adott tájékoztatást a színes programok sokaságáról Juhász Béla polgármester.
V. I.

A művészetek vonzásában

Gimnáziumi rajztanár, szobrászművész, színjátszó rendező… Három szakma, vagy inkább hivatás, és lehetne akár három önálló életút. Ami mindenképpen közös, az a művészet, s mindennek művelésében közös
Lengyel István, a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium rajztanára, szobrászművész, a tanintézmény nevét
viselő Diákszínpad rendezője. Május végén, a pedagógusnap alkalmából „a gyermekek harmonikus személyiségformálása érdekében végzett szakmai munkája elismeréseként” átvehette a Németh László-díjat Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterétől.

Ú

gy hírlik, nyugdíjba
megy s ezért is kezdtem azzal a beszélgetést, hogy mit csinál szeptember elsején reggel nyolc
órakor. „Bejövök évnyitóra” szólt a lakonikus tömörségű válasz. Ugyanis az első
félévet még tanítással tölti s
jövő év február 21-én kezdődik el az aktív nyugdíjas élete.
A fél év múlva lezáruló pedagógus életpálya 1978-ban
kezdődött az akkori 2. sz.
(ma Széchenyi István) Általános Iskolában. Tulajdonképpen kényszerből. A Képzőművészeti Egyetemet (akkor egyetemi szintű főiskola), szobrászként végezte
el, ezt követően szabadúszó
lett, de mivel már családja volt s albérletben laktak,
megélhetési gondok miatt
megpályázta az iskolában a
megüresedett rajztanári állást. A diplomájában ugyanis a műtörténet és geometria
mellett az is szerepelt, hogy
rajz szakos középiskolai tanár.
A kényszerből hivatásszeretettel eltöltött húsz év lett.
„Nagyon jó volt tanárnak
lenni. Könnyen megtaláltam
a közös hangot a gyerekekkel, s mellettem álltak a tanár kollégáim. Nehéz volt a
váltás, amikor tizenöt éve
lehetőségem nyílt a gimnáziumban, melynek egykor diákja voltam, folytatni a tanítást. Ugyanakkor úgy éreztem, új kihívás számomra
felnőtt fiatalokat tanítani,
megismerni az ő gondolkodásukat,
mentalitásukat.
Persze, a mai gimnazisták

mások, mint akikkel másfél
évtizede találkoztam. Céltudatosabban gondolkodnak,
a világ is rájuk kényszeríti
a gyorsított élettempót, de
a művészetekkel kapcsolatban nehezebb őket megszólítani.”

A szobrászművészi pálya lassabban alakult. Már
az egykori városi gimnázium második-harmadik osztályában eldőlt, hogy ezzel
szeretne foglalkozni. A tanítás mellett eleinte kevés ideje maradt az alkotásra, de
idővel ez megváltozott. Műtermében, – mely abban a
házban van, ahol nemrégen
még édesanyja élt és ahol ő
meglátta a napvilágot – születni kezdtek azok a művek,
melyek közül igen sok – például a Gólya, a másik 56-os
emlékmű a Széchenyi iskolában, több iskola névadóját megjelenítő domborművek – Dunakeszin láthatók.
„Vannak terveim, ám ezek
megvalósításai
nyugdíjas
éveimre maradnak!”
Miként a szobrászat, úgy a

színjátszás is már gimnazistaként szívügyévé vált. Tagja lett Uray György Színházának. Elvarázsolta a társulat munkája, a próbák hangulata, az előadások sikere.
Aztán ez az élmény is „búvópatakká” vált, s jóval később, a gimnáziumi években
tört újra felszínre. Rendezői ismeretek birtokában tehetséges diákokból megalakította a Radnóti Diákszínpadot, s ezidáig 33 bemutatót jegyez a társulat krónikája. Minden bemutatójuk
komoly kulturális esemény
a város művészeti életében.
Idén karácsonyra mesejátékkal várják a közönséget.
„Fontos elmondanom,
hogy valamennyi szakterületen azért érhettem el eredményeket, mert mindig voltak körülöttem olyan munkatársak, barátok, támogatók, akik segítségével meg
tudtam valósítani önmagam, az álmaimat. És természetesen mellettem volt
és van a családom. A felesé-

gem, Fajka Ildikó, magyartörténelem-német
szakos
tanárnő a Széchenyi iskolában. A nagyfiam Gergely,
aki dizájnerként egy nemzetközileg jól jegyzett cégnél filmes effektekkel foglalkozik, az unokám, Bence,
valamint a két 11 éves ikergyermekem, Anna és András, akik a Bárdos Lajos Általános Iskolában tanulnak,
énekelnek, táncolnak.
Büszke vagyok a Mentordíjra, amire a tanári kar javasolt és három éve kaptam
a Mentor magazintól. Megkaptam a Dunakeszi Városért kitüntetés arany fokozatát és nagy megtiszteltetés a
mostani miniszteri elismerés.”
Három hivatás, mely elválasztható, de mégis összefügg. Ez mind Lengyel István humán gondolkodásának egy-egy szelete, eddigi
életének példázata. És várjuk a folytatást…
Katona M. István
A szerző felvétele
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Kammerer Zoltán:
Megnyert bronz ez, nem pedig
elvesztett ezüst vagy arany

Vác, a magyar
gerely új fővárosa

A háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán fenti kijelentése remekül példázza,
hogy a versenyzők milyen gigászi küzdelmet vívtak az érmekért a moszkvai kajak-kenu
világbajnokságon. A magyar csapat ezúttal is nagyszerűen teljesített, hiszen hat aran�nyal, öt ezüsttel és hat bronzzal az éremtáblázat élén végzett. A Dunakanyar büszkeségei – a gödi Kammerer Zoltán és Kulifai Tamás, valamint a váci Paumann Dániel a fővárosi Tóth Dáviddal – ismét remekül versenyezve harcolták ki a bronzérmet a K-4 1000
méteren.

Nem véletlenül örvend egyre nagyobb népszerűségnek a Váci Reménység SE által évente megrendezett Németh Miklós Gerelyhajító Verseny, amelyet szeptember 28-án immár tizedik alkalommal rendeznek meg a városban. A váci gerelyesek megérdemlik a megkülönböztetett figyelmet.

K4-es egység évek óta a világ élvonalában van

„Korábban, a világbajnokság előtt azt
nyilatkoztam, hogy a
duisburgi eredmény
csak kiugró teljesítmény volt, nem lehet
minden esztendőben
ilyen nagy sikereket
elérni. Ehhez képest
Moszkvában rám cáfoltak versenyzőink,
akik ismét kiemelkedően szerepeltek,
toronymagasan az
éremtáblázat
élén
végzett csapatunk” –
értékelte Storcz Botond, a válogatott
vezetőedzője a csapat világra szóló sikerét – olvasható a
szövetség hivatalos
honlapján. A hölgyek

teljesítményéről elismerőleg nyilatkozó
szakvezető a férfiak
szereplésének dicséretével sem fukarkodott.
Férfi kajakban egy
olimpiai
számban
hozott haza érmet a
csapat (2006 után ismét vb-dobogóra állhatott férfi négyesünk), de sikerült a
férfiaknak a 4x200
méteres
váltóban
egy arany, és K-1, valamint K-500 méteren egy ezüstérmet
is megszerezni.
„A négyesek eredményei alapján lehet
a leginkább leszűrni,
hogy mennyire sűrű

a mezőny. A londoni olimpiára például
nem jutott ki a 2008as olimpiai bajnok
fehérorosz, a 2010es világbajnok francia és az Európa-bajnok portugál egység
sem, most pedig elvéreztek a középfutamban a 2012-es
aranyérmes ausztrálok vagy éppen a
németek. A magyar
csapathajó azonban
rendre ott van a világbajnoki
döntőben, és ez nagy fegyvertény. Bízom benne, hogy hamarosan
sikerül elhoznunk
a legfényesebb érmet is.” – nyilatkoz-

ta Storcz Botond vezetőedző.
Az egykori csapattárs szavait erősítette Kammerer Zoltán értékelése is: –
Megnyert bronz ez,
nem pedig elvesztett
ezüst vagy arany. A
szokásosnál gyorsabban
kezdtünk,
ezért nem volt erőnk
hajrázni, hátszélben
mégis ez volt a jó
taktika. Nagyon erős
a mezőny, az olimpiai bajnok ausztrálok döntőbe sem jutottak. Elégedett vagyok, ez a harmadik
hely erőt ad a folytatáshoz – összegzett
a vezérevezős Kammerer, aki, ne feledjük, immár 38 éves,
de ki akar jutni Rióba. Ismerve a gödiek büszkeségének elszántságát, akaraterejét, biztosak lehetünk benne, hogy
minden energiájával
a negyedik olimpiai
aranyérme megszerzésére koncentrál a
következő két évben.
V. I.
Fotó: Kovács
Tamás/MTI

E

gyre jobb és jobb
eredményeket érnek
el a Váci Reménység
dobóatlétái. A fogyatékkal
élő remek sportolók (elsősorban Kálmán Krisztina
és Kanyó Zsolt) mellett különösen Magyari József és
Szikora Gyula edzők két tanítványa, Moravcsik Angéla
és Magyari Zoltán viszi jó
hírét a Nemzet Sportvárosának. Angéla például nemrég az Egyesült Államokban
megrendezett junior atlétikai világbajnokságon képviselte hazánkat.
Augusztus első napjaiban
Székesfehérváron tartották
meg a sportág magyar elitjének országos felnőtt bajnokságát. Amelyen aztán a
női és férfi gerelyhajítóknál
robbant a bomba: egy kisváros szerény körülmények
között működő klubja egyegy arany- és ezüstérmet
gyűjtött!
Az első napon Moravcsik
Angéla a szebbik nem versenyében remekelt. Legjobb
dobása csupán pár centivel
ért földet az ötvenméteres
vonal előtt. Ezzel a dobással
a szegedi Bognár Annabella mögött a második helyet
szerezte meg.
Másnap - a bajnokság
záró számaként - rendezték
meg a férfi gerelyesek küzdelmét. Bár Magyari Zoltán

Az édesapa-mester, Magyari József és fia,
az országos bajnok Magyari Zoltán

csak az ötödik legjobb eredménnyel kvalifikálta magát
a nyolcas fináléba, ott fokozatosan javuló három dobással riogatta ellenfeleit.
Az utolsó dobás előtt még
a harmadik helyen állt, ám
a slusszpoén nem maradt
el. Az édesapa-mester (Magyari József) megelégedésére remek rohammal és kivá-

ló erejű és ütemű berántással útjára indított gerely tökéletes ívben hasította a fehérvári légteret, majd 72
méter 91 centis röppálya végén csapódott a talajba. Zoli
idei legjobbjával lett magyar
bajnok!
Kereszturi Gyula
Fotó: Murinkó Orsolya

GÖD KUPA

augusztus 30-án!

H

uszonegyedik alkalommal rendezi a Gödi SE Kajak-kenu Szakosztálya és a Dunai Vízisport
Alapítvány a Dunakanyar egyik
legnagyobb vízisport és szabadidős eseményét, a Göd Kupát. Az egész napos gödi
kajak-kenu rendezvényen délelőtt utánpótlás kajak-, délután nyílt indiánkenu-futamokra kerül sor. 
Vasvári Ferenc
Bővebb információk:

www.godikajak.hu
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