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Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Tíz kilométerrel meghosszabbítják 
a 2x2 sávos M2-est 

Órákon át dedikált Sajdik Ferenc 
Gyerekkorom Dunakeszije címmel nyílt kiállítás

Mi a valós cselekvésben hiszünk: 
környezetünk védelme,  

zöld környezetünk megóvása az életünk 
része, mi óvjuk településeink tisztaságát 
– nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

Folytatás a 8. oldalon

Beemelték az épülő 
Ipoly-híd 
acél főtartóit 

A cserkész és az erdész két jó barát! A legnagyobb és 
a legrégebbi erdészeti és ifjúsági szervezetek összefog-
tak, hogy minél több fiatal ismerje meg az erdőt és an-
nak növény és állatvilágát – mondta október 5-én a Ze-
begényi Erdei Sátortáborban tartott sajtótájékoztatón 
Rétvári Bence országgyűlési képviselő, melyen bejelen-
tették, hogy Bedekovics Péter, a Magyar Cserkészszövet-
ség elnöke és Kiss László, az Országos Erdészeti Egye-
sület elnöke együttműködési megállapodást írtak alá.  
A két szervezet vállalta, hogy a jövőben kölcsönösen se-
gítik egymás munkáját.

Rétvári Bence és Bedekovics Péter

Egységesen nyolcvanezer forintos nyugdíjprémiumot fize-
tünk ki minden jogosultnak a kormány döntése értelmében 
– mondta el a lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Ben-
ce, tértségünk országgyűlési képviselője, aki október ele-
jén részt vett Dunakeszin, a lelkes önkéntesekkel együtt-
működésben megszervezett nagytakarításon, a Duna-par-
ton. Zöld úton járunk Dunakeszin is – fogalmazott a kép-
viselő, aki rendszeresen bekapcsolódik az ilyen jellegű 
kezdeményezésekbe, nemrég például az ugyancsak a vá-
lasztókerületünkhöz tartozó Gödön, a helyi lokálpatrióták 
egyesületének szervezésében vett részt egy erdőtakarítá-
si akcióban.

Nyolcvanezer forint 
nyugdíjprémium jár 
minden jogosultnak

A térség KDNP-s országgyű-
lési képviselője közösségi ol-
dalán közzétett bejegyzésé-

ben kifejti: az 1990-es években az M2 
gyorsforgalmi út feletti hidak a ter-
vezett teljes, 2x2 sávos keresztmet-
szetre már kiépítésre kerültek. A fej-

lesztés vonatkozásában vizsgálandó 
a csomópontok, a zajárnyékolás meg-
felelősége is. A tervezés során új kör-
nyezetvédelmi engedély beszerzése, 
építési engedélyezési terv elkészítése 
és építési engedély beszerzése, vala-
mint a kiviteli terv készül el – utal a 

folyamatban lévő előkészítő munká-
latokra. 

A tervezés során új csomópont vizs-
gálata és megtervezése a Gombás-pa-
tak térségében is tervezői feladat.

Az állami NIF Zrt. feladata a kiviteli terv szintig (környezeti hatásvizsgálat, engedélyezési terv elkészítése, épí-
tési engedély megszerzése, kiviteli tervek) történő előkészítés. Az M2 gyorsforgalmi út fejlesztése tekinteté-
ben a meglévő 2x1 sávos, Vác-dél és Vác-észak csomópont közötti szakaszának 2x2 sávos kiépítésének terve-
zése történik meg, mely mintegy 10 km hosszú, és az M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác szakasz kiépítéséhez 
kapcsolódik – erősíti meg a már korábban napvilágot látott döntést Rétvári Bence.

Október 3-án szinte minden a Kossuth-díjas karikaturista, grafikusmű-
vész Sajdik Ferencről szólt Dunakeszin. Mint azt e lap hasábjain már meg-
írtuk vasárnap kora délután, az egykori szülői házban, a mai Márton Áron 
utca 3. számú épületben kezdődött az ünnepségsorozat, ahol a jelenle-
gi ingatlantulajdonosok, Gozsin András és Kónya Ágnes vendégszeretetét 
élvezve, Sajdik Ferenc újra „otthon”érezhette magát. Az egykori Sajdik-
házban élő, a múlt század legendás zsokéja, Sajdik Sándor és családja 
emléke előtt tisztelegve emléktáblát avatott a Tóth Mariska Hagyomány-
őrző Alapítvány Dunakeszi Város Önkormányzata támogatásával.

2021. szeptember 29-én a 
magyar és szlovák hídfők 
betonozását követően a ki-
vitelező Colas Közlekedés-
építő Zrt. elvégezte az Ipoly-
damásdot Helemba (Chl’aba) 
településsel összekötő Ipoly-
híd acél főtartóinak beeme-
lését, mellyel a kivitelezés 
egyik mérföldkövéhez értek.

Elkezdődött a Vác-dél és Vác-észak közötti szakasz előkészítése

Együtt a természetért: 
Cserkészek és erdészek az erdőben K
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Az Ipoly-híd alapkövének ünnepélyes elhelyezése

Iski László és Rétvári Bence
Tuzson Bence is részt vett az akcióban

Folytatás a címlapról

Az acélszerkezeteket 
4 darabban szállí-
tották a munkaterü-
letre, súlyuk egyen-

ként eléri a 40 tonnát. A kivi-
telezés ezen szakaszának meg-
valósulásával az Ipoly folyó két 
partján élők egyre közelebb ke-
rülnek a közvetlen határkap-
csolat kiépítéséhez.

A fejlesztés várható befejezé-
se 2023. első negyedéve.

Mint arról lapunk – az 
MTI hírét szemlézve - beszá-

molt, 2021. július 2-án Andrej 
Dolezal szlovák közlekedési és 
építésügyi miniszter és Szijjár-
tó Péter, külgazdasági és kül-
ügyminiszter a térség ország-
gyűlési képviselőjével, Rétvá-
ri Bencével közösen tették le az 
épülő Ipoly-híd alapkövét.

Az ünnepségen a magyar 
miniszter többek között el-
mondta: a magyar-szlovák ha-
táron jelenleg 35 helyen lehet 
szabályszerűen átkelni, ebből 
10 átkelési pontot a 2010 utáni 
magyar kormány épített.

“A jövőt a Duna-hidak és 
az Ipoly-hidak építése jelenti, 

ezért arra fogunk koncentrál-
ni, hogy növeljük a két ország 
összeköttetéseinek számát”- 
fűzte hozzá Szijjártó Péter.

A miniszter azt mond-
ta, hogy az Ipolydamásd és 
Helemba közötti Ipoly-híd 58 
méter hosszú, 12 méter széles, 
kerékpárúttal ellátott lesz, 1,6 
milliárd forintba kerül, és már 
2023 elején állnia kell. Hozzá-
tette, hogy 2023-ig ezen a hí-
don kívül még öt átkelési pont 
létesül a két ország között, két 
Ipoly-híd, egy kerékpáros híd 
a Duna fölött, egy komp össze-
köttetés és létrejön egy útösz-
szeköttetés is.

Andrej Dolezal, a Szlo-
vák Köztársaság közlekedé-
si és építésügyi minisztere ar-
ról beszélt, hogy a hidak nem-
csak infrastrukturális össze-
köttetést nyújtanak, segítik a 
munkaerő mobilitását, segítik 
a kulturális rendezvények bő-
vítését és fejlesztik az idegen-
forgalmat is. Hozzátette, hogy 
mindenképpen szeretnék fel-
gyorsítani az átkelők szlováki-
ai részének építését.

Fotó: NIF Zrt. és MTI

Több milliárd forinttal támogatott or-
szágos program részeként a környék 
települései is már igen sok projektben 
részt vettek – többek között Vácrátót is 

– , tudtuk meg Rétvári Bencétől, az Emmi par-
lamenti államtitkárától. A Pest megyei 4. számú 
választókerület országgyűlési képviselője októ-
ber 8-án a Sződliget-Václiget térségében tartott 
sajtótájékoztatón számolt be a legfrissebb ered-
ményekről. Mint megtudtuk: ezúttal a Václiget 
és Márialiget Civil Egyesület nyert 2,4 millió fo-
rintot arra, hogy felszámolják az évek óta fel-
halmozódott illegális hulladékot. A 8 hektá-
ros területről mintegy 50 tonna szemetet – töb-
bek közt autóalkatrészeket, hűtőket, fűnyírókat, 
kommunális hulladékokat - szállítottak el. 

Rétvári Bence örömét fejezte ki, hogy egyesü-
let is pályázott erre a programra.

„Nagyon köszönjük nekik, hogy odafigyelnek 
a saját környezetükre. Köszönjük, hogy indultak 
a pályázaton, részt vettek ebben, és a kormány 
partnerei voltak abban, hogy akár a külterüle-
teket is, de akár a lakóterületeknek is a közvet-
len környezetét megtisztítsuk attól a szeméttől, 
amit valakik - egyébként iszonyat felelőtlenül 
és mások életére, saját környezetükre nem gon-
dolva - egész egyszerűen leraktak ide, ahelyett, 
hogy elvitték volna oda, ahol ennek a hivatalos 
helye van” – mondta Rétvári Bence.

Iski László, a Václiget és Márialiget Civil Egye-
sület elnöke részletesen értékelte azt a munkát, 
amit a szeméthalmok eltűntetése érdekében az 
egyesület tagjai (28 fő) tettek. Mint mondta: szá-
mos nehézséggel találták magukat szembe, pél-
dául azzal, hogy nemcsak a föld felszínén vol-
tak szeméthalmok, hanem a földfelszín alatt is 
több méter mélységben, sőt, volt olyan hely is, 
ahol földet is kellett cserélni, mert szennyezett 
volt a talaj.

„A közszolgáltató részéről elég komoly szak-
mai segítséget kaptunk, mely által költséghaté-

konyan és a kereten belül maradva sikerült ezt 
a munkát véghez vinni. A 8 hektáros terüle-
ten közel 50 tonna hulladékot ártalmatlanítot-
tunk, szállítottunk el legális hulladékgazdálko-
dóhoz, tisztítottuk meg a terület. Ennek a 8 hek-
táros magánterületnek az őrzését a jövőben fi-
zikai akadályokkal és a jogszabályoknak megfe-
lelően megfigyelhetjük kamerarendszerrel, ami 
reményeink szerint megakadályozza, hogy újra 
kialakuljon egy ilyen elég komoly gócpont itt. A 
szemetet átnézve tapasztaltuk, hogy Dunakeszi-
ről, Sződligetről, Vácról, Csörögről, Vácdukáról, 
de még Békéscsabáról is került ide hulladék” – 
emelte ki Iski László elnök.

A viszonylag fiatal, 2 éves egyesület elnöke úgy 
tapasztalta, hogy csupán rendvédelmi eszközök-
kel az illegális szemétlerakás problémája nem 
megoldható, más eszközökhöz kell folyamodni. 
Reményét fejezte ki, hogy sikerül megtisztulnia 
az egész országnak. Mint mondta, a pályázaton 
megnyert 2,4 millió forintot nagyon költséghaté-
konyan tudták felhasználni, mert 50 tonna sze-
mét elszállíttatása az nem kis mennyiség.

Fischer Erzsébet
Fotó: Váci Napló

Beemelték az épülő 
Ipoly-híd acél főtartóit 

Civil összefogás a tiszta Magyarországért!
Václiget határában 50 tonna 

illegális szemetet számoltak fel

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Védjük és óvjuk a természetet, hogy 
környezetünk gyermekeink számá-
ra is élhető és szép maradjon – ösz-
szegezte Tuzson Bence, a Pest megyei 

5-ös számú választókerület országgyűlési kép-
viselője, hogy miért támogatja az ilyen kezde-
ményezéseket. Mint mondta, „nem a mi szeme-
tünk, de a mi városunk, a mi életterünk az, amit 
ilyenkor összefogásban, együttműködésben 
szebbé és tisztábbá teszünk, mert felelősséget ér-
zünk annak állapota miatt akkor is, ha nem mi 
szemetelünk”. A korábbi gödi akcióhoz hason-
lóan ezúttal Dunakeszin is egy olyan területet 
tisztítottak meg, ahol naponta igen sokan meg-
fordulnak, akár rekreációs céllal is, ide járnak 
futni vagy edzeni, és aminek alapvetően kelle-
mes környezetnek kell lennie, és ilyen állapotá-
ban kell megőriznünk, hogy átadhassuk a gyer-
mekeinknek. „Zöldnek lenni számunkra nem-
csak egy hangzatos jelszó, nekünk a környeze-
tünk védelme, a zöld környezetünk megóvása az 
életünk része. A valós cselekvésben hiszünk: mi 
óvjuk településeink tisztaságát, energetikai fel-
újításokkal csökkentjük a környezet terheit, és 
így felszámoljuk az illegális hulladéklerakókat 
is, mint ahogy most a Duna-partról is eltakarí-
tottuk a gondatlanul otthagyott, szétdobált sze-
metet” – fogalmazott Tuzson Bence.

A képviselő lapunknak nyilatkozva hangsú-
lyozta azt is, hogy egy kormányzati döntésnek 
köszönhetően az idén egységesen nyolcvanezer 
forintos nyugdíjprémiumot fizetnek ki a jogo-
sultaknak. Mivel gazdaságunk repülőrajtot vett, 
és uniós szinten is az élvonalba tartozunk, ered-
ményeink Európában elsőként haladták meg 
a járványhelyzet előtti értékeket, így módunk-
ban állt olyan döntést hozni, amelyik mindenki-
nek kedvez – folytatta a képviselő, aki hozzátette 
még azt is, hogy a nyolcvanezer forintos juttatás 
minden korábbinál nagyobb nyugdíjprémiumot 
jelent a jogosultak számára, ezen felül pedig feb-
ruárban folytatódik a tizenharmadik havi nyug-
díj visszaépítése is.

„Döntöttünk a családi adóvisszatérítésről: feb-
ruárban a gyermeket nevelő szülőknek visszaté-
rítjük az idén befizetett jövedelemadójukat az át-
lagbér adószintjéig. Ez csaknem kétmillió hon-
fitársunk életében jelent érzékelhető segítséget. 

Ugyanakkor folytatjuk az adócsökkentés politiká-
ját is: kétszázezer forintra emeljük a minimálbért, 
és máris megkezdtük az ehhez szükséges adócsök-
kentések előkészítését. A fiatalabb korosztályok is 
számíthatnak a kormány támogatására: januártól 
a huszonöt évnél fiatalabb pályakezdőknek nem 
kell majd jövedelemadót fizetniük. Döntéseink 
nyomán a gazdaság újraindításának kimagaslóan 
pozitív eredményeit minden magyar ember érezni 
fogja. S elmondhatom, hogy megalapozottan tesz-
szük mindezt, ugyanis a járvány utáni életről szó-
ló nemzeti konzultációban több mint 1,4 millióan 
mondták el véleményüket. Erre alapozva tudunk 
tovább dolgozni, és olyan döntéseket hozni, ame-
lyek itt helyben, térségünkben – Csomádon, Csö-
mörön, Dunakeszin, Erdőkertesen, Fóton, Gödön 
és Veresegyházon is – találkoznak a lakosság reá-
lis igényeivel” – nyilatkozta Tuzson Bence a Duna-
kanyar Régiónak.

A képviselő szerint mindez hozzájárul ahhoz, 
hogy régiónk a továbbiakban is megőrizze azt a 
kiemelt helyzetét, miszerint országos szinten is a 
leggyorsabban fejlődő térségek közé tartozunk – 
nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Tíz kilométerrel meg- 
hosszabbítják a 2x2 sávos M2-est

A tervezési feladat első lépé-
se a 2004-ben kiadott és 2011-
ben módosított környezetvé-
delmi engedély felülvizsgálata, 
hiszen az eltelt másfél évtized 
során mind a jogszabályi kör-
nyezet, mind a beépített kör-
nyezet változásokon ment ke-
resztül. 

Ezen változások alapján a fe-
lülvizsgálat során új, teljes ve-
getációs ciklust felölelő kör-
nyezetvédelmi dokumentáció 
és engedély megkérése szüksé-
ges. A tervezés során nemcsak 
a korábbi környezetvédelmi 
engedélyben szereplő, hanem 
a településrendezési tervben 
szereplő csomópontok helyei 
is figyelembe vételre kerülnek, 
így a rendezési tervben szerep-
lő Gombás-patak térségi cso-
mópont is.

A környezeti hatástanul-
mány, engedélyezési és kivite-
li tervkészítésre kiírt pályázat 
folyamatban van. A pályáza-
tok értékelését követően a ter-
vezett szerződéskötés 2021. IV. 
negyedév végére várható.

Nyolcvanezer forint nyugdíjprémium 
jár minden jogosultnak

Az elmúlt években a Tisztítsuk meg Magyarországot! projekt keretében nagyon sok szerve-
zet és önkormányzat kapott anyagi támogatást arra, hogy a környezetükben, az erdő szé-
lén, a patak partján, az út mentén lerakott illegális hulladékot felszámolják, és elszállíttas-
sák a legális hulladékfeldolgozóba. 
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Vörös Edit énekes 
és a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar

Nyíri Márton alpolgármester

Dióssi Csaba polgármester köszönetet mondott Sajdik Ferencnek a városnak ajándékozott rajzokért

Folytatás a címlapról

A VOKE József Attila Művelődési Központ 
színháztermében helyet foglaló közön-
séget Tuzson Bence államtitkár, a térség 

országgyűlési képviselője köszöntötte.
– Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket 

abból az alkalomból, hogy ez a koncert Önöknek 
szól. Túl vagyunk egy Covidon, és újra együtt 
lehetünk. Várható a negyedik hullám, de csak 
vége lesz egyszer. Sajnos mindannyiunknak vol-
tak fájdalmas veszteségei is – mondta az állam-
titkár, majd így folytatta: – Magyarország egyik 
legaktívabb, legerősebb nyugdíjas közössége a 
Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub. Büszkék 
lehetnek rá, mint ahogy én is, és büszke lehet rá 
a város közössége is. Dióssi Csaba polgármester 
úrral közösen sokat dolgoztunk azért, hogy se-
gítsük azt a munkát, amelyet Önök végeznek. 

A továbbiakban az elmúlt időszak fejlesztései-
ről, köztük az egészségügyi intézmények korsze-
rűsítéséről beszélt. Megemlítette azt a felmérést, 
mely szerint Dunakeszi az egyik legélhetőbb vá-
ros Magyarországon. Hozzátette, hogy még sok 
feladatot kell megoldani. Majd így folytatta: 

– Soha nem szabad elfelejteni, hogy 1945 és 
1956 után a szüleink, nagyszüleink építették fel 
a romokból az országot. Ezt meg kell becsülni, és 
ha az ország gazdasága erősödik, és úgy érezzük, 
hogy egy közösségnek jobban megy, akkor ne 
csak azoknak menjen jobban, akik ennek köz-
vetlenül a haszonélvezői. Gondoljunk azokra is, 
akik újjáépítették az országot. Lépésről lépésre 
haladva meg kell tenni mindent ahhoz, hogy a 
megbecsülés erősödjön. Erről szól a nyolcvan-
ezer forintos nyugdíjprémium, amit a magyar 
kormány még az idén kifizet. Még számos fel-
adatunk van. Át kell gondolni, hogy ki tud-
juk-e fizetni a teljes tizenharmadik havi nyugdí-
jat. Azt látjuk, hogy a Covid okozta válság után 
nagyon gyorsan visszaerősödik a magyar gaz-
daság. Azon is gondolkodunk most, hogy mit 

kezdjünk a legkevesebb nyugdíjjal rendelke-
zőkkel. Ezeket a nyugdíjakat valamilyen formá-
ban fel kell emelni. E tekintetben ígéretet tenni 
még nem lehet, de komoly gondolkodás van ab-
ban, hogy húzzunk egy erős, jól látható határt, 
ami alatt magyar nyugdíjas nem kaphat ellátást. 
Ezek mind a következő időszak lépései lesznek 
és egy titkot is elárulhatok Önöknek. Ezek hatá-
rozott és jól átgondolt tervek, melyeket határo-
zott cselekvés fog követni.

A továbbiakban az időseket megillető tiszte-
letről beszélt, hangsúlyozva, hogy a fiataloknak 
a tiszteletet ki kell érdemelni, az idősebbek ezt 
már kiérdemelték.  

Végezetül egy csokor virágot nyújtott át 
Almásy Saroltának, aki a Dunakeszi Nyugdíjas 
Kiránduló Klub vezetőségi tagjaként kirándulá-
sok és egyéb programok szervezésével gazdagít-
ja a klubéletet. 

Ezt követően Somogyi Ágnes zenekari tit-
kár konferálta fel a műsort, melyben a Dunake-
szi Szimfonikus Zenekar Farkas Pál vezényletével 
népszerű operett, musical és filmzene válogatást 
adott elő. A műsorban fellépett Vörös Edit énekes-
nő és Csengeri Attila operett- és musical énekes. 

Katona M. István
A szerző felvétele

Koncert az időskorúaknak 
Az ENSZ Közgyűlés 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Dunakeszi Vá-
ros Önkormányzata évek óta köszönti ebből az alkalomból a 65 éven felüli polgárokat. Most 
sem volt másként, ünnepi koncertre invitálták őket.

A főtéri Szent Mihály-
napi búcsún ünnep-
lő dunakesziek kö-
zül sokan vettek 

részt a polgármesteri hivatal 
udvarában 16 órakor kezdődő, 
Gyerekkorom Dunakeszi című 
kiállítás ünnepélyes megnyitó-
ján, melyen bemutatták a két 
évszázadon átívelő, két évezre-
det összekapcsoló grafikusmű-
vész, Sajdik Ferenc rajzait meg-
örökítő színes könyvet, mely-
ből ránk köszönnek Dunake-
szi jellegzetes épületei, utcái, 
ahogyan egykoron a városban 
élő Kossuth-díjas karikaturista 
látta őket.

A Dunakeszi díszpolgára 
címmel is kitüntetett Sajdik 
Ferenc személyisége, az idő-
sebb és a fiatalabb korosztály 
képviselői számára egyaránt 
ismert és méltán népszerű raj-
zait megörökítő kötet iránt – 
túlzás nélkül mondhatjuk – 
óriási volt az érdeklődés.

Az ünnepelt Sajdik Ferencet 
Dióssi Csaba polgármester kö-
szöntötte kedves szavakkal, aki 
felidézte, hogy egykoron mi-
lyen kulturális élményt jelen-
tett mindannyiunk számára a 
Nagy ho-ho-horgász, Gombóc 
Artúr, vagy Pom Pom meséi, 
melyek „bearanyozták” gye-
rekkorunkat – mondta a vá-
rosvezető. A dunakesziek kö-
rében fogalom a Sajdik név, hi-
szen Sándor, az édesapa 1912-
ben Alagon lovászként kezd-
te sportkarrierjét, akit később 
Európa-hírű zsokéként ünne-

pelt a galoppsport, ezernél is 
több győzelmet aratott. Világ-
hódító sikerei után Dunake-
szin vett házat 1941-ben, akkor 
költözött családjával a 11 éves 
fiú, Ferenc is  a településre, akit 

már hosszú idő óta Kossuth-
díjas grafikusművészként tisz-
telünk. Sajdik Ferenc 1969-
ig élt Dunakeszin, a közel há-
rom évtizedet, az emlékezeté-
ben ma is eleven élő dunake-
szi pillanatokat, élményeket 30 
képen örökítette meg, melyek a 
kötetben láthatók.

 – Köszönjük Sajdik Ferenc 
úrnak a múltunkat megörökí-
tő rajzokat és a hozzájuk fű-
zött színes történeteket, és azt, 
hogy alkotásaival Dunakeszit 
felhelyezte hazánk művészeti 
térképére – mondta köszönetét 
kifejezve a polgármester.

Dióssi Csaba köszönetet 
mondott Harangozó Katalin-
nak, a kiállítás ötletgazdájá-
nak, dr. Kerekes Dórának, aki 
az önkormányzat képviseleté-
ben segítette az előkészülete-
ket.

A kiállítást Nyíri Márton 
társadalmi megbízatású alpol-
gármester nyitotta meg, aki-
nek színes, személyes élmé-
nyekben, sztorikban gazdagon 
bővelkedő beszédén keresztül 
megismerhettük Sajdik Sán-
dor és családja, valamint a po-
litikus nagyszüleinek felhőtlen 
barátságát, emberi kapcsolatát, 
akik szomszédok voltak a Már-
ton Áron utcában.

– Gyerekként, amikor át-
mentem Sajdik Sanyi bácsiék-
hoz, a szobában mindenhol lo-

vas képeket láttam. Az egyik, 
hatalmas fotó a fiatal Sanyi bá-
csit ábrázolta, aki díszes ruhá-
ban ült a lovon. Bárhová néz-
tem, az egész ház tele volt lo-
vas élményekkel, fotókkal, 
zászlókkal. Gyakran átjöttek a 
nagyszüleimhez, kiültek a for-
ró verandára, beszélgettek, na-
gyon jó hangulatban teltek a 
délutánok. Kisgyerekként hall-
gattam a történeteket, a mesé-
ket – osztotta meg élményeit az 
ünneplőkkel Nyíri Márton, aki 
szerint Sanyi bácsi mindig mo-
solygott, jó kedélyű ember volt 
– engedett bepillantást a Sajdik 
család, a híres zsoké és felesége, 
az Operaház neves balerinája, 
Visnyei Sára életébe, akiknek 
egyik fiúk az évtizedek óta ün-
nepelt Sajdik Ferenc.

A hatalmas érdeklődéssel kí-
sért megnyitó színvonalának 

hangulatát emelte a Trio Brillo 
kamarazenekar vastapssal fo-
gadott játéka, és két tehetséges 
fiatal, Lengyel Anna és Lengyel 
András szereplése, akik Rom-
hányi József-verseket szavaltak 
a közönség nagy örömére.

A megnyitó után megnyílt 
a Gyerekkorom Dunakeszije 
című kiállítás a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálatán, ahol 
több mint két órán át dedikálta 
könyvét Sajdik Ferenc.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A kiállítás hétfőn 8.00-17.30, 
kedden-csütörtökön 8.00-
16.00, pénteken 8.00-12.00 
óra között tekinthető meg.

Órákon át dedikált Sajdik Ferenc 
Gyerekkorom Dunakeszije címmel nyílt kiállítás

A meghitt megemlékezésre Sipos Dávid 
- Dunakeszi alpolgármestere, Márton 
Nyíri alpolgármester, Juhász Ádám - 
Dunakeszi Alag városrész alpolgár-

mesteri megbízottja és Dunakeszi 8.vk. Pethő 
Krisztián képviselőtársammal vittünk nemze-
ti színű szalaggal átkötött koszorút a ledöntött 
harangot ábrázoló, a szabadságharc elvesztését 
szimbolizáló szoborhoz - írta közösségi bejegy-
zésében Dióssi Csaba polgármester.

A megemlékezésen a Dunakeszi Kőrösi Cso-
ma Sándor Általános Iskola diákjai, a Bárdos 
Lajos Általános Iskola vezetői is részt vettek.

Az Aradon kivégzett 13 hős utolsó monda-
tai közül Kiss Ernő szavainak felidézésével tisz-

telgünk bátor küzdelmük és máig ható cseleke-
detünk, emberi nagyságuk előtt: ”Istenem, az 
új kor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok di-
cső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, 
hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az éle-
tük.”  

A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar 
nemzet gyásznapjává október 6-át, amikor az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc leveré-
se után Aradon kivégzett 13 vértanúra, valamint 
az aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajos-
ra, Magyarország első független, felelős kormá-
nyának vezetőjére emlékezünk.

(Vetési) 
Fotó: Kovács Zsolt

Az égiek is megsiratták őket
Az idő is elszomorodott, esős napra ébredtünk. Október 6., az aradi vértanúk emléknapja.  
A folyamatos esőzés miatt csendes ünneplést, koszorúzást tartottunk ma az Aradi vértanúk 
terén, az emlékműnél. 

A város vezetői a tisztelet 
koszorúját helyezték el 
az emlékműnél
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Újabb fiatalok jelentkezését várják

Az akció „motorja” Nyíri Márton tár-
sadalmi megbízatású alpolgármester, 
aki már hónapok óta gondos előkészí-
tő munkába kezdett, melynek meg is 

lett az eredménye, hiszen – mint azt a nap zárá-
saként közösségi oldalán közölte – október 9-én 
279, környezetét szerető aktivista 13 helyszínen 

több száz zsákot töltött meg eldobott, a szép Du-
na-parti sétányt, szabad strandot vagy a Tóváros 
kedvelt köztereit csúfító hulladékkal. 

Az akciót támogatta a városi önkormányzat, 
a Közüzemi Nonprofit Kft., és több nagy bevá-
sárlóközpont. 

Fotó: Kovács Zsolt

Aktív részvétel az önkéntes 
köztisztasági napon

Dunakeszin immár hosszú évek óta kora ősszel széles körű civil közreműködéssel rendezik 
meg az önkéntes köztisztasági napot. Idén október 9-én közel háromszáz helyi polgár – idő-
sebb, fiatalabb, családok, barátok és politikusok – húzott kesztyűt, hogy a mások által „ott-
felejtett” szemetét összeszedje. 

Egykori magyar bajnok, Fiedler Ferenc szorgalmazta Dunake-
szin a vívás oktatását. A VSD szakosztályának munkájáról or-
szágos napilapban számoltak be.

A városvezető azt is 
kiemelte: az új Öko-
udvarban leadható 
a lakossági elektro-

nikai- és veszélyeshulladék is. 
A dunakeszi lakosok számára 
díjmentes a szolgáltatás igény-
bevétele, ám a gazdasági társa-
ságok hulladékait térítés elle-
nében sem tudják fogadni, mi-
vel az udvar befogadó képessé-
gét a háztartások kapacitására 
tervezték.

Fontos tudnivaló, hogy a le-

adáshoz lakcímkártya, szemé-
lyi igazolvány bemutatása, és 
a közszolgáltatási díj megfi-
zetését igazoló csekkszelvény, 
vagy átutalási igazolás (nyom-
tatott, sms, E-mail), társasházi 
lakos esetében közös képvise-
lői igazolás (közös költség be-
fizetését igazoló dokumentum) 
szükséges! 

További részletek a www.du-
nakeszi.hu-n vagy a Dunakeszi 
Közüzemi Nonprofit Kft. hon-
lapján.

„A Dunakanyarban egyálta-
lán nem volt vívás, és mivel 
gödi vagyok, hiányzott a kö-
zelemben – idézi fel a startot 
a szakember. – Szépen elkezd-
tem szervezgetni, és mára na-
gyon jó hangulatú szakosztály 
működik Dunakeszin kard és 
párbajtőr fegyvernemben. A 
szakember arról beszélt a nso.
hu-n, hogy „a sikeres olimpia 
után pedig igen népszerűek is 
lettek”.

“Szeretnénk, ha a gyere-
kek előbb-utóbb a korosztá-
lyos versenyeken a döntő kö-
zelébe kerülnének, hosszabb 
távon pedig majd meglát-
juk, hogy meddig juthatunk” 
– adott középtávú prognózist 
a szakosztályvezető – írja a 
dunakeszipost.hu.

Fiedler Ferenc mellett másik 

két tapasztalt szakedző, a tíz-
éves szingapúri munka után 
visszatérő Kolczonay Gábor és 
a tanítványait világ-, valamint 
Európa-bajnoki címig is eljut-
tató Fehér Gábor neve a garan-
cia a minőségi képzésre.

„A közelbe, Fótra költöztem, 
és a terveim között már régóta 
szerepelt, hogy csináljunk ví-
vást a régióban, így örömmel 
éltem a lehetőséggel” – mond-
ja Fehér Gábor. „Bízunk ben-
ne, hogy egyszer Dunakeszi is 
elmondhatja magáról, hogy in-
nen is kinevelődött egy világ- 
vagy olimpiai bajnok vívó.”

A szakosztály folyamatos 
előrelépéséhez a helyi sport-
egyesület vezetősége is pró-
bál a lehető legnagyobb mér-
tékben hozzájárulni. Ezt Szé-
kely István, a VSD alelnöke is 

Útfelújítás Sződligetnél 

Ökoudvar nyílik Dunakeszin

Magyar bajnoktól tanulhat a gyermeke, 
ha a VSD-ben szeretne vívni Új aszfaltot kap a 2. számú 

főút a benzinkút mellett

A Zöld Dunakeszi Program keretében szombaton, október 16-án nyitják meg a város első Ökoudvarát az egykori édesipari vál-
lalkozás telephelyén, a Repülőtéri úton – jelentette be Dióssi Csaba polgármester. 

Lapzártánkkal egy idő-
ben a vége felé köze-
ledik a 2. számú főút 
több száz méter hosszú 
szakaszának felújítása 
a sződligeti benzinkút 
mellett. A Magyar Közút 
szakemberei a felújítás 
során felmarták a régi, 
rendkívül sok kátyúval 
tarkított elhasználódott 
útpályát, melyre új asz-
faltburkolat kerül. Az 
állami beruházásként 
megvalósuló felújítás 
idén immár a második 
jelentős minőségi válto-
zást jelent a térségben a 
közlekedők számára, hi-
szen a nyáron Sződliget 
legforgalmasabb útját, a 
Dunai fasort újította fel, 
cserélte újra a régi asz-
faltot a Magyar Közút.    

megerősíti: „Egyesületünkben 
kiemelt figyelmet fordítunk 
az olimpiai sikersportágaink-
ra. Ide tartozik a vívószakosz-
tályunk is, amely a megalaku-
lása óta dinamikusan fejlődik. 
Sportegyesületi oldalról igyek-
szünk minden olyan feltételt 
megadni, amit a szakosztály 
vezetősége kér tőlünk az ered-
ményes munkához. Egy fia-
tal szakosztály esetében első-
sorban arra figyelünk, hogy a 
szakmai stáb felkészültsége és 
a teremellátottság is megfelelő 
legyen. Nagy örömmel tölt el 
minket, hogy sok gyerek kez-
di el nálunk a vívást.”

Fotó: Deák Bálint/VSD

Erdész Zoltán alpolgármester és csapata Alagon szedte a szemetet 
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A Duna-Dráva Cement Kft. hosszú évek óta támogatja a tehetséges fiatalok tanulását

Az első japán solárpark Szobon épült

Azonban, ha igazán őszinték 
vagyunk magunkhoz, ak-
kor be kell látnunk, hogy a 
hosszútávú gondolkodás - 

akár csak öt-tíz év távlatában is - nem 
jellemző ránk. Az egyéni döntéseink-
re sem, és mostanában már a politi-
kai és gazdasági jellegű döntéshoza-
talra sem. Tele vagyunk mindennapi 
problémákkal, szükségképpen a mára 
fókuszálunk, a közeljövő várható ese-
ményeire.

De semmi sem áll távolabb attól a 
következtetéstől, mint hogy a min-
ket komolyan érintő klímahatásokkal 
még ráérünk foglalkozni. A gyorsu-
ló klímaváltozás számtalan következ-
ménye ma már elkerülhetetlenül be-
folyásolja életünket, még akkor is, ha 
a napjaink történéseiben ezt még nem 
mindig ismerjük fel.  A 20-30 évvel 
ezelőtti, hosszútávú gondolkodás és 
az akkor elszalasztott ellenlépések hi-
ánya miatt ma már nem a távoli jövő-
vel kell terveznünk, amikor a klíma-
változás minket érintő hatásairól van 
szó. Itt az ideje, hogy számba vegyük 
a klímaváltozás azon következménye-
it, amelyek már ma is hatnak az éle-
tünkre. 

A Klímakrónika következő fejeze-
teiben ezek közül veszek górcső alá 
néhányat. Elsőként itt van a Polar 
Vortex és a Jet Stream áramlatok vál-
tozásai, amelyek alapvető hatással 
vannak a mindenkori helyi időjárásra. 

A Polar Vortex a sarkvidék feletti 
légtömeg körkörös áramlása a légkör 
magasabb rétegeiben. Ennek a légör-
vénynek a peremén, de lényegesen ala-
csonyabban találjuk az un. Poláris Jet 
áramlást. Ezeknek az áramlásoknak 
az erősségét alapvetően meghatározza 
az a hőmérséklet különbség, amely az 
egyenlítői és a sarkvidéki légtömegek 
között található. Minél nagyobb ez a 
különbség, annál határozottabbak és 
stabilabbak ezek az áramlások. 

Az egyre gyakrabban emlegetett 
globális átlaghőmérséklet emelkedés 
- melyet meg szeretnénk állítani 1,5 
Celsius fok környékén -, azonban ko-
rántsem egyenletesen oszlik el a Föld 
különböző területein. A legnagyobb 
mértékű hőmérséklet emelkedés ép-
pen a sarkvidéki területeken tapasz-
talható, amely már a globális változás 
többszörösét éri el. Emiatt folyamato-
san csökken a hőmérséklet különbség 
a sarkvidéki és az egyenlítői légtöme-

gek között, és ez destabilizálja ezeket a 
nagyon fontos áramlásokat.

A mellékelt ábra szemlélteti a kü-
lönbséget a kék nyilakkal jelzett stabil, 
és a hullámos Polar Jet áramlás között. 
Azok, akik valaha is ültek már kerék-
páron tudják, hogy mennyivel köny-
nyebb megtartani az egyensúlyt, és 
egyenes vonalban haladni előre akkor, 
ha ehhez elegendő sebességgel rendel-
kezünk. Ugyanakkor lassan haladva, 
induláskor vagy megállás előtt is már 
„kacsázni” kell kissé, tekergetni a kor-
mányt, keresni az egyensúlyi állapo-
tot. Hasonló módon, ezeknek a meg-
határozó áramlásoknak a lassulása is 
ehhez vezet, a Poláris Jet kitéréseihez, 
hullámzásához.

A Jet áramlás különösen fontos sze-
repet játszik abban, hogy megakadá-
lyozza az északi sarkvidék hideg lég-
tömegeinek délfelé történő áramlását. 
A Jet áramlás jellemző módon a 60-ik 
szélességi kör közelében helyezkedik 
el. Stabil állapotában bezárja az északi 
sarkvidékre az ott uralkodó hideg lég-
tömegeket. Ezzel egyidőben megaka-
dályozza azt is, hogy a déli területeken 
elhelyezkedő meleg légtömegek eljut-
hassanak a sarkvidéki területekre. 

A hullámzás torzulásai miatt ez a 
határvonal azonban sokkal délebb-
re és sokkal északabbra is elhatol már 
napjainkban. Rendkívüli hideg légtö-
megek áramlanak akár az egyenlítő 
közeli területekre is, illetve meleg lég-
tömegek jutnak be a sarkkörön belül-
re.  Ez utóbbi duplán káros. Egyrészt 
csökkenti a hőmérséklet különbséget, 
ezzel tovább gyengítve a Jet áramlást. 
Másrészt ezek a meleg légtömegek 
hozzájárulnak a sarkkör környéki jég 
olvadásához, csökkentve az albedót, 
amely tovább gyorsítja a felmelegedés 
folyamatát. A hullámzás által körbe-
vett területeken pedig hosszú időre ál-
landósulhat egy állapot. Tartósan esős 
marad az idő, vagy éppen ellenkező-
leg, tartós szárazság és forróság alakul 
ki olyan területeken, ahol ez korábban 
csak elvétve alakult ki. 

Kössük össze ezeket a jelenségeket a 
rendkívüli időjárási helyzetekről szó-

ló hírekkel. Amikor 40 Celsius fokos 
rendkívüli hőmérsékletről számol-
nak be a hírek Szibériában, vagy Ró-
mai rendkívüli havazásról olvasha-
tunk, akkor tudatosítsuk magunkban, 
hogy ezek a szélsőségek a klímaválto-
zás miatt egyre nagyobbak és gyako-
ribbak lesznek.

Sokszor hallani „klímaszkeptiku-
soktól” azt az érvelést, hogy az időn-
ként megtapasztalható hideg idősza-
kok a globális felmelegedést cáfolják. 
Aki azt várja, hogy a felmelegedés mi-
att mindig és mindenhol egyre mele-
gebb lesz, az még nem érti az éghajla-
ti változások folyamatát és következ-
ményeit...

Szalóczy Zsolt
(A szerző fizikus, 

a klímaváltozáshoz történő 
alkalmazkodás lehetőségeit kutató 

Cassandra Program vezetője)

Változások, amire már rövid távon készülnünk kell
Elkerülhetetlen következmények
A Klímakrónika előző számában bemutatott két grafikon talán jól érzékeltette, hogy ezeréves időegységekben 
gondolkodva, mennyire gyorsak azok a változások, amelyek napjainkban zajlanak. Egyre többet olvashatunk ar-
ról, hogy ezek a „gyors” változások milyen katasztrófális következményekhez vezethetnek majd az évszázad vé-
géig, vagy akár néhány évtizeden belül is. 

Dunakanyar Klímakrónika IV.

Az építőanyag-ipari vállalat számára 
kiemelten fontos, hogy a két cement-
gyárának a vonzáskörzetében élő fi-
atal tehetségek számára támogatást 

nyújtson, éppen ezért évről évre meghirdeti a 
„Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíjprog-
ramot. 

Idén október 22-ig várják azoknak az általá-
nos- és középiskolás diákoknak a jelentkezését, 
akik kimagasló teljesítményt nyújtanak a sport, 
a művészetek vagy éppen a tanulmányok terüle-
tén, és szorgalmukkal példát mutatnak kortár-
saik számára.  

A Vácott tizenhét éve, Beremenden tizenkét 
éve működő program keretében a DDC eddig 
több mint 98 millió forint támogatást folyósított 
tudásuk tovább fejlesztésének érdekében a nyer-

tes pályázóknak. A kiemelkedő tehetségű fiata-
lok számára az ösztöndíj 10 hónapon keresztüli 
anyagi támogatás, amely a 2021/2022-es tanév-
ben általános iskolásoknak havi 8.000, míg kö-
zépiskolásoknak 10.000 forintos juttatást jelent. 
Az idei évtől kezdve pedig a váci régióban kiter-
jesztik a pályázók körét, hogy minél több fiatalt 
támogassanak álmaik elérésében.

A Duna-Dráva Cement Kft. Ifjúsági és Inno-
vációs Alapítványa idén is várja a Váci vagy a 
Beremendi Cementgyár vonzáskörzetében ta-
nuló diákok jelentkezését! 

A pályázatokat 2021. október 22-ig lehet be-
nyújtani! 

Tekintse meg a vállalat honlapján a koráb-
bi évek ösztöndíjasaival készült interjúkat és az 
összefoglaló kisfilmet. 

A mérnök végzettségű Juhász László, a  
Global Union Kft. tulajdonosa az átadón 
arról beszélt, hogy Sági Béla mérnök-
közgazdász barátjával, a cég ügyvezető-

jével nagy motivációt éreztek, hogy a gyönyörű Du-
nakanyarban, itt Szobon létrehozzák a solárparkot.  

– Léteznek maximum 50 MW-os rendszerek is, 
a miénk 1 megawattos, ám a legszebb környezet-
ben építettük fel. Szerintem Magyarország legszebb 
solárfarmja, a legszebb helyen itt, a Dunakanyarban 
működik. Cégünk célja a net zero carbon kibocsá-
tás elérése, amiért tennünk is kell – mondta Juhász 
László, aki köszönetet mondott a Budapest Bank-
nak a pénzügyi segítségért.

A solárparkról elmondták: közel 5000 darab 
kyocera, 280 W-os polikristályos napelem került 
beépítésre, mind japán kyocera termék, amely re-
ményeik szerint jóval hosszabb időtartammal ren-
delkezik, mint a konkurens, máshol gyártott termé-
kek. A gyártó Kyosera garanciát vállalt arra, hogy 
20 év múlva is mindössze 5 százalékkal termel ke-
vesebb energiát az erőmű, mint napjainkban.  

Hideki Ito, a Kyocera Document Solutions Euro-
pe general managere beszédében köszönetet mon-
dott a magyarországi lehetőségért és hangsúlyozta, 
hogy ez az első magyarországi kyosera farm.

Ferencz Gyöngyi, Szob polgármeste-
re büszkén beszélt arról, hogy június óta milyen 
intézményfelújítások, kulturális és sportprogramok 
zajlottak a városban. Örömmel nyugtázta, hogy 
a napelem park átadása kapcsán is elmondhatják, 
hogy fejlődik Szob, aminek nagyon örülnek. Köszö-
netet mondott vállalkozóknak és mindazoknak a 
résztvevőknek, akik segítették a solar park létrejöttét. 
„Én bíztatnám a vállalkozókat, hogy bátran kezdje-
nek újabb fejlesztésekbe, mert Szobon bőven van rá 
lehetőség. Az önkormányzat nyitott és támogat min-
den ésszerű, és racionális fejlesztést – mondta.

Rétvári Bence, a térség KDNP országgyűlési kép-
viselője örömét fejezte ki, hogy a japán csúcstechno-
lógia magyar banki finanszírozással sikeresen való-
sult meg hazánkban, amelyre tíz éve nem lett volna 
lehetőség, mert alig voltak magyar tulajdonú ban-
kok. „Frankfurtban vagy Londonban eldöntötték, 
hogy Magyarországnak most mit lehet, mit nem le-
het banki finanszírozásból megvalósítani. Ma pedig 
a magyar bankok a gazdaság motorjai” – emelte ki.

Majd arról beszélt: a kormány céljai között sze-
repel, hogy középtávon meghatszorozzák a ma-
gyar napelem-kapacitásokat, melyhez biztosítják 
a forrásokat is. Reményét fejezte ki, hogy minél 
több napelempark létesül hazánkban és a környé-
ken is. „Jövőnk építéséhez minél inkább alacsony 
energiaárra és energiafüggetlenségre van szükség, 
mint ahogy magyar tulajdonú bankokra, ugyanúgy 
van szükség arra, hogy minél több energiát mi ma-
gunk termeljünk meg és minél olcsóbban, mert ak-
kor versenyképesek leszünk” – hangsúlyozta a tér-
ség országgyűlési képviselője.  

(Vetési)
Fotó: Szabó Csaba

Igazi tehetség! Elsőként az országban

A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) idén is meghirdeti a nagysikerű „Duna-Dráva a Tehetsé-
gekért” ösztöndíjprogramját. A hagyomány- és értékteremtő program keretében az eddigi 
évek során több, mint 1.200 tehetséges, szorgalmas, tanulmányaiban kiemelkedően teljesí-
tő diák részesült pénzügyi támogatásban. Az idei évtől kezdve a váci régióban kiterjesztik  
a pályázók körét. 

Ünnepélyes keretek között október 12-én adták át a szobi Kyosere Solar Farmot. Az 1 MW-
os Kyocera napelemfarm Szob külterületén található. Az erőmű az NRGION Solarpark Szob 
és a Global-Union Kft. együttműködésével valósult meg. Annyiban egyedi a létesítmény, 
hogy ez Magyarország első, kizárólag a japán Kyocera napelemekből álló farmja. A rend-
szerhez szükséges mintegy 5000 darab panelt a Global Union Kft., a Kyocera Solar hivata-
los hazai disztribútora biztosította.

Ismét meghirdeti tehetséggondozó 
programját a DDC!

Solárpark Szobon, japán technológiával
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A váci Vox Humana Énekkar 
több évtizede a magyar 

kulturális élet kiemelkedő 
művészeti együttese

– Miskolcon, pontosabban Mis-
kolctapolcán születtem 1982-
ben – kezdte a beszélgetést Sán-
dor Bence. – Két szempontból ha-
tározta meg az életutamat. Apu-
kám és anyukám is zenetanár és 
kóruskarnagy. Szinte az anyatej-
jel szívtam magamba ezt a mű-
fajt. Hárman vagyunk testvé-
rek és mivel nem volt lehetősége 
a szüleimnek, hogy bébiszittert, 
vagy dajkát fogadjanak, így ami-
kor mentek az énekkaraikkal fel-
lépésekre, vittek magukkal min-
ket. Gyerekként rengeteget utaz-
tunk, és láthattam a próbafolya-
matokat, a koncerteket. 

– Ennél jobb indíttatás már 
nem is kell…

– Így igaz. A másik, ugyancsak 
fontos része az életemnek, a ter-
mészetközelség. Egy meredek ut-
cában laktunk, volt még egy ház, 
aztán az erdő. Nagyon szép he-
lyen nőttem fel, és a természet 
szépsége életre szóló harmóniát 
adott nekem. 

– Tanulmányaim során há-
rom diplomát szereztem. A Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem Budapesti Tanárképző In-
tézetében 2006-ban karvezetői, 
a Debreceni Egyetem Zenemű-
vészeti Karán 2009-ben közép-
iskolai ének-zene, valamint ze-
neelmélet-tanárként és karve-
zetőként diplomáztam. Végeze-
tül a Miskolci Egyetem Bartók 
Béla Zeneművészeti Intézetében 
magánénekszakon diplomáztam. 
Ez utóbbi azért fontos, mert kó-
ruskarnagyként tudnom kell, ho-
gyan működik az énektechnika.

– Térjünk vissza kicsit a kö-
zépiskolás évekre.

– Miskolcon a Fráter György 
Gimnáziumban tanultam, dél-
utánonként a Zenepalotában 
lévő konzervatóriumba men-
tem hangszeres órákra. Később 
aztán, a három diploma mel-
lett, rengeteget jártam külföldön, 
részt vettem mesterkurzusokon, 
olyan nagy neveknél tudtam ké-
pezni magam, mint Erdei Péter, 
vagy Mohainé Katanics Mária 
Liszt-díjas karnagyok. Elkezd-
tem 2009-ben a zeneművészeti 
egyetem doktori iskoláján a több-

éves karvezetés-alprogramot, de 
amikor 2014-ben felkértek a Váci 
Civitas Szimfonikus Zenekar 
megalakítására, inkább az utób-
bit választottam. Ráadásul már 
vezettem a Vox Humana ének-
kart, és megvolt a tanári állásom 
a debreceni egyetemen. Választa-
nom kellett, és a zenekar mellett 
tettem le a voksot. Jelenleg is úgy 
gondolom, jó döntés volt. 

– Mikor kezdődött el a munka 
a Vox Humana énekkarral?

– Volt tanárommal, Hartyáni 
Judittal 2009 szeptemberében ta-
lálkoztam, aki akkor az énekkar 
karnagya volt. Meghívott másod-
karnagynak, melyet boldogan el-
vállaltam. 

– Úgy tudom, akkor még a fő-
városban élt. Vácra is költözött?

– Csak az idén. A következő 
fordulópont 2011 októbere, ami-
kor Hartyáni Judit egyéb mun-
kái miatt leköszönt a karnagyi 
megbízatásról, és felkért, hogy 
vegyem át az énekkart. Ennek 
éppen tíz éve. Akkor a kórus 35 
tagú volt, 1999-ben pedig, ami-
kor meghalt (a) Maklári maestro, 
még 60-70 fővel működtek. 

– Az olvasók kedvéért: a le-
gendás Maklári József 1942-
től 1999-ig vezette az egyébként 
1938-ban megalakult énekkart 
példátlan sikersorozattal…

– A műhelymunka és a fellé-
pések mellett az volt a dolgunk, 
hogy feltornásszuk a létszámot. 
A következő években rengeteg a 
cappella koncertünk volt ideha-
za és külföldön. Dobogós ered-
ményeink voltak európai és hazai 
nemzetközi fesztiválokon, verse-
nyeken.  Csak egyet emelnék ki: 
Budapesten a Szent István Bazili-
kában Andrea Bocellivel, a világ-
hírű tenoristával egy színpadon 
szerepeltünk, mint közreműkö-
dő énekkar. Megnőtt a kórus re-
noméja, így jelenleg 50-60 fővel 
működünk. Rengeteg szép emlék 
fűződik az énekkarhoz. 

– A szakmai munka hogyan 
zajlik két fellépés között? 

– A próbák szigorúan hetente 
kétszer vannak, ha van fellépés, 

ha nincs. Közben legalább havi 
szinten van egy fellépés, nyáron 
van egy hónap szünet és a kará-
csonyi ünnepek. Gyakorlatilag 
az elmúlt tíz évben éves szinten 
12-13 fellépésünk volt. Ez nem 
kevés, ebben voltak nagy mű-
vek is. Amikor a Zeneakadémi-
án énekeltünk Kodály Zoltán 
születésnapján, olyan darabo-
kat énekeltünk tőle, mint a Fel-
szállott a páva, a Liszt Ferenc-
hez és az Estét. Ezek nagyon ne-
héz a cappella művek. A koncert 
után azt mondta nekem egy ne-
ves karnagy, a maestro kortár-
sa, hogy nagyon szép volt a kon-
cert, de ezeket a műveket nem ja-
vasolja amatőr énekkaroknak. Én 
azt válaszoltam, hogy ha van egy 
énekkar, aki ezeket a műveket el 
tudja énekelni, akkor tegye, mert 
ha nem, akkor Vácon sosem hall-
hatják ezeket a műveket. 

– Hogyan történt a szimfoni-
kus zenekar megalakítása? 

– Ez 2015-ben volt, amikor az 
addigi Váci Szimfonikus Zenekar 
Farkas Pál vezetésével átköltözött 
Dunakeszire. Vác város vezetése 

felkért, hogy alakítsak egy szim-
fonikus zenekart. És még eb-
ben az évben megalakult a Váci 
Civitas Szimfonikus Zenekar. 

– Mi a zenekar művészeti 
programja?

– A megalakulás célja volt, 
hogy a váci rendezvényeken köz-
reműködjön, színesítse az ünne-
pi megemlékezéseket. Egyre több 
forrást tudtunk szerezni(,) a vá-
rostól, a kormányzattól. És ezzel 
párhuzamosan egyre nőtt a re-
pertoár. Amikor megalakult a ze-
nekar 2015-ben, akkor még há-
rom-négy, 2018-ban már évi ti-
zenhat fellépésünk volt, a múlt 
évben pedig 227 alkalommal lép-
tünk a közönség elé az egész Du-
nakanyarban. Van saját hangver-
senybérletünk, ezen belül a kó-
russal együtt nagy oratorikus 
műveket is megszólaltatunk. 
Nagyzenekari műveket, verseny-
műveket is műsorra tűzünk. Ját-
szottunk már Bogányi Gergely-
lyel és a váci zongoristával,  Cs. 
Nagy Ildikóval is. Mindemellett 
elmegyünk kisebb formációk-
kal tanintézményekbe, óvodák-

ba minikoncerteket, hangszerbe-
mutatókat tartani. A COVID-os 
időszakban elkezdtük a térzene 
programot, és a kikötőkoncerte-
ket, melyeket több száz fős kö-
zönség hallgatta.  

– Ma már két zenekara is van.
– Igen. A Civitassal eddig a 

Dunakanyar északi partján dol-
goztunk Gödtől Szobig. Kaptunk 
megkereséseket a Dunakanyar 
déli partjáról is, így létrehoz-
tuk vezetésemmel a Dunakanyar 
Szimfonikusokat, velük a déli 
parton lépünk fel. A kikötőkon-
certekből idén a Duna két olda-
lán már kilencven valósult meg. 

– Adódik a kérdés ezek után, 
hogyan lehet ennyit dolgozni?

– Igazából lehet. Korábban 
egyedül dolgoztam a kórussal és 
a zenekarral, akkoriban még nem 
voltak segítők. Most már tudok 
alkalmazni projectmenedzsere-
ket. A kórus és a zenekar sikeres, 
népszerű, jönnek a felkérések ko-
molyabb szervezés nélkül is. Ezt 
a munkát csak szívvel-lélekkel le-
het végezni.

– Mi az ars poeticája?
– Gyerekkorom óta szerettem 

kórusban énekelni, ez vitt a ko-
molyzenei pályára. Mindig is az 
volt a célom, hogy minél több 
helyre eljuttassuk az éneket és a 
zenét. Engem a közönség visz-
szajelzése inspirál. Ha a főváros-
ban lépünk fel egy komoly hely-
színen, az nagy feladat. De amikor 
egy kisvárosban, vagy egy faluban 
elénekeljük az Esti dalt és a nézők 
megkönnyezik, ez erőt ad. Volt 
egy koncertünk 2017-ben a váci 
sportcsarnokban, ahol a zenekar 
közreműködése mellett 360 gye-
rek, 3 vegyeskar 120 fővel énekelt. 
Az ars poeticám, hogy a zenészek 
szolgálók, és a közönség felé köz-
vetítjük a kultúrát. Ennél szebbet 
nehezen tudok elképzelni. 

– Néhány szót önmagáról!
– Egyedül élek, jelenleg nincs 

családom. Ilyen mennyiségű 
munka mellett eddig nem alakult 
úgy az életem, hogy ezt az olda-
lát is előre mozdítsam. Talán ha-
marosan ez is megtörténik most, 
hogy az együtteseim „felnőttek”.

(X)

„Tíz éve a Dunakanyar szolgálatában” 

A muzsikának élni az egyik legszebb hivatás. A muzsika örömét 
másokkal megosztani a legszebb feladat. Aki a kórusmuzsikát 
és a szimfonikus zenét karmesterként küldetésnek tekinti: ő 
Sándor Bence, a Váci Vox Humana énekkar, a Váci Civitas Szim-
fonikus Zenekar és a Dunakanyar Szimfonikusok karmestere. 
Vele beszélgettünk a zenéről, hivatásról, küldetésről. 

Sándor Bence karmester
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Folytatás a címlapról

Bedekovics Péter, a Ma-
gyar Cserkészszövet-
ség országos elnöke 
beszédében egyebek 

mellett kiemelte, hogy meny-
nyire fontos a cserkészek éle-
tében az erdő, a természet kö-
zelsége. 

Hosszasan sorolta, hogy a 
cserkészek számára az erdő 
olyan növény- és állatvilág-

ban gazdag természeti közeg, 
amelyben sok mindent meg-
tanulhatnak a fiatalok. Meg-
ismerhetik a nomád táborozás 
kihívásait, közösen megtanul-
hatják az új és az ismeretlenre 
adott észszerű válaszokat, fon-
tos terepe a közösségépítésnek, 
az egymás iránti bizalom meg-
szerzésének. 

„A cserkészeknek az erdő az 
otthonuk, akik vigyáznak rá, 
hiszen az ember a saját ottho-
nára odafigyel, azt szereti szé-
píteni, javítani. Nem akar ren-
detlenséget és káoszt hagy-
ni maga után, hanem azért te-
szünk, hogy az szebb legyen” 
– hangsúlyozta Bedekovics Pé-
ter, aki szerint a cserkészek sze-
retik és óvják az erdőt. 

A Magyar Cserkészszövet-
ség elnöke örömét fejezte ki, 

hogy Magyarország erdeiben 
lehet táborozni, melyek jellem-
zően állami erdők. „Nagyon 
örülünk annak, hogy az erdé-
szetek segítenek, támogatnak 
bennünket abban, hogy talál-
junk táborhelyeket. Nagyon 
sok táborhelyre van szüksé-
günk, hiszen 200-nál is több 
cserkészcsapatunk van, melyek 

nyaranta táboroznak. Örü-
lünk annak, hogy az Országos 
Erdészeti Egyesülettel ma alá-
írt együttműködési megálla-
podás ezt a lehetőséget tovább 
bővíti, melynek köszönhetően 
még inkább meg tudjuk valósí-
tani azt a pedagógiát, azt a ne-
velést, amit a Magyar Cserkész 
Szövetség önkéntes órák tízez-
reivel, vagy millióival végez eb-
ben az országban” – fejtette ki 
Bedekovics Péter. 

Dr. Rétvári Bence kiemel-
te: mindkét szervezet azt a 
célt tűzte ki maga elé, hogy 
mindinkább megőrizzük az 
erdő természetességét és mi-
nél több embernek mutassuk 
be azt, hogy milyen az ember 
természetes létformája, ami-
kor kirándul, amikor táboro-
zik, amikor az erdőben van. A 
növény- és állatvilág megisme-
rése és közelsége elősegíti azt, 
hogy az ember kímélje és véd-
je környezetét. 

A térség KDNP-s országgyű-
lési képviselője örömét fejezte 
ki, hogy a két szervezet között 
létrejött megállapodás keretet 
ad az eddigi jó kapcsolatnak. 
A cserkészek és az erdészeti 
egyesület mellett nagyon hasz-
nos a megállapodás az Ipoly 
Erdő Zrt.-nek is, hiszen az ál-
lami vállalat számára is fontos, 
hogy minél többen megismer-
jék és védjék a Börzsöny erde-

it – fogalmazott az országgyű-
lési képviselő.

Ezt a gondolatot erősítette 
meg Kiss László, az Országos 
Erdészeti Egyesület elnöke, az 
Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgató-
ja is. 

- Az erdészek a természet őr-
zői, kezelői. Ezért nagy öröm 
a számunkra, hogy a Magyar 
Cserkészszövetség tevékenysé-
gének köszönhetően a magyar 
fiatalság jelentős számban is-
meri meg a természetközeli 
életmódot, az erdőben való lé-
tezést, a teremtett világot, me-
lyet majd egykoron ők is át-
adnak gyermekeiknek. Azt is 
örömmel mondhatom, hogy 
számtalan programunk van, 

itt például a Börzsönyben kö-
zel tízezer cserkész táborozik 
nomád táborokban. Az orszá-
gos létszám ennek a sokszoro-
sa, mintegy egymillió hektár 
állami erdőben táborozhatnak 
a cserkészek, akik nagyon ked-
ves partnereink. Népszerű az 
erdei vándortábor program is, 
amely sok helyszínen évi több 
ezer általános és középiskolást 
nevel a természet, a teremtett 
világ tiszteletére és arra, hogy 
tenni tud az ember a természe-
tért. Közösségek épülnek, hisz 
a természet, különösen most a 

globális felmelegedés kapcsán, 
csak akkor maradhat fenn eb-
ben az egyensúlyában, ha elfo-
gadjuk a törvényeit és teszünk 
érte. Azt gondolom, ez a közös 
a cserkészek és az erdészek fel-
adatában, vagy a megközelíté-
sében, a filozófiájában és ezért 
különösen öröm, hogy erre az 
együttműködésre itt most for-
málisan is sort keríthettünk, 
ami egyébként évek óta zajlik – 
emelte ki Kiss László.

(Vetési)
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