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Időközi önkormányzati vá-
lasztás lesz január 25-én, Nagy-
maroson, mivel Nagymaros 
Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének 325/2008. (X. 
27.) számú döntése értelmében 
a helyi képviselő-testület felosz-
lott. A polgármester és önkor-
mányzati képviselő-jelölteknek 
az ajánló szelvényeket január 
2-án 16 óráig kellett leadniuk 
a Helyi Választási Irodánál. A 
beérkezett ajánlószelvények 
szabályszerűségének áttekinté-
se után a Helyi Választási Bi-
zottság nyilvántartásba vette a 
jelölteket. 

Kiváló
sportolók 
köszöntése

Sok és sokakat érintő változást 
hozott az új év. Január elsejétől 
magasabb, 71 ezer 500 forint a 
minimálbér, ugyanakkor átala-
kult a szociális segélyezés rend-
szere. A kormány Út a munkához 
elnevezésű programjának életbe 
lépésével azok az 55 év alattiak, 
akik munkaképesek, rendelke-
zésre állási támogatást kaphat-
nak. Ennek összege a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum kilenc-
ven százaléka, azonban ennek a 
rétegnek munkalehetőséget kell 
kínálni, és ha valaki megtagadja 
a neki felajánlott munkát, elesik a 

rendelkezésre állási támogatástól. 
Szankciót von maga után az is, 
ha a segélyben részesülő fekete-
munkát végez, és rajtakapják. Az 
első esetnél felfüggesztik a segély 
kifi zetését, és a második esetnél 
már végleg kikerül a segélyezési 
rendszerből. Indul az úgyneve-
zett óvodáztatási támogatás is: 
azok a hátrányos helyzetű szülők, 
akik vállalják, hogy rendszeresen 
óvodába viszik gyermeküket, be-
íratáskor, majd minden fél évben 
húsz-, illetve tízezer forint támo-
gatást kapnak.

Folytatás a 2. oldalon

Az év elején kezdődött orosz-
ukrán gázvita, majd a gázszál-
lítás megszűnése miatt, a Föld-
gázszállító Zrt. január 6-án 20 
óra 30 perctől korlátozta az első 
kategóriába tartozó nagyfogyasz-
tók ellátását. A földgázellátás 
szempontjából második kategó-
riájába sorolt fogyasztóknál – az 
óránként 500 és 2500 köbmétert 
fogyasztó ipari és kereskedelmi 
egységeknél - január 7-én reggel 
8 órakor lépett hatályba a korlá-
tozás. Arról, hogy ez a korlátozás 
mennyiben érinti Vác üzemeit, 
gyárait, Kiss Zsoltot, a gazdasá-

gi és városüzemeltetési bizottság 
elnökét kérdeztük meg még azon 
a napon. A bizottsági elnök el-
mondta, hogy az ország fél száz 
nagyfogyasztója között van a Du-
na Dráva Cement Kft., a GE Hun-
gary Zrt. és a Zollner Elektronik 
Kft., ezeket már az első korlátozás 
érintette. A szerdai napon tehát 
részlegesen leállt a Zollner - és 
vele együtt az IBM -, leállították 
a GE kemencéjét, és korlátozást 
vezettek be a DDC gyárában is, 
ezzel együtt elkezdték az átállást 
alternatív tüzelőanyagra. 

Folytatás a 2. oldalon

Gátat akarnak a Duna mentén élők
Lakossági fórum a nagyvízi meder besorolásról

Írásunk a 8. oldalon

Folytatás a 2. oldalonA Közép-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség hirdetmény 
közzétételével értesítette az érin-
tett ügyfeleket, hogy hivatalból 
indult hatósági eljárásban intézi a 
nagyvízi mederben elhelyezkedő, 
a Közép-Duna-völgyi Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság 
által lehatárolt ingatlanokra a 
nagyvízi meder jogi jelleg meg-
állapítását és annak ingatlan-

nyilvántartási bejegyeztetését. 
A hirdetményre már december 
közepén közleményben hívta 
fel a fi gyelmet Juhász Béla, a 2. 
számú választókerület MDF Vá-
lasztóköri Egyeztető Fórumának 
elnöke. Január 13-án lakossági 
fórumra került sor Sződligeten. 
Az általános iskola tornatermét 
zsúfolásig megtöltő érdeklődők – 
és az ügyben érintettek – mellett, 
ott volt több Duna menti – Szob, 

Zebegény, Nagymaros, Verőce, 
Vác, Göd, - település polgármes-
tere, dr. Bóth János és Harrach 
Péter országgyűlési képviselők, 
valamint a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság és a Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelőség képviselői. 

Sok változást hozott a január

Gázkorlátozás a nagyüzemtől
az uszodáig

A lakosság ellátása nem volt veszélyben

Négy polgármester
-jelölt

Időközi
választás 

Nagymaroson

Írásunk a 3. oldalon

Több száz ingatlan tulajdonos tiltakozott a tervezett intézkedés bevezetése ellen a sződligeti fórumon
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Sok változást hozott a január

Négy polgármester-jelölt

Időközi választás Nagymaroson

Három polgármester-jelölt

Fóton is választanak

Gázkorlátozás nagyüzemtől az uszodáig
A lakosság ellátása nem volt veszélyben(Folytatás az 1. oldalról)

A köztisztviselők-közalkal-
mazottak havi bruttó 180 ezer 
forintig megkapják a 13. havi 
bért – magasabb jövedelem ese-
tén bérkiegészítéshez jutnak –, a 
nyugdíjasok maximum 80 ezer 
forintig részesülnek a 13. havi 
juttatásban. A nyugdíjak január-
tól 3,1 százalékkal nőnek.

Január elsejétől, a környezetvé-
delmi és vízügyi miniszter ren-
delete alapján, változnak a víz- és 
csatornadíjak. A Duna Menti Re-

gionális Vízmű Zrt. ellátási terü-
letén az ivóvíz alapdíja 200 forint 
lesz havonta, a csatorna alapdíja 
270. A fogyasztási díj köbméte-
renként 229 forint az ivóvíz, és 
259 forint a csatorna esetében. 
Vácon nem változott az új évben a 
távhő díja, azt ugyanis – a földgáz 
árának emelkedése miatt – októ-
ber elsejével közel 7 százalékkal 
növelték. Szintén nem változott a 
helyi autóbusz-közlekedés tarifája 
sem, azonban a cég veszteségét év-
ről évre az önkormányzatnak kell 

fedeznie. A szemétszállítás díja 
négy százalékkal nőtt, ez azonban 
a lakosságot nem érinti. (A tele-
pülési szilárd hulladék összegyűj-
tését, elszállítását és ártalmatla-
nítását végző Remondis Duna 
Kft. 6,1 százalékot javasolt, amit 
a képviselő-testület nem fogadott 
el.) Január elsejétől öt százalékkal 
nőtt a közterület-használat díja a 
városban, és a módosított rende-
letbe bekerült a rendezvények után 
fi zetendő díj is.

BORGÓ JÁNOS

(Folytatás az 1. oldalról)
A Helyi Választási Iroda veze-

tőjétől, Hutter Jánosné jegyzőtől 
megtudtuk, négy polgármester 
jelölt indul az időközi önkor-
mányzati választáson: Medveczki 
Zoltán (Magyarországi Zöld 
Párt), Petrovics László (függet-
len), Szilágyi Erzsébet (FIDESZ-
KDNP) és Zoltai Mihály (függet-
len). A képviselő-jelöltek száma 
28, közülük 19 függetlenként in-
dul, 7 a FIDESZ-KDNP, 1 a Ma-

gyar Kommunista Munkáspárt 
és 1 a Magyarországi Zöld Párt 
támogatásával.

A képviselő-testület létszáma 
a polgármesterrel együtt 12, a 
11 képviselő azok közül kerül ki, 
aki a január 25-i időközi válasz-
táson – melyet négy körzetben 
bonyolítanak le – a legtöbb sza-
vazatot kapja. Polgármester az a 
jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes 
szavazatot kapja.

Visszatekintve a 2006-os ön-

kormányzati választásra, akkor 
a Nagymaroson induló két pol-
gármester-jelölt (Edöcsény And-
rás és Petrovics László) közül 
Petrovics Lászlóra – aki akkor is 
függetlenként indult – a helyi vá-
lasztópolgárok 63,81 százaléka 
szavazott. Az októberben felosz-
lott testület tagjainak nagy része 
pedig ismét képviselő-jelölt az 
időközi önkormányzati válasz-
táson.

FISCHER ERZSÉBET

Hosszú ideje nincs polgármes-
tere Fót városának, ezt az „űrt” 
pótolják most január 25-én. A 
harmadik ciklusát töltő egykori 
polgármestert jogerős bírósági 
ítélet mozdította el a kényelmes-
nek egyáltalán nem nevezhető 
pozícióból. Az előzetes hírek 

ellenére végül hárman indulnak 
a „tüzes trón”-ért. A jelenlegi 
alpolgármesterek közül egyedül 
Fábry Béla a szocialisták és a 
teljes baloldal jelöltje döntött az 
indulás mellett, ott lesz viszont 
az egykori Fidesz elnökasszony, 
Móczár Béláné, aki ezúttal füg-

getlen jelöltként vágott bele a 
versengésbe, valamint Dr. Mádly 
Zsolt, aki a Fidesz mellett, több 
fóti szervezet támogatását is élve-
zi. Az eredményről beszámolunk 
a január 28-i lapszámunkban.

ÖTVÖS TIBOR

 (FOTCAFE.HU)

(Folytatás az 1. odalról)
Kiss Zsolt akkor elmondta azt 

is, hogy ha a gázimportban nem 
lesz változás, akkor a kisebb fo-
gyasztású üzemekben is szükség 
lesz hasonló intézkedésre, de a 
lakossággal kapcsolatban álló 
üzemeknél, közintézményeknél, 
a kórházban, illetve a távfűtésnél 

és a lakossági gázszolgáltatásnál 
csak a legvégső esetben lehet kor-
látozás. A IV. kategóriába sorolt 
közintézmények és az V. kategó-
riába tartozó lakosság gázellátása 
mindeddig biztosított volt. Január 
8-án bizonytalan időre lezárták a 

váci uszoda és strand 33 méteres 
medencéjét, hogy csökkentsék 
az intézmény gázfogyasztását. 
Orbán Ákos strandvezető szerint 
ezzel a lépéssel viszont sikerült 
elérni, hogy a kisebb medence 
továbbra is látogatható legyen, 
elsősorban az úszásoktatásban ré-
szesülő iskolások számára. Mint 

ismert, a január 2-i pihenőnapot 
10-én kellett volna ledolgozni, de 
az Országos Érdekegyeztető Ta-
nács úgy döntött, hogy a szombat 
legyen munka- és tanítási szünet, 
mivel ezzel jelentős fűtőgáz-men-
nyiséget takaríthattak meg. A 

Megyei Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetségének elnöke január 
8-án javasolta, hogy a megyei 
önkormányzatok által fenntartott 
középiskolákban tartsanak hétfő-
től háromnapos tanítási szünetet a 
hideg idő és a gázellátási nehézsé-
gek miatt, bár ez az oktatási tárca 
és nem a megyei önkormányzatok 
hatásköre. Lapzártakor úgy érte-
sültünk, hogy a váci Selye János 
Humán Középiskola és a Pikéthy 
Tibor Zeneművészeti Szakközép-
iskola nem tartja indokoltnak a 
szünet elrendelését, tekintettel a 
félév előtti vizsgákra. Január 11-
én a Közép-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség arról tá-
jékoztatott, hogy a levegő szálló 
por tartalma két egymást köve-
tő napon Vácon is meghaladta a 
tájékoztatási küszöbértéket. Az 
önkormányzat tájékoztatási köte-
lezettségének eleget téve, felhívta 
a lakosság fi gyelmét a magas lég-
szennyezettség veszélyeire, vi-
szont a kialakult gázhelyzet miatt, 
nem korlátozhatta az olaj- vagy 
széntüzelésű fűtőberendezések 
használatát, csupán az autósokat 
kérhette fel önkorlátozásra.

BORGÓ JÁNOS

A Duna Dráva Cement Kft.-t már az első körben érintette a korlátozás



Napjaink legfi atalabb rendőrtábornoka 1990-
ben éppen akkor igazolt át a katonaságtól egy 
másik fegyveres testület kötelékébe, amikor az 
emberek többsége örült, hogy végre szigorú kor-
látok nélkül élheti az életét. Bozsó Zoltán számára 

a rend, a fegyelem, a törvények szigorú betartá-
sának természetes igénye a génjeiben van, hiszen 
már nagyapja és édesapja is katonaként szolgálta 
a hazát. A katonatisztből lett rendőr vizsgálóként 
Vácon kezdte rendőri karrierjét, ahol 1997-ben 
már ő volt a város rendőrkapitánya. Tizenhárom 
szép év után, 2003-tól Pest megye rendőrfőkapi-
tányának helyetteseként teljesít szolgálatot. Az 
ország legnagyobb lélekszámú megyéjében fél 
évtizedet dolgozik, amikor 2008. április 1-jén 
újabb jelentős feladattal bízzák meg, Budapest 
rendőrfőkapitányának rendészeti helyettesének 
nevezik ki. Alig tölt el néhány hónapot új beosz-
tásában, amikor Magyarország legjelentősebb 
belpolitikai eseményének, az október 23-i ünnep-
ség rendőrségi biztosításának irányítását kapja 
parancsba. Az ünnepre ma is jó szívvel gondol 
vissza: az új rendőrségi taktikának köszönhető-
en a lakosság békésen emlékezhetett, Dr. Sólyom 
László köztársasági elnök ezen a napon nevezte 
ki dandártábornoknak.   

A négy diplomás, két idegen nyelven beszélő 
negyven éves tábornoknak két szerelme van, ezért 
két jeggyűrűt visel az úján. A kun férfi akat jel-
lemző bátorsággal hódol kedvenc extrém sport-
jainak, a vadvízi evezésnek, a sziklaugrásnak 
és az ejtőernyőzésnek. A bankár feleségével, és 

két gyönyörű lányával ma is Vácon élő budapes-
ti rendőrfőkapitány-helyettes nagy gourmand, a 
szakácsművészet mestere, a hétvégi családi ebé-
det mindig ő készíti el…
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Körforgalmú csomópontok épülnek a régióban

300 milliós iskola-felújítás Vácon

Váci tábornok biztosította
Budapest nyugalmát

Bozsó Zoltán: 
Ez a feladat megtalált engem, mert ez én vagyok!

Nem csupán a főváros gép-
járműforgalma, hanem többek 
között Dunakeszi és környéke 
autósközlekedésében is jelen-
tős változást eredményezett az 
M0-ás körgyűrű keleti szektora, 
valamint a Megyeri-híd 2008 ko-
ra őszi átadása. Hogy csak egy 
példát említsünk: Dunakesziről 
Szentendrére s vissza autóval az 
utazás egyaránt mintegy negyed 
órát vesz igénybe és emellett pél-
dául könnyebbé és gyorsabbá vált 
a főváros budai oldalának megkö-
zelítése a régió irányából. 

Többek között erről is szó esett 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő ZrT.  évértékelő sajtótájékoz-
tatóján. A számok önmagukért 
beszélnek, mondotta Szilágyi 
András beruházási vezérigazga-
tó-helyettes, amikor a 2008-as 
esztendő legnagyobb beruházá-

sai közül a már említettek mellett 
kiemelte többek között az M7 
Balatonkeresztúr-Nagykanizsa 
szakaszát, valamint az M6-os 
M0-ást érdi tetővel összekötő 
szakaszát. A múlt évben összes-
ségében közel 80 km gyorsfor-
galmú utat, 41 km közutat és 46 
km vasúti beruházást adtak át. A 
befejezett projektek összértéke 
meghaladta a 363 milliárd forin-
tot, ez az összes magyarországi 
beruházás 8-8,5 százaléka.

Az idei év terveiről elmondta 
a vezérigazgató-helyettes, hogy 
kevesebb utat és autópályát adnak 
át, viszont lényegesen több beru-
házás elindítását kezdik meg, mint 
egy évvel korábban. Így 485,3 km 
közútfejlesztési projekt, 192,96 km 
gyorsforgalmi és 187 km vasúti 
beruházás indul. Ezek a munkák 
kevésbé koncentráltak, sokkal több 

kisebb építési munka kezdődik jó-
val nagyobb számban a tavalyinál, 
ezek közül lesznek, amelyek be is 
fejeződnek az idei évben. 

Megtudtuk, hogy Dunakeszin 
a II. félév elején kezdődik el a 
Bajcsy-Zsilinszky utca – Kossuth 
Lajos utca – Fóti út – Verseny 
utca által alkotott csomópont 
négyágú körforgalmúvá történő 
átépítése. A tervezett kialakítás 
vízvezetéket, gázvezetéket, elekt-
romos földkábelt, közvilágítást, 
távközlési földkábelt illetve for-
galomirányítási berendezést érint 
s tervezett befejezése a negyedik 
negyedévben várható. 

A régiót érintő másik beruhá-
zásra Vácon kerül sor. Itt a Kosdi 
út – Deákvári fasor – Telep utca 
csomópontjában négyágú körfor-
galom kialakítására kerül sor.

(Folytatás a 4. oldalon)

Több mint 300 millió forintból 
újul meg a váci Árpád Fejedelem 
Általános Iskola, ahol jelenleg öt-
száz diák tanul. A rekonstrukció-
hoz 265 millió forint támogatást 
nyújt a kormány, ám ennek egyik 
feltétele az intézmény akadály-
mentesítése. A kormánydöntést 
sajtótájékoztatón jelentette be dr. 
Bóth János polgármester. Mint 
elmondta, az önkormányzat biz-
tosítja a szükséges önrészt ahhoz, 
hogy a közel negyven éves iskola 
korszerűsítése megtörténhessen. 

Az Árpád iskola – a Földváry 
Károly Általános Iskolával együtt 
– a mozgásukban korlátozott váci 
diákoknak is lehetővé teszi majd 
az akadálymentes közlekedést. A 
tájékoztatón részt vett az iskola 
igazgatója, Magyari József is, aki 
már a beruházással kapcsolatos 
tervekről is beszélt. A rekonstruk-
ciót két ütemben kívánják megva-
lósítani, hogy ne akadályozza az 
oktatást. Ezért 2009 nyarán a kül-
ső felújítást szeretnék elvégezni: a 
tetőfelújítást, a nyílászárók cseré-

jét, az akadályok megszüntetését, 
beleértve egy külső lift megépíté-
sét is. A következő év nyári iskolai 
szünetében a belső munkálatokra 
kerülne sor: az elektromos háló-
zat és a fűtés korszerűsítésére, a 
vizesblokkok felújítására, a belső 
nyílászárók cseréjére, a padozat 
javítására. A felújítási tervben 
ugyan nem szerepel, de az isko-
laigazgató szeretné – esetleg más 
forrásból –, hogy az iskolabútorok 
cseréjére is sor kerüljön.

BORGÓ JÁNOS

– Rólam kevesen tudják, hogy családom komoly 
katonai múlttal rendelkezik. Nagyapám a II. világ-
háború előtt végezte el a katonai akadémiát – mu-
tatja a Teve utcai parancsnoki szobájának falán a 
snájdig férfi  fotóját. – Ő pedig az édesapám – néz 
büszkén a képre, majd a harmadik fotóról mesél, 
amely a kunsági szülőházat ábrázolja a templom 
szomszédságában. – Felmenőin hivatását folytatva, 
én is elvégeztem a katonai főiskolát. Magyarorszá-
gon és külföldön tanultam. Fegyelemhez, rendhez 
szokott fi atalemberként természetes volt számom-
ra, hogy a rendszerváltozás után is a fegyveres 
testületnél teljesítsek szolgálatot. A katonai pályát 
az első haderőreform idején cseréltem fel a rendőri 
hivatásra, mert – két diplomás, idegen nyelveket 
beszélő tiszt számára – nem tudtak perspektívát 
jelentő beosztást ajánlani. Kilencvenben léptem a 
rendőrség kötelékébe, új kihívásnak és újszerű fel-
adatnak tűnt a testület munkája. Főleg a bűnügyi 
terület érdekelt. Korrekt, jó ajánlatot kaptam és 
sok szeretettel vártak Vác Város Rendőrkapitány-
ságán. 

Bozsó Zoltán tizenhárom évig teljesített szolgá-
latot Vácon, ahol vizsgálóként kezdte, ám fi atalos 

lendülettel haladt felfelé a ranglétrán. Hét év alatt a 
városban feljutott a csúcsra, 1997-ben 29 évesen ő 
volt az ország legfi atalabb rendőrkapitánya és rend-
őr alezredese. A Duna-parti város közösségéről 
még ma is csillogó tekintettel beszél. – Szép éveket 
töltöttem Vácon, kiváló közösségben, jó kollégák-
kal dolgozhattam együtt. Nagyon jó volt a kapcso-
latom az önkormányzatokkal, a társadalmi szerve-
zetekkel. Öröm volt ott dolgozni – mondja őszinte 
szeretettel a hangjában. Váci kollégáitól 2003-ban 
köszönt el, ekkor nevezték ki a Pest megyei rendőr-
főkapitány helyettesének. 

– A búcsúztatás előtt mondták, hogy szeretnének 
valami ajándékkal „meglepni”. Köszönöm, de nem 
kérek semmit, hiszen nekem az a legszebb ajándék, 
hogy veletek együtt dolgoztam – mondtam. De hajt-
hatatlanok voltak. Egy pecsétgyűrűvel szeretnének 
kedveskedni, rajta a váci kapitányság címerével. A 
pecsétgyűrű helyett kérhetek karikagyűrűt? – ér-
deklődtem, mire többen megdöbbentek: Miért ka-
rikagyűrűt? Mert a feleségem után a váci rendőr-
kapitánysággal jegyeztem el magam – válaszoltam. 
Egyébként a mai napig hordom ezt a gyűrűt.

(Folytatás az 5. oldalon)

Gátat akarnak a Duna mentén élők
Lakossági fórum a nagyvízi meder besorolásról

Folytatás az 1. oldalról
A házigazda Bábiné Szottfried 

Gabriella polgármester beve-
zetőjében arról beszélt, hogy a 
nagyvízi meder kijelölése a köz-
ség egynegyedét érinti. Ezért 

arra kérte a sződligetieket, hogy 
az önkormányzat által elkészített 
nyomtatványok kitöltésével – és 
elküldésével a felügyelőségnek – 
bizonyítási eljárást és szakértő ki-
rendelését kérje. A Kövizig kép-
viselője, Stimm Gábor elmondta, 
hogy nagyvízi meder – az a vízfo-
lyást vagy állóvizet magában fog-
laló terület, amelyet az árvíz le-
vonulása során a víz rendszeresen 
elborít – besorolást a nem védett 
területek kapnak. Ezt a számítha-
tó árvízszint, illetve a legnagyobb 
árvíz alapján jelölték ki, hogy 
rögzítsék, mely területek lehetnek 
érintettek. Második lépcsőben a 

vitás kérdéseket rendezik, végül 
a mederkezelési tervek készülnek 
el. Mindennek szükségességére a 
legutóbbi árvizek - illetve a ma-
gas, hirtelen megjelenő árvizek 
növekvő lehetősége - irányították 

rá a fi gyelmet, bár a jogszabály-
ok már korábban is megvoltak. A 
kijelölés az emberek biztonságát 
szolgálja, és ha állandó védmű 
épül, a terület mentesül a besoro-
lás alól. Válaszait általában han-
gos elutasítás kísérte.

A tiltakozás mellett, a meg-
oldást is keresni kell, mondta 
dr. Bóth János, és ismertette a 
szakminiszternek írott levelét, 
amelyben felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy a terület lehatárolását 
nem támasztják alá jogszabályok, 
és szükség van a törvény, illetve 
a kormányrendelet pontosítására. 
Véleménye szerint, addig az eljá-

rást fel kell függeszteni. A nagy 
számú hozzászóló az ingatlanok 
elértéktelenedéséről beszélt, úgy 
vélte, hogy ezt követően nem lesz 
biztosítható ingatlana, nem kap 
hitelt felújítására. Felvetették azt 
is, hogy az eljárás etikátlan, sérti 
a tulajdonjogot, nem intézkedik 
a kártalanításról, és elhangzott, 
hogy ingatlanvásárláskor senki 
nem közölte, hogy árvízi területre 
költözik. A hozzászólók többsége 
megfogalmazta, hogy a gátépítést 
tartja megoldásnak. 

Dr. Kónya Katalin, a felügyelő-
ség hatósági osztályának vezetője 
utalt rá, hogy ők is találtak ellent-
mondásokat a jogszabályokban, 
és dr. Bóth János képviselő levele 
elindíthatja a változást. Harrach 
Péter országgyűlési képviselő 
szerint is szükség van a nagyvízi 
meder egyértelmű meghatározá-
sára, az állami felelősségválla-
lásra és a kártérítés tisztázására. 
Ez ügyben a dr. Bóth János által 
küldött levélhez hasonlót fog 
írni, és törvénymódosítást kez-
deményez. Végül a képviselő 
úgy foglalta össze a fórum ta-
nulságát, hogy egyhangúlag az 
eljárás felfüggesztését kérik, és 
hogy az országgyűlési képviselők 
nyújtsanak be törvénymódosítási 
javaslatot. Ezt kézfelemeléssel 
fogadták el a jelenlévők. A fel-
ügyelőséget képviselő Tolcsvai 
Rózsa, az elhangzottak alapján, 
úgy zárta le a fórumot, hogy a 
tényállás tisztázása érdekében az 
eljárást fel kell függeszteni.

BORGÓ JÁNOS

A tábornok két jeggyűrűt visel

A lakossági fórumot Bábiné Szottfried Gabriella hívta össze



A világon végigsöprő pénz-
ügyi és gazdasági válság ne-
gatív hatásai – hazánk tele-
püléseihez hasonlóan – nem 
kímélik Dunakeszit sem. A 
város fejlődését jelentős mér-
tékben megalapozó iparűzé-
si adóbevételek drasztikus 
csökkenése az első jele annak, 

hogy szűkebb környezetünket 
is elérte a recesszió – jelente 
ki az év indító sajtóbeszélge-
tésen Kecskeméthy Géza. A 
polgármester elmondta, a vá-
ros legnagyobb adófi zetőivel, 
a pénzügyi és adózási szak-
értőkkel folytatott konzul-
tációk alapján várható, hogy 
a tavalyi 1,3 milliárd forint 
iparűzési adóbevétel mintegy 
400 millió forinttal csökken 
a vállalkozások mérsékeltebb 
teljesítménye miatt. A cé-
gek eredményességét tovább 
gyengíti a rendkívüli időjárás 
is. A település működőképes-
ségének megőrzése érdekében 

rendkívüli takarékossági in-
tézkedéseket vezet be az ön-
kormányzat. Elsőként, január 
első napjaiban Kecskeméthy 
Géza polgármester, és két al-
polgármestere, Dióssi Csaba 
és Erdész Zoltán adták vissza 
szolgálati gépkocsijukat érté-
kesítésre az önkormányzatnak. 

Hasonlóképpen járt el a város 
tulajdonában lévő, Termidor 
Kft. ügyvezető igazgatója, 
Homolya József is. – Mind-
annyian úgy éreztük, hogy 
– magánemberként és válasz-
tott vezetőként – akkor járunk 
el tisztességesen, ha elsőként 
mi mondunk le juttatásaink-
ról, csökkentjük az önkor-
mányzat kiadásait – mondta 
Kecskeméthy Géza, aki beje-
lentette azt is, hogy a „túlélé-
si” intézkedés több munkahely 
megszüntetésére kényszeríti a 
hivatalt. – El akarjuk kerülni a 
csődközeli helyzetet. Tudjuk -, 
és együtt érzünk azokkal, aki-

ket érint a létszámcsökkentés 
-, hogy nehéz helyzetbe kerül-
hetnek, ám a város érdekében 
nem dönthettünk másképpen. 
Bízom benne, mások is érték-
nek tartják, hogy a város in-
tézményeiben dolgozó 980 fő 
többségének munkahelye biz-
tonságban marad a megszorí-
tások után is – tette hozzá. 

Hogyan kerülhetett csőd-
közeli helyzetbe Dunakeszi, 
hiszen korábbi teljesítménye 
alapján az ország második 
legfejlettebb térsége volt? – 
kérdésünkre így reagált a pol-
gármester.

– Szinte minden önkor-
mányzat csődhelyzetben van 
az alacsony állami támogatás 
miatt. Dunakeszin a jelen-
tős adóbevétel kiesése és az 
intézményi felújításokra, út-
építésekre korábban felvett 
mintegy 2 milliárd forint hitel 
visszafi zetésének terhe okoz-
za a problémát. Én úgy látom, 
akkor leszünk újra sikeresek, 
ha az időben felismert súlyos 
nehézségek elhárítására, a ra-
dikális változásokhoz meg van 
a bátorságunk és az elképzelé-
sünk. 

Kecskeméthy Géza elmond-
ta, hogy polgármesterként 
nemcsak a lakosság életkö-
rülményeit javító kedvező 
döntéseket, hanem a népsze-
rűtlennek tűnő intézkedé-
seket is vállalnia kell. Bízik 
benne, hogy a városatyák is 
-, akik lapunk megjelenésével 
egyidőben,  január 15-én tár-
gyalják a takarékossági cso-
magot – a pénzügyi, gazdasá-
gi válság súlyának megfelelő, 
higgadt, politikai felhangokat 
nélkülöző döntést hoznak Du-
nakeszi jövője érdekében.

VETÉSI IMRE

A tavalyi év végén sokak örömére elkészült a gyárte-
lepi buszmegálló új, fedett buszvárója. Sokan kérdezték, 
miért kellett majd egy évet várni rá. Mint a Polgármeste-
ri Hivatal illetékesétől megtudtuk, a hónapokkal ezelőtt 
szándékosan felgyújtott faszerkezetes váró újbóli meg-
építésére, s ezzel együtt szolgáltató funkció működteté-
sére jelentkezett egy vállalkozó. Több hónapig próbált 
engedélyt szerezni a terület tulajdonosaként jegyzett 
Nemzeti Vagyonkezelőtől, de nem járt eredménnyel. 
Ezt követően döntött úgy a város vezetése, hogy nem vár 
tovább, és saját költségén egy modern fedett buszvárót 
építtet. Csak reménykedhetünk, hogy éveken át szolgál-
hatja az utazókat, s nem válik a vandálok martalékává.

A megbeszélt időpontban vár-
ni kellett Molnár Sándornéra, a 
Magyar Vöröskereszt dunakeszi 
területi vezetőjére, ugyanis sür-
gősen ki kellett mennie a gyárte-
lepi vasútállomás közelébe, ahol 
egy 61 éves férfi  „lakott” egy sá-
torszerű építményben és végképp 
elromlott a kis szieszta kályhája. 
A férfi t behozták a melegedőbe, 
adtak neki enni, kapott meleg 
teát és ott maradhatott délutánig, 
amíg az iroda be nem zár. 

Egy másik férfi nak a két lábfeje 
fagyott el s a körmei is leváltak, 
ő éjszakánként a közeli, lakatlan, 
volt rendőrségi épület melletti fa-
házba húzódott be, de csak vékony 
talpú cipője volt. A szakrendelőben 
ellátták, kapott kenőcsöt, a nappa-
lokat ő is a melegedőben tölti. 

Igen, a nappalok enyhítik va-
lamelyest a Dunakeszin élő haj-
léktalanok helyzetét, hiszen bár-
mikor bejöhetnek a Vöröskereszt 
melegedőjébe, ám a dermesztő 
éjszakákban magukra maradnak. 

– Amit lehet, maximálisan meg-
teszünk értük ebben a kegyetlen 
hidegben, de az egyetlen helyisé-
günkben nem lehet éjszakai szál-
lást biztosítani, ezt a szabályzat 

sem engedi és lehetőség sincs rá 
– tárja szét kezét Molnárné, majd 
kérdés nélkül folytatja: – Nap-
pal bármikor bejöhetnek, kapnak 

reggelit, bőséges meleg ebédet, 
tisztálkodhatnak, kimoshatják és 
megszáríthatják a ruháikat, be-
szélgethetnek, nézhetik a tévét, 
olvashatnak, pihenhetnek, már 
amennyien elférnek egyszerre. Se-
gítünk intézni az ügyes-bajos dol-
gaikat, kiváltjuk a gyógyszereiket 

és azt tanácsoljuk, hogy éjszakára 
menjenek át Újpestre, a Madridi 
útra, a Vöröskereszt hajléktalan 
szállójára. Ezt a legtöbben nem 

vállalják, rossz tapasztalataik van-
nak, sokukat meglopták már a ti-
zenöt-húsz ágyas menhelyen.

Akkor hová? Lehetőségeihez 
képest segítséget nyújt a Lósport 
Vállalat helyi vezetője, Bus An-
tal, aki néhány főnek tud éjsza-
kai alvási lehetőséget biztosíta-

ni. Másoknak marad az erdő, az 
összetákolt kalyiba. Albérletet a 
segélyből, vagy az esetenként 40-
50 ezer forintos nyugdíjból nem 
lehet fi zetni. 

Naponta 25-30 fő jön rendsze-
resen a melegedőbe, sokan azon-
ban csak egy-két órára térnek 
be. A Polgármesteri Hivatallal 
van ellátási szerződése a Vörös-
keresztnek, ez alapján kapnak a 
kincstártól éves fejkvótát, ami egy 
emberre egy évre 220 ezer forint. 
Ebből gazdálkodják ki a rezsit, a 
reggelit, a mosószert, gyógyszert. 
A korábbi évekhez hasonlóan a 
múlt évben is kaptak a hivataltól 
éves szinten egy millió forintot 
ebédre, ezt nagyon köszönik. A 
meleg ételt immár három éve a 
Pléh Csárdában készítik, rendkí-
vül kedvező áron.

Szerencsére fagyásból eredő tra-
gédia ezidáig nem történt, azt vi-
szont hangsúlyozottan fogalmazta 
meg Molnárné, hogy égető szükség 
lenne Dunakeszi, Göd, Fót vonzás-
körzetébe egy hajléktalan szállóra. 
De amíg ez nincs, marad a nappali 
melegedő, aztán a dermesztően hi-
deg este s az éjszaka…

KATONA M. ISTVÁN
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Tudósítások Dunakesziről

Dunakanyar Régió

Körforgalmú csomópontok épülnek a régióban
(Folytatás a 3. oldalról)

A munkálatok gáz-, ivóvíz- il-
letve szennyvízvezetéket, táv-
közlési alépítményt, közvilágítási 
hálózatot és csapadékcsatornát 
is érintenek, s a tervek szerint a 
negyedik negyedévben indulhat 
meg a zavartalan forgalom. 

A majdani váci Duna-hídról 
kérdésünkre annyit mondott el 
Galuska János gyorsforgalmi be-
ruházási igazgató, hogy ismeretei 
szerint egyelőre hálózati elemként 
foglalkoznak a híd tervezésével a 
Közlekedési Koordinációs Köz-
pontban. A Közlekedési, Hírköz-
lési és Energiaügyi Minisztérium 
részéről még nem érkezett meg-
rendelés, a projekttel a cég csak 
akkor kezd foglalkozni, amikor 
erről kormányhatározat születik. 
Az M2-es autóút korszerűsítése 

kapcsán arról kaptunk tájékozta-
tást az igazgatótól, hogy a gödi 

csomópont kialakításával össze-
függésben most érkeznek be a 
szakhatósági engedélyek. Arról 
folynak tárgyalások, hogy mikép-
pen lehetne környezetbaráttá ten-

ni a kialakításokat, de arról nincs 
tudomása, hogy a környezetvé-

delmi hatóság végleg megvétóz-
ta volna a csomópont tervezését, 
majdani kialakítását.

KATONA M. ISTVÁN
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Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes tájékoztatóját tartja

A takarékosságot Kecskeméthy Géza kezdte el

A Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. és a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a
Magyar Kultúra Napja alkalmából

2009. január 22-én 18 órakor rendezendő

KÖNYVBEMUTAÓRA
A RÓMAI KORTÓL NAPJAINKIG

Mozaikok Dunakeszi történelméből 
című könyvet Csoma Attila

helytörténész, a könyv szerzője
és  

Vetési Imre, a Keszi-Press
Médiaszolgáltató Kft. ügyvezető

igazgatója  mutatja be a közönségnek

Az est moderátora:
Kollár Albin ny. iskolaigazgató

A könyv a helyszínen megvásárolható, a szerző
és a kiadó örömmel dedikálja olvasóinak.

 Ezt követően a kiadó fogadáson látja vendégül a közönséget.

Helyszín: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Dunakeszi, Kossuth út 6.

Részlet a szerző előszavából:

„Az olvasó a Dunakeszi Polgárban megjelent Helytörténeti Mozaik című, 
harmincegynéhány részt megélt cikksorozat kötetbe foglalt anyagát tartja 
a kezében. Az írás kiegészült több melléklettel, így egy kiterjedt történeti 
kronológiával is. ...A kötetben megtalálható a város vezetőinek és a dísz-
polgárainak névsora is. …A dunakeszi monográfi a megírása még várat 
magára, de remélhetőleg ez a munka nem késlelteti, hanem sürgeti annak 
megírását és jó előtanulmány lesz hozzá. Emellett pedig betölti alapvető 
funkcióját is, azaz tartalmas, szórakoztató időtöltést nyújt a helyismeretet 
kedvelő közönségnek.” 

Hideg nappalok – hideg éjszakák

Új buszváró épültÚj buszváró épült

700 millió forint pályázati pénz
Közel 700 millió forint uniós 

támogatást nyert Dunakeszi a csa-
padékvíz-elvezetési problémák 
megoldására. A sikeres pályázatról 
szóló miniszteri értesítést a köz-
elmúltban vehette kézhez a város 
polgármestere.

Mint lapunk megtudta, a be-
ruházás keretében a Tábor úti la-
kótelep és a Duna közötti szakasz 
gerincvezetékeit nagyobb átmérőjű 
csövekre cserélik, s új záportározó-

kat is kiépítenek. Erre azért is van 
nagy szükség, mert az elmúlt idő-
szak felhőszakadásszerű esőzései 
nyomán több területet is elöntött 
a víz, a vízelvezetők képtelenek 
voltak megbirkózni a lezúduló víz-
mennyiséggel. Sajnos az is megtör-
tént, hogy a MÁV lakótelep lakói 
az utcán hömpölygő szennyvízzel 
voltak kénytelenek harcolni. A vá-
ros vezetésének reményei szerint a 
2011-ig elkészülő beruházás ezeket 

a gondokat véglegesen megszünte-
ti, ahogy remélhetőleg a vasúti alul-
járó közlekedését sem bénítja majd 
meg a méternyi magasan álló víz. 

A csapadék-csatorna programot 
az önkormányzat szeretné tovább 
folytatni, s várja az újabb pályázati 
lehetőséget, hogy a Tóváros és kör-
nyékének lakói számára se jelent-
sen veszélyt, ha nagy mennyiségű 
csapadék zúdul a városra.

V. I.

Tét a város működőképességének megőrzése

Takarékossági intézkedések Dunakeszin
Első lépésként a polgármester és két alpolgármestere visszaadta szolgálati gépkocsiját
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Váci tábornok biztosította Budapest nyugalmát
Bozsó Zoltán:  Ez a feladat megtalált engem, mert ez én vagyok!

(Folytatás a 3. oldalról)
Viccesen kérdezik tőlem: Két 

feleséged volt? Nem, egy fele-
ségem volt, és ma is ő, a másik 
karikagyűrűvel a váci rendőrka-
pitányságot jegyeztem el – mon-
dom büszkén az érdeklődők cso-
dálkozására. 

Bozsó Zoltán a Pest megyei 
rendőrfőkapitány helyetteseként 
remekül tudta hasznosítani a váci 
kapitányságon töltött évek alatt 
megszerzett szakmai és embe-
ri tapasztalatokat. A Teve utcai 
üvegpalotában előbb közbizton-
sági helyettesként teljesített szol-
gálatot. A Határőrség és a rendőr-
ség integrációja után a főkapitány 
rendészeti helyettese lett. Szak-
mai karrierje töretlenül ívelt fel-
felé, hiszen 2004-ben, harminc-
hat évesen az ország legfi atalabb 
rendőrezredese volt. Ő felügyelte 
a Forma1-es versenyek biztonsá-
gát a mogyoródi pályán, aminek 
köszönhetően országos ismert-
ségre tett szert. Ma is ő irányítja 
a magyarországi futam biztonsá-
gát, sőt egy nemzetközi szakmai 
grémium tagjaként számos kül-
földi pályán ad  tanácsokat. 

A fi atal rendőrtiszt életében 
jelentős mérföldkőnek számít a 
2008-as esztendő. Az országos 
rendőrfőkapitány április 1-jei 
hatállyal Budapest rendőrfőkapi-
tányának helyettesévé nevezi ki. 
Alig félév elteltével, 2008. októ-
ber 23-án, Dr. Sólyom László, a 
Magyar Köztársaság elnöke dan-
dártábornokká lépteti elő.  

– Szavakba nem formálható 
örömmel töltött el, amikor a Sán-
dor palotában – a feleségem jelen-

létében – a köztársasági elnök úr 
átadta tábornoki kinevezésemet. 
Az ünnepség után, tábornok-
ként első utam Márianosztrára, 
édesapám sírjához vezetett. Fejet 
hajtottam emberi tisztessége, tu-
dása, elhivatottsága előtt, amivel 
útra indított… Negyven évesen én 
lettem az ország legfi atalabb rend-
őrtábornoka, ami óriási felelősség 
és megtiszteltetés is. Hogy mi a 
siker titka? Felmenőimtől örökölt 
tisztesség, szorgalom, tudásvágy. 
Szívesen dolgozom határozott és 
fegyelmezett körülmények között, 
s ennek megfelelően is tanultam. 
Hat éves korom óta folyamatosan 
tanulok, 4 diplomám van, két ide-
gen nyelvet beszélek. Követem a 
modernizáció folyamatait, napra-
készen ismerem a jogszabályokat, 
alkalmazásuknak a lehetőségét. 
Kollégáim és főnökeim egyik leg-
nagyobb erényemnek azt tartják, 
hogy merek dönteni, felvállalom 
a döntés felelősségét. Minden 
helyzetben egyértelműen és hatá-
rozottan foglalok állást, követke-
zetesen kiállok a szakmai érvek 
mellett. A jogszabályok szerinti 
szakmai úton vezetem a csapato-
mat – mondja határozott hangon. - 
Én nem az a típusú vezető vagyok, 
aki kijelenti, hogy előre, hanem 
az, aki azt mondja: irány utánam. 
És ez tetszik a kollégáknak. 

Budapest rendőrfőkapitányá-
nak helyettese a beszélgetés során 
többször is aláhúzta, hogy a mo-
dern elméleti tudást, és szakmai 
ismereteket nem nélkülözheti az 
alapos, sokrétű gyakorlati tapasz-
talat. A váci és a Pest megyei ka-
pitányságon szolgált évek értékes 

muníciót adnak ahhoz, hogy a 
fővárosban is magas szinten tel-
jesíthessenek kollégáival. – Amíg 
Pest megyében egy évben néhány 
száz demonstráció van, addig a 
fővárosban több mint hétezer. Ez 
rendkívül precíz koordinációs 
igényeket támaszt velünk szem-
ben: egyeztetéseket, a jogszabály-
ok tökéletes betartását és betarta-
tását. Mindez kiegészülhet azzal 
is, hogy hat-nyolcezer rendőrt 

kell szakszerűen mozgatni egyik 
rendezvényről a másikra. Nagyon 
leterhelt, sok üggyel foglalkozó 
Pest megyében dolgoztam, de a 
fővárosban nagyságrendekkel 
több a feladat. Napi 24 órás kon-
centrációt kíván. De tudtam, mit 
vállalok, ez a feladat megtalált 
engem, mert ez én vagyok! 

S mindezt úgy mondja, hogy 
kétség sem fér hozzá, élvezi a 
munkáját, az embert próbáló ki-
hívásokat. – Minden tudásommal 
arra koncentrálok, hogy a lehető 

legjobban oldjuk meg feladata-
inkat. Én csapatban, egységben 
gondolkozom, ezért mondtam ok-
tóber 23-a előtt is, minden erőnk-
kel arra kell összpontosítanunk, 
hogy az ünneplők nyugalmát, a 
főváros rendjét, közbiztonságát 
senki ne zavarhassa meg. 

Ma már tudjuk, hogy Bozsó 
Zoltán dandártábornok és csapata 
sikeresen teljesítette ezt a rendkí-
vül nehéz feladatot. Amikor arról 

faggatom, hogy az eredményesen 
alkalmazott új taktika az ő straté-
giájának a sikere, szerényen jegyzi 
meg: - A fi atal rendőri vezetés új 
koncepciója, új módszere hozta 
meg a régóta várt nyugalmat. Mi 
arra készültünk fel -  a törvény 
keretei között -, hogy a nagytöbb-
ség akarata szerint biztosítsuk 
a nyugodt, méltóságteljes meg-
emlékezést. Nem engedhetjük 
meg, hogy nemzeti ünnepünkre 
benzinpalackkal a zsebükben, 
baseball ütővel érkező személyek 

botrányt csináljanak, mert nekik 
„valami nem tetszik”. Ezek az em-
berek bűncselekményt követnek 
el, nincs helyük ezeken a rendez-
vényeken. A rendőrség ezt követ-
kezetesen és kategorikusan ki is 
nyilvánította a fővárosban. Az új 
vezetés fi atalos rugalmassággal, 
hatékonyan, de nagyon határozot-
tan gondolkodik. A törvényesség, 
a rend, a szakszerűség mellett 
tettük le a voksunkat. Ez mind 
módszerében, mind taktikájában 
óriási minőségi változást hozott. 
Mindenki elismerte, még a sajtó 
is, hogy bevált az új módszer. Még 
lehet fi nomítani, de ez a jövő. Az 
adófi zető állampolgárok elvárják a 
rendőrségtől, tegyen meg mindent 
a törvényes rendért, ne azt lássák a 
tv-ben, az újságban, hogy kisebb-
nagyobb csoportok összetörték, 
felgyújtották az autókat, és végig 
randalírozták a fővárost. 

Arra a felvetésemre, hogy a fi a-
tal, új szemléletű rendőri vezetés 
modern gondolkodása hozzájá-
rulhat-e a rendőrség kedvezőbb 
megítéléséhez, halványíthatja-e 
azt a címkét, hogy a mindenkori 
kormány kiszolgálója, erősítheti 
azok táborát, akik elismerik, a 
rendőrség független, a törvény 
betűje szerint végzi munkáját, így 
válaszolt Budapest rendőrfőkapi-
tány-helyettese: 

– Igen. A harminc, negyven év 
körüli vezetők több diplomával 
rendelkeznek, nyelveket beszél-
nek. Más a gondolkodásmódjuk. 
Azt gondolom igen nehéz lenne 
pl. rám azt mondani, hogy ÁVOS 
vagy pufajkás vagyok… Fiatalok 
vagyunk, nagyon sokat tettünk 

azért, hogy eljussunk ide. És na-
gyon sokat dolgozunk a jövőben 
is. Garanciának tartom, hogy 
kimondottan szakmai alapon íté-
lünk meg dolgokat. Én különböző 
– jobb- és baloldali – kormányok 
alatt is voltam vezető beosztás-
ban. Munkámat mindig szakmai 
alapon ítélték meg, amit bizonyít 
az előmenetelem is. Az új szelle-
miség, a szakmai értékítélet tér-
nyerése jelenti a jövőt. 

A riport végén kíváncsi vol-
tam arra is, hogy a napi 24 órás 
koncentrációt igénylő beosztás 
mellett mikor tud feltöltődni, mi a 
hobbija? Mikor jut ideje a család-
ra a főváros és Vác között naponta 
ingázó tábornoknak?

– Tény, hogy éjjel nappal csörög 
a telefon. A kollegákkal igyek-
szünk úgy beosztani a munkát, 
hogy a hétvégén mindenkinek jus-
son idő pihenésre is. A világváros 
ritmusa után pihentető felüdülést 
jelent a csendes, nyugodt Vácra 
hazaérkezni. Ha szabadságon va-
gyok – ez is olyan „kunbozsós” 
– extrém sportokat űzök. Nekem 
a vadvízi evezés, a sziklaugrás, az 
ejtőernyőzés jelenti a kikapcsoló-
dást a család mellett. No és a főzés. 
Remekül érzem magam a konyhá-
ban, hétvégén mindig én főzök. 
A barátokat, a rokonokat is az én 
főztömmel kínáljuk. Mindent el 
tudok készíteni. Itthon a magyaros 
ízvilág dominál, külföldön viszont 
mindent megkóstolok, mert nyitott 
vagyok az új megismerésére, amit 
igyekszem becsempészni a Bozsó 
család konyhájába…

VETÉSI IMRE
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Fóton, Móricz Zs. u. 20/a. sz. alatt
300 m2-es üzlet eladó vagy kiadó,
ugyanitt tetőtéri lakások eladók!

Tel.: 30/946-7702

• Vállalok lombtakarítást, ház 
körüli kertgondozást, igény 
szerinti elszállítást.
Tel.: 06-30-224-9350.
• Dunakeszi laótelepen, a Ba-
rátság úton, üzlethelység bérleti 
joga kedvező áron átadó!
Érd.: 06-70-214-3370 (14 óra után)
•Festés, mázolás, tapétázás 
bútormozgatással akár azonnali 

kezdéssel! Tel.: 06-20/442-9570,
06-1/369-6674
• Gödön takarítást, vasalást vál-
lalok. Tel.: 06-30/329-5608
• Parkettás vállal hagyományos, 
szalag-, laminált- padlólerakást, 
csiszolást, lakkozást, javítást. 
Telefon: 06-70-505-1177
• Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, belső dekorációs munkák, 
gipszkarton falak és álmennye-
zetek építése, stb.
Tel.: 06-30-3864-456

APRÓK

Miért éppen Izland? Mert nem 
tömegturisztikai célpont, mert 

páratlan földrajzi adottságokkal 
rendelkező ország, mert rend-
kívüli ritkán lakottsága miatt 
olykor napokig bolyonghatunk 
lakott terület érintése nélkül, 
mert már az odajutás is külön 
kalandnak ígérkezik, és a meg-
lehetősen harmatos járműforga-
lom miatt ideális bringaterep, jó 
utakkal.(Ez utóbbira azért még 
visszatérünk.) Nagymarosról 
indulunk el kis buszunkkal, el-
ső úti célunk Dánia. A csapatot 
öt helybéli legény (Fleischmann 
Pál, Heininger Ferenc, Mihály 
Gábor, Mihály László, Varga 
Tamás), és a zebegényi Hámori 
Tibor alkotja. Dániából - már 
csak kerékpárjainkat és expedí-
ciós felszerelésünket magunk-
nál tartva - hajóval folytatjuk 
utunkat a még 1500 km-re levő 
Izland felé. Nyugodtan nevez-
hetnénk úszó szállodának is azt 

az irdatlan, 9 emeletes, gyomrá-
ban 3-400 autót elnyelő monst-

rumot, amelynek fedélzetén uta-
zunk a továbbiakban úgy ezernyi 
emberrel. A hajóút másfél napig 
tart, ekkor érkezik meg az óce-
ánjáró a semmi közepén álló, 
parányi Feröer-szigetekre. Az 
1400 km2-nyi mindössze 47000 
lakosú smaragdzöld szigetcso-
port fővárosában, Torshavn-ban 
köt ki a hajónk, ahonnan Izland 
előtt még Skóciába tér, így két 
és fél napig a sziget vendégei 
vagyunk. Irány a „házunk”, 
merthogy ilyenünk is van! Dán 
barátunk egy várostérképpel, 
és a következő instrukcióval 
bocsátott bennünket útjára a 
dán kikötőből: Él Torshavnban 
egy jó barátom, most elutazott 
a családjával 3 hétre nyaralni, 
és rendelkezésetekre bocsátja a 
házát. A térkép alapján könnyen 
odataláltok, a kulccsal és a beju-
tással nem lesz gond, a szigete-

ken ismeretlen fogalom a lopás, 
senki nem zárja a házát. Oda-
megyünk, benyitunk, és tény-
leg így van. Elegáns, skandináv 
módon berendezett kétszintes 
ház, rengeteg szobával, hifi vel, 
számítógéppel, plazmatévével, 
full-extrás konyhával. Ámula-
tunkból felocsúdva, és további 
néhány órát a városkában sétálva 
rá kell döbbennünk, hogy idő-
utazás részesei lettünk. Ez biz-
tosan a régmúlt, vagy tán a jövő, 
de itt a magán és köztárgyakra 
nem fenekszik senki. Az autókat 
nem zárják, a bicikliket nem la-
katolják, a nyilvános illemhelyi-
ségben az infraérzékelős törül-
közőadagolót, és a legdrágább 
keverő csaptelepet nem szereli le 
senki, a templomok műkincseit, 

a színesfém köztéri szobrokat a 
legkisebb veszély sem fenyege-
ti. Ó Uram, bocsásd meg gyarló 
gondolatom, de talán egyszer 

nálunk is…? Másnap kocsit bér-
lünk, és sorra vesszük a sziget 
látnivalóit: bűbájos, 40-50 la-
kosú halászfalucskák, eldugott 
kis öblök, kikötők, haragoszöld 
tőzeg és fűtetős házikók, Isten 
lelkétől átjárt fatemplomocskák. 
Az időjárás igen változékony. 
Ha esik, nem nagy cseppekben, 
hanem szitálva, permetszerűen, 
de a felhős égbolt valamelyik 
csücskéből mindig előkandikál 
néhány napsugárnyaláb, valószí-
nűtlenül élénk színeket kölcsö-
nözve az imént alaposan elázta-
tott vidéknek. Tudom, a turista 
szemével látunk mindent, de ki-
kívánkozik belőlem: ez maga a 
nyugalom szigete. A következő 
nap estéje ismét időközben meg-
tért hajónkon talál bennünket, és 

jó félnapi, kissé viharos hajózás 
után másnap délben megpillant-
juk Izland partjait. 

HEININGER FERENC

Kitekintő…

Izland 2008
Terepkerékpárral a sivatagból az óceán partjáig

(I. rész: A Feröer-szigetek)
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Magyar Örökség Díjban részesült 
a „Beszélni nehéz” anyanyelvi mozgalom
A magyar Örökség díjat 

Makovecz Imre javaslatára 1995-
ben hozta létre a „Magyarországért 
Alapítvány”. 2003 óta a Magyar 
örökség és az Európa Egyesület 
vette át gondozását. A kitüntető cí-
met személyeknek, alkotásoknak, 
csoportoknak, intézményeknek íté-
lik oda, évente négy alkalommal, 
esetenként hét díjat adnak át.

2008. december 20-án: 
Herencsár Viktória cimbalom-
művész, Koch Sándor virológus 
professzor, Cs. Szabó László író, 
esszéíró a 90 éves Hadtörténe-
ti Múzeum, a „Beszélni nehéz” 
anyanyelvi mozgalom, a 700 éves 
Pálos Rend, Esztergályos Jenő és 
az általa alapított Apáczai Kiadó.

A bennünket közelebbről a Be-
szélni nehéz mozgalom érdekel, 
hiszen Vácon négy iskola is aktí-
van vesz részt munkájában.

A díj átadásakor Benczédy József 
nyugalmazott főigazgató méltatta 
a több évtizedes múltra visszate-
kintő mozgalmat. Laudációjában 
Bessenyei Györgyöt idézte, akinek 
az 1778-ban írt Magyarság című 
röpiratában többek között ezt ol-
vassuk: „Jegyezd meg e nagy igaz-
ságot, hogy soha a földnek golyóbi-

sán egy nemzet sem tehette addig 
magáévá a bölcsességet, mélysé-
get, valameddig a tudományokat a 
maga anyanyelvébe bé nem húzta. 
Minden nemzet a maga nyelvén lett 
tudós, de idegenen sohasem.”

A laudátor úgy véli, hogy a Bes-
senyei–idézet a mának is üzen, 
mert kifejeződik benne a nyelv és 
a hazafi ság összefüggése. A nyelv-
művelés széles körben való elterje-

dése Benczédy József szerint „egy 
asszony, egy színésznő makacs, 
áldozatos egyéniségével állt elő.” 
Ő kezdeményezte az 1960-as évek 
közepétől a kiejtési versenyeket, 
díjat alapított, majd sorra alakultak 

meg a „ Beszélni nehéz” körök, me-
lyek egy nagy családot alkottak.

A Kossuth rádióban 31 éven ke-
resztül kéthetente hallhattuk azo-
kat az adásokat, amelyek a szép ki-

ejtéssel, a helyes hangsúlyozással 
foglalkoztak, értékelték a körök 
munkáját, és új feladatokat adtak.

Mivel a Kossuth rádió meg-
szüntette az adást, újabban a Ma-
gyar Katolikus Rádión jelentkezik 
a műsor Szóról szóval címmel. A 
támogatók közé sorolhatjuk a Du-
na Televízió Nyelvőrző című mű-
sorát is, amely címéhez méltóan 
nyelvünk értékeit ápolja.

Befejezésül hadd említsük meg 
azokat a váci iskolákat, amelyek 
tagjai a Beszélni nehéz mozga-
lom családjának. Árpád Fejede-
lem Általános Iskola, körvezetők: 
Duhonyi Tiborné (1 csoport), 
Tekes Rozália (2 csoport) Bernáth 
Kálmán Kereskedelmi és Vendég-
látó-ipari Szakképző Iskola, körve-
zető: Pátkai Andrásné; Boronkay 
György Műszaki Középiskola és 
Gimnázium, körvezető: Kende 
Adrienn 12. osztályos tanuló; Ma-
dách Imre Gimnázium, körvezető: 
Oglné Czepek Mária. Vác vonzás-
körzetéhez tartozó Rádon pedig 
Saffarik Ildikó vezeti a szakkört.

Mindannyiuknak gratulálunk, 
és további jó munkát kívánunk.

DÓRA ZOLTÁN

Nyelvművelők csoportja

Óév búcsúztatás
A forralt bornál csak a hangulat volt jobb

Vác, a Dunakanyar régió okta-
tási, gazdasági, kulturális, szel-
lemi és idegenforgalmi életének 
fellegvára, amely jó úton jár afelé, 

hogy a fesztiválok városaként is is-
merjék országszerte. A majd ezer 
éves település színes és gazdag 
programjaival, csodálatos építé-
szeti remekeivel, a megújult, a pol-
gárok kedvelt találkahelyévé vált 

főterével a turisták ezreit vonzza 
a városba. A méltán népszerű Ta-
vaszi fesztivált követi a nyár ki-
emelkedő rendezvény-sorozata, 
a Váci Világi Vigalom. Népszerű 
gasztronómia rendezvénnyé vált a 
Lecsófesztivál, melyen az ízletes 
magyar specialitás kedvelői bi-
zonyítják főzőtudományukat. Az 
Őszi művészeti hetek programjai 
intenek búcsút a lombhullajtó ősz-
nek -, hogy csak néhányat említ-
sünk a gazdag programfüzérről. A 
most hátrahagyott óévet pedig egy 
sikerre született, nagyszerű téli 
rendezvénnyel, az első Váci forralt 
bor főző versennyel búcsúztatták a 
szervezők és a közönség.

A rendkívül hideg, téli időjárás 
sem szegte kedvét az érdeklődők 
sokaságának, akik december 30-

án ellátogattak a főtérre, ahol közel 
húsz csapat egyedi receptek alap-
ján és különleges főzőeszközökön 
készítette a forralt bort. Az ön-

kormányzat támogatásával a Váci 
Curia Borház Nosztalgia Klub, a 
Tourinform Iroda és a Vácz Reme-
te Pince összefogásával szervezett 
első váci forralt bor főző-verseny 
résztvevői a fi nom ital mellett íz-
letes ételekkel is kínálták a közön-
séget.  Volt aki a dédnagymamák 
korabeli sparheltjének hasonmá-
sán forralta az ínyenc téli nedűt, 
a Három borívó asszonyai lila-
hagymától roskadó zsírosveknivel 
vendégelték meg az érdeklődőket, 
míg megsütötték az ínycsiklando-
zó házi készítésű kolbászt és hur-
kát. Ambrus Tibor, a Vácz Remete 
Pince tulajdonosa és szakácsai 
a helyszínen főzött őzpörkölttel 
ízesítették a gasztronómiai kíná-
latot. A váci kórház kiváló sebé-
sze, Dr. Jakab Zoltán és baráti 
társasága is „mesterszakácsként” 
szorgoskodott. A gödi Forralt bor 
„Ászok” csapata az egykori kiváló 

válogatott labdarúgó, Nyilas Elek 
vezényletével főzte a fi nom illatot 
árasztó, ízletes nedűt. A futballis-

ták „borlovagjainak” társaságát 
erősítette a sportimádó Szilágyi 
Sándor mellett három korábbi 
nagyszerű játékos, a váci Kriska 
Gábor és Vigh Péter, a dunakeszi 
„Magyi” egykori remek középpá-
lyása, a gödi Kunstár Lajos is. 

A fagyos téli délutánon a remek 
hangulat, a lelket (is) melengető 
forralt bor, a színes anekdotázá-
sok derűs mosolyt varázsoltak a 
versenyzők és a látogatók arcá-
ra. Egy hideg téli napon nincs is 
kellemesebb, mint egy jó fűszeres 
ital! Már az illata is csodálatos!...

Így értékelte a zsűri is -, melynek 
elnöke, Vadas Zsuzsa, a Nők Lapja 
újságírója, a váci klub tiszteletbeli 
elnöke, Tóth Árpád, a váci polgár-
mesteri kabinet vezetője, Mészáros 
Zsuzsa, a Váci Tourinform Iro-
da munkatársa, Fónagy István, a 
Fónagy & Walter Vendég- és Borház 
tulajdonosa, Ambrus Tibor, a Vácz 
Remete Pince tulajdonosa – a fi no-
mabbnál fi nomabb készítményeket. 
A legjobb forralt bor kategóriában a 
gödi Forralt bor „ÁSZOK” csapatát 
hirdette győztesnek, Az ifjú titánok 
kategóriában a váci Lavina Team 
lett a legjobb, A látvány, főzőhely, 
vendéglátóhely kategóriában pedig 
a Három borivó asszonyai nyerték 
meg a versenyt. 

A három kategória győzteseihez 
hasonlóan a többi csapat tagjai és a 
szépszámú közönség is nyertesnek 
érezhette magát, mert részese lehe-
tett egy jó hangulatú, hagyomány-
teremtő rendezvény születésének, 
amely minden bizonnyal idén még 
több település csapatait serkenti 
versenyre. Méltán mondta köszön-
tőjében Dr. Bóth János polgármes-

ter: Vác, a Dunakanyar szíve…  
 VETÉSI IMRE

Ön is változtatna? Jobb életmi-
nőségre vágyik? Legyen a munka-
társam! Stabil cég, növekvő bevé-
tel, anyagi  és erkölcsi elismerés! 
Hívjon: 06-70-334-2678

Dunakeszin, az Iskola utcában 
(vasútállomás, távolságibusz mellett) 
36m2-es lakás bútorozottan, hosz-
szú távra  kiadó. Ár: 50.000 Ft/hó. 
Érd.: 06-70-214-3370
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DUNAKESZIN 
A TÓVÁROSBAN

NÉGYLAKÁSOS 
TÁRSASHÁZ 
ÉPÍTÉSÉRE ALKALMAS
ÉPÍTÉSI TELKEK 

ELADÓK
06-309-467-702



Sződliget a Dunakanyar egyik 
leghangulatosabb települése a 
Duna bal partján. A gyönyörű 
természeti adottságokkal büszkél-
kedő község a nyári időszakban a 
turisták egyik kedvenc kiránduló-
helye. Yacht kikötő fogadja a ha-
jóval érkező vízivándorokat, a dús 
lombkoronájú erdőben kanyargó 
kerékpárúton érkező kirándulókat 
hatalmas liget, a horgászokat való-
ságos paradicsom várja. 

Sződliget természeti szépségei 
a téli hónapokban is sokak szá-
mára jelentenek csábító vonzerőt. 
A korcsolyázás, a jégkorongozás 

szerelmesei például a horgászok 
nyári birodalmát „foglalták” el 
a fagyos napokon, hogy élvez-
hessék a téli sportok örömeit. A 
község egyik gyöngyszeme az a 
1,5-2 hektár vízfelületű horgász-
tó, melyet a legnagyobb lélekszá-
mú helyi civil közösség, a 300 fős 
Sződligeti Sporthorgász Egyesü-
let működtet. Az égig érő fákkal 
körülölelt természeti kincs az ön-
kormányzat területén - a Duna-

Ipoly Nemzeti Park részeként – 
terül el. A nyári nyugtató csendet 
felváltotta a vidám, az önfeledt 
sportolás élményének örömteli 

zsivaja. Élvezik a természet, a 
sportolás örömeit, a harapnivaló 
friss levegőt. Baráti társaságok 
vívnak izgalmas, jó hangulatú 
jégkorong-mérkőzéseket. Az él-
mény örömétől és a hidegtől pi-
rosló arccal siklanak körbe-körbe 
a letakarított jégpályán a korcso-
lyázók…

A felhőtlen kikapcsolódás per-
ceiben is jó ha körültekintőek 
a sportolók, erre fi gyelmeztet a 

bejáratnál elhelyezett tábla. Min-
denki csak saját felelősségére me-
het rá a jégre, melyen több helyen 
is léket nyitottak a halak leve-
gőztetése érdekében. Bár nem túl 
mély – 1,5-2 méter –  a tó vize, 
de tragédiával is járhat, ha valaki 
alatt beszakadna a jéggé fagyott 
víztükör. 

Érdemes megfogadni a jó ta-
nácsokat… De szemmel látható 
volt, hogy a hétvégi pihenőna-
pokon a kisebb gyermekek fel-
nőttek és nagyobb korú testvérek 
társaságában korcsolyáztak  vagy 
csúszkáltak a varázslatosan szép 
környezetben lévő sződligeti hor-
gásztó jegén…

VETÉSI IMRE
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Síelési lehetőségek a Dunakanyarban
Itt a kemény tél, bár ez a síe-

lés szerelmeseit nem zavarja, sőt 
örömmel ruccannak ki egy-egy 
hét végére a hazai sípályákra a 
családok. A Dunakanyar tér-
ségében, Dobogókőn egyelőre 
nem lehet síelni, a hó vastagsá-
ga mindössze 8-10 centiméter, 
így a sípálya is zárva tart. Ám 
Visegrád-Nagyvillám már várja a 
síelőket, ahol 10-40 centiméteres 
a hóréteg, s üzemel a 1/A, a 2/A, a 
bébi pálya és a tubing. A visegrá-
di sípályák hét közben és hét vé-
gén 9-21 óráig használhatóak. 

A Duna másik felén, a Bör-
zsönyben, Nagy-Hideg-Hegyen 
18-22 centiméteres a hóréteg, a 
hét végén már ki is nyitott a sí-
pálya, tehát oda is lehet kirán-
dulni, járnak a sífelvonók is. A 
zebegényi Mészkő Kft. mellett 
lévő, a zebegényi önkormányzat 
által a társaságnak ingyen bérbe 
adott sípálya még nem üzemel – 
kaptuk az információt -, mivel a 
hó vastagsága mindössze 2 cen-
timéter. Ám ha valaki szánkózni 
szeretne itt, vagy mégis felveszi 
a sílécet, annak nincs akadálya, 

viszont a közelmúltban a Mészkő 
Kft. által beüzemelt új síliftet nem 
tudja használni, mert nem indítot-
ták be. A sípályát és a sífelvonót 
tavaly augusztusban a Zebegényi 
Napok keretében sportverse-
nyek rendezésével avatták fel, a 
pályán kifeszített szalagot ün-
nepélyes keretek között Sinkó 
Vilmosné, Zebegény polgármes-
tere és Borbélyné Darázs Mária, 
a Mészkő Kft. igazgatója vágta át, 
s a szokolyai gyepsí szakosztály 
egyik tagja próbálta ki – sikerrel.

FISCHER ERZSÉBET

Díjeső várt a váciakra a Megyeházán
A megye versenyzői elitje a Sportkarácsonyon

Téli idill Sződligeten
Korcsolyázók és jégkorongozók „foglalták” el a horgásztavat

A Nemzet Sportvárosa különö-
sen a vizes sportágakban vívott ki 
remek sikereket. Így aztán okkal 
kapott nagy tapsot a legjobb edzők 
sorában a kajak-kenu sportág élő 
legendája, Babella László. A he-
tedik évtizedét taposó mesteredző 
már emberemlékezet óta a sport-
ág magyar és váci utánpótlásbá-
zisának oszlopa, megszámlálha-
tatlan kiválóság neveleőedzője, 
trénere. Igazán csak egy jellemző 
szelete a Mester életpályájának, 
hogy 2008-ban versenyzői az or-
szágos bajnokságokon 11 első, 10 
második és 5 harmadik helyezést 
értek el.

Az ünnepségen rajta kívül há-
rom ifjú titán is reprezentálta a 
Váci Hajó SE kiváló munkáját. A 
megye legjobb általános iskolás 
diáksportolói között harmadik lett 
Noé Bálint. A kajakos több egyé-
ni és csapatversenyszámban tarolt 
mind a korosztályos versenyeken, 
mind a diákolimpia számaiban. 
Jelenleg a Boronkay középiskola 
tanulója. Testnevelője Nagy Péter, 
edzője Babella László. A kategó-
riának a győztese Nagy Péter lett. 
Róla azt is érdemes tudni, hogy 
nem csak a kajakban, hanem a 
birkózószőnyegen is nagyszerű 
teljesítményre képes. Mindkét 
sportágban aranyérmek sorát sze-
rezte a hazai és nemzetközi ver-
senyeken egyaránt. A Vác Városi 
SE-ben edzője Cifferszky Ákos, a 
Váci Hajó SE-ben pedig Völgyi 
Péter. Az Árpád iskola diákjaként 
testnevelője Vargáné Zsadányi 
Éva. A középiskolások között 

második helyezésben részesült 
a Váci Hajó SE kajakosa, Szabó 
Balázs. A Madách gimnázium di-
ákja Csernák Károly testnevelő és 
Babella László edző irányításával 
a tavalyi fontosabb versenyeken 
5 arany- és 2 ezüstéremmel lett 
gazdagabb.

A váciak másik sikersportága 
2008-ban az atlétika volt. A re-
meklés mozgatórugója Szikora 
Gyula edző, aki méltán vehette át 
a megye legjobb edzőinek járó ser-
legek egyikét. A testnevelőként is 
dolgozó sportember a fogyatékkal 
élő, illetve az ép sportolók felké-
szítésében és menedzselésében 
egyaránt az élen jár. Tanítványai 
közül Molnár Klaudia, a Váci Re-
ménység SE versenyzője nyerte el 
a speciális sportágak kategóriában 
a megye legjobbja címet. Klaudia 
az atlétika több versenyágában 
is egész sor kiváló eredménnyel 
büszkélkedhet, nem kevesebb, 
mint 7 alkalommal állhatott fel 
az év folyamán a dobogó legfel-
ső fokára. A Váci Reménység SE 
gerelyhajító csapata Kiss Iván, Ko-
vács Tamás, Liebhardt Gábor, Pa-
jor Csaba összetételben érdemelte 
ki az utánpótlás korosztályban a 
megye harmadik legjobb együt-
tese címet. Edzőik, Magyari Jó-
zsef, Szikora Gyula és Varga Tibor 
vezetésével a fi úk megnyerték a 
2008-as országos csapatbajnokság 
gerelyhajító számát.

Az egyéni kategóriák közül 
az utánpótlás korú hölgyek kö-
zött is váci siker született. Benkó 
Barbara, az LTV-Merida Racing 

hegyi kerékpárosa edző-édes-
apja, Benkó László irányításá-
val immár hét esztendeje tagja a 
korosztályos válogatottaknak és 
a 2008-as Világkupán egy-egy 
arany- és bronzérmet gyűjtött. A 
felnőtt nőknél második lett Sza-
bó Katalin, a Vác Városi Evezős 
Club versenyzője. Ő Rapcsák 
Károly edző útmutatásai alapján 
a hazai bajnoki címei mellett a 
nemzetközi megmérettetéseken 
is remekül szerepelt. A férfi ak 
kategóriagyőzteseként Aubéli 
Ottót hirdették ki. A Váci Forma 
SE nehézsúlyú bírkózója szabad-
fogásban országos bajnok lett, a 
pekingi olimpián pedig a 8. he-
lyen zárt. Edzői: Dencsik István 
és Nagy Lajos.

A csapatok rangsorában a spe-
ciális sportágaknál harmadik lett 
a Mozdulj SE Vác ülőröplabda 
gárdája. A csapat bajnoki elsősé-
ge mellett, kupaezüstöt szerzett, 
edzője Lózs Zoltán. A szabadidős 
egyesületek rangsorában harma-
dik díjat nyert a Váci Lakóterüle-
ti SE. A klub Branizsa Györgyné 
elnökletével több szabadidős szak-
osztályt működtet eredményesen 
és versenyek, bajnokságok egész 
sorát szervezi a városban. A fel-
nőtt csapatok 2008-as megyei 
rangsorában megosztott harmadik 
helyezésre értékelték a Váci Női 
Kézilabda SE munkáját. A csapat 
egyetlen élvonalbeli női klubként 
képviseli egy évtized óta a megyét. 
Az elmúlt év végéig az együttes 
edzője Kenyeres József volt.

KERESZTURI GYULA

Hagyományosan a Karácsonyt megelőző hétvégén tartják a Megyeházán az adott esztendő legered-
ményesebb sportvezetői, egyesületei, versenyzői számára rendezett Sportkarácsonyt, amelyen Pest 
megye legjobbjai kapnak meghívást, hogy átvegyék megérdemelt elismerésüket. Az előző év szeré-
nyebb díjazása után 2008-ban újra a váciak vitték a prímet.

Sződliget a Dunakanyar egyik leghangulatosabb települése a Duna bal partján. A gyönyörű termé-
szeti adottságokkal büszkélkedő község a nyári időszakban a turisták egyik kedvenc kirándulóhelye. 
Yacht kikötő fogadja a hajóval érkező vízivándorokat, a dús lombkoronájú erdőben kanyargó kerék-
párúton érkező kirándulókat hatalmas liget, a horgászokat valóságos paradicsom várja. 
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A DUNAKANYARBAN MEGJELENŐ,
BEVEZETETT, JÓL PROSPERÁLÓ

KÖZÉLETI ÚJSÁG, JÓ MEGJE-
LENÉSŰ, KULTURÁLT

TEL.: 06-30-342-8032 • 06-30-292-7150

HIRDETÉSSZERVEZŐKET KERES.

PEUGEOT
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