
A Közép-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség a nagyvízi 
meder kijelölése céljából megin-
dított eljárást 2009. március 18-án 
megszűntette – jelentette be saj-
tótájékoztató keretében dr. Bóth 

János, Vác város polgármestere, 
Pest megye 2. számú választóke-

rület országgyűlési képviselője.  
A hír hallatán a Duna, Zagyva és 
az Ipoly mentén több ezer ingatlan 
tulajdonos lélegzett fel. Gyapjas 
József igazgató aláírásával ellátott 

határozat szerint az érintett ingat-
lanok tulajdoni lapjára nem kerül 
bejegyzésre, hogy „nagyvízi me-
der jelleg kijelölési területen van”. 

A sajtótájékoztató utáni na-
pokban lapunknak nyilatkozó dr. 
Bóth János elmondta, hogy Vác, 
Sződliget és Göd országgyűlési 
képviselőjeként, a 19 települést 
tömörítő Váci Kistérség elnöke-
ként örül, hogy a felügyelőség az 
ingatlantulajdonok számára ked-
vező döntést hozott. 

– A nagyvízi meder jelleg kije-
lölés okozta probléma reményeim 
szerint végleg megszűnt, de az 
árvízveszély továbbra is fenye-
geti a Duna-menti településeket 
is – fogalmazott az országgyűlési 
képviselő, aki hangot adott abbéli 
reményének is, hogy a közeli jö-
vőben tervezett fórumok az árví-
zi védekezésre, a gátépítést segítő 
eredményes pályázatok kimun-
kálására, az összehangolt munka 
előkészítésére koncentrálnak. 

Kammerer Zoltán:
Életem legfájdal-

masabb napja volt

Tudásbázis 
épül Vácon

– Miért nem indul újra a következő országgyűlési 
képviselő választáson egyéni jelöltként? – kérdeztük 
az országgyűlés foglalkoztatási munkabizottságá-
ban is dolgozó Dr. Bóth Jánost.

– Nyolc éve vagyok országgyűlési képviselő és 
polgármester is. A két funkcióból adódó feladatok 
tisztességes ellátása nagy megterhelést jelent, mi-
vel igyekszem becsülettel helytállni a választóktól 
kapott megbízatásaimban. Naponta minimum 12-14 
órát dolgozom, a hétvégi rendezvények többségén 
is jelen vagyok. Ma is azt gondolom, hogy mindezt 
vállalnom kellett a városért, ám azt is érzem, hogy 
mind a két feladat külön-külön is teljes embert kí-
ván. Ám az is tény, hogy az elvégzett munka meg-
hozta gyümölcsét a városban. Mindenki láthatja, 
hogy 2002 óta milyen pozitív változásokon ment át 
Vác. Tervszerű munkánknak köszönhetően az el-
múlt 8 évben sikerült az egykori szunnyadó város 
fejlődését egy jóval dinamikusabb pályára állítani. 
Színesebbé, gazdagabbá formáltuk a kulturális éle-
tet, megújítottuk a város főterét, erősítettük a régió 
gazdasági, oktatási, szellemi életében betöltött veze-
tő szerepünket.
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(Folytatás a 2. oldalon)

Nyolc évi országgyűlési képviselői munka után

Dr. Bóth János „csak”
polgármester-jelöltként száll ringbe

Fellélegezhetnek az ingatlantulajdonosok
A felügyelőség megszűntette a nagyvízi meder jelleg eljárást 

A Magyar Szocialista Párt szervezeteit – különösen ezekben a hetekben – az élénk politizálás, az 
áramlatok és platformok versengése, a vélemények sokszínű szabadsága, a belső megújulás kényszere 
jellemzi. A párt közvéleményét élénken foglalkoztatja a közelmúlt döntései közül az országgyűlési 
képviselő-jelöltek kiválasztása, a kormányválság okozta belpolitikai helyzet. Mint arról a Népszabad-
ság és laptársunk, a Dunakeszi Polgár is beszámolt, Pest megyében több ismert szocialista politikus 
nem indulhat a következő választáson. Az „elesett nagy bölények” között van, a Dunakeszi központú, 
3. számú választókerület országgyűlési képviselője, Tóth András, volt titkosszolgálati államtitkár, aki 
helyett Fábry Bélát, Fót alpolgármesterét indítja a párt. A jelölés módszere elleni tiltakozása jeleként 
Tóth András kilépett az MSZP-ből. Gál Zoltán volt belügyminiszter helyett pedig Székely Tamás 
jelenlegi egészségügyi minisztert indítják az egyéni körzetben. Gál önként lép hátra, mint ahogy a 
Dunakanyar legsikeresebb szocialista polgármestere, Dr. Bóth János is. Vác polgármestere, a 2. számú 
választókerület országgyűlési képviselője 8 éve képviseli Vác, Sződliget és Göd választópolgárait a 
Parlamentben. Dr. Bóth Jánossal, az MSZP márciusi tisztújító kongresszusa után beszélgettünk.  

Két éve a váci sétányt is elöntötte a Duna
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Tudásbázis épül Vácon
680 milliós beruházás a Boronkay iskolában

Fellélegezhetnek az ingatlantulajdonosok
A felügyelőség megszűntette a nagyvízi meder jelleg eljárást 

700 millió forint uniós forrás Szentendre 
egészségügyi központjának fejlesztésére

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, uniós támogatással valósulhat meg a szentendrei 
rendelőintézet fejlesztése. A projekt részeként új épületekkel bővül az intézmény, modern eszközpar-
kot alakítanak ki, új szakellátásokat vezetnek be, valamint digitális fejlesztéseket is végrehajtanak.

MSZP-tájékoztató, Fidesz-reagálás

Megvalósul a váci tudásbázis 
régóta dédelgetett terve: a 680 mil-
lió forintos beruházásra a Boronkay 
György Műszaki Középiskola és 
Gimnáziumban kerül sor. A mű-
szaki középiskola vezetőivel kö-
zösen tartott sajtótájékoztatón dr. 
Molnár Lajos váci alpolgármester 
elmondta, az úgynevezett tudás-
bázis kifejlesztésére az intézmény 
által elkészített és a Centroszet 
Szakképzés-szervezési Nonprofi t 
Kft. által benyújtott eredményes 
pályázat nyújt lehetőséget. A 
Centroszet – amelynek egyik alapí-
tója a Boronkay iskola és fenntartó-
jának egyike, Vác önkormányzata 
– két pályázata is sikeres volt. Az 
egyik nyertes pályázat révén a kö-
zépiskola tananyag, informatikai 

infrastruktúra és tehetséggondozás 
módszerének kidolgozására kapott 
támogatást, a másik pályázat lehe-
tővé tette, hogy csúcstechnológi-
át megvalósító laboratóriumokat 
építsen és szereljen fel. Dr. Molnár 
Lajos hangsúlyozta, hogy erre a 
Boronkayban a feltételek adottak, 
Fábián Gábor igazgató pedig azt 
emelte ki, hogy már dr. Molnár La-
jos vezetése alatt is készült erre az 
intézmény. Az új tudásbázis, amely 
1900 négyzetméter hasznos terü-
lettel növeli a középiskola területét, 
elsősorban a környezetvédelmi, a 
vegyészeti és az energetikai kép-
zésnek ad helyet. Az ott létesülő 
laboratóriumok, gépészeti, elektro-
nikai és környezetvédelmi oktató-
helyek – mint Dian János műszaki 

igazgatóhelyettes mondta – a jövő 
szakembereinek képzéséhez te-
remtenek huszonegyedik századi 
feltételeket. A tudásközpont egyik 
szervezője, dr. Tóth Eszter fontos 
előzményként említette, hogy az is-
kola és a város befogadta az ifjúsá-
gi kutató labort, amely radiológiai 
és mikrobiológiai vizsgálatokat vé-
gez. Dr. Bóth János polgármester 
szerint ezzel Vác iskolavárosként 
óriási versenyelőnyhöz jut, olyan 
szakembereket képez, amelyekre 
egyre inkább szükség van. A 2010 
szeptemberére megvalósuló tudás-
központ üzemeltetését öt éven ke-
resztül a Centroszet végzi, ezt kö-
vetően a város tulajdonába kerül.

BORGÓ JÁNOS

(Folytatás az 1. oldalról)
- Bízom benne, hogy az érin-

tett települések önkormányzatai 
kidolgozzák a legbiztonságosabb 
megoldást garantáló koncepciót, 
melynek érdemi megvalósításában, 
a pályázati források előteremtésé-
ben országgyűlési képviselőként 
aktív szerepet vállalok magamra 
– jelentette ki Dr. Bóth János. Vác 
polgármestere elmondta, hogy a 
Duna-parti város a napokban nyúj-
totta be azt pályázatot, melynek 
eredményeként – ha sikeres lesz – 
meg tudják védeni a város legérzé-
kenyebb területeit. – Az elmúlt 10-
15 évben is rendelkezett a település 
árvízvédelmi tervekkel, de első 
alkalommal most írtak ki olyan pá-
lyázatot, melynek eredménye meg-
oldást hozhat az alsóvárosi védeke-
zéshez, a Duna melletti védgátat 
kiváltó út építésére. Kész terveink 
vannak, csak pénzünk nem volt 
a megvalósításukra. Pl. a sétány 
alatti homokzsákos védekezést épí-
tészeti megoldással válthatjuk ki, 
ha rendelkezünk megfelelő anyagi 
forrással. Százmilliós nagyságren-
dű költségekről van szó – húzta alá 
Dr. Bóth János, aki bízik benne, 
hogy Vác is a nyertes pályázók kö-
zött lesz. 

Az árvízi védekezés jelentősé-
gét hangsúlyozta Bábiné Szottfried 
Gabriella, Sződliget polgármestere 
is szerkesztőségünkhöz eljuttatott 
sajtóközleményében. Nem leszünk 
ártér! – címmel kiadott közlemény 
bevezetőjében kiemeli a polgár-
mesterek, politikusok, szakértők, 
civilek hatékony összefogásának 
jelentőségét, melynek köszön-
hetően szüntette meg a Közép-
Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelőség a Duna, a Zagyva és az 
Ipoly folyók által érintett ingatlanok 
nagyvízi meder jelleg kijelölését.

„A tavaly novemberben elindí-
tott folyamatot sikerült megállíta-
nunk, ingatlanjaink nem lesznek 
„leminősítve”! Az összetartás ere-
jét bizonyítja ez az eredmény.”

Bábiné Szottfried Gabriella mi-
közben köszönetet mond minden-
kinek -, aki időt és energiát nem kí-
mélve fáradozott azon, hogy ez az 
áldatlan helyzet megoldódjon – fel-
hívja a fi gyelmet, hogy a 21/2006.
(I.31.) Kormány rendelet még élet-
ben van és egy esetleges árvíz ellen 
sincsenek bebiztosítva.

„Látva és tapasztalva a hatóságok 
együttműködő hozzáállását, bízom 
abban, hogy legalább ekkora siker-

történetet írhatunk az árvízvéde-
lemmel, gátépítéssel kapcsolatban 
is!” – olvasható Sződliget polgár-
mesterének sajtóközleményében.  

Lapunk nyomdába kerülésé-
vel egyidőben e témában tartanak 
konferenciát Gödön, ahol Bábiné 
Szottfried Gabriella mellett Markó 
József, a házigazda Göd polgár-
mestere, Harrach Péter, az Ország-
gyűlés alelnöke, és Fónagy János, 
az Orbán kormány volt közlekedési 
minisztere is jelen lesz. A tanács-
kozásról  a következő lapszámunk-
ban számolunk be.    

(VETÉSI)

Ünnepélyes keretek között került 
sor a szentendrei egészségügyi köz-
pont fejlesztésére nyert közel 700 
millió forintos beruházás támoga-
tási szerződésének aláírására már-
cius 27-én.  Az aláíráson beszédet 
mondott Dr. Székely Tamás egész-
ségügyi miniszter, Dr. Köpeczi 
Bócz Tamás, a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség Humán Erőforrás Prog-
ramok Irányító Hatóság vezetője és 
Dr. Dietz Ferenc polgármester – 
tájékoztatatta szerkesztőségünket a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
A Szentendre és a környező tér-

ség közel 100 ezer lakosát kiszol-
gáló rendelőintézet fejlesztésének 
megvalósítására a város régóta ké-
szült, a jelen pályázaton elnyert tá-
mogatás lehetőséget ad a kistérségi 
járóbeteg-ellátás problémáinak 
megoldására, a gyors és színvona-
las egészségügyi ellátás kialakítá-
sára. A beruházással összefüggő 
építkezésnek munkahelyteremtő 
hatása van a kistérségre nézve. 

A fejlesztés keretében több mint 
1100 négyzetméter új épületrész-
szel egészül ki a rendelőintézet, 
valamint a meglévő telephelyeket 
is teljes mértékben korszerűsítik. 
A térségben élők kényelme érdeké-
ben az intézmény szolgáltatási köre 
tizenhárom új szakellátással – mint 
a mammográfi a, elektrofi ziológia 
és allergológia – bővül, sőt az or-
vosi gép- és műszerparkot is a kor 
igényeinek megfelelően fejlesztik. 

(Folytatás a 6. oldalon)

A Magyar Szocialista Párt kong-
resszusát követően sajtótájékozta-
tót tartott az MSZP Pest megye 2. 
számú választókerület elnöke, dr. 
Jakab Zoltán és a váci szervezet el-
nöke, dr. Bóth János országgyűlési 
képviselő. A tájékoztatón, illetve a 
kiadott sajtóközleményben hang-
súlyozták, hogy a magyar baloldal 
stabil, világos politikai értékrendje 
és társadalmi jövőképe van. 2002 
óta azonban az ország társadal-
milag szétszakadóban van. Ezt a 
FIDESZ-KDNP generálja, amely 
nem legyőzni akarja a baloldalt, 
hanem megsemmisíteni, személyes 
büntetőhadjáratot folytatni minden 
személy ellen. Ezért akár verbá-
lis vagy fi zikai erőszakot is bevet, 
együttműködik a radikális erőkkel, 
szolga módon végrehajtja destruk-
tív kötelességeit a helyi politika 
színterén is. A magyar baloldal két 
tűz közé szorult. A választók több-
sége ugyan egyetért a változások 
szükségességével, mégis elutasító, 
ha ez teherviseléssel jár. Ez érthető 
ugyan, de hosszú távon nem fenn-
tartható. Ha Magyarország érde-
ke azt kívánja, hogy a változások 
folytatódjanak, ha ebbe a minisz-
terelnök személyének cseréje is 
beletartozik, akkor vállalják ezt a 
lépést. A Fidesz máris meghazud-
tolta eddigi álláspontját, és most 
azt mondja, sem személyről, sem 
ügyről senkivel nem kíván konzul-
tálni. Akiknek nincs programjuk, 
azok most kormányozni akarnak 

- ez ijesztő. A Magyar Szocialista 
Pártnak ismét meg kell ráznia ön-
magát, nem szabad, hogy jövőre az 
ország acsarkodó, felelőtlen embe-
rek kezébe kerülhessen. - Ma és a 
holnapokban is itt helyben mindent 
el fogunk követni, hogy a megkez-
dett városfejlesztést folytassuk, a 

felvázolt elképzeléseinket, tervein-
ket maradéktalanul megvalósítsuk 
– hangzik a közlemény.

A Fidesz- Magyar Polgári Szö-
vetség Pest megye 2. számú válasz-
tókerület elnöke, Bábi Gabriella 
szerint szocialista lendület helyett 
agónia tapasztalható. Az MSZP 
közleményére úgy reagált, hogy 
a hét éve kormányon lévő MSZP 
sokadszorra próbálja magyarázni 
a bizonyítványt. Az elnök szerint, 
éllovasból sereghajtóvá tették az 
országot, tevékenységük ered-

ménye a fenyegető államcsőd. A 
kormány megbukott, mégis, vál-
tozatlan tartalommal, csak másik 
„tortadísszel” próbálja a torkunkon 
lenyomni a keserű falatokat. Bá-
bi Gabriella úgy véli, egy bukott 
párt nem alakíthat kormányt, ez 
ellentétes a rendszerváltással, a 

demokráciával és tisztességtelen 
az emberekkel szemben. A Fidesz- 
Magyar Polgári Szövetség határo-
zott álláspontja, hogy új kormány, 
új programmal csak új választások 
nyomán születhet. A jelenlegi hely-
zetben semmilyen más megoldás 
nincs, csak az, hogy a döntés jo-
gát visszaadják annak, akit illet: a 
választóknak, a magyar népnek – 
szerepel a Fidesz választókerületi 
elnökének reagálásában.

BORGÓ JÁNOS

Autó közadakozásból
Közadakozásból és az önkor-

mányzat támogatásából vásá-
rolhattak egy használt autót a 
csörögi polgárőrök. A Csörögi 
Polgárőr Egyesület elnöke, Málik 
Lajos elmondta, hogy a több mint 
egy éve működő szervezetnek 
együttműködési megállapodása 

van a Váci Rendőrkapitányság-
gal, és megszületett a megállapo-
dás a csörögi önkormányzattal is. 
Működésüket a rendőrkapitány-
ság is elismerte, állandó jelenlét-
ük kimutathatóan csökkentette a 
bűncselekmények számát. Eddig 
saját gépkocsijukat használták 

járőrözéshez, most, hogy állandó-
an rendelkezésre áll a polgárőrség 
autója, még hatékonyabbá tehető 
tevékenységük. Málik Lajos azt 
szeretné, ha a polgárőrség har-
minc fő körüli létszáma is bővül-
ne, hogy folyamatos legyen jelen-
létük Csörög területén.        B. J.

Dr. Jakab Zoltán és Dr. Bóth János

Bábiné Szottfried Gabriella
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Dunakeszin 
a rendőrség melletti

lakóparkban 
33 négyzetméteres 

garzonlakás kiadó... 
Alacsony rezsivel!!!
 Tel:06-30-900-6554

Professzionális LED technológia

Termek megvilágítása LED-es technikával!

Vásárlás és telepítés előtt kérje tanácsunkat!

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!

(Folytatás az 1. oldalról) 
Vác, a turisták körében is vonzó, 

közkedvelt kirándulóhellyé vált. Az 
önkormányzat gazdálkodása racioná-
lis, pénzügyi helyzete stabil, jelentős 
tartalékokkal rendelkezik. Eredményes 
pályázati tevékenységünk jól segíti a 
város fejlődését, a szakmai koncepci-
ók megvalósítását. Ezt a fejlődési üte-
met szeretnénk a válságos időszakban 
is fenntartani. Ehhez pedig még több 
munkára, a megszerzett vezetői tapasz-
talatok koncentráltabb érvényesítésére 
van szükség. Ezért döntöttem úgy, hogy 
a következő időszakban – város polgára-
inak támogatásával – minden tudásom-
mal és vezetői erényemmel kizárólag 
Vác javát kívánom szolgálni. 

– Vannak, akik a hír hallatán úgy fo-
galmaztak, hogy ön a reálpolitikus böl-
csességével döntött így, mert felismerte, 
a jelenlegi belpolitikai folyamatok - ele-
gánsan fogalmazva – nem növelik a szo-
cialista országgyűlési képviselő-jelöltek 
győzelmi esélyeit. Mi az igazság? 

– Rám nem jellemző, hogy meghát-
rálnék a kihívások elől. Talán nem tűnik 
szerénytelenségnek, ha azt mondom, 
hogy ezt bizonyítja a polgármesterként 
és országgyűlési képviselőként végzett 
munkám színvonala és minősége is. Ezt 
támasztja alá az a 4-5 milliárdos pályá-
zati forrás is, melyet sikerült Vác és a 
választókerületem számára elnyerni. Én 
egyébként már 2007-ben éreztem, hogy 
sokkal jobban kell sáfárkodni erőinkkel, 
teherbíró képességünkkel. A város és 
az MSZP szempontjából is jóval éssze-
rűbb, ha a két feladatra két politikust je-
löl. A két tisztségben eltöltött évek során 
megszerzett tapasztalataimat a jövőben 
kizárólag Vác javára szeretném kama-
toztatni, mert a válsággal terhelt évek 
feladatai minden eddiginél nagyobb ki-
hívást jelentenek majd. Tehát szó sincs 
meghátrálásról, vagy arról, hogy nap-
jaink belpolitikai eseményei indítottak 
volna erre a döntésre. Ezt a kérdést már 
2007 végén, 2008 elején megvitatta a 
párt belső fóruma. Aki érdeklődéssel fi -
gyeli a helyi közélet eseményeit az bizo-
nyára már érzékelte, hogy – más pártok-
hoz hasonlóan – az MSZP is igyekszik 
országgyűlési képviselő-jelöltjét, Dr. 
Jakab Zoltán urat széles körben meg-
ismertetni a lakossággal. Úgy ítéljük 
meg, hogy a kiváló traumatológus orvos 
politikusként is rendelkezik olyan ké-
pességekkel és támogatottsággal, amely 
garanciája lehet a sikeres országgyűlési 
képviselői tevékenységének. 

– A jelenlegi politikai klíma elég bo-
rús képet mutat, hiszen az MSZP társa-
dalmi támogatottsága mélyponton van. 

A pénzügyi és a gazdasági válság hatá-
sai térdre kényszerítették a szocialista 
kormányt is. A váci közvélemény – az 
országos politikai trendhez hasonlóan 

– fölényes Fidesz győzelmet vízionál 
a püspökvárosban. Ráadásul, mintha 
némi törésvonalat lehetne felfedezni a 
helyi szocialisták önkormányzati tábo-
rában.  Mindezek tükrében, majdani 
polgármester-jelöltként mire alapozza 
győzelmi esélyeit? 

– A városért, az itt élő polgárokért 
végzett munkámra, arra, hogy a váciak 
felismerik, a polgármester választásnál 
a rátermettség, a szakmai és emberi 
felkészültség nagyobb erény a politi-

kai hovatartozásnál. Az is számít, de 
nem mindenek felett. Nem lebecsülve 
a közvélemény-kutatások eredményeit, 
azt azért szeretném megjegyezni, hogy 

a rendszerváltozás óta – az első pol-
gármester, Bartos Ferenc kivételével, 
akit még a képviselő-testület választott 
meg – mindig baloldali polgármesterek 
irányították a várost. Felkészültségük, 
szakmai, emberi kvalitásaik révén élvez-
ték a lakosság bizalmát. Vác engem is 
befogadott, szeretem a várost, mert em-
berközeli, korrekt kapcsolatok erősítik 
munkám sikerességét. Büszke vagyok 
rá, hogy a majd ezer éves Vác püspöki 
székhely is. Szóval, eddigi munkámból, 

eredményességemből táplálkozó egész-
séges önbizalommal kimerem jelenti, 
hogy bárkivel állom a versenyt! A leg-
utóbbi, 2006-os választás előtt, szep-

temberben még 20 %-kal vezettem a 
polgármester-jelöltek versenyét, melyet 
a választás napjára az öszödi beszéd bel-
politikai hatása igen vékonyra apasztott. 
A kiélezett versenyben, ha csak 100 sza-
vazattal is, de nyertem. Az elmúlt há-
rom esztendőben sikerült a várost még 
szebbé, vonzóbbá formálnunk, intézmé-
nyeink működése kiegyensúlyozott, Vác 
elkerülte az adósságcsapdát, nincsenek 
hiteleink. A lakosság kulturált kiszolgá-
lását számos új beruházás segíti, melyek 

új munkahelyeket is jelentenek. Vác 
helyzete stabil. 

– Az ország viszont súlyos helyzetben 
van, ami bizonyára kihat a helyi szoci-
alisták közmegítélésére is a városban 
elért sikereik ellenére is. Kormánypárti 
politikusként hogyan ítéli meg Magyar-
ország kilábalási esélyeit?  

– A kilencvenes években, a Bokros-
csomag bevezetésével is bizonyította az 
MSZP, hogy képes vállalni a népszerűt-
lenséget, a párt érdekeinél jóval fonto-
sabbnak tartja az ország jövőjét. A bajt 
akkor is felismerte, és napjainkban is 
tudja, hogy példanélküli gazdasági vál-
ság sújtja a kapitalizmust, rombolja az 
országokat. Ezzel kell megbirkóznia Ma-
gyarországnak is. Ebben az országmentő 
munkában biztosan lesznek veszteségei 
a pártnak is, de Gyurcsány Ferenchez 
hasonlóan jómagam is vallom, hogy 
elsősorban magyarok vagyunk, és csak 
utána szocialisták. Meggyőződésem, 
hogy ezekben a válságos napokban is 
minden döntésével az ország javát kí-
vánja szolgálni az MSZP. 

– A Fidesz mellett mára már a meg-
kérdezettek jelentős többsége is az előre 
hozott választásban látná a megoldást, 
miközben az MSZP továbbra az új kor-
mányban és az új miniszterelnökben. És 
ön?

– Ha a Fidesz valóban klasszikus kon-
zervatív pártként politizálna, ha nyíltan 
felfedné programját, ha nem vetítené 
előre a fél diktatórikus berendezkedést, 
ha nem a demagógiával növelné népsze-
rűségét, akkor a két nagy párt program-
jai közül lehetne választani. Ezt kívánná 
az ország érdeke, de erről szó sincs. A 
Gyurcsány kormány csomagja – amely 
védelmet jelentett volna a szegényeknek 
– kevés volt a pénzpiacnak. Most egy 
jóval keményebb válságkezelő progra-
mot kell megvalósítani, melyet szerin-
tem mindenki megérez majd, a kilábalás 
érdekében nagyobb terheket rak az em-
berekre. Az egész világon az okozza a 
problémát, így számunkra is, hogy ilyen 
típusú válság még nem volt a kapitaliz-
musban, senki nem látja a folyamat vé-
gét. Azt viszont pozitív jelnek tekintem, 
hogy az államok igyekeznek tompítani a 
válság hatásait, kézben tartani a folya-
matokat. Az új kormánytól is azt várom, 
hogy mérsékli a gazdasági növekedés 
visszaesését, amennyire lehetséges meg-
őrzi a munkahelyeket, a nyitott gazda-
ság keretei között stabilizálja a forintot, 
az állam működőképességét. Azonnali 
döntéseket kíván az ország érdeke…

– Köszönöm a beszélgetést.
VETÉSI IMRE

Nyolc évi országgyűlési képviselői munka után

Dr. Bóth János „csak”
polgármester-jelöltként száll ringbe

A felújított főtér a váciak és a turisták kedvenc találkahelyévé vált
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Az intézmények gazdálkodási
mozgástere megszűnt

Széchenyi nap

Tücsökébresztő 2009

A verseny- és szabadidősport biztosítása érdekében 

Megerősített vételi szándék

Évek óta ismétlődően felvetődő 
kérdés az iskolák önálló gazdál-
kodásának megszüntetése. Kü-
lönösen az utóbbi néhány évben 
az intézményi költségvetések oly 
mértékben beszűkültek, hogy az is-
kolavezetésnek gazdálkodási moz-
gástere szinte megszűnt. Így ennek 
az állapotnak a további fenntartása 
- az intézményvezetők véleményét 
is fi gyelembe véve - nem indokolt 
– derült ki a képviselő-testület által 
tárgyalt előterjesztésből. A polgár-
mester ebben azt javasolta, hogy az 
iskolákat is – a többi oktatási-ne-

velési intézményekhez hasonlóan 
– részben önálló gazdálkodó intéz-
ményekké szervezzék át. Ez azt je-
lenti, hogy a képviselő-testület által 
jóváhagyott intézményi költségve-
tésen belül önálló bérgazdálkodók 
maradnak, a dologi kiadásokat ille-
tően a feladatot a GESZ (Gazdasági 
Ellátó Szervezet) látja el.

Az intézkedés 6 intézményt 
érint: a Szent István, a Széchenyi 
István, a Bárdos Lajos, a Kőrösi 
Csoma Sándor, a Fazekas Mihály 
Általános Iskolákat, valamint a 
Radnóti Miklós Gimnáziumot. 

Az átszervezést a képviselő-tes-
tület támogatta, amely így 2009. 
július 1-jével lép életbe. A jövőt 
illetően a változás költségmegta-
karítással is jár. Jelenleg ugyanis a 
gazdálkodással összefüggő felada-
tot intézményenként 2-2 fő látja el. 
A gazdasági vezető, ill. a gazdasági 
ügyintéző (pénztáros). Az átszer-
vezetést követően az iskolákban a 
feladatok ellátására 1-1 fő gazda-
sági ügyintéző marad, 3 fő átkerül 
a GESZ-hez, s 3 fő munkaviszonya 
felmentéssel szűnik meg.

A „Legnagyobb magyar” nevét 
büszkén viselő alagi Széchenyi 
István Általános Iskolában idén 
is megrendezték a szép hagyo-
mányokkal bíró Széchenyi napot. 
Március idusa közeli napon az 
intézmény udvarában elhelyezett 
Széchenyi dombormű koszorúzá-
sával vette kezdetét a rangos ese-
ménysor. A magyar történelem, a 
19. század kiemelkedő személyi-
ségének méltatása után idén Sirák 
Margit és Gróf Pálné tanárnő ve-
hette át az iskolaközösség legran-
gosabb elismerését, a Széchenyi 
Díjat. A diákok közül Zsiga Tibor 
és Boczko Gabriella érdemelte ki 
ezt a megtiszteltetést. 

Az emlékezés, a múltidézés és 
a kitüntetések átadását követően 
kora délutánig a játéké, a vetél-
kedőké volt a főszerep. 

A március 13-i rendezvény-
sorozatból ezúttal sem marad-
hatott ki a sport, melynek fel-
vezetéseként már március 7-én 
nagyszabású kosárlabda tornát 
rendezett Ibrányi Márta tanár-
nő. A Széchenyi napot meg-
előzően Joó Sándorné tanárnő 
„1848-as sportdélután” néven 
szervezett sport programokat a 
diákoknak. 

A Széchenyi nap fénypont-
ja – az Alagi Lóversenypályán 
tartott a koszorúzás után – az 

esti fáklyás felvonulás volt. A 
menetben együtt vonultak az 
iskola tanárai és tanulói, akiket 
elkísért a tisztelgő úton nagyon 
sok helyi polgár is. A fáklyás-
menet résztvevői egy rövid séta 
után az iskola udvarába érkeztek 
vissza, ahol megkoszorúzták 
Petőfi  Sándor domborművét is.

A több napon is programot kí-
náló idei Széchenyi nap rendez-
vény sorozat március 16-án ért 
véget az elmaradhatatlan labda-
rúgótornával, melynek ezúttal 
is Szabó Ferenc tanár úr volt az 
ötletgazdája. 

LEGINDI TÍMEA

Újabb 50 gyermek óvodai elhelyezése len-
ne megoldható, ha a város képviselői által 
támogatott pályázat keretében bővíthető 
lenne a Budai Nagy Antal utcában lévő 
Eszterlánc Óvoda. A beruházás keretében 
az intézmény szomszédságában lévő, az ön-
kormányzat által megvásárolt lakóépületet 
alakítanák át.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság Közlekedésren-
dészeti Osztálya nyomozást folytat segítségnyújtás 
elmulasztása bűntett miatt ismeretlen tettes ellen 
az alábbiak alapján:

2009. március 22-én 18:30 óra körüli időben a Göd, 
Pesti út 2. szám előtt egy Dunakeszi irányából érkező fe-
kete színű nagyobb méretű személygépkocsi – melynek 
típusa, rendszáma eddig ismeretlen – elütötte az úton 
áthaladó középkorú férfi t, aki ennek következtében 8 
napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett. 

Az eset után a gépkocsi vezetője megállás nélkül 
továbbhajtott Vác felé, magára hagyva a sérültet.

Kérjük, aki az esettel kapcsolatban információval 
rendelkezik, látta az eseményt, illetve ismeri a bal-
esetben résztvevő gépkocsi vezetőjét, a gépkocsiról 
bármit tud, jelentkezzen személyesen a Dunakeszi 
Rendőrkapitányságon, vagy tegye meg bejelentését a 
(27)-341-055, (27)-341-402 városi, vagy a 107-es se-
gélyhívó telefonszámon. A bejelentő személyét bizal-
masan kezeljük. 

Segítségüket előre is köszönjük!
DUNAKESZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

Hetedik alkalommal rendezték 
meg március 20-án Dunakeszin, 
a VOKE József Attila Művelődési 
Központban a „Tücsökébresztő” 
elnevezésű óvodai regionális bábjá-
tékos napot és kiállítást. Életre hívó-
ja a városban két évtizede működő 
Tücsök Báb-Színház, s az esemény-
nek kezdettől a művelődési központ 
adott helyet. Idén a korábbinál több 
település óvodájának képviselője jött 
el, hogy az általuk készített bábokat 
és műsoraikat bemutassák. Dunake-
szit a Tücsök társulat, az Eszterlánc 
és a Piros óvoda képviselte, s mel-
lettük Salgótarjánból, Oroszlányból, 
Nagykátáról, Nagykovácsiból, Vác-
ról, Kóspallagról jöttek el bábjáté-
kos óvónők, s egy társulat a Magyar 
Bábjátékos Egyesületet képviselte.

A bábjáték világnapja (március 
21.) alkalmából szervezett program 
a kiállítás megnyitásával kezdő-
dött. A résztvevőket előbb Szabóné 
Czank Magdolna, a Tücsök tár-
sulat vezetője, majd Palásti Béla, 
a művelődési központ igazgatója 
köszöntötte, ezt követően a ren-
dezvényt Urbán Gyula, a Magyar 
Bábjátékos Egyesület elnöke nyi-
totta meg. 

A nap folyamán előbb színház-
termi előadások keretében láthatott 
az óvodás gyermekközönség me-
sejátékokat a Tücsök társulat, az 

Alagi Óvoda Népi Játék Csoportja, 
a salgótarjáni Mackóvár Oviszín-
ház valamint az oroszlányi Tündér-
műhely előadásában. Ezt követően 
ún. asztali bábjátékok bemutatásá-
ra került sor. Ennek keretében lát-
hattuk a nagykátai Kisróka báb-

csoport és a bábjátékos egyesület 
Meseláda társulatának műsorát, 
valamint Nagykovácsiból Baráti 
Ilona, Vácról Katonáné Vass Judit, 
Budapestről Perneki Jánosné pro-
dukcióját. Árnyjátékot mutatott be 
az Eszterlánc óvoda minitársulata s 

végezetül a Piros Óvoda vidám elő-
adása zárta a nap programját. 

A színvonalas rendezvény szak-
mai megbeszéléssel zárult, mely-
nek legfontosabb következtetése-
ként megfogalmazódott, hogy az 
óvodás korú gyermekek érzelmi, 

értelmi, esztétikai, erkölcsi nevelé-
sében egyaránt fontos szerepet tölt 
be a hozzáértő óvónők által előa-
dott bábozás. 

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELE

A képviselő-testület a közeli 
napokban hozott döntésével meg-
erősítette, hogy fenntartja vételi 
szándékát a MÁV által eladásra 
felkínált vasutas sportpályára. – 
Dunakeszin több évtizedes szép 
hagyományai vannak a verseny- 
és tömeg, legújabb kori nevén a 
szabadidősportnak. A városban 
élők lélekszáma meghaladja a 38 
ezer főt, akik számára továbbra 
biztosítani szeretnénk a sportolás 
lehetőségét – nyilatkozta lapunk-
nak a városatyák döntése után 
Kecskeméthy Géza. A polgármes-
ter, képviselőtársaihoz hasonlóan, 
úgy ítéli meg, hogy a sportoló du-
nakesziek igényeinek kielégítésére 
az alagi Kinizsi sporttelep mellett 
szükség van a vasutas sportcent-
rumra is. – Noha nincs könnyű 
gazdasági helyzetben az önkor-
mányzat, ám a lakosság, a város 
hosszú távú érdekeit szem előtt 
tartva mégis úgy határoztunk, 
hogy érdemi tárgyalásokat kez-

dünk a MÁV vezetőivel a sport-
centrum megvásárlása érdekében.

Kecskeméthy Géza reméli, hogy 
a MÁV is támogatja a város elkép-
zelését, és nem gördít akadályt az 
önkormányzat pénzügyi konst-
rukciója elé. – Egy összegben nem 
tudjuk kifi zetni a bruttó 300 millió 
forintos vételárat. Ezért azt szeret-
nénk elérni – s ezzel a feladattal 
a pénzügyi szakterületért felelős 
alpolgármestert, Erdész Zoltán 
urat bíztam meg – hogy részletfi -
zetéssel, 5 és 10 éves időszak alatt 
egyenlíthessük ki a sportpálya vé-
telárát. Ez a fi zetési konstrukció 
rendkívül kedvező lenne a város 
számára, amely egyben garantálná 
a sportolás zökkenőmentes folyta-
tását a DVSE pályáján – hallhat-
tuk. A polgármester a változással 
járó előnyök közé sorolta azt is, 
hogy az önkormányzat pályázati 
lehetőségei jóval nagyobbak, mint 
egy egyesületé. – Ez jó esélyt kínál 
arra is, hogy jelentős pénzforrást 

nyerjünk a sportcentrum felújítá-
sához – tette hozzá.  

Kecskeméthy Géza a legha-
tározottabban cáfolta azokat a 
felvetéseket, hogy a frekventált 
helyen lévő, jelentős értéket kép-
viselő sportcentrumot az ingatlan 
piaci hasznosítása céljából kívánja 
megvásárolni az önkormányzat. – 
Ennek még a látszatát is kerülni 
szeretnénk, amit a pénzügyi ne-
hézségeinken túl az is alátámaszt, 
hogy 5-10 éves futamidő alatt 
akarjuk kifi zetni – jelentette ki, 
hozzátéve, hogy reményei szerint 
Erdész Zoltán alpolgármester a 
közeli testületi ülésen a MÁV ked-
vező válaszáról tudja tájékoztatni a 
városatyákat. – Ha a teljes összeget 
valamilyen ok miatt nem tudjuk 
előteremteni, akkor lakossági tég-
lajegyek értékesítésével egészítjük 
ki a sportpálya vételárát – zárta le 
a polémiát a polgármester. 

(VETÉSI)

SZEMTANÚKAT   
KERESÜNK!

Pályázat
óvodai

férőhely
bővítésére

A fejlesztés várható összköltsége megkö-
zelíti a 27 millió forintot, melyből sikeres 
pályázat esetén 20 millió forintot az Önkor-
mányzati Minisztérium biztosítana.

Palásti Béla köszöntötte a vendégeket
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Fűkaszálást, 
fűnyírást, 
bozótírtást
vállalok.

Telefon:
06-30-22-49350

Környezetvédelmi vetélkedő
Természeti környezetünk vé-

delme a mindennapi életminőség 
szempontjait is fi gyelembe vé-
ve közös ügyünk. Sajnos, ezzel 
még nincs mindenki tisztában, 
ezért különösen fontos a fi atalok 
körében tudatosítani ennek jelen-
tőségét. Dunakeszin, a Fazekas 
Mihály Általános Iskolában nap 
mint nap sokat tesznek a kör-
nyezettudatos gondolkodás ki-
alakításáért s ennek egyik fontos 
momentuma az évente megrende-
zett környezetvédelmi vetélkedő, 
melyre a város és a régió általános 
iskolás csapatait hívják meg.

    A hagyományos versengésre 
idén március 26-án került sor. A 
beérkező csapatok tagjai kezdés 
előtt megnézhették azt a fotóki-
állítást, melyet aznap délelőtt nyi-
tottak meg. A természetfotókat 
Oláh Gábor Gödön élő fogorvos 
és Tóth György készítette. Mind-
ketten szenvedélyes hegymászók, 
képeiken megfagyott hegyi fo-
lyók és zuhatagok, valamint az 
olaszországi Dolomitok, illetve 
az osztrák Alpok szemet gyö-
nyörködtető tájai láthatók. Oláh 
Gábor a magashegyi turisztiká-

hoz nélkülözhetetlen felszerelé-
sekből is bemutatót tartott.

    A vetélkedőt Hortiné Faragó 
Éva tanárnő – aki kezdettől, hét 

esztendeje szervezője e nemes 
versengésnek – nyitotta meg. 
Köszöntötte a dunakeszi Körösi 
Csoma Sándor, Szent István és Fa-
zekas Mihály, valamint a fóti Né-
meth Kálmán Általános Iskolák 

csapatait és a velük érkezett fel-
készítő tanárokat, Szlobodnyikné 
Sas Ilonát, Majtényi Alízt, Lugosi 
Lászlót és Nagy Pétert.

    A megmérettetésre az előre 
megadott témából – a lakásban 
előforduló jellemző szennyeződé-
sekből és azok környezetbarát el-
távolításából – kellett felkészülni. 
Elméleti és gyakorlati feladatok 

váltották egymást. Ügyesen ol-
dották meg a mondom-mutatom 
játékot, szellemesek voltak az 
előre megírt, takarításról szóló 
versikék s ötletesen, látványosan 
illusztrálták, milyen vegyszer-
mentes tisztítószerekkel lehet 
odahaza dolgozni. Érdemes ki-
emelni a kőrösisek közismert 
Hamupipőke nyomán megírt 
Ökopipőke meséjét és a Szent Ist-
ván iskola csapatának tisztítószer 
bemutatóját. Komoly fejtörést 
okozott a csapatoknak a dédanyá-
ink praktikái című szellemi toto 
megfejtése. Ám ezt is eredménye-
sen megoldották.

    A versenyt mindvégig fi gye-
lemmel kísérő zsűri – Neumayer 
Éva és Zentai Kinga, a váci 
Magosfa Környezeti Nevelési és 
Ökoturisztikai alapítvány képvi-
selői – értékelése alapján elsők 
lettek a Kőrösi iskola diákjai. 
Második helyen a Szent István, 
harmadik helyen Németh Kálmán 
iskola csapata végzett, negyedik 
lett a Fazekas iskola gárdája. 

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELE

Környezetvédelmi vetélkedő a Fazekas Iskolában
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Ügyvédi tanácsok új építésű
 társasházi lakás vásárlása esetére

Geotermikus energiát hasznosít a Dunakeszin épült és most épülő teraszház

5-letből és kivitelezésből ötös

Abban az esetben, ha a projekt még 
kivitelezési szakaszban van, akkor az 
ingatlanra vonatkozó adásvételi szerző-
dés megkötése előtt célszerű előzetesen 
tájékozódni a projektfejlesztő cégről. A 
leendő vevőnek nagyfokú biztonságot 
jelent, ha a fejlesztő cég a projektfi nan-
szírozásra szerződést kötött valamelyik 
hitelintézettel és az ingatlan vételárát a 
vevő úgynevezett zárolt óvadéki bank-
számlára fi zeti be. Vevői szempontból 
előnyös, ha az ingatlan fejlesztő már 
rendelkezik referenciával, így a leendő 
vásárló már előzetesen meggyőződhet 
a kivitelezendő lakóépület várható mi-
nőségéről. Az adásvételi szerződés alá-
írása előtt feltétlenül be kell szerezni az 
ingatlan tulajdoni lapját, meggyőződni 
annak tartalmáról, a tulajdoni viszo-
nyokról, az ingatlan esetleges terhei-
ről. A tulajdoni lapból kiderül továbbá, 
hogy a tulajdonos-beruházó a társas-
háztulajdont alapító okiratot elkészítet-

te-e és a társasház tulajdon előzetes ala-
pítás tényét az ingatlan-nyilvántartásba 
feljegyeztette-e, a későbbi albetétesítés 
céljából. Továbbá feltétlenül meg kell 
győződni a projektre vonatkozó jogerős 
és végrehajtható építési engedélyezési 
dokumentáció meglétéről is. Célszerű 
még beszerezni a gazdasági társaság, 
mint eladó hatályos cégkivonatát, vala-
mint a cég képviseletében eljáró és az 
adásvételi szerződést aláíró személy 
aláírási címpéldányát is. Amennyiben 
az adásvételi szerződés megkötésére 
kerül sor a szerződésben a foglalón felül 
érdemes eladói késedelem esetére kése-
delmi kötbért, valamint a szerződéstől 
való elállási jogot is kikötni, továbbá 
rögzíteni az ingatlan műszaki átadásá-
nak és birtokbaadásának határidejét is. 
Érdemes még az adásvételi szerződésbe 
belefoglalni, hogy az eladó-beruházó 
a lakóingatlanra vonatkozó jogerős és 
végrehajtható használatbavételi enge-
délyt, továbbá a záradékolt épületfeltün-
tetési vázrajzot beszerzi és ezek alapján 
az illetékes Földhivatalnál a lakóingat-
lan albetétesítése érdekében eljár, azaz 
a társasháztulajdont az ingatlan-nyil-
vántartásba bejegyezteti.

Amennyiben a Tisztelt Olvasónak to-
vábbi kérdése lenne, hol érik el Önt?

Előzetes bejelentkezés alapján a Du-
nakeszi, Barátság út 4/A. szám alatt 
található Ügyvédi Irodámban, illetve 
a 06-30-206-5025-ös telefonszámon.

Tíz percre Budapesttől hozta létre 
ezt az egyedülálló szigetet a dunakeszi 
székhelyű 5-Let Kft., mely nevéhez il-
lően nem akármilyen ötlettel lepte meg 
a szakmát és az igényes otthonra vágyó-
kat. Elek István, a cég ügyvezető igaz-
gatója és csapata már korábban letette 
névjegyét Dunakeszin és a fővárosban 
egyaránt. A másfél  éve átadott geoter-
mikus 5-letház I. ütemében szerzett ta-
pasztalatokról kérdezzük a vezetőt.

– Igaz a hír, hogy az ott élők havi 
2.500 Ft-ból fűtik a lakásaikat?

– Túl vagyunk egy hűtési és lassan a 
második fűtési szezonon is, nem akár-
milyen telet magunk mögött hagyva. 
Az épület fogyasztása egyéves mérést 
fi gyelembe véve 46 kWh/m2, ami igen 
kiváló energetikai eredmény. Passzív-
háznak nem, de alacsony energetikájú 
háznak mindenképpen lehet nevezni az 
5-letházat. Ehhez jön, hogy a geotermi-

kus fűtésünknek kimagasló a hatásfo-
ka, ezáltal 1 kWh a házban átlagosan 
9,5 Ft-ba kerül. Ebből következik, hogy 
egy 55 m2-es lakás átlagos fűtés költ-
sége havonta 2322 Ft. A nyári hűtés az 
egész szezonra ilyen méretű lakásnál 
átlagosan 4500 Ft-ba került. Természe-
tesen minden fogyasztás lakásonként 
van mérve, csak azt kell kifi zetni, ami 
fogyott.

– Mi biztosítja a lakás kellemes belső 
klímáját? 

– A födémben elhelyezett mennye-
zet fűtés-hűtés csövek, amelyek fűtési 
szezonban sugárzó fűtésként, hűtési 
szezonban hőelvezetőként működnek. 
Minden lakásban van termosztát, mely-
lyel a szoba minden szegletében azonos 
hőmérséklet biztosítunk. A bent lakók, 
ezt jó érzéssel igazolják vissza. A su-
gárzó fűtésnek az a lényege, hogy nem 
a levegőt melegíti át, hanem az alatta 
lévő tárgyakat. Nyáron hűtési üzem-
módban nem hideg levegőt fújunk be, 
hanem a vasbeton födémet hűtjük, ez-
által olyan érzésünk támad, mintha egy 
hűvös templomban lennénk.

Cégüknek igen jó hírneve van a kör-
nyéken és a szakmában. Lesz folyta-
tás?

– Természetesen. Dunakeszin a 
meglévő geotermikus épület mellett 
épül az ikertestvére, ezt az épületet 
időn ősszel átadjuk a lakóknak. Ezen-
kívül a Szent Erzsébet Óvoda építé-
sében is részt veszünk, amely szintén 

ezt a fűtési rendszert használja majd. 
A Káposztásmegyeri lakótelepen kez-
désképpen 11 db panel épület távhő 
leválasztásán dolgozunk, az ott lakók 
minket választottak a saját független 
geotermikus fűtési rendszerük terve-
zéséhez és kivitelezéséhez. Ezenkívül 
Budán közvetlenül a vár mellett kez-
dünk építeni egy 15 lakásos exkluzív 
társasházat. 

Terveikről korábban azt írta a szak-
sajtó, hogy 5-Let-ből ötös. Ma már a 
geotermikus fűtéssel és hűtéssel ellátott 
lakásban élők véleményét hallva méltán 
mondjuk, hogy ötletből és megvalósí-
tásból egyaránt ötös. S Elek Istvánék 
biztosra mentek, bizonyság erre, hogy 
az általuk épített geotermikus Duna-
parti épület 5-ik emeletén alakították ki 
cégük 230 nm-es irodáját. Azt hiszem 
ennél nagyobb garancialevelet nem ál-
líthatnának ki munkájukról…

5-LET KFT

2120 DUNAKESZI, BARÁTSÁG ÚT 4/A
TEL. 06 27 633-500,  06 30 45-45-905

WWW.5-LET.HU

(Folytatás a 2. oldalról)
A beruházás eredményeképpen 

az intézmény a modern kor digitá-
lis vívmányainak felhasználásával 
teszi majd gyorsabbá, korszerűbbé 

és színvonalasabbá az egészségügyi 
ellátást. A megújuló intézmény nagy 
hangsúlyt fektet a komplex akadály-
mentesítésre is.

„Nagy siker, hogy a beruházást – a 

tudatos városfejlesztés eredményeként 
– uniós támogatással tudjuk megvaló-
sítani. A pályázaton nyert összegnek 
köszönhetően lakosonként több mint 
harmincezer forintot tudunk más 

területek fejlesztésére fordítani. Fej-
lődni folyamatosan kell, ha a modern 
körülményekhez igazodó várost aka-
runk építeni” – nyilatkozta Dr. Dietz 
Ferenc, a város polgármestere.

700 millió forint uniós forrás Szentendre
egészségügyi központjának fejlesztésére

• Pilismaróton  ártér-mentes üdülőövezetben 1200 m2-es 
telken faház eladó. Iá.: 7,5 Mft.      Tel.: 06-70/328-5169

Szerkesztőségünk felkereste dr. Bánki Attila ügyvédet és ingatlanforgalmi 
szakjogászt dunakeszi irodájában, hogy legyen segítséggel a Tisztelt Olvasóknak 
milyen szempontokat vegyenek fi gyelembe, amennyiben gazdasági társaságtól, 
kivitelezés alatt álló új építésű társasházi lakást kívánnak vásárolni.

Dunakeszi Duna-parti domboldalán magasodik az a négyemeletes, teraszos kialakítású épületegyüttes, melynek lakói 
a kőhajításnyira kanyargó Duna aranyló víztükrében csodálhatják meg a Pilisi hegyek mögött lenyugvó Nap fényeit. A 
csodálatos természeti környezet, a szinte egyedülálló helyi adottságokkal - kétszáz méteres körzetben található üzletekkel, 
postával, orvosi rendelővel, gyógyszertárral, óvodával, iskolával, bankfi ókokkal – társulva minden feltételt biztosít a kel-
lemes élethez... 

Elek István Dr. Bánki Attila
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Hő szi vat  tyú al kal ma zá sá val ér he tő el az el ter-
jedt fű té si mód sze rek kö zül a leg ki sebb kör-
nye ze ti ter he lés. A meg ol dás ro ha mo san ter-
jed a skan di náv or szá gok ban, Né met or szág-
ban, míg itt hon az ELMŰ-ÉMÁSZ cso port jár 
élen a tech no ló gia nép sze rű sí té sé ben. A vál la-
lat cso port a hő szi vat  tyús fű té si rend szert 
vá lasz tók szá má ra kü lö nö sen ked ve ző GEO 
ta ri fá val kí nál ja a mű köd te tés hez szük sé ges 
elekt ro mos ára mot.

A hő szi vat  tyús fű té si rend sze rek elekt ro-
mos ener gia igé nye jó val ala cso nyabb min-
den más, vil lany ára mot hasz ná ló fű té si 
meg ol dás nál. Mű köd te té sük höz ki zá ró lag 
elekt ro mos áram ra van szük ség, fos  szi lis 
tü ze lő anyag ra (pél dá ul fá ra, szén re vagy 
föld gáz ra) nincs. Nem bo csá ta nak ki füs töt, 
sem más ká ros anya got. A rend szer a fű tés 
mel lett akár 55 °C-os me leg víz elő ál lí tá sá ra 
is al kal mas.

A hőszivattyús rendszerek a környezeti – jel-
lemzően a talajban jelen lévő hőt hasznosít-
ják. Gazdaságosságuk kulcsa, hogy a környe-
zetben meglévő hőmérséklet-különbségek-
ből képesek kinyerni a fűtéshez szükséges 

energia tekintélyes részét, akár 75%-át. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a fűtés és hűtés, 
illetve melegvíz előállítás teljes energia-
szükségletének mindössze 1/4-ét kell veze-
tékes árammal fedezni, a többi – azaz a tel-
jes energiaigény akár 3/4 része – Földünk 
ingyenes hőenergiája. A legtöbb hőszivaty-
tyú a talaj és a levegő hőmérséklete közötti 
különbséget használja ki, de pusztán a leve-
gőből is – még télen is – kinyerhető a meg-
felelő mennyiségű hőenergia.

KI EGYEN SÚ LYO ZOTT ENERGIA-MIX 
GEO ÁRAM TA RI FÁ VAL

A kör nye zet ba rát fű té si mód sze rek ter je dé se 
több szem pont ból is kö zös ér dek, a fo gyasz tó 
szá má ra el sőd le ges előnyt je len te nek az ala-
csony üze mel te té si – az az té len fű té si, nyá ri 
idő szak ban hű té si – költ sé gek, il let ve az, hogy 
nem szen  nye zi kör nye ze te le ve gő jét füst tel, 
vagy más drasz ti kus mó don.

Ipar ági szem pont ból azért nagy je len tő sé gű a 
hő szi vat  tyús tech no ló gia, mert ki egyen sú-
lyoz za a la kos sá gi ener gia hasz ná la tot: ott, 
ahol az nem szük sé ges vagy egy ál ta lán nem 
el ér he tő, vil la mos áram mal vált ja ki a föld gáz 
hasz ná la tát. Az ELMŰ-ÉMÁSZ tár sa ság cso-
port el ső sor ban a fosszi lis tü ze lő anyag ok 
hasz ná la tá hoz kap cso ló dó ká ros anyag-ki bo-

csá tás csök ke né sét, az ener gia tu da to sabb 
fo gyasz tói szem lé let mód és ma ga tar tás ter je-
dé sét vár ja az új tech no ló gi á tól. Az áram szol-
gál ta tó a GEO ta ri fát – a tech no ló gia ma gyar-
or szá gi el ter je dé sét tá mo ga tan dó – ki fe je zet-
ten a hő szi vat  tyús be ren de zé sek ked ve ző árú 
áram el lá tás ára dol goz ta ki. Az ilyen rend szert 
üze mel te tő ELMŰ-ÉMÁSZ fo gyasz tók a GEO 
ta ri fá val vé te le zett – ki zá ró lag a hő szi vat  tyús 
fű té si rend szer üze mel te té sé re hasz nál ha tó 
– ára mot a nor mál ta ri fá jú elekt ro mos ener-
gia árá nál 35%-kal ol csób ban kap hat ják. 

A hő szi vat  tyú cse kély áram fel hasz ná lá sá-
nak és a ked ve ző árú GEO ta ri fá nak kö szön-
he tő en gya kor la ti lag ma ez a pi a con el ér he-
tő leg ala cso nyabb üze mel te té si költ sé gű 
fű té si rend szer.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ vál la lat cso port – az áram-
szol gál ta tók kö zül el ső ként és egye dü li-
ként – nem csak a GEO ta ri fá val tá mo gat ja 
a kör nye zet ba rát meg ol dá sok ter je dé sét, 
de sze mély re sza bott ta nács adás sal se gít a 
tech no ló gia meg is me ré sé ben, az egyé ni 
ter vek meg fo gal ma zá sá ban is. Az ér dek lő-
dők bő sé ges in for má ci ó hoz jut hat nak a 
tár sa ság Ener gia Pont ja i ban, il let ve a 
www.energiapersely.hu hon la pon is, ahol 
online energiatanácsadással is áll nak ügy-
fe le ik ren del ke zé sé re. (x)

GEO TARIFA A LEGHATÉKONYABB FŰTÉSI MÓDOT VÁLASZTÓKNAK

A FŰTÉSHEZ SZÜKSÉGES 
ENERGIAMENNYISÉG 75%-A 
KINYERHETŐ A KÖRNYEZETBŐL



Kazinczy Ferenc, a XIX. szá-
zadi kultúra kimagasló alakja 
250 évvel ezelőtt, 1789. október 
27-én született. Eszménye az 
úgynevezett klasszicista nyelvi 
és stílusideál, ennek megvaló-
sításáért küzdött. Széleskörű 
levelezése során kapcsolatot tar-
tott a korabeli magyar irodalom 
minden számottevő képviselőjé-
vel. Neve összeforrt a nyelvújítás 
mozgalmával, melynek vezére 
volt. Születésének évfordulója 
alkalmából a 2009. évet Kazin-
czy-évvé nyilvánította a minisz-
ter.

Vácott több szervezet is össze-
fogott, hogy méltóképpen ünne-
pelhessük meg ezt az évfordulót. 
A közművelődési intézmények 
mellett A Magyar Nyelv Bará-
tainak Egyesülete is több ren-
dezvény megszervezését vállalta 
magára.

Az első előadást az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskolával kö-
zösen rendezi meg április 21-én 
14 órakor, melyen dr. Kovács Er-
zsébet, az Apor Vilmos Katolikus 
Főiskola rektorhelyettese szól az 
általános iskolai anyanyelvi ne-
velésről. Erre elsősorban az alsó 
tagozatos pedagógusokat és a 
magyar szakos tanárokat várjuk.

Másnap, 22-én 18 órakor a 
Credo-házban dr. Minya Károly a 
Nyíregyházi Főiskola tanára tart 
előadást Magyarítás és nyelvújí-
tás napjainkban címmel.

Nagy érdeklődéssel várjuk a 

városunkban már többször meg-
fordult dr. Balázs Gézát, az ELTE 
Mai Magyar Nyelvi Tanszékének 
vezetőjét a Madách Imre Műve-
lődési Központban május 13-án 
17 órára. Az ő előadásának címe: 
A Magyar nép nyelvi humora. 

Egyesületünk tavaszi prog-
ramját a Magyar Nyelvtudomá-
nyi Társaság elnökének, Kiss 
Jenő akadémikusnak előadása 
zárja, amely a Gondolatok a mai 
nyelv helyzetéről címet viseli. 
Ezt a rendezvényt a Curiában 
tartjuk május 29-én 16 órakor.

Ezeken a rendezvényeken 
kívül egyelőre még csak kettő-
ről van biztos tudomásunk. Az 
egyiket a Katona Lajos Városi 
Könyvtár szervezi április 15-én. 
Kovács Dénes főiskolai tanár 
Kazinczy munkásságát méltat-
ja, valószínűleg az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskolán. 

Kiemelkedő esemény lesz a 
május 23-i Kazinczy-emléktúra. 
Ezen a napon érkeznek hozzánk 
azoknak a településeknek közép-
iskolás diákjai, ahol Kazinczy is 
megfordult. Kazinczy 1831-ben 
Vácot is meglátogatta. Látoga-
tást tett a püspöknél, felkereste 
a székesegyházat és a siketnéma 
iskolát is. A Vácra érkező diá-
kokhoz csatlakozik városunkból 
egy középiskolás diák, aki a cso-
porttal folytatja a túrát.

A Kazinczy-év rendezvényei 
ősszel folytatódnak. Az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskola és a 

Váci Múzeum Egyesület is vál-
lal egy-egy előadást. A Magyar 
Nyelv Barátainak Egyesülete pe-
dig két előadáson kívül kirándu-

lást is tervez Széphalomra, ahol 
tavaly április 23-án nyílt meg a 
Magyar Nyelv Múzeuma.

DÓRA ZOLTÁN
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Halhatatlan dallam
Magyar Miklós festő - és Vincze József szobrászművész kiállítása

Vincze József szobrászművész 
és Magyar Miklós festőművész al-
kotásaiból nyílt kiállítás a MIMK 
Emeleti Galériában, március 27-
én. A „Halhatatlan dallam” címet 
viselő, Váci Tavaszi Fesztivál ke-
retében megrendezett kiállítást 
M. Garami Mária, a Nagymarosi 
Képzőművészeti Egyesület elnö-
ke nyitotta meg.

A kiállítás tárgya a zene, me-
lyet a két különböző műfajban 
alkotó, eltérő habitusú művész 

más-más nézőpontból és más-
más összefüggésben világít meg. 
Magyar Miklós fotórealizmus 
felé hajló, élénk színvilágú fest-
ményei jobbára a zenei élet halha-
tatlan alakjainak állítanak emlék-
művet: Jimi Hendrixtől kezdve 
Carlos Santana-n át Pavarottiig. 
A képek pikantériája a valóság 

és a fi kció sajátos vegyítéséből 
fakad; a művész életre keltett 
fi guráit előszeretettel helyezi 
számukra idegen környezetbe, 
idegen szereplők közé, ezáltal 
saját értelmezése szerint írva át 
az eredeti történeteket. Az egyik 
legizgalmasabb – Miles Davis 
szólója a Kandinszkij-fi gurákkal 
teli tunéziai éjszakában c. – alko-
táson időt és teret áthidalva foly-
nak egymásba a különböző idősí-
kok és kultúrkörök. A vásznon a 

látszólag önkényes összevissza-
ságban elhelyezett fi gurák pár-
beszédbe elegyednek egymással, 
sajátos dialógust hoznak létre. A 
Kandinszkij-i ihletettségű motí-
vumok mellett ősi maszkokra és 
leletekre emlékeztető fi gurákra 
bukkanunk: ősrégi és új szimbó-
lumokra, melyek az eltelt időtől 

függetlenül megőrizték frisses-
ségüket. Hasonló képzeletbeli 
utazásra hív a szürreális foganta-
tású Transzszilvániai boogie sár-
ga cápával c. festmény, jelezve a 
művészet és az általa közvetített 
üzenetek földrajzi távolságokat 
áthidaló hatóerejét.

Vincze József elvontabb alko-
tásain a megidézett társművészet 
kevésbé közvetlenül jelentkezik; 
helyette szimbólumokon keresz-
tül, áttételesen, mintegy távoli 
ihletforrás bújik meg a sok-sok 
elmélkedést sejtető művek mö-
gött. Alakjai, bronzba öntött 
formái gyakran nyúlnak vissza 
többezeréves mítoszokhoz, re-
gékhez, a magyarság őstörténete-
ihez. A művész kedvelt, mitikus 
alakja a szabadságot vagy más ér-
telmezés szerint a lelket jelképe-
ző madár és a csodás Főnix, mely 

átértelmeződik Vincze József al-
kotásain, s ezúttal a szárnyalás, a 
földtől való elrugaszkodás helyett 
inkább a megkötöttség hordozó-
ja lesz. Az aprólékos műgonddal 
megformázott szobrok, kisplasz-
tikák néhol fölkeltik a mozgás 
képzetét, és különös kibernetikus 

szobrokra emlékeztetnek, ám a 
művek többsége a dinamizmus 
helyett inkább a mozgás hiányára 
utal. Ily módon a rögzítettséget, a 
lefojtottságot, a dermedt mozdu-
latlanságot mintázó, kőbezárt fi -
gurák inkább a hallhatatlanságot 
jelképezik, a címben ígért halha-
tatlanság helyett. 

A kiállítás április 30-ig megte-
kinthető.

MACZKAY ZSAKLIN

FOTÓ: CSERVENÁK PÉTER

Vác is készül a Kazinczy-évfordulóra

2600 Vác, Széchenyi utca 4-6.

Tel.: (27)-511-203, (27)-511-242

2120 Dunakeszi, Casalgrande tér 4.

Tel.: (27)-542-720, (27)-542-721

Vincze József szobrászművész

Magyar Miklós festőművész alkotásáról beszél
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Bevezetés-Átvezetés-Kivezetés 
Sándor György rendhagyó könyvbemutatója

Kárpát-Haza Temploma                                                                                                                    
Alapkő-letétel

Egy különleges pálya 45 
évének különleges foglalata a 
három egymásba játszó, tipog-
ráfi ailag is összehangolt kötet, 
mely a 2008-as Könyvhétre je-
lent meg, a váci Arcus Kiadó 
gondozásában. Egy öntörvé-
nyű gondolkodó-humoralista 
világlátásának összegzése: 
személyes élettörténet, versek 
és előadói estek mozaikdarab-
jai, tiszteletadás az elődöknek, 
irodalom, fi lozófi a és színház, 
valamint magasságok és mély-
ségek között balanszírozó, 
olykor fájdalmasan őszinte, 
„sándorgyuris”humor- minden 
mennyiségben. A könyvbemu-
tató előtt beszélgettünk Sándor 
Györggyel, aki életműve elis-
meréseként a Magyar Köztársa-
ság Középkeresztjét vehette át, 
március 15-én.

– Meséljen egy kicsit a könyv 
keletkezéstörténetéről.

– A Centrál Kávéházban meg-
ismerkedtem Mesterházy (mys) 
Sándorral, aki Karácsonyra 
megajándékozott engem egy kis 
alakú, vajsárga, merített papír-
ból készült könyvvel. A kötet 
(amiről később megtudtam, hogy 
összesen hét példányban jelent 
meg) emlékkönyvre hasonlított; 
Sándor vastag, zöld tussal japá-
ni verseket írt bele – gyönyörű 
kézírással. Én ekkortájt épp egy 
köztes állapotban voltam, kö-
zeledett a 70. életévem, s úgy 
éreztem, megajándékozhatnám 
magamat valami hasonlóval. El-
kezdtem hát lejegyezni azokat a 
sorokat, melyek a 45 éves pálya-
futásom alatt valamiért különö-
sen sokat jelentettek nekem. Mi-
vel ezeket a sorokat kiragadtam 
az eredeti összefüggéseikből, 
(egy-egy magánszámból, zárt 

rendszerből), az egymás mel-
lettiségük, és az egymással való 
ütközésük kapcsán egy különös 
másfajtaság jött létre. Mivel ere-
detileg magamnak írtam, s nem 
gondoltam kiadásra, nem műkö-
dött az öncenzúra, a papír pedig 
türelmes. Így lett a végletekig 
absztrakt, abszurd és szürreáli-

san elvont a szöveg, ami mögött 
egyszer mégis csak megjelent 
a potenciális olvasó. Az Arcus 
Kiadó igazgatója, Dömény Csa-
ba ugyanis fölvetette, mi lenne, 
ha kiadnánk a könyvet? Így szü-
letett meg a Kivezetés a szépiro-
dalomból, amit másik két kötet 
követett. Egy csöppet tartottam 
tőle, hogy a könyv – amit kőkor-
szaki módon, villanyírógéppel 
pötyögtem be, elveszti a szemé-
lyességét, ha nyomdába kerül, 
de az Arcusnak szerencsére si-
került megőrizni a tüzet, a ham-
vasságot.

– Hogy duzzadt három köte-
tessé a kiadvány?

– A személyes oka az volt, 
hogy az eredetileg egykötetes-
re tervezett könyvet a kedve-
semnek, Juditnak ajánlottam, ő 

viszont úgy látta, hogy a felesé-
gemnek – aki két éve ment el – 
szintén „jár” egy könyv, hiszen 
az egészet mellette írtam. A Be-
vezetés egy személyes színházba 
c. kötet magját a tizenvalahány 
önálló estem szövege adja, azok 
a számok, amik megélnek pa-
píron is. Színpadon elhangzott 
darabok; tematikusan rendezett 
csokrok-bokrok. Az Átvezetés 
egy másik könyvbe, létérzésbe 
és örömbe c. kötetben szintén 
szerepelnek korábban előadott 
számok, de ezek mellé bevet-
tünk még egy szabálytalan ön-
életrajzot, valamint rólam szóló 
írásokat: kritikákat, dedikáci-
ókat, személyes leveleket: Ör-
kénytől és Pilinszkytől kezdve 
Weöres Sándorig és Eszterházy 
Péterig, vagy Alfonzótól kezdve 
Kellér Dezsőig és Huszárikig. A 
másik ok a Kivezetés elvontsá-
ga. Ennek szertelen- nehézségét 
oldja a másik két, közérthetőbb 
kötet.

– A kuriózumnak számító, 
fantasztikus fotóanyag külön ér-
deme a könyveknek.

– A fotók zömében egy má-
sik öntörvényű társművésznek, 
Burger Barnának a munkái; 
akinek az egyetlen bűne, hogy 
túl jó a fényképezőgépe, ezért 
a cseppet sem előnyös képeken 
az összes szarkaláb és porózus 
kiüt. Amúgy valóban, máshol 
nem látható képek szerepelnek 
az írások mellett.

– Személyesen hol láthatják 
Önt az olvasók?

– A Budapesti Kamara Szín-
házban jelenleg is megy a két 
évvel ezelőtt kezdett 

– A semmittudás Egyeteme; 
ott minden bizonnyal. 

MACZKAY ZSAKLIN

Az építés fővédnöke, Dr. Mádl 
Dalma Asszony, aki jelenlétével 
és felemelő köszöntő beszédével 
is megtisztelte az alapkőletételt. 

Az ünnepélyes műsort, Bőzsöny 
Ferenc nyugalmazott főbemondó 
vezényelte le.

A vendégek közül sokan már 
kora reggel óta elkezdték az alap-
ásást, favágást, kalákában.  A 
dolgos kezek munkája után, egy 
rövid sajtótájékoztatóra került 
sor, bikafalvi Máthé László ve-
zetésével. A Himnusz eléneklése 

után Bánffy György szavalatait 
hallhattuk, a tőle megszokott, 
igen szívhez szóló előadásban. 
Verőce polgármesterének rövid 
megnyitó beszéde után, az ünne-
pélyes alapkőletételre került sor, 
majdan Mátrai Benedek r.k. plé-
bános és Márkus Gábor ref. lel-

kész felszentelte az alapkövet. Dr. 
Beer Miklós r.k. püspök és Csuka 
Tamás nyugalmazott ref. tábori 
püspök lelki gondolatait követve, 
Lovász Irén különlegesen csengő 
énekhangjában merülhettünk el 
mindannyian. 

Reményik Sándor és Vass 
Albert verseit hallgatva, derűs 
nyugalom szállt az egybegyűl-
tekre és a szomorú szemekben is 
megcsillant a remény.  Cselényi 
László, a DUNA TV elnöké-
nek rövid köszöntőjét követően, 

Sinkovits Vitay András lélekeme-
lő tolmácsolásában hallhattuk 
Somogyvári Gyula, Magyar Mi-
atyánk című versét.

A Szózat és a Székely himnusz 
közös eléneklése után, Bethlen 
Farkas, Verőce polgármestere 
megköszönte az áldozatos mun-

kát, az elszántságot, hitet és bi-
zodalmat, amit a sok száz ember 
jelenléte, önfeláldozó társadalmi 
munkája is bizonyított. Az ün-
nepély véget ért, ám az emberek 
nem mentek haza, egy nagyon 
kedves és családias szeretetven-
dégséggel kedveskedett a pol-
gármester és a rendezvény többi 
segítője, támogatója a vendégse-
regnek.  Gulyáságyúban főtt mar-
hapörkölt, ropogós sütemények és 
a zamatos házi pálinkák voltak a 
teríték fénypontjai. 

Egy igazán nemes kezdemé-
nyezés tanúi lehettek mindazok, 
akik ellátogatottak a verőcei Lósi-
völgybe ezen a szép derűs napon, 
tegyék meg önök is bármikor, a 
domb és a rajta nyugvó templom 
alapkő mindenkit szeretettel vár 
eztán is.

FRENYÓ KRISZTINA

Sándor György humoralista közel félévszázados pályafutását fogja egybe a Bevezetés-Átvezetés-
Kivezetés c. hármaskönyv, melynek bemutatójára a Váci Tavaszi Fesztivál keretében került sor, már-
cius 26-án, a Madách Imre Művelődési Központban.Szép tavaszi napra ébredt Verőce, s mindazon sok ember, aki ellátogatott március 21-én a Lósi-

völgybe, hogy részese legyen egy magasztos kezdeményezésnek. Bethlen Farkas, Verőce polgármes-
tere eddig is igen sokat tett a falu épüléséért és a magyarságért, ám most egy újszerű és rendhagyó 
ötlettel állt elő: Templomot épít, templomot az ő Istenének, azaz mindannyiunk Istenének. A cél, hogy 
minden magyar ember, felekezet és hovatartozás nélkül fohászkodhasson hazánk feltámadásáért, a 
szeretet erejével és békében ezen a nyugalmat árasztó dombon. A magyar zászló már büszkén lenge-
dezik a hegytetőn, ahol sok önként vállalkozó ember áldozatos munkájának gyümölcseként hittel és 
bizodalommal, jó reménység szerint felépül majd a Kárpát-Haza Temploma. 

Bethlen Farkas
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Hétköznap délelőtt van, a váci 
Remete étteremben készülődnek 
a nyitásra. Amikor belépek, min-
denki mosolyog, s míg a tulajdo-
nos úrra várok, négyen négyszer 
kínálnak, kávéval, süteménnyel.

Meglep a természetes kedves-
ség, megérint a személyzet köz-
vetlensége, egyfajta egészséges 
bájjal vesznek körül. Mindenki 
szorgalmasan végzi a dolgát, a 
pince különös hangulata magával 
ragad, az asztalokon gyönyörű, 
frissen vasalt abroszok díszeleg-
nek és a vázákban viruló rózsák 
mindenütt. Úgy érzem, ez az étte-
rem, méltán kapta meg a nemrég 
átadott Rozmaring Díjat, amely a 
virágos városokért környezet és a 
kiemelkedő gasztronómia egysé-
gének a díja. 

Ambrus Tibor, az étterem tu-
lajdonosa, –  ő az aki mindenhol 
jelen van ami Vác mozgalmas éle-
tével összefügg, neves események 
segítője, támogatását többek élve-
zik, nem véletlenül választották 
meg Vác díszpolgárává – meg-
érkezik a piacról frissen vásárolt 
fi nomságokkal és elkezdünk be-
szélgetni a gőzölgő kávé mellett. 

– Hogyan fogadta a Rozmaring 
Díj érkezését?

– Kilenc régióra van osztva az 
ország, évente összesen kilenc 
díjat adnak ki, a környékünkön 
ránk esett a választás, és a többi 
díjazottat is látva, ez óriási meg-
tiszteltetés. Teljes meglepetés-
ként ért bennünket a hír, fogal-
munk sem volt arról, hogy mi is 
jelöltek lennénk erre a díjazásra.  
Olyan ez, mint amikor Mátyás 

Király álruhában elment körül-
nézni, hozzánk is eljött valaki 
és gondolom jól érezte magát és 
megelégedetten távozott étter-
münkből, nem is tudjuk azóta 
sem, ki volt ez az álruhás ember. 
A Rozmaring Díjra visszatérve, 
aki itt járt azt láthatta, hogy ná-
lunk mindennap friss élő virág 
van az asztalon télen-nyáron, és 
a kiszolgálásnál ügyelünk arra 
mindannyian, hogy itt minden a 

vendégért és a vendégről szóljon.  
Az étlapunk nem kicsi és nem túl 
nagy, hiszen az éttermünk, erede-
ti török pice lévén, nem alkalmas 
bővítésre, ám nem is szeretnénk 
terjeszkedni. Próbálunk a meglé-
vő adottságokkal jól gazdálkodni, 
jóízű és ízlésesen tálalt étkeket 
felszolgálni egy normál ár-érték 
arányt tartani és magunkat adni 
mindenkor.

– Mióta működik ez az étterem, 
honnan az ötlet, hogy egy pincét 
eredeti miliőjében megőrizve, 
valami olyasmit adjanak az em-
bereknek, amiért már-már messzi 
földről is csodájára járnak a Re-
mete Pincének? Mi a titok?

– Ötödik éve működünk, 

negyvenkét éve tevékenykedünk 
feleségemmel együtt a vendég-
látóiparban. Hosszú és mozgal-
mas évek állnak mögöttünk, egy 
nagy étteremmel a múltban, túl 
rendezvényeken és izgalmakon, 
több okból kifolyólag úgy dön-
töttünk, kisebb volumenű vál-
lalkozásba fogunk. Nem tudunk 
leállni, nyugdíj kiegészítésnek 
és a mozgásban maradásnak ez 
tökéletes hely. Vácot egy remete 

alapította, a városban sok minden 
a templomokról, székesegyhá-
zakról szól, így találónak éreztük 
a Remete elnevezést.  A párom 
az, aki a háttérben rengeteg mun-
kát végez, akinek a keze nyoma 
látszik az étterem minden szegle-
tében, ő gondoskodik a napi friss 
virágokról, a díszítő elemekről, a 
kertünkről, amely tavasztól késő 
őszig gyönyörű virágos pompá-
ban várja a szabadban fogyasz-
tó vendégeinket. Mondhatni, ő 
a dekoratőrünk és hálistennek 
semmilyen külső segítségre nincs 
szükség a lakberendezés, és a 
harmónia megteremtéséhez, hi-
szen feleségem páratlan ízléssel 
gondoskodik a külsőről, belsőről 

egyaránt. Van egy teóriánk, még-
pedig, hogy csak olyan étel jöhet 
ki a konyhából, amit a mi szaká-
csunk nyugodt szívvel elfogyaszt 
és bár mindenhol, így nálunk is 

előfordulhatnak hiányosságok és 
nem mindig sikerül minden olyan 
fl ottul, ahogy szeretnénk. Abban 
az esetben, ha észrevesszük, hogy 
hibáztunk, semmiképp nem jöhet 
ki a vendég asztalához az az étel, 

akkor bizony a kukában végzi, 
és újra készül a következő. A tö-
kéletességre törekszünk minden 
erőnkkel.

– Fantasztikus csapattal büsz-
kélkedhet a személyzetet illetőleg, 
itt aztán mindenki érti a dolgát és 
nagy az összhang. Régóta dolgoz-
nak együtt? Fontosnak érzi, hogy 
csapatmunka legyen a vendéglá-
tás önöknél?

– Gyakorlatilag a nyitás óta 
ugyanazon személyzettel dol-
gozunk. A háttérben volt némi 
váltás, ám nagyrészt mindenki 
itt van a kezdetektől. Jóval fi a-
talabbak, mint mi, ám nagyon 
jó munkaerők, értik és érzik a 
vendéglátás csínját-bínját, szeret-
nek itt lenni és ez nagyon fontos! 
Családias a légkör, jó a hangulat, 
s ez a vendégekre is kihat. Nem 
jellemző a nagyobb konfl iktus, a 
személyzeten belüli furkálódás 
pedig elképzelhetetlen. Sokan 
járnak hozzánk hálaistennek, 
szeretik az étkeinket, dicsérik a 
kiszolgálást, mi sem bizonyítja 

ezt jobban, hogy évről évre visz-
szatérő vendégeink vannak, akik 
hoznak magukkal újabb vendége-
ket és mi ennek nagyon örülünk. 
Amíg tudunk, erőnkkel és szí-
vünkkel azon vagyunk, hogy aki 
ide betér, jól érezze magát nálunk 
és jóllakottan, kedves emlékekkel 
térjen haza. 

Hosszasan üldögéltem az ódon 
falakkal körülvett varázslatos pin-
cében. Ambrus úr szerénységét és 
kedvességét látva, a személyzet 
mosolygós sürgés-forgását tapasz-
talva és a viruló rózsákban gyö-
nyörködve számomra egyáltalán 
nem kétséges, hogy ez a hely meg-
marad egy ritka gyöngyszemnek 
és csillogni fog, amíg ilyen embe-
rek tevékenykednek benne. 

FRENYÓ KRISZTINA

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Húsz év pólói
Bíró György kiállítása a Görög templomban

Egyre közelebb Önhöz
Vácon nyitotta meg legújabb fi ókját az UniCredit Bank

Megtelt a váci Fő-tér március 
28-án, szombaton délután, ami-
kor megnyílt Bíró György kör-
nyezetvédelmi szaktanácsadó, a 
város korábbi környezetvédelmi 
vezetőjének póló kiállítása. Ne-

véhez számos program fűződik, 
többek között a Fut a Vác és a Mi-
kulásfutás is. A tárlat megnyitója 
előtt fellépet Bódi László, Cipő, a 
Republic együttes tagja, valamint 
fergeteges táncbemutatókat is lát-
hatott a közönség, Cseresznyék 
Dávid és Zsigmond Emőke, és a 
Dancer Shadows tánccsoport elő-
adásában. Fiatalok mutatták be az 
Amóczi Janka divattervező által a 
mai stílusra átalakított pólókat. 

Az ünnepélyes megnyitóra a 
Görög templom udvarában ke-
rült sor, ahol Kis Bernadett a váci 
Tragor Ignác Múzeum munka-
társa fogadta a vendégeket, majd 

Bíró György köszöntötte a jelen-
lévőket. 

– Én vagyok a világ legboldo-
gabb embere. Amit nem is nehéz 
elhinni, hiszen húsz éve vagyok 
ebben a városban, ami magába 
fogadott. Ez a húsz év elég volt 
ahhoz, hogy valami maradandót 
alkossak. Mindenképp maradan-
dót, ha mást nem egy pólóban és 
üzenetében – mondta.

Dr. Beer Miklós váci megyés-
püspök és Bódi László, Cipő nyi-
tották meg a kiállítást. 

– Nagyon örülök, hogy Bíró 
György a barátai közé fogadott. 
Ennek az is a bizonyítéka, hogy 
amióta ismét itt élek Vácon, ha 
bármilyen rendezvényre hívott, 
mentem – mondta a püspök és 
tovább adta a szót Cipőnek, aki 

frappánsan csak annyit mondott: 
ezennel megnyitom a kiállítást.

A tárlat április 26-ig, hétfő 
kivételével 10 és 18 óra között 
tekinthető meg a Görög templom-
ban. 

FURUCZ ANITA

A fi óknyitás kapcsán Fodor Mi-
hállyal, a váci új UniCredit bankfi -
ók igazgatójával beszélgettünk.

– Örülünk, hogy Vácon is fi ókot 
nyitottunk. 2008 végére országos 
hálózatunk folyamatos bővítésé-
nek köszönhetően fi ókjaink száma 
elérte a 115-öt. Természetesen ta-
pasztaljuk, hogy az internetes és 
telefonos bankolás napról napra 
népszerűbbé válik, tudjuk azonban 
azt is, hogy partnereinknek nagyon 
fontos a rendszeres személyes kap-
csolattartás.

– A magyar UniCredit Bank az 
UniCredit Csoport része. Mit érde-
mes tudni ez utóbbiról?

– Az UniCredit Csoport bölcsője 
ott ringott, ahonnan Európa újkori 
pénzügyi fejlődése elindult. Év-
százados lombard-bajor-osztrák 
pénzügyi hagyományok gazdagít-
ják csoportunk múltját, s a jelenben 
is a kontinens egyik meghatározó 
bankcsoportja vagyunk. Nem csak 
Olaszországban, Németország-
ban és Ausztriában tartozik az 
UniCredit a vezető pénzügyi házak 
közé, hanem azt külön is érdemes 
tudni, hogy Közép- és Kelet-Euró-
pában nagy előnnyel piacvezetők 
vagyunk. Több mint 4000 fi ók,
83 000 munkatárs, 28 millió ma-
gán- és vállalati ügyfél a régi-
ónkban – ezek a tavalyi számok 
magukért beszélnek. Szakmai 
munkánkat elismerések is igazol-
ják, csak példaképp említem, hogy 
2007-ben az angol The Banker 
tekintélyes pénzügyi szaklap az 
UniCreditnek ítélte „Az év bankja” 
Közép- és Kelet-Európában díjat. 
Idehaza pedig tavaly kaptuk meg 
a Superbrands címet, és a rangos 
hazai „Az év bankja” versenyen is 
győztünk kétéves rugalmas betéti 

termékünkkel „Az év lakossági 
megtakarítási terméke 2008” kate-
góriában.

– Hogyan profi tálhatnak a nem-
zetközi háttérből a magyar ügyfe-
lek?

– Kézzelfogható előny, hogy 
amikor a család a horvát tenger-
partra utazik vagy kiugrik Bécsbe, 
Pozsonyba, de akár Isztambulba, 
akkor ügyfeleink UniCredit betéti 
bankkártyájukkal – a partnerkár-
tyát kivéve – díjmentesen tudnak 
készpénzt felvenni az UniCredit-
bankautomatákból. Ez a nem kevés 
spórolást eredményező szolgáltatás 
természetesen a vállalkozások szá-
mára is kedvező. Honlapunkon, a 
www.unicreditbank.hu címen pon-
tosan felsoroljuk, hogy hazánkban 
hol, ezen túl pedig melyik 17 továb-
bi országban élhetnek ügyfeleink 
ezzel az ingyenes lehetőséggel. A 
magyar turisták leggyakoribb úti 
céljai ott szerepelnek a listán.

Természetesen vállalati ügy-
feleinknek is nemzetközi válasz-
tékú és színvonalú szolgáltatá-
sokat kínálunk. Szakértelmünk, 
partnerségünk segít a hazai és az 
uniós lehetőségek kihasználásá-
ban ugyanúgy, mint a nemzetközi 
pénzügyletek gyors és zavartalan 
lebonyolításában. Az éppen indu-
ló helyi vállalkozások és a fejlő-
désüket tovább folytatók egyaránt 
igényeiknek megfelelő kínálattal 
találkoznak bankunkban.

– A váci fi ók milyen termékek-
kel, szolgáltatásokkal várja az 
UniCredit Bank jelenlegi és leendő 
ügyfeleit?

– Széles körű pénzügyi szol-

gáltatásokat kínálunk – a szám-
lanyitástól a befektetéseken át a 
projektfi nanszírozásig. Nagy hang-
súlyt fektetünk a magas színvonalú 
kiszolgálásra, és folyamatosan, ru-
galmasan alkalmazkodunk a válto-
zó piachoz és az ügyfelek egyéni 
igényeihez. Meggyőződésünk, 
hogy csak akkor tudunk növekedni 
és sikeresek lenni, ha munkatársa-
ink jó szakemberek, és ha szolgál-
tatásainkat az ügyfelek könnyen, 
kényelmesen és közvetlenül elérik. 
Egyik legfontosabb célunk, hogy 
ügyfél-elégedettség szempontjából 
a hazai piac vezető bankjává vál-
junk.

– Hol és milyen időpontokban 
várja az ügyfeleket az új UniCredit 
bankfi ók?

– Kollégáimmal együtt szép és 
kényelmes környezetben, színvo-
nalas kiszolgálással fogadjuk nem-
csak ügyfeleinket, hanem az érdek-
lődőket is a Szent István tér 4. szám 

alatt található fi ókunkban hétfôn 
8-17, keddtől csütörtökig 8-16, pén-
teken pedig 8-15 óra között. Hon-
lapunkon, a www.unicreditbank.
hu címen, illetve a 06-40/50-40-50 
számú, helyi tarifával hívható szá-
munkon is kaphatnak tájékoztatást 
az érdeklődők. Abban is biztos 
vagyok, hogy ajánlatainkból az 
ügyfeleink sokat profi tálnak majd. 
Akcióinkra tehát mindig érdemes 
lesz odafi gyelni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
WWW.UNICREDITBANK.HU

TELEFON: 06-40/50-40-50
(X)

P
Ó

L
Ó

K
I Á

L
L

Í T
Á

S
2

0
0

9 BESTOF

1990

2009 márciusától új bankfi ókban várja és szolgálja ki váci ügyfelei pénzügyi igényeit az UniCredit 
Bank. A pénzintézet fi ókhálózatában mind a lakossági, mind a vállalati, vállalkozói ügyfelek gyorsan 
és kényelmesen intézhetik banki ügyeiket.

„Rozmaringos Remete Pince”
Egy igazán jó hely, ahová érdemes betérni

Fodor Mihály fi ókvezető

Tágas ügyféltér fogadja az üzleti partnereket



A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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Megközelítés kérdése az egész. 
Az empatikus, csapathoz lojális 
hozzáállás szerint az együttes az 
utóbbi öt bajnokság hasonló sza-

kaszában még soha nem szerzett 
ennyi pontot, a megszerezhető 
mennyiség 39%-át. Hazai kör-
nyezetben pedig több alkalommal 
is kellemes meglepetést szerzett 
szurkolóinak.

A fanyalgók szerint viszont 
a korábbi évekhez képest meg-
gyengült mezőnyben botrányos, 
hogy csak azt a két csapatot si-
került megelőzni, amely a Vác 
kivételével valamennyi ellenfelé-
től oda-vissza kikapott. Az meg 
szinte agylobot okoz a drukkerek 
számára, hogy a sereghajtó ki-
vételével valamennyi riválistól 

vereséget szenvedtek a váciak 
idegenben.

A tudósítónak nem tiszte igaz-
ságot szolgáltatni a két megkö-

zelítés jogosságában, csupán 
felidézheti összefoglalásképpen: 
miként is alakult ki ez az ered-
mény. A legfontosabb menet 
közbeni változás a 12. fordulót 
követő edzőcsere volt. A nehe-
zebb sorsolású őszi idény után 
– itt mindössze hat pontot szer-
zett a VNKSE – még egy mér-
kőzést kapott Kenyeres József, 
majd következett Nyári József, 
aki tíz összecsapáson 11 pon-
tot „gyűjtetett” tanítványaival. 
A szakember csere  – no meg a 
kedvezőbb menetrend – játék-
ban, hozzáállásban és eredmé-

nyességben előrelépést hozott. 
Sajnos, a közvetlen riválisok is 
képesek voltak bravúros pont-
szerzésre, így már menetközben 
is – az érdekelteken kívül – csak 
az örök optimisták bíztak a célok 
elérésében. 

Akik gyakran látnak kézilabda 
mérkőzést, tapasztalhatják, hogy 
a sportágban nagy szerepe van 
a szerencsének és a bíráskodás-
nak. Az is világos azonban, hogy 
mindkettő hosszú távon (mond-
juk az alapszakasz 22 meccsén) 
kiegyenlítődik. Ezért ezek előtér-
be helyezésével nem sok minden 
magyarázható. Az anyagi lehető-
ségekkel és – ami ezzel szorosan 
összefügg – a játékosok teljesít-
ményével viszont igen. A Vác az 
egyik legszerényebb körülmé-
nyek között készülő klub. (Ha 
hinni lehet a híreszteléseknek és 
a nagy terveknek, ősszel ez Né-
meth András szerepvállalásával 
alapvetően javulhat – a szerk.) 
Játékosállománya is szűk, a baj-
nokságot 8-9 meghatározó kézi-
labdázónak kell végiggürcölnie. 
Ezekkel együtt azonban hangsú-
lyozni kell, hogy a csapat az el-
ért eredménynél, teljesítménynél 
többre hivatott! A legdühítőbb, 
hogy egy, nagy tudást és tehet-
séget nem is feltételező játék-
elemben buktak nagyot a lányok: 
a védekezésben. Ez bizony több 
alkalommal minősíthetetlen volt 
és az ebbéli fejlődés elmaradása 
esetén akár gondjai is lehetnek a 
rájátszásban az együttesnek.

KERESZTURI GYULA

Az alsóházba szorulva
A problémák ellenére a szurkolók többet vártak

Egy nehéz nap éjszakája
Befejeződött a női NB I-es kézilabda bajnokság alapszakasza. A Váci NKSE elmaradva a várakozá-

soktól csak a 10. helyet szerezte meg, így a rájátszásban a kiesés elleni csatákban, a 9-12. helyet eldöntő 
mérkőzéseken lép pályára.

A hangulatos gödi kávézó népes közönsége régi kedves barátként üdvözölte a napbarnított, kicsat-
tanó erőben lévő, háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltánt, aki néhány napja érkezett haza a 
magyar kajak-kenu válogatottal egy spanyolországi edzőtáborból. A népszerű Kamera, hisz ki ne tud-
ná, hogy a magyar sport egyik legnagyobb büszkeségét ifjú kora óta így becézik, ideális körülmények 
között alapozhatott három hétig Sevillában. Az egykori csapattárs, a háromszoros olimpiai bajnok, 
Storcz Botond vette át a kapitányi rudat a pekingi játékok után a magyar kajak-kenu válogatott hajó-
ján. Az új kapitány érkezésével egy új korszak vette kezdetét, melyben Zoli bizonyítani szeretné, hogy 
állja a versenyt a feltörekvő fi atalokkal …

– Sevillában csak előre, Lon-
don felé tekintettél, vagy néha 
még bevillant Peking is?  

– Sokat gondolkodtam ezen, 
melynek az lett a konklúziója, 
hogy csak akkor lehetek sikeres 
a Sevillában induló új olimpiai 
ciklusban, ha a múlt sikereiből 
és vereségeiből tanulok. Nem ta-
gadom, nem volt könnyű feldol-
gozni, hogy K2-ben 1000 méte-
ren Kucsera Gabival mi voltunk 
a szám legnagyobb favoritjai, és 
végül még a dobogóra sem áll-
hattunk fel. 

– Mi a legnagyobb tanulság?
– Bölcsebben, taktikusabban 

kell versenyezni. Pekingben is a 
megszokott ritmusban eveztünk, 
mindent ugyanúgy csináltunk, 
mint az olimpia előtt Szegeden, 
de ezúttal 750 méternél nem volt 
visszaút a holtpontról. Pedig azo-
nos volt a részidőnk, ugyanúgy 
fújt a szél, a páratartalom is 88 
százalékos volt. Sőt még a „meg-
szokott halál közeli állapotot is” 
éreztük, amiből mi nagyon jól tu-
dunk robbantani, de Kínában ez 
csak egy pillanatnyi holtpont volt. 
Onnan csak lefelé volt... Képtele-
nek voltunk újerőre kapni. 

– A riválisok pedig már a háta-
toknál lihegtek. Leblokkolt ben-
neteket az erős győzni akarás?

– Az nem tud nyerni, akiben 
nincs elszántság, tűz, akit nem 
hajtja a siker mámorító élménye. 
Boldogságot, örömet akartunk 
szerezni szurkolóinknak, önma-
gunknak. Ez űzi, hajtja az em-
bert! Aki kint volt Szegeden, és 
testközelből megérintette 30 ezer 
ember szeretete, az soha nem fe-
lejti el ezt a csodálatos élményt. 
Pekingben ezt szerettük volna 
meghálálni. A mi taktikánk min-
dig az volt, hogy elindultunk a 
megszokott utazó sebességünk-
kel, a táv felénél utolértük a jól 
rajtolókat, az utolsó negyedben 
pedig elmentünk mellettük. 
Ezért vívtunk látványos verse-
nyeket a németekkel, a dánok-
kal, akik a többiekkel együtt 
felismerték, hogy ez számukra 
milyen veszéllyel jár. Taktikát 
váltottak. 

- Ezúttal nekünk jutott a kese-
rű pirula… 

– Számomra különösen fá-
jó nap volt. A többiek busszal 
mentek vissza a szálláshelyre, 
ünnepeltek. Én gyalog tettem 
meg a két kilométeres utat, va-
lamennyire letisztultak bennem 

a történtek, de nagyon rossz éj-
szakám volt. Nem bírtam alud-
ni, egy nehéz napnál, csak az 
éjszaka volt kegyetlenebb. Ilyen 
lelkiállapotban ültünk másnap 
hajóba a K2 500 méteren. Sze-
geden legyőztük a 7 éve veretlen 
német egységet, de már akkor is 
azt nyilatkoztam e lap hasábjain, 
hogy az olimpiára újra jobbak 
lesznek. S lám mi történt, ők sem 
tudtak nyerni, egy olyan spanyol 
páros győzött, amelyik először 
indult ebben a számban. Ezen a 
távon is éremesélyesként utaz-
tunk az olimpiára. A negyedik 
helyen végeztünk, ami az előző 
napi pokoljárás után nagyon szép 
teljesítmény volt. Örültem neki, 
jól mentünk, mindent kiadtam 
magamból. 

– Az említett interjúban azt 
mondtad, két érmet szeretnél, de 
egyet feltétlenül, hogy társad-
nak, Kucsera Gábornak is legyen 
olimpiai érme. Nem sikerült, ho-
gyan tudtátok feldolgozni?

– Nagyon szerettem volna, ha 
Kucsi is felállhatott volna dobo-
gó valamelyik fokára. Nem sike-
rült. A mai napig nem tette túl 
magát ezen, ez látszik rajta. Nem 
szívesen beszél az olimpiáról. 
Még nem mertem megnézni a 
döntőkről készült videofelvétele-
ket. Csak odáig jutottam el, hogy 
a fotókat megnézzem. Gábor a 
képeket sem tudja megnézni. 
Mind a ketten másképpen éljük 
meg a történteket…

– Ez az oka, hogy szétültetek?
– Nem. Szóba sem került, hi-

szen ketten ültünk a hajóban, 
ugyanazt éreztük a rajt előtt, mint 
a verseny után. A barátságunk 
megmaradt. Az újságból tudtam 
meg, hogy az edzőnk döntött így. 
Kár érte, mert ez a páros a pekin-
gi teljesítményénél többre képes. 
Bár utólag úgy gondolom, hogy 
jó döntés volt, de azt is érzem, 
hogy visszafogunk még találni 
egymáshoz. Kell egy kis szünet, 
egy kis feltöltődés. Univerzá-
lis páros voltunk… szerettünk 
együtt dolgozni…

– Addig is bizonyítani kell. Ki-
vel szállsz egy hajóba? 

– Ezt ma még nem lehet tudni, 
mivel Storcz Botond, akivel há-
rom olimpiai bajnokságot nyer-
tem, új szisztéma szerint válo-
gat. Az új rendszer lényege, hogy 
mindenkinek meg kell mutatni, 
hogy mire képes egyéniben. Má-
jusban lesz a rangsoroló verseny, 
az eredmények alapján állítja 
össze a csapatokat Botond.  

– Hogy érzed, mennyire vagy 
erős?

– Legalább annyira, mint tavaly, 
majd meglátjuk, hogy ez mire lesz 

elég. Azt tudom, hogy elindulok az 
500 és az 1000 méteren is. Dobo-
gós vagy negyedik hellyel nagyon 
elégedett leszek, jó helyem lesz a 
csapatban. Harmincegy évesen is 
az motivál, hogy mindkét szám-
ban helytálljak. 

– Zoli, a kérdés megkerülhe-
tetlen, hol a határ? Emlékszem, 
hogy az olimpia előtt mennyire 
megviselt Kolonics Gyuri tra-
gédiája. Napjaink szomorú híre, 
hogy a jégkorongozó Ocskay 
Gábor személyében ismét elment 
egy kiváló sportember. Te ma-
gad mondtad, hogy emberfeletti 
munkát végeztek, „halál közeli” 
állapotban eveztek… London 
nagyon messze van, óriási a küz-
delem a csapatba kerülésért, a 
feltörekvő fi atalok a nagy bajno-

kot akarják legyőzni. A sikernek 
nagy ára van…

– Ezért nem akarok már min-
denáron nyerni, hanem „csak” 
sportemberhez méltóan helyt-
állni.  Mindennap eszembe jut 
Kolonics Gyuri, még mindig 
itt van velem… Tudod, az a baj, 
hogy nincs határ, nincs vég. Nem 
érzed, hogy mikor kell visszavo-
nulni. Szegény Ocskay Gábor is 
az amerikaiak ellen akart még 
játszani. Ez volt a vágya, ez moti-
válta. Sport, a győzni akarás a vé-
rünkben van. Én is sokat gondo-
lok arra, hogy talán vissza kellene 
vonulni, de nem tudom megtenni. 
Ha abbahagyod a sportolást, a 
versenyzést, üres lesz az életed. 
Mit tudsz kezdeni a sport nélkül? 
Nagyon magas a mérce, és nehéz 
ezt mindennap átugrani, de úgy 
vagyok vele, ha ma kibírom, ak-
kor holnap is ki fogom… legalább 
is ebben bízom.

– A pekingi olimpia előtt kajak 
királyként, az ötkarikás játé-
kok legnagyobb magyar arany-
esélyeseként szerette az egész 
ország a Kammerer-Kucsera 
párost. A várva várt újabb siker 
elmaradt. A barátok, a segítőtár-
sak megmaradtak? 

– Ez érdekes kérdés. Számom-
ra, a legnagyobb meglepetést az 
okozta, hogy majdnem annyi 
gratulációt kaptam, mint amikor 
megnyertem a harmadik olim-
piai bajnoki címet. Az iwiw-en 
sok száz levelet kaptam isme-
rősöktől, barátoktól, ismeretlen 
sportrajongóktól. Sok levelet 
és SMS-t elmentettem, azóta is 
őrzöm őket. Az egyik bíztató 
mondat naponta eszembe jut: 
„Nem az az erős, aki üt, hanem 
aki állja!”  Jól esett, erőt ad az 
újrakezdéshez, ez visz előre, ez 
mondatja velem, hogy nem sza-
bad abbahagyni…

 VETÉSI IMRE

A kevés örömteli pillanat egyike: a Fehérép FKC elleni hazai bravúr

• Parkettás vállal hagyományos-, 
szalag,- laminált padlólerakást, csi-
szolást, lakkozást, javítást.
T:06-70-505-1177
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
belső dekorációs munkák, gipszkar-
ton falak és álmennyezetek építése, 
stb.
T.: 06-30-386-4456
• Veszélyes fák kivágása 
alpintechnikával, kosaras daruval. 
Elszállítás megoldható.  Tel.:06-27-
337-353, 06-30-463-4070 
• Költöztetés a hétvégén is! Fuvaro-
zás, igény szerint rutinos rakodók-
kal. Tüzelő, homok, sóder, termő-
föld szállítás billenős gépkocsival. 
Állandóan hívható telefonszámok:
27-337-353, 06-30-623-1481
 • Festés, mázolás, tapétázás bú-
tormozgatással, fóliatakarással akár 
azonnali kezdéssel! T.: 06-20-442-
9570, 06-1-369-6674
• Gödi üzletembe virágkötőt felve-
szek. Tel.: 06-20/237-5292
• Frekventált helyen lévő gödi szép-
ségszalonba vállalkozói igazolvány-
nyal rendelkező kozmetikust és 
fodrászt keresek.
Tel.: 06-20/971-0203
• 43  nm-es,  gázkonvektoros, erké-
lyes, ízlésesen felújított, tehermentes 
téglalakás tulajdonostól eladó Vác-
Deákváron. 
Irányár: 11,7 millió Ft
T: 06-20-333-01-03

APRÓHIRDETÉSEK

A tények:
A Váci NKSE a lejátszott 22 mérkőzésből 8 győzelemmel, 1 döntetlennel és 13 vereséggel 17 pontot 

gyűjtve a 12 csapatos mezőny 10. helyén zárt. A mögötte már kieső helyen található pécsieket 13 egy-
séggel előzte meg, míg a már középmezőnybe sorolt Nyíradonytól két ponttal marad el. A váciak gól-
különbsége: 599-643. (A meccsátlag: 27,2-29,2) Hazai pályán hat siker és egy pontosztozkodás mellett 
háromszor kapott ki. Idegenben egyetlen árva diadal (a Vasas ellenében) mellett tíz zakó sorakozik. Az 
egyetlen vendégként szerzett győzelem (32-20) különbsége volt a mieink legbiztosabban megnyert mecs-
cse. A legnagyobb vereség ennél eggyel nagyobb különbségű volt, az viszont két alkalommal is. A hazai 
nézőszámban lényeges változás nincs, a korábbi tapasztalatok szerint viszont a rájátszásra már keveseb-
ben lesznek kíváncsiak. A játékosok közül a legeredményesebb Veszeli Judit volt 109 góllal, őt Orbán 
Adrienn követi 107-tel, majd Ábrahám Szilvia 91-el. Ők hárman minden bajnokin betaláltak a kapuba. 
Az alapszakasz során a két edző összesen 19 játékost nevezett be a találkozókra.

BÉRBEADÓ
Dunakeszinél, az M2-es mellett reklámtáblák bérelhetők:

06-30/342-8032

Ismerkedés Sevillával

Kammerer Zoli: Ilyen „szálkás” lettem
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Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu

12 Dunakanyar Régió XI. évfolyam 7. szám
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