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Nem enyhül a politikai ellentét  
a váci képviselők között

Dr. Székely Tamás egészségügyi 
miniszter Vácra látogatott

Az elmúlt hetekben még arról szóltak a hírek, hogy 718 millió forint hiány van Vác város formálódó költ-
ségvetésében, ám a februári 24-ei testületi ülésen sikerült „eltüntetni” a mínuszt. Az előterjesztés tár-
gyalása során számos módosító javaslat érkezett, melynek végeredményeként 23 millió forintos tarta-
lékkal fogadták el a képviselők Vác költségvetését. A képviselő-testületi döntések − köztük a 100 %-os 
önkormányzati tulajdonban lévő Elektro Szignál Kft. új ügyvezető igazgatója megválasztásának − poli-
tikai hátteréről az MSZP városi szervezete képviseletében, Dr. Bóth János polgármester, és Dr. Jakab Zol-
tán, frakcióvezető-helyettes sajtótájékoztatón számolt be. A Jobboldali Összefogás frakcióvezetői sajtó-
tájékoztatón jelentették be, hogy nem hajlandóak reagálni a baloldal „mocskolódásaira”.

Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter csütör-
tök délután Dr. Jakab Zoltán főorvos meghívásá-
ra Vácra látogatott, ahol részt vett egy lakossági 
tájékoztatón. A minisztert a Madách Imre Mű-
velődési Központban a szocialisták országgyű-
lési képviselőjelöltje mellett Bábiné Szottfried 
Gabriella, Sződliget polgármestere és Pető Ti-
bor, a Fidesz váci elnöke várta. A helyi ellenzé-
ki politikusok és polgármesterek a szaktárca ve-
zetőjének címzett petícióban a váci Jávorszky 
Ödön Kórház rossz gazdasági helyzetére kíván-
ták felhívni a figyelmét. Mint azt e lap hasábja-
in külön megírtuk, a petíciót, Bábiné Szottfried 
Gabriella, a Fidesz-KDNP országgyűlési képvi-
selőjelöltje adta át Dr. Székely Tamás miniszter-
nek, akitől hatékony intézkedéseket kértek. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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műszaki  szerszám  áruházunk  ajánlata

MAKITA EGYEDI AJÁNLAT: LXT600 Li-Ion 18V 3,0Ah Gépszett 
Minden csomagban ajándék sporttáska, lámpa!
BHP451RFE Fúró-csavarbehajtógép+BSS160RFE akkus 
körfűrész+BJR181RFE akkus orrfűrész + BTD140RFE akkus 
ütve-csavarbehajtógép+BGA452RFE akkus sarokcsiszológép 
+BML185 akkus lámpa    Szett ára: 232.299.-Ft

SPECIAL EDITION! EGYEDI LIMITÁLT KIADÁS!
GA5030KSP2 Sarokcsiszológép 720W/125mm 
Fémkofferben Ajándék sapka,vágó ás tisztítótárcsa készlet, 
gyémántvágótárcsa! 
Szett ára:19.900.-Ft

HR4002 Fúró-vésőkalapács 1.050W 6,2Joule, 6,6kg SDS-Max 
szerszámbefogás
Praktikus kofferben most ajándék BMR100 Makita rádióval!
Szett ára:129.900.-Ft

ÚJ GÉP A MAKITÁNÁL!
HP1640 Ütvefúrógép 680W 13mm 
fogaskoszorús tokmány,
Bevezető ár:18.900.-Ft

6271DWALE Akkus Fúró-csavarozógép 30NM! 12V/2,0Ah 
2db Ni-Cd akkumulátor, akkus lámpa
AJÁNDÉK 100 db.-os SZERSZÁMKÉSZLET!
Kiemelt ajánlat: 43.900.-Ft (ajándék értéke 14.000.-Ft)

A feltüntetett árak bruttó, áfás árak! Kizárólag a készlet erejéig, 
vagy legkésőbb 2010. 03. 31.-ig érvényes!

A fórum vendégét – melyen a miniszter társasá-
gában részt vett Dr. Bóth János polgármester, or-
szággyűlési képviselő is – Dr. Jakab Zoltán mutat-
ta be a hallgatóságnak, melynek soraiban a civil ér-
deklődők mellett több háziorvos is helyet foglalt. A 
helyi szocialisták egészségpolitikusa a bevezetőben 
elmondta, hogy azért hívták meg a szakminisztert, 
mert − mint az OEP korábbi főigazgatója − jól isme-
ri az egészségügy finanszírozási hátterét is. 

Dr. Székely Tamás előadása elején kihangsúlyoz-
ta, hogy noha jól ismeri a súlyponti kórházat és első 
számú vezetőjét, ám kizárólag országos folyamatok-
ról, trendekről kíván nyilatkozni. A magyar egész-
ségügy általános helyzetét elemezve megjegyezte, 
hogy a 2007-es kórházi struktúraváltás a váci in-
tézményt – véleménye szerint – kevésbé érintette, 
mint az ország egyéb kórházait. Dr. Székely Tamás 
állítását számokkal is bizonyította a váciaknak, hi-
szen a 499 ágyszámból körülbelül 10%-os csökken-
tés történt, miközben az országban kb. 60 ezer ak-
tív ágyból maradt 40 ezer. „A váci kórházat szeren-
csére nem érintette olyan súlyosan a leépítés. A kró-
nikus és a járóbeteg kapacitások változatlanok ma-
radtak.” 

A szaktárca vezetője jónak tartja a 2006-ban meg-
hozott gyógyszer-gazdaságossági törvényt, mert a 
társadalombiztosító és a betegek számára egyaránt 
megtakarításokat eredményez. Az intézkedések-
nek köszönhetően a beteg választhatja az olcsóbb, 
ám gyógyító hatásában semmivel gyengébb készít-
ményt is, melyet jó néhány példa bemutatásával tá-
masztott alá.   

A miniszter előadásában fontos célként jelölte 
meg, hogy hazánkban mielőbb bevezetésre kerüljön 
az euro. Ám ehhez – mint mondta − az államháztar-
tás hiányát 3% körüli szinten kell stabilizálni, csök-
kenteni kell a közkiadásokat. – A célszám elérésé-
hez az egészségügy területéről is forrást kell elvon-

ni, amely magával hozta a megszorító intézkedések 
bevezetését is – utalt a nehézségekre. 

A magyar egészségügy gondjai azonosak a világ 
országaiban érzékelhető folyamatokkal, melyek kö-
zül a miniszter az egyik legsúlyosabbnak nevezte: 
miközben nő az átlagéletkor, csökken a munkaképes 
lakosság, ezért csökken a járulékfizetők száma is. „...
Az átlagéletkor növekedésével olyan betegségek ke-
rülnek elő, amit korábban nem éltek meg az emberek. 
A technológia iszonyúan drágul, ezért az egyenlet-
nek a két oldala úgy néz ki, hogy kevesebb járulékból 
kéne több és jobb szolgáltatást biztosítani. Ez az első 
olyan kérdés, amit valahogyan kezelni kéne.” – vilá-
gított rá a problémára Dr. Székely Tamás. Az est fo-
lyamán szó esett a kórházak jövőjéről, a gyógyszer-
árak alakulásáról. A társadalombiztosítás bevételi és 
kiadási oldala között tátongó szakadékról, a házior-
vosi ellátórendszer megerősítéséről is.

A közel kétórás fórum végén több résztvevő a 
gyógyszerárakról, az orvos-beteg kapcsolatról, a 
várólisták hosszúságáról fejtette ki véleményét és 
fogalmazta meg válaszra váró észrevételeit.

V. I.

Dr. Székely Tamás egészségügyi 
miniszter Vácra látogatott Államtitkári gratuláció

(Folytatás az 1. oldalról) Az esemény rangjához méltó-
an, Vác Város Polgármesteri Hi-
vatalának dísztermében ünnepé-
lyes keretek között írták alá a váci 
Főtér – Főutca program folytatá-
sát garantáló megállapodást. A 
barokk főtér felújítását követően 
márciusban megkezdődik a bel-
város, a Széchenyi utca rehabi-
litációja, melynek munkálataira 
700 millió forint vissza nem térí-

tendő támogatást nyert a váci ön-
kormányzat. A program folytatá-
sát megerősítő megállapodás alá-
írásánál jelen volt Varju László, a 
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium államtitkára.  

Az ünnepi aktuson jelenlévő 
érdeklődőket – köztük a városi 
képviselő-testület mindkét poli-
tikai oldalát reprezentáló képvi-
selőket -, a sikeres pályázati pro-
jekt előkészítésében résztvevő 

szakembereket, a sajtóképviselőit 
Dr. Bóth János polgármester, or-
szággyűlési képviselő köszöntöt-
te. A város első embere megnyi-
tó beszédében elismeréssel szólt 
a nyertes pályázatot előkészítők 
tevékenységéről, a várost irányí-
tó vezetők és a képviselő-testü-
let együttműködéséről, a minden 
részletre kiterjedő szakmai mun-
káról.

Huszár Richárd, a Pro Régió 
Ügynökség irodavezetője is gra-
tulált a váci önkormányzat si-
keréhez, majd rövid áttekintést 
adott az ország különböző régiói-
ban megvalósuló projektekről. 

Varju László a váciak sikerén 
keresztül elemezte az országban 
pályázati forrásból megvalósuló 
fejlesztéseket és beruházásokat, 
melyek száma meghaladja az ez-
ret. Az államtitkár gratulált a vá-

ciak összefogásához, az újabb pá-
lyázati támogatás elnyeréséhez.

A váci Főtér-Főutca felújításá-
nak folytatásáról szóló megállapo-
dást Huszár Richárd és Dr. Bóth 
János látta el kézjegyével. A meg-
állapodást a város polgármestere 
Imre Zsolt projektmenedzsernek 
adta át, aki az állófogadáson mon-
dott pohárköszöntőjében az össze-
fogás jelentőségét hangsúlyozta. 

Vác 700 milliót nyert a Széchenyi utca és a belváros felújítására

A petíciót Bábiné Szottfried 
Gabriella (Fidesz-KDNP), Sződ-
li get polgár mestere, Markó Jó-
zsef (Fidesz-KDNP-Vállal ko zók 
Pártja), Göd város polgármeste-
re, Pető Tibor, a Fidesz váci szer-
vezetének elnöke, Moys Csa-
ba, a Nemzeti Fórum váci szer-
vezetének elnöke, valamint Áfra 
Tamás, a KDNP váci szerveze-
tének elnöke írta alá. A petíciót 
Bábiné Szottfried Gabriella, a Fi-
desz-KDNP országgyűlési kép-
viselőjelöltje adta át csütörtök 
este a Madách Imre Művelődé-
si Központban, a városi szocia-
listák rendezvényére érkező Szé-
kely Tamás miniszternek, aki ezt 
követően nyilatkozott a helyi és 
az országos sajtó képviselőinek. 

A dokumentumban egyebek 
mellett az áll, hogy a váci kórház 
az elmúlt nyolc év felelőtlen gaz-
dálkodása miatt mára csőd köze-
li helyzetbe jutott, s még a nem-
régiben kirendelt önkormányzati 
biztos tevékenysége sem garan-
tálja az intézmény további élet-
képes működését. Az aláírók sze-
rint félő, hogy a pályázaton már 
elnyert rekonstrukciós forrás fel-
használása is veszélybe kerülhet.

Dr. Erős András, a váci kórház 

főigazgatója a petícióban foglal-
takra még csütörtökön úgy rea-
gált, hogy a 60 napon túli, több 
mint 100 milliós kifizetetlen 
számlák miatt kirendelt önkor-
mányzati biztos ténykedésének 
köszönhetően a csőd közeli hely-
zet már nem áll fenn, s az sem 
igaz, hogy a nem sürgős műtétek 
rendre elmaradnának. Kiemel-
te: a rekonstrukcióhoz elnyert 
források semmiképp sem kerül-
hetnek veszélybe, a kivitelező 
tendereztetése épp most folyik. 

Székely Tamás az MTI-nek 
nyilatkozva pénteken azt mond-

ta: úgy gondolja, hogy mivel a 
váci kórház fogadja a környező 
településeken élőket is, ezen ön-
kormányzatoknak is hozzá kelle-
ne járulniuk az intézmény fenn-
tartásához − adta hírül a minisz-
ter nyilatkozatát a TelePress. A 
tárcavezető − aki véleményét 
írásban is eljuttatja a petíciót alá-
író polgármestereknek − javasol-
ta azt is, hogy az uniós forráshoz 
szükséges önkormányzati önrész 
vállalásához is társuljanak be a 
kritikát megfogalmazó helyha-
tóságok.

A szerk.

Ellenzéki petíció az  
egészségügyi miniszternek

Székely Tamás: „A váci kórház fenntartásához hozzá kellene já-
rulniuk a környező településeknek is"
Székely Tamás egészségügyi miniszter szerint a váci kórház fenntartásához a környező települések ön-
kormányzatainak is hozzá kellene járulniuk. Erről a tárcavezető pénteken beszélt annak kapcsán, hogy 
csütörtökön petíciót vett át, amelyben helyi ellenzéki politikusok és polgármesterek a váci Jávorszky 
Ödön Kórház rossz gazdasági helyzetére kívánták felhívni a figyelmét, intézkedéseket kérve tőle. 

A támogatási szerződés aláírásával indulhat a belváros felújítása

Bábiné Szottfried Gabriella adta át a petíciót a miniszternek

Megszépül a belváros is
A projekt teljes költsége 977 millió 
779 ezer forint, a támogatási intenzi-
tás 71,59 % - tudtuk meg Imre Zsolt 
projektmenedzsertől, aki elmondta, 
hogy három éves – széles körű la-
kossági, tulajdonosi és közműegyez-
tetést is magába foglaló - előkészítő 
munkát követően 2010. március 1-től 
2011. augusztus 31-ig tart a felújítás.

A megvalósítás során teljesen meg-
újul az Eszterházy utca, míg a Katona 
Lajos utca és a Liszt Ferenc sétány 
egy része is új köntöst kap. A Fürdő 
utcában két önkormányzati tulajdo-
nú vendéglátóhelyet modernizálják. 
A főtér keleti oldalán a Széchenyi utca 
a dr. Csányi László körútig, a Görgey 
utca a Posta parkig, valamint a Szé-
chenyi utcához kapcsolódó Testvérvá-
rosi és Diák közök újulnak meg.

Az utcák felújításánál mindenhol 
kicserélik az érintett közműveket és 
az utcákat olyan burkolatokkal lát-
ják el, amely minőségében megfelel 
a mai kor igényeinek és burkolatmin-
tájában illeszkedik az utca hangula-
tához. A járdák és a gépkocsi utak 
szintje, ahol lehet, egy szintre kerül. 
Az egész érintett területen forgalom-
csillapító berendezéseket helyeznek 
el. A közvilágítást új kandeláberek és 
a házfalakra szerelt falikarok bizto-
sítják majd. 
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Az egészséges jövőért!

dr. Jakab Zoltándr. Jakab Zoltándr. Jakab Zoltán

1962. április 26-án születtem Vácott, egy kis váci 
mun kás családban. Alap− és középfokú iskoláimat 
szülőhelyemen végeztem. Korábban egyetlen poli-
tikai pártnak sem voltam tagja.

Feleségemmel, két − 18 és 14 éves − fiúgyerme-
kemmel jelenleg is Vácott élünk.

1988-2000-ig a város első osztályú labdarúgó baj-
nokcsapatának orvosa voltam, jelenleg az első vo-
nalban szereplő férfi kézilabda csapatnál végzek ha-
sonló feladatokat.

Általános orvosi diplomámat a budapesti Semmel-
weis Orvostudományi Egyetemen 1986-ban szerez-
tem. Baleseti szakorvosi képesítésemet 1993-ban 
kaptam meg. Több éves kemény szakmai gyakor-
lat mellett, 2005-től posztgraduális képzés révén a 
Miskolci Egyetem Állam− és Jogtudományi Kar Jogi 
szakokleveles orvosi diplomájával is rendelkezem.

Baleseti sebészként jelenleg főorvosi beosztás-
ban a váci Jávorszky Ödön Kórházban dolgozom. 
Orvosi szakmai múltam immár 23 évre tekint vissza.

Szüleimtől hozott baloldali elkötelezettségem a 
rendszerváltás után 2003-ban az MSZP tagjai közé 
hívott. Az MSZP Váci Szervezet Elnökségében 
2004-től alelnöki feladatokat láttam el, részt vállalva 
a pártszervezet arculatának alakításában.

2007 januárjától az MSZP Pest megye 2. számú 
választókerületi társulás elnöke vagyok, egyéni or-
szággyűlési képviselőjelöltként a megyei listán 9. 
helyen szerepelek.

A 2006-os önkormányzati választások alkalmával 
MSZP listán kerültem Vác Város Képviselő testüle-
tének tagjai sorába, ahol 2009. július 9-ig az Egész-
ségügyi Bizottság elnöki tisztét töltöttem be. Rend-
szeresen részt veszek a baloldal helyi politikájának 
megjelenítésében, karakterének formálásában.

TISZTElT  VÁlASZTóPolGÁr!
Dr. Jakab Zoltán vagyok, a Magyar Szocialista Párt ország-
gyűlési képviselő-jelöltje Pest megye 2. választókerületében. 
Választásokra készül az ország, hetek óta tart a kampány. 
Az Önök támogatásának hála, a törvényben előírt ajánló-
szelvény-mennyiség többszörösét sikerült már eddig is ösz-
szegyűjtenem. Ha még eddig nem tette meg, az elkövetke-
ző időszakban is kifejezheti szimpátiáját felém, és leadhatja 
ajánlását a megfelelő helyeken. Ezúton szeretném támogatá-
sukat megköszönni, melyet – megválasztásom esetén − ke-
mény munkával, emberközpontú politikával fogok meghá-
lálni, végig szem előtt tartva az Önök érdekeit. 

Amennyiben még nem tudja, hogy kit tisztel meg bizal-
mával április 11-én, arra kérem Önt, hogy ismerje meg a 
pártok jelöltjeit és programjait, és legjobb belátása szerint 
adja le voksát. Én azt tudom ígérni, hogy programomat 
maradéktalanul megvalósítom, és folytatom a megkezdett 
modernizációt a választókerületben. Meggyőződésem, 
hogy mindenkinek jár az európai színvonalú egészségügyi 
ellátás, a rendezett közösségi közlekedés, a sportolás örö-
me, illetve biztos megélhetést jelentő munkahely. Többek 
között ezekhez kérek mandátumot Önöktől, tisztelt válasz-
tópolgároktól. 

Egy valami biztos: ezúttal nem szabad otthon marad-
ni, mert Magyarország jövőjéről, gyermekeink és unoká-
ink sorsáról döntünk!

Találkozzunk április 11-én!

Tisztelettel:
Dr. Jakab Zoltán

az MSZP országgyűlési képviselő-jelöltje

Az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv Társadalmi Megúju-
lás Operatív Program támoga-
tási rendszerében a TÁMOP-
2.2.3/B-09-1 jelű pályázaton a „A 
szak− és felnőttképzés struktúrá-
jának átalakítása – TISZK rend-
szer fejlesztése a közép-magyar-
országi régióban” elnevezésű pá-
lyázaton 245 millió forintot nyert 
a váci székhelyű Naszály-Galga 
Szakképzés Szervezési Társaság 
Nonprofit Kiemelkedően Köz-
hasznú Kft. 

A pályázati kiírás 2009 őszén 
jelent meg, november 30-ig lehe-

tett benyújtani a pályázatokat, az 
eredményhirdetésre pedig 2010. 
február végén került sor. Az el-
nyert, vissza nem térítendő pályá-
zati támogatás a Naszály-Galga 
TISZK-nél és partnerintézményei 
egy részénél, 3 partneriskolában 
kerül majd felhasználásra. 

A program kötelezően megva-
lósítandó tevékenységei között 
szerepel többek között a hátrá-
nyos helyzetű, az oktatási rend-
szerből lemorzsolódók szakkép-
zésbe történő bevonása és mun-
kavállalói kompetenciáik fejlesz-
tése mellett az önálló tanulás-

ra alkalmas, kompetencia alapú 
tananyagfejlesztés is, de megta-
lálhatóak benne a különféle kép-
zések és továbbképzési progra-
mok kidolgozása, adaptálása, 
megvalósítása a partnerintézmé-
nyek pedagógusai számára is.

A Naszály-Galga TISZK me-
nedzsmentje bízik a program si-
keres lebonyolításában, melynek 
eredményei a tanulóknál és a ké-
sőbbi munkáltatóiknál végzett 
széles körű nyomon követési te-
vékenység, különféle felmérések 
és elemzések elkészítésének út-
ján mérhetőek majd le.

Dr. Jakab Zoltán a szocialista frakció nevében 
mélységes felháborodásuknak adott hangot, ami-
ért csak a testületi ülésen ismerhették meg, hogy 
kit javasolnak a három önkormányzati médiu-
mot irányító Elektro Szignál ügyvezető igazga-
tói posztjára.  Sérelmezte, hogy az előterjesztés-
ben a javasolt jelölt neve helyén csak pontok sze-
repeltek a Jobboldali Összefogás által benyújtott 
sürgősségi indítványban. (Mint ismert, Kegyes 
Zoltán, a korábbi ügyvezető igazgató-főszerkesz-
tő néhány nappal korábban benyújtotta lemondá-

sát, melyet a munkáltatói jogkört ellátó polgár-
mester, Dr. Bóth János tudomásul vett. A szerk.)  
Dr. Jakab Zoltán bejelentette, hogy a szocialista 
frakció nem ért egyet azzal, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő három médium − ES Tv, www.
vac.hu, és a Váci Hírnök című újság − kiadását és 
működtetését irányító Elektro Szignál Kft. ügyve-
zetői igazgatói állást pályázat nélkül töltsék be. A 
döntés következményeként – szerintük – felborul-
hat a médiaegyensúly. A szocialista politikus kije-
lentette: „Mi soha nem kerültük meg a pályázati le-
hetőséget.” 

Dr. Bóth János elöljáróban elmondta, hogy a 718 
millió forintos hiánnyal beterjesztett költségvetést 
a módosító javaslatokkal sikerült egyensúlyba hoz-
ni. A polgármester pozitívumként értékelte, hogy 
mindkét politikai oldal egyetértett abban: a hiányt 
nem hitelfelvétellel kell megszüntetni. Arról viszont 
rendkívül karcosan fogalmazott, hogy az egyen-
súlyba hozott költségvetést további javaslatokkal 23 
millió forintos tartalékkal növelték, melyre – mint 
mondta − még soha nem volt példa. Dr. Bóth Já-
nos szerint a javaslattevőket „politikai megfontolá-
sok vezérelték, akik a takarékosság jegyében meg-
támadták a jövőt, a környezeti nevelést, a kultúrát. 
Ez politikai bunkóság” – kelt ki a polgármester, aki 
tételesen sorolta azokat területetek, melyeket érinte-
nek az elvonások és a létszámleépítések. 

Dr. Bóth János bejelentette, hogy a környezetvé-
delmi irodától 5,5 millió forintot vontak el, a Váci 
Ifjúsági Fúvószenekartól 1 millió forintot, 10 mil-
lió forintot vontak el a külügyi keretből, amely idén 

4 millióból gazdálkodhat. A polgármester szerint 
semmi nem indokolta, hogy a gazdasági hivatal lét-
számát 2 fővel, a művelődési központ és a városi ér-
téktár létszámát pedig 1-1 fővel csökkentsék. 

Jobboldali Összefogás frakció nevében Fördős At-
tila és Tomori Pál ugyancsak sajtótájékoztatón ele-
mezte a város idei költségvetését, melyről az ES TV 
számolt be. A Jobboldali Összefogás Frakció veze-
tői úgy látják, hogy hosszú távú megoldásokra kell 
törekedni és további átgondolt lépésekre van szük-
ség, mert szerintük Vác költségvetése igen labilis.

Fördős Attila és Tomori Pál hangsúlyozta, hogy 
„a Jobboldali Összefogás Frakció komolyan veszi a 
rájuk bízott feladatokat és felelősségteljesen, hosz-
szú távon gondolkodva próbálnak megoldásokat ke-
resni, javaslatokat tenni a város érdekében. A frak-
cióvezető sajnálatosnak nevezte, hogy folyamatos 
hangulatkeltés tanúi lehetnek, ami már „túl van a 
jó ízlés határán.” A költségvetés előkészítésével ösz-
szefüggésben elmondta: javaslataikat, ötleteiket tu-
datosan tartogatták a plenáris ülésre, mert el akar-
ták kerülni, hogy azokat „kiforgassák, hangulatot 
keltsenek velük.” Fördős Attila értékelése szerint: 
„…a költségvetést nagyon kulturáltan, és rendkívül 
konstruktívan vezettük elő. Én azt gondolom, ez az 
a felelősség, amely mindig is jellemző volt a mi ol-
dalunkra és a mi politikánkra.”

Tomori Pál a frakcióvezetőhöz csatlakozva kije-
lentette: „… azokra a mértéktelen mocskolódások-
ra, melyek a baloldalról elhangzanak, nem kívá-
nunk reagálni. Mi ezt a kesztyűt nem vesszük fel. 
Más hangot ígértünk és más hangot is fogunk tarta-
ni. És természetesen képviselni fogjuk a váci polgá-
rok érdekeit.” Az Elektro-Szignál Kft. ügyvezető-
jének kinevezése pályáztatás nélkül is teljesen jog-
szerű volt, mivel a cég gazdasági társaság – mondta, 
majd hozzátette: „Gazdasági társaság esetében lehet 
kiírni pályázatot, de nem kötelező.”

Vetési Imre

Nem enyhül a politikai ellentét  
a váci képviselők között

(Folytatás az 1. oldalról)

Újabb pályázatot nyert  
a Naszály-Galga TISZK

245 millió forint a szak− és felnőttképzés struktúrájának átalakítására

A szak− és felnőttképzés átfogó fejlesztésére, a gazdaság igényeihez rugalmasan alkalmazkodni tudó minő-
ségi szakképzés szerkezetének javítására nyert ismét pályázati úton támogatást a Naszály-Galga TISZK.
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4 XII. évfolyam 5. számDunakanyar Régió

Tudósítások Dunakesziről

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.huDunakanyar Régió

A Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Városi Szervezete szeretettel meghívja 
2010. március 20-án 19 órától 04 óráig tartandó 

JóTÉKoNYSÁGI BÁl-ra, 
amely a József Attila Művelődési Központ Színháztermében 

kerül megrendezésre. 
A bál bevételét a szociálisan rászoruló és a mozgássérült  

gyermekek javára (üdülésükre) fordítjuk. 

MűSor:
Fazekas Mihály Általános Iskola pom-pom csoportja 

Felkészítő tanár: Kundlya Zsófia
Radnóti Miklós Gimnázium társastánc csoportja  

Felkészítő tanár: Kránitz József
Farkas Ferenc Művészeti Iskola musical tánccsoportja 

Felkészítő tanár: Nagyné Szöllősi Márta
Kőrösi Sándor Általános Iskola szülői tánccsoportja  

Felkészítő tanár: Nagyné Szöllősi Márta

A bál fővédnökei:
Kecskeméthy Géza polgármester, Dióssi Csaba alpolgármester

Zenekar: Dimenzió együttes

TÁNC-ToMBolA-SZórAKoZÁS
Gyere szórakozni úgy, hogy közben segítesz!

Belépő ára vacsorával: 5000 Ft.

Az ingyenes gallygyűjtés idén 2010. március 22-én kezdődik, és áp-
rilis 8-án fejeződik be. Minden ingatlan használóját az aktuális idő-
pontról egy héttel előtte a kukára ragasztott címkén értesítünk – tá-
jékoztatta szerkesztőségünket Bauer Márton, a Dunakeszi Közüzemi 
Kft. szállításvezetője.   

A lomtalanítást megelőzően, 2010. április 10-én, szombaton 8 órá-
tól 14 óráig ingyenes elektronikai hulladék és akkumulátorgyűjtés lesz 
két helyszínen. A Közüzemi KFT. Szent István utca 1. szám előtti par-
kolójában és a Barátság úti lakótelepen, az OTP parkolójában.  

Az ingyenes lomtalanítás 2010. április 12-én kezdődik, és egészen 
2010. június 18-ig tart. Minden ingatlan használóját az aktuális idő-
pontról egy héttel előtte a kukára ragasztott címkén értesítenek. A tár-
sasházak képviselőit a ház lomtalanításáról levélben értesítjük – mond-
ta Bauer Márton.

Ingyenes gallygyűjtés 
és lomtalanítás

Tájékoztatjuk volt pedagógusainkat, dolgozóinkat és diákjainkat, 
hogy iskolánk fennállásának 100. évfordulója alkalmából 2010. márci-
us 19-én 18 órai kezdettel tanár-diák találkozót szervezünk.

A rendezvény sikerének érdekében kérjük, minden lehetséges mó-
don próbálják meg volt osztálytársaikat értesíteni! Szeptemberben ren-
dezendő tárgyi és képanyagból álló kiállításunkhoz várjuk felajánlása-
ikat, melyeket a kiállítás után természetesen visszaszolgáltatunk.

Információk leadása, érdeklődés: a 06-27-547-820, 547-821 telefon-
számon vagy a 06-27-349-752 fax számon. Megjelenésükre feltétlenül 
számítunk!                                                              Az iskolavezetés

Dunakeszin az elmúlt években 
jelentős volt az útépítések aránya, 
ám még így is maradt 88 földes 
út. A városi önkormányzat pályá-
zaton nyert forrásból újabb 5 utca 
aszfaltozását végezteti el tavasz-
szal. Mint azt Kecskeméthy Géza 
polgármester a városházán tar-
tott sajtótájékoztatón bejelentet-
te az összesen a közel 1800 mé-
ter hosszú út aszfaltozása brut-
tó 98 millió forintba kerül. A 
március közepén induló beruhá-
zás keretében megépül a Csillag 
utca (551,5 m), a Kiss József utca 
(399,6 m), az Eötvös utca (287,3 
m), a Szent György utca (251,5 
m) és az Erkel Ferenc utca (250 
m) Rákóczi úti és Toldi utca kö-
zötti szakasza.     

A polgármester elmondta, 
hogy a beruházás kivitelezésé-
re kiírt pályázat nyertese, a gödi 
telephelyű Penta Kft. lett, mely-
lyel a városi önkormányzat kö-

zel húsz éve működik együtt. 
Kecskeméthy Géza külön alá-
húzta: a Penta Kft. szakembere-
itől ezúttal is elvárják, hogy a tő-
lük megszokott jó minőségű utat 
építsenek, és a beruházás idősza-
kában rendszeresen tájékoztas-
sák az érintett területen élő ingat-
lantulajdonosokat a munkálatok 
üteméről, és az aktuális közleke-
dési rendről. Bizonyára jó hír az 
öt utca lakói számára, hogy az ál-
lami támogatást nem kell kiegé-
szíteniük saját forrással – mond-
ta a polgármester.

Nagy Gábor, a tavalyi eszten-
dőben 10 milliárdos forgalmat 
teljesítő Penta Kft. ügyvezető 
igazgatója megerősítette: április 
végén jó minőségű utakat adnak 
át a városnak. 

Az öt utca terveit a Kasib Kft. 
és a Tandem Mérnöki Iroda ké-
szítette.

V. I.

A Széchenyi István 
Általános Iskola felhívása 

Öt utcát aszfaltoznak

 

Dunakeszi Város Önkormányzata 5/2010.(II.1.) sz. „A 
menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb 

díjairól” szóló módosított 1/1991.(I.10.) sz. rendelete

Dunakeszi helyi járatok díjai: Tarifák 
2010. II. 1-jétől

Tarifák 
2010. I. 31-ig

Menetjegy buszon 165 Ft 180 Ft
Menetjegy elővételben                            165 Ft 160 Ft
Havi dolg. egyvonalas bérlet                   3 180 Ft 3 050 Ft
Havi dolg. egyvonalas félhavi bérlet         1 590 Ft 1 525 Ft
Havi dolg. összvonalas bérlet 4 270 Ft 4 100 Ft
Havi dolg. összvonalas bérlet                 2 135 Ft 2 050 Ft
Tanuló/nyugdíjas                                   1 500 Ft 1 370 Ft

Pótdíjak 2010. II. 1-jétől: Pótdíjak 
2010. I. 31-ig

a.) 3000,− Ft pótdíjat fizet, aki  4 000 Ft

 
a./ az utazási feltételek megsértésével olyan 
tárgyat (vagy élőállatot) visz az autóbuszba, amely 
kézipoggyászként nem szállítható
 

 b./ a járművet poggyászával, ruházatával, vagy más 
módon beszennyezi  

b.) 4000,− Ft pótdíjat fizet, aki 9 000 Ft

 
a./ tovább utazik annál a távolságnál, amire a jegye 
érvényes
 

 
b./ jegy nélkül vagy érvénytelen jeggyel vagy utazási 
igazolvánnyal kísérli meg az utazást 
 

c.) 9000,− Ft pótdíjat fizet, aki 27 000 Ft

 
a./ a fentiekben meghatározott fizetési feltételeknek 
30 napon belül nem tesz eleget
 

 

Az önkormányzat 24 millióval támogatja 
a helyi autóbusz-közlekedést

Csak a buszon  
váltott menetjegy 

ára csökkent 
Mint arról laptársunkban, a Dunakeszi Polgár városi magazinban 
már beszámoltunk Dunakeszi Város Önkormányzata 5/2010. (II.01) 
sz. „ A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb 
díjairól szóló Módosított, 1/1991. (I.10.) sz.” rendelete alapján: a bu-
szon váltott menetjegy ára 180 Ft-ról 165 Ft-ra csökkent, az elővétel-
ben váltott menetjegy ára 160 Ft-ról 165 Ft-ra emelkedett.  

Minden kedves kolléganőnek, a városban élő valamennyi hölgynek 
sok boldogságot, örömöt és sikert kívánok a Nőnap alkalmából – fejez-
te ki a szebbik nem iránti tiszteletét Kecskeméthy Géza polgármester, 
aki dolgozószobájában virágcsokorral köszöntötte Molnár Sándornét, 
a Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezetének titkárát és Dr. Illés 
Melinda jegyző asszonyt, a polgármesteri hivatal vezetőjét.  – Sok bol-
dogságot kívánok önöknek -, s az önök személyén keresztül minden 
dunakeszi Hölgynek! Azt kívánom, hogy az önök környezetében élő 
férfiak e jeles napon kifejezett szeretete soha ne múljon el! 

Nőnapi tárlat
A képzőművészet-

nek minden korban 
egyik fő témája volt és 
ma is az: a nő. E tényt 
felismerve kezdemé-
nyezték a VOKE Jó-
zsef Attila Művelődé-
si Központ munkatár-
sai, felkérve Dunake-
szi ismert és rangos 
alkotóit, hogy nőábrá-

zolásaikból a Nőnap alkalmából kiállítást rendezzenek. A tárlat „Így 
látunk: Nő!" címmel létrejött s március 8-dikától látható a művelődési 
központ kamaratermében. A látogatók Dusza Tibor (képünkön), Fillyó 
Gábor, Magyar Miklós, Peti Sándor, Péntek Lajos, Sipos Károly, és 
Tónió képein, Czinege István szobrain valamint Vincze József fém-
plasztikáin keresztül ismerhetik meg az alkotók hangulatos és szín-
vonalas műveit.

Kép és szöveg: KMI

Egy csokor virág Nőnapra

Polgármesteri
köszöntő
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− Azt gondolom, minden polgármes-
ter arra vágyik, hogy az ellenzék is tá-
mogassa a beterjesztett költségvetési ja-
vaslatot.

− Igen, ez egyfajta elismerése annak a 
tervező munkának, melyet a költségvetést 
készítő szakemberek és a város vezetői 
végeztek. Azt is jelenti, hogy az MSZP, 
az SZDSZ és a Városvédő frakciók jelen 
levő képviselői egyaránt elfogadták azt, 
hogy a költségvetés a valós lehetőségek-
hez való alkalmazkodást követve, valós 
igényeken alapuló, szükséges kiadások-
kal számol – adta meg a választ Markó 
József, Göd város polgármestere. 

− Ezek szerint az ellenzéknek még ja-
vaslatai sem voltak? Azért ez nehezen 
hihető.

− Természetesen számos javaslattal él-
tek a képviselők, azonban ezeket a javas-
latokat már az előzetes tervezés során fi-
gyelembe vettük, majd a bizottsági ülé-
seken is több hasznos módosítás került 
elfogadásra. A Testület előtt jól ismert 
a város adósságállománya, a törlesztési 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 
takarékos gazdálkodás független a párt-
állástól. A Testület túl tudott lépni a napi 
politika csatározásain, ezért köszönet il-
let minden résztvevőt.

− A főbb számokat talán az olvasók is 
érdekesnek találnák.

− Az összes tervezett kiadás 3,63 mil-
liárd forint. Ebből a működés 2,72 mil-
liárd Ft, a felhalmozási jellegű kiadások 
866 millió Ft. A város tervezett tartaléka 
623,7 millió Ft.

A város adósságait rendben törleszt-
jük, a tavalyi évben nem keletkezett to-
vábbi hiány, kijöttünk a bevételeinkből. 
Ebben az évben számoltunk ugyan mű-
ködési hitel felvételével, ebből szándé-
koztunk fedezni a kormány intézkedései 
miatti 52 millió Ft bevételkiesést, azon-
ban már most látni, hogy erre a hitelfel-
vételre nem lesz szükség.

A bevételi oldalon 1.1 Mrd Ft helyi adó-
bevétellel számoltunk, ez a tavalyi tény-
számmal egyezik. A lakosság adóterhe-
it nem emeltük, a szemétszállítás díja-
it azonban emelni kellett a szolgáltatás 
költségeinek megemelkedése miatt. A 
vagyonadó kapcsán megemelt építmény-
adó mértéket a vagyonadó vonatkozó ré-

szeinek alkotmánybírósági törlése után 
az eredeti szintre állítottuk vissza.

− Az intézmények fenntartása több-
nyire kimeríti a települések lehetősége-
it. Milyen fejlesztésekre kerülhet sor az 
idei esztendőben?

− A termálfürdőben megépítünk egy 
színvonalas ülőmedencét, lassan átadás-
ra kerül az új patika és az új orvosi ren-
delők épülete. A város tereit részben már 
felújítottuk, a nyár végére valamennyi 
elkészül. Sor kerül nagyobb útfelújítá-
sokra is, részben pályázaton elnyert tá-
mogatásokból, részben saját erőből. Fo-
lyamatban van egy óvodai beruházás pá-
lyázati elbírálása, illetve a családsegítő 
új épület beruházásának pályázati elbí-

rálása. Tovább folytatjuk a járdaépítési 
programot a lokális alközpontok környe-
zetében. Az egyik legszebb Duna-parti 
szakaszon sétányt építünk.

− Van-e még lehetőségük pályázato-
kon való indulásra?

− A tartalékunk elegendő fedezetet 
nyújt az önrészre, amennyiben hasznos 

pályázati lehetőség nyílik év közben. 
Göd jó színvonalú intézményi ellátást 
biztosít lakóinak, ezt szeretnénk meg-
őrizni. Gödön pl. minden gyermeket fel-
veszünk óvodába, két bölcsődénk is üze-
mel, színvonalasak az iskoláink és a szo-
ciális ellátásban is jól helyt áll a város.

− Az országgyűlési választások után 
pár hónap, és letelik ez a ciklus. Ön sze-
rint hogyan teljesített a képviselő-testü-
let az elmúlt 3 és fél évben?

− A város kiegyensúlyozott gazdálko-
dást folytatott, pénzügyi nehézségei nem 
voltak. Számos kisebb volumenű, de a 
lakosságnak nagyon fontos fejlesztést 
hajtottunk végre. Egyébként ez az alap-
elvünk is. Olyan dolgokat kell létrehoz-
ni, amik a mindennapi életet teszik köny-
nyebbé, jobbá. Járdák, közvilágítás, gya-
logátkelők, terek, vasúti átjárók, utak, a 
szükséges intézményi ellátás és még so-
rolhatnám. Ezen az úton megyünk to-
vább...

− Polgármester úr, köszönöm az in-
terjút.

A szerk. 
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−  Milyen érzésekkel búcsúzik 
az utolsó ülésnapon ettől a kör-
nyezettől, hogyan tekint vissza 
az elmúlt nyolc esztendőre?  

−  Az első érzelmek, amik fel-
tolulnak, pozitívak, úgy gon-
dolom, hogy szép, eredményes 
nyolc év volt, és hát az ország 
legszebb munkahelyén dolgozni 
biztos, hogy kellemes dolog. Per-
sze azért nem csak kellemes dol-
gok voltak, mert a stílusban azért 
disszonancia volt. Mindeneset-
re jó szívvel tudok visszagondol-
ni erre az időszakra. Nekem az 
elején el kellett döntenem, hogy 
használni szeretnék vagy tetszeni 
a választóknak, ugye ez egy nagy 
kérdés minden politikusnak. Az 
én egyéniségemhez inkább a 
használni megközelítés áll köze-
lebb, természetesen politikusnak 
azért tetszeni is kell, mert külön-
ben nem választanák meg. Úgy 
gondolom, hogy használtam a 
választókerületnek, városomnak, 
Gödnek és Sződligetnek.

−  A fejlődés szemmel látha-
tó, de számokkal is kifejezhető, 
hogy mennyit használt képvise-
lői tevékenysége választókerü-
letének?

−  Megkaptam a nyolc évről 
szóló kimutatást. A Nemzeti Fej-
lesztési Tervhez, az Új Magyar-
ország programhoz kapcsolódó 
és az uniós források révén a há-
rom településre több mint nyolc-
száz tétel támogatás érkezett! 
Az eltelt időszakban Vácé hat-
száz feletti volt, huszonkilenc a 
sződligeti, és majdnem kétszáz 
volt a gödi. A minisztérium ki-
mutatása szerint 8,3 milliárd Ft 
támogatás volt, és ebből 11,1 mil-
liárdos teljesítmény jött létre. A 
támogatás vissza nem térítendő, 
és ami létrejött, az a teljes össze-
ge. Természetesen van, amelyik-
hez nem volt közöm, voltak vál-
lalkozói pályázatok, voltak ci-
vil pályázatok is. Hozzám közel 
természetesen az önkormányza-
ti pályázatok álltak, de ha meg-
kerestek, a vállalkozóknak is szí-
vesen segítettem. Például, a váci 
Naszálytej pályázataiban… A 
teljes közösséget érintő önkor-
mányzati pályázatoknak impo-
náló számai vannak. 

−  Váci polgármesterként azért 
mégiscsak saját városa volt a 
szívügye?

−  Azért volt majdnem 5 milli-
árd a váci, mert ebben a két kór-
ház-rekonstrukció összege is 
benne van. Emellett a Főutca-fő-
tér program, és az Árpád isko-
la felújításától kezdve sok min-
den. A gödi támogatásokban is 
volt oktatás, sport, szociális, bel-
vízvédelem, bölcsőde, kerékpár-
út. Sződligetnek most az árvízvé-
delmi projekt előkészítéséhez ad-
tak 21 millió forintot, az is fon-
tos, de hát ők nem igen pályáz-
tak, vagy anyagi okok vagy más 
miatt. És mindez nem tartalmaz-
za a társulási pályázatokat, ami-
ben, úgy gondolom, nekem ko-
moly szerepem volt. Például, a 
csaknem 6 milliárdos regioná-
lis csatorna-beruházáshoz vagy 
a hasonló nagyságrendű Zöld 
Híd pályázatnál, amit egyébként 
a sírból hoztunk vissza. Ha hoz-
závesszük, hogy sikerült meg-
szerezni a város számára a másik 
laktanyát is, Csörögnek egy óvo-
dát is kilobbizni, akkor az egész 
egy olyan 25 milliárdos teljesít-
mény. Nyolc év eredményeként 
ez vállalható, és büszke is lehe-
tek rá, úgy gondolom.

Búcsú a Parlamenttől 

Nyolc év alatt milliárdokat hozott 
választókerületének

Interjú dr. Bóth Jánossal, aki már a helyhatósági választásra készül
A Magyar országgyűlés cikluszáró parlamenti napján dr. Bóth János is búcsút vett az ország házától. A Magyar Szocialista Párt színeiben megválasztott képviselő két cikluson 
át szolgálta a választópolgárokat, s mint ismert, a következő választáson nem kíván országgyűlési képviselő-jelöltként indulni. Az eltelt nyolc évről, eredményeiről, nehézsége-
iről kérdeztük.

−  Ön szerint ebben az ját-
szott nagy szerepet, hogy ön kor-
mánypárti politikus volt? 

− Szinte az egész időszakra rá-
nyomta a bélyegét az Európai 
Unió követelményrendszere, te-
hát nem pártállástól függött az 
eredményesség. Meg kell néz-
ni, hogyan fejlődtek a nem kor-
mánypárti városok, Debrecen-
től Kaposvárig. Inkább a képvi-
selő mentalitása játszik szerepet, 
s hogy mennyire van koncepciója 
egy városnak, vezetése mennyi-
re tartja lényegesnek a pályázati 
forrásokhoz jutást. Nekem fontos 
volt a térség és Vác dinamizálá-
sa. Utána is mentem sok minden-

nek, ha kellett, akkor kérdést tet-
tem fel. Nem voltam nagyhan-
gú képviselő a Parlamentben, 
bár voltak nekem is kérdéseim, a 
frakción belül voltak keményebb 
interpellációs kérdéseim is, amik 
ugye nem a nyilvánosságra tar-
toznak. Azt hiszem az eredmé-
nyes polgármester nem nagyhan-
gú, hanem szépen, csendben dol-
gozik és lobbizik. Ez eredménye-
sebb, mint mondjuk „politikai 
celebbé” válni, mert abból nem 
profitál semmit a térség vagy a 
település. 

−  Tehát képviselőként jól tud-
ta segíteni saját városa fejlődé-
sét is. De mennyire volt megter-
helő a két funkció együtt?

−  Annak idején megbeszéltem 
ezt a feleségemmel, mert anél-
kül nem ment volna. Az ember 
huszonnégy órában polgármes-
ter, az országgyűlési képvise-
lőség az nem ilyen huszonnégy 
órás munka, de ha rájön a pol-
gármesterségre, akkor az azt je-

lenti, hogy ténylegesen tizenkét-
tizennégy órát kell dolgozni na-
ponta. És a hétvége sem mindig 
pihenő, mert nagyon sok rendez-
vény van, amire polgármester-
ként, országgyűlési képviselő-
ként el kell menni, meg kistérségi 
elnök is vagyok. Tehát az ember 
úgy indul neki, hogy tudja, ez ez-
zel jár, ezt vállalta. Két éve jelen-
tettem be, hogy nem indulok újra 
a parlamenti választáson, nyolc 
év elég volt, ha lelkiismeretesen 
akarom ellátni a polgármesteri 
feladatot és az egészségemet is 
meg akarom őrizni. Úgy gondo-
lom, hogy dr. Jakab Zoltán úr to-
vább tudja vinni ezt a munkát, és 

nyugodt lelkiismerettel hagyha-
tom abba a képviselőséget. 

−  Eldőlt, hogy Vácott is bezár-
ja kapuit egy nagy múltú gyár. 
Ennek ellenére elégedett a fog-
lalkoztatási bizottságban vég-
zett munkájával is? 

−  Végig a foglalkoztatási bi-
zottságnak voltam a tagja. A 
munka világa, a foglalkoztatás, 
a szakképzés, a szakszerveze-
tek kérdésköre a legbaloldalibb, a 
szocialisták számára nagyon fon-
tos terület. Korábban a foglalkoz-
tatottság növelése, majd a mun-
kahelyek megőrzése került elő-
térbe. Tehát minden törvénykezé-
si munkát ennek rendeltünk alá, 
illetve, hogy aktivizáljuk a mun-
ka világából kiszorultakat. Ezért 
született az út a munkába prog-
ram is. A kapitalizmusban meg-
szűnnek munkahelyek, de létre is 
jönnek, lényeg, hogy a szaldó po-
zitív legyen. Nem örülök, hogy 
a GE bezár, de ugyanakkor egy 
kereskedelmi központ kinyit, az 

ipari parkban új cégek jelennek 
meg, megépült egy komoly nagy 
nyomda. Ebben a térségben az el-
múlt nyolc évben több lett a mun-
kahely, nem kevesebb! 

−  Országos szinten is elégedett 
a válságkezeléssel?

−  Követett el a kormány és a 
parlament hibákat, de hogy kor-
rigálni tudta, az biztos! Gondol-
junk az államháztartási hiány-
ra, és arra, hogy most már „bez-
zeg országnak” tekintenek min-
ket, pozitív példaként hoznak fel. 
Gondolom, hogy ennek az évnek 
a második felében elindul a fel-
lendülés, és minden kormány ta-
nult abból, hogy amíg nincs a jó-
léti intézkedéseknek gazdasá-
gi alapja, addig azt nem szabad 
megelőlegezni. Ez nagy tanul-
ság volt szerintem a szocialis-
ta pártnak is, de ne felejtsük el, 
hogy a Medgyessy kormány in-
tézkedéseivel történelmi igazsá-
got akar tenni! A szándék akkor 

is tisztességes volt, ahogy most 
is, és az eredmények azt mutat-
ják, hogy a gazdasági válságra 
jó válaszokat adtunk. A követ-
kező kormány megköszönheti a 
Bajnai kormánynak, hogy meg-
hozta a politikailag nem könnyű 
döntéseket. 

−  A nehéz feladatok mellett 
voltak felemelő, szép pillanatok 
is?

−  Ilyen volt az Európa Unió-
hoz való csatlakozás. Az európai 
gondolat elkötelezettje vagyok, 
és, nagyszerű dolog volt ott áll-
ni az ipolysági határon, amikor 
virtuálissá válik a határ… A leg-
nehezebb az volt, amikor tudtam, 

hogy fájni fog a döntés, de meg 
kellett nyomni a gombot. Ha nem 
populista, hanem felelős képvi-
selő az ember, akkor tudja, hogy 
a nem népszerű dolgokat is meg 
kell szavazni tisztességgel. Ami-
kor Bajnai úrral kötöttünk szer-
ződést, akkor minden képvise-
lőnek magába kellett mélyednie, 
vállalja vagy nem. Én úgy gon-
dolom, hogy amit vállaltam, azt 
teljesítettem. Akik támadnak, 
magukból indulnak ki: a Fidesz 
ugyanis bolsevista módon köze-
lít meg dolgokat. Ott mindenki-
nek be kell állni a sorba, mert ha 
nem, akkor úgy jár, mint Mádi 
László.

−  A parlament utolsó ülése 
is lezajlott, s ha még képviselő 
is, de már készülnie kell az őszi 
polgármester-választásra. Tud-
nak a váciak pártsemlegesen, az 
eddigi teljesítményt mérlegelve 
szavazni?

−  Azt gondolom, hogy elsősor-

ban nem a polgármester pártjá-
ra szavaznak, hanem az ember-
re. Döntő, hogy ért-e hozzá, de 
az sem mindegy, szimpatikus-e. 
Egyébként a környező települé-
seknél látom, hogy ha a polgár-
mester vagy a testület hozzáér-
tésével baj van, akkor abból mű-
ködési meg egyéb zavarok kelet-
keznek. Ismernie kell a település 
érdekeit, és kell, hogy legyen ví-
ziója, hová jusson el a település, 
mert akkor tudja, milyen irány-
ba kell menni. Vácott van város-
fejlesztési koncepció, ezt kell tar-
talommal megtölteni. A testületi 
üléseinken mindig van egy olyan 
tájékoztató, ami a folyamatban 

lévő 60-70 projektről szól. Lé-
nyegében ebben benne van a vá-
ros jövőképe, csak nem mindegy, 
hogy mikor és hogyan aktivizá-
lódik. Akinek van tapasztalata, 
meg van bizalma, az meg tud en-
nek a kihívásnak felelni. 

−  A kihívás most is nagy, hi-
szen kisebbségben kénytelen ve-
zetni a várost. 

−  Sokan elfelejtik, hogy én 
1987 óta vagyok képviselő, ta-
nácstagként kezdtem abban a vá-
lasztókörzetben, ahol most kép-
viselő vagyok, tehát azóta isme-
rem a város működését. A balol-
dal a rendszerváltás után folya-
matosan jött fel Vácott, és csak 
2002 után volt többsége. 

Nem akkor van gond a műkö-
déssel, hogy ha nincs többség, 
hanem ha baj van a hozzáértés-
sel, a felelősséggel. Ha az ellen-
zékben van hozzáértés, van fele-
lősség, és a város érdekében akar 
tenni, akkor igazából nincs konf-
liktus. Most viszont a botrány-
keltés az elsődleges, a zavarkel-
téssel akarnak ártani a polgár-
mesternek. De elsősorban a vá-
rosnak ártanak! Ennek a ciklus-
nak az első három évében sem 
volt gond, a problémák akkor ke-
letkeztek, amikor egy nem ép-
pen felelősségéről meg hozzáér-
téséről híres többség lett, amely 
mögül még a pártok is kimentek. 
Tehát ma már a jelenlegi többség 
mögött nincs párt, és nincs társa-
dalmi támogatottság. 

−  És végül milyen remények-
kel néz a választás elé? 

−  Azt gondolom, a választók 
egy idő után rájönnek, hogy kik 
képviselik az ő érdekeiket, és mi-
lyen testületet szeretnének. A 
parlamenti választás nem azonos 
az önkormányzati választással, 
az utóbbi nagyon ritkán teszi le-
hetővé, hogy egy párt adja a több-
séget, általában koalíciós kény-
szerek vannak. Most nincs koa-
líció, és a jelenleg teljesen amorf 
a többség, ami időnként összejön, 
nem biztos, hogy felelősen dönt. 
Feltételezem, hogy ezt a politi-
kailag kusza és nehezen kezel-
hető állapotot az önkormányza-
ti választás megszünteti. Ha va-
laki azt gondolja, hogy a baloldal 
el lesz söpörve, akkor az nagyon 
téved. Én bizakodó és nyugodt 
vagyok, ha ősszel lesz, és remé-
lem lesz ősszel önkormányza-
ti választás, nyugodt szívvel né-
zek elébe. Nem lesz a követke-
ző négy év könnyű, hiszen való-
színűleg a teljes intézményrend-
szert át kell gondolni, de hát ezek 
az igazi kihívások. Ezekre készü-
lök programmal, elképzelésekkel 
és hittel.

−  És hogy Önt idézzem: van 
víziója is.

−  Persze, így van! 
−  Köszönöm az interjút.

V. I.
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A PET Állat− és Környezetvédelmi Egyesület ezúton is köszöni a 2009-es 
évben nyújtott támogatást, bizalmat és a részére felajánlott adó1%-okat. 
A 2009-es év során így, a ti segítségetekkel jöhetett létre egy lakossági 
ivartalanítási akció, egy lakossági chipezési akció, és egy örökbe fogadói 

rendezvény, valamint megmenthettünk 102 életet. Köszönjük.

Reméljük, hogy a 2010. évi adóbevalláskor sem feledkeztek meg rólunk és védenceinkről. 
Ha még nem köteleztétek el magatokat más szervezetnek, megtisztelő lenne,  

ha nekünk ajánlanátok fel adótok  1%-át.

TERvEinK A 2010-Es évRE:
● chipezési akció folytatása ● újabb lakossági akciók szervezése a felesleges szaporulat 

megelőzéséért ● újabb életek megmentése, szebbé, jobbá, boldogabbá és egészségesebbé tétele.

sEGÍTs, HOGY sEGÍTHEssÜnK!
Köszönjük!

PET Állat− és Környezetvédelmi Egyesület
www.pet-ak.hu

Adószám: 18712311-1-13
Bankszámlaszám: vOLKsBAnK Zrt. 14100196-62009149-01000006

KEdvEs ÁLLATBARÁTOK!

− A jelenlegi országgyűlés 
2010. február 22-én ülésezett 
utoljára, amely egy korszak vé-
gét is jelenti. Az elmúlt négy esz-
tendőben, és az azt megelőző 
parlamenti ciklusban ellenzéki 
politikusként képviselte válasz-
tóit az országgyűlésben, mely-
nek Ön az egyik alelnöke. Képvi-
selő úr! Hogyan tekint vissza az 
elmúlt négy esztendő parlamen-
ti munkájára? 

− A parlamenti többség jelen-
ti a kormány támaszát, erejétől 
függ annak mozgástere. Az el-
lenzéknek egyetlen lehetősége 
van, felszólalhat. (Ezért tévednek 
a Jobbik támogatói, ha úgy gon-
dolják, hogy pártjuk bármit is te-
het ellenzékben.) Ami az elmúlt 
négy év parlamenti munkáját il-
leti, ugyanazt mondhatjuk róla, 
amit a kormány tevékenységéről. 
A Gyurcsány időszakban vibrá-
ló ötletelés folyt, átgondolatlan 
és befejezetlen lépések váltották 
egymást. A Bajnai hónapokban 
lenyugodott a kormány, de a ha-
tékonyság továbbra is hiányzik. 
Egyetlen eredmény, hogy a parla-
ment működőképességét, a fenn-
tartó kereteket sikerült megőriz-
ni. Ellenzékben nyomasztó él-
mény volt végigélni a nyolc évet. 
Azt mondanom sem kell, hogy 

egyetlen kezdeményezésünket 
sem fogadták el. 

− Ön szerint mennyire volt ha-
tékony az országgyűlés törvény-
alkotó tevékenysége? 

− Az előterjesztések elsöprő 
többségét a kormány nyújtja be, a 
parlament ezt megtárgyalja, mó-
dosít rajta, néha önálló kezdemé-
nyezést tesz. A hatékonysághoz 
azzal járul hozzá, hogy ütemesen 
dolgozik, és javít az anyagon. Az 
ütemességgel nem volt probléma. 
Az igazi hatékonyság a kormá-
nyon múlott. Erről már elmond-

Harrach Péter: A kormánypárt 
a tetteiért, az ellenzék a szavaiért felel

Harrach Péter tizenkét éve Pest megye 1. számú választókerület képviselője, aki lapunknak adott interjúban is megerősítette, bízik abban, hogy felhatalmazást kap a negyedik 
ciklusra is. A 32 települést magába foglaló szobi központú körzetet a politikus hetente több alkalommal keresi fel, munkája jelentős részét a választókerületi ügyek teszik ki. A 
parlament alelnöki tisztségét is ellátó kereszténydemokrata politikus vallja: új szemléletre van szükség, a nyereség centrikus gondolkodás és korrupciós gyakorlat helyett a fe-
lelősség érvényesítésére.  

tam a véleményem. 
 − Az elmúlt esztendők súlyos 

társadalmi és gazdasági prob-
lémái miatt feloldhatatlan el-
lentét feszül a kormányzó pár-
tok és a parlamenti ellenzék kö-
zött. Ennek tükrében hogyan 
ítéli meg a szembenálló politi-
kai erők parlamenti teljesítmé-
nyét? 

− Amikor egy politikai erő a 
választóktól bizalmat kap, a fele-
lősséget is átveszi.  Ezzel négy év 
múlva el kell számolnia. Mindaz, 
ami ez alatt történik, az ő fele-
lőssége. Akik kevesebb szavaza-
tot kapnak, és ellenzékben lesz-
nek, másfajta felelősséggel bír-
nak. Ők megszólalásukkal telje-
sítik ezt. Felhívják a figyelmet a 
hibákra és megnevezik a szerin-
tük fontos tennivalókat. Vagyis a 

kormánypárt a tetteiért felel, az 
ellenzék a szavaiért. A jelenle-
gi kormányoldal tetteit az ország 
állapota jelzi. Az ellenzékről so-
kan azt állítják, hogy mindenre 
nemet mondott. Úgy gondolom 
volt mire. Azért tegyük hozzá, 
hogy néhány ügyben, amik nem-
zeti szempontból fontosak, sike-
rült konszenzust teremteni. Ilyen 
volt például a magyar föld védel-
mének ügye.

 − Az áprilisi országgyűlési 
képviselő választások eredmé-
nye milyen hatással lehet a po-

litikai klímára, a magyar társa-
dalom helyzetére, a gazdasági, 
pénzügyi életünkre?

− A politikai kultúra javulását 
egy nagy támogatottságú politi-
kai erő úgy tudja megvalósítani, 
hogy nemzeti egységet teremt. 
Ezt nem a pártok közötti koalí-
cióval, hanem a magyar embe-
rek érdekeinek képviseletével éri 
el. Új szemléletre van szükség, a 
nyereség centrikus gondolkodás 
és korrupciós gyakorlat helyett a 
felelősség érvényesítésére. Min-
den felülről szivárog lefelé. Ha a 
politikai vezetés nem saját meg-
gazdagodásán dolgozik, hanem a 
nemzet érdekeit nézi, megválto-
zik a társadalom állapota. Az or-
szág pénzügyi helyzete más kér-
dés. A baj sokkal nagyobb, mint 
gondolnánk. A felelőtlen eladósí-
tással gúzsba kötötték az orszá-
got. Egy adatsort érdemes vé-
giggondolni. Horn Gyula 58%-
os államadóssággal adta át a kor-
mányrudat. Ez a 60%-os uniós 

tűréshatár alatt volt. Az Orbán 
kormány letornászta 52-53%-ra, 
ma 80%-on áll, több mint húsz-
ezer milliárd Ft ez az összeg. A 
helyzet súlyossága nem ok arra, 
hogy lemondjunk megoldásáról.

− Hogyan ítéli meg Pest megye 
1. számú választókerületének 
egyéni országgyűlési képviselő-
jeként végzett tevékenységét? A 
lakossággal, a helyi önkormány-
zattal közösen megfogalmazott 
célokat sikerült-e maradéktala-
nul megvalósítani? 

− A rossz kormányzás meg-
nehezítette az önkormányzatok 
helyzetét is. Szinte egyetlen le-
hetőséget az uniós pályázat jelen-
tett. Az egyéni képviselők min-
den ügyességére és energiájá-
ra szükség volt, hogy eredményt 
produkáljanak. Ebben nekem se-
gített az a politikai tekintély is, 
amit pozícióm biztosított. Né-
hány kérdésben a helyi politi-
kában is sikerült túllépni a párt-
kereteken. A nagyvizi meder 

(árvizi terület) kérdésében sok 
ingatlantulajdonos érdekeit tud-
tuk közös fellépéssel megvéde-
ni. Egy másik „vízügyben” – a 
viziközművek privatizációjának 

megakadályozásában – a szak-
mával és a civil szervezetekkel 
kellett összefogni. 

 − A választókerület érdeké-
ben végzett lobbi tevékenységére 
milyen hatással volt, hogy a par-
lamenti patkó ellenzéki oldalán 
foglalt helyet? 

   − Ahogy említettem, sokkal 
több munkával kellett ezt a hátrá-
nyos helyzetet ellensúlyozni. Ma 
is időm nagy részét a választó-
kerületi tevékenységre fordítom. 
Az tény, hogy egy erős politikai 
pozíció segíti az egyéni képvise-
lői munkát. 

− Milyen tervekkel, remények-
kel szállt ringbe, hogy áprilisban 
újra elnyerje a szobi központú 
választókerület egyéni mandá-
tumát? 

− A választók háromszor bizal-
mat szavaztak nekem. Munkám 
és az emberekkel való kapcso-
latom reményt ad arra, hogy ez 
negyedszer is megtörténik. Ezt 
a reményt erősíti, hogy a válto-
zást biztosító egyetlen kormány-
képes erő, a Fidesz-KDNP színe-
iben indulok.

− Képviselő úr, köszönöm a 
beszélgetést.

V. I.

Harrach Péter vendégei voltak a Parlamentben az erdőkertesi gyerekek

Gazdagodott a választókerület... Uszodaavató Acsán

Kampány a veresegyházi piacon



Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.huDunakanyar Régió

Megállapodás jött létre ez év 
március elején Vác Város Önkor-
mányzata, a Közlekedésfejlesz-
tési Koordinációs Központ és a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt. között az ún. Kosdi úti cso-
mópont közös beruházású meg-
építésére – jelentette be március 
9-ei sajtótájékoztatóján Dr. Bóth 
János, Vác város polgármestere.

A bruttó 59.442.000 Ft bekerü-
lési összegű beruházás 60%-át az 
Útpénztár fizeti, 40%-ot Vác Vá-
ros Önkormányzata.

A közel 6 éves küzdelem végre 

sikerrel járt, parlamenti kérdés-
felvetés is volt a polgármester ré-
széről annak idején, végül is si-
kerrel zárult a város jogos törek-
vése.

A közbeszerzés után a kivitele-
zés várható befejezési időpontja: 
2011. szeptember 30.

A megvalósuló körfogalmi be-
ruházás rendezi a közvetlen kör-
nyezetet is, járdák, gyalogátke-
lőhelyek, parkolók, burkolatok, 
buszöböl is kialakításra kerül a 
gyalogos és a gépkocsiforgalom 
nagyobb biztonsága érdekében.

Zöldjelzést kapott  
a Kosdi úti körforgalmi  

csomópont finanszírozása

A Göd KözbiztonsáGáért  
és Fejlesztéséért AlApítvány

2010. március 31-én 18 órai kezdettel
KurAtóriumi ülést tArt.

Helyszín: Göd Város Polgármesteri Hivatala,
2132 Göd, Pesti út 81.

A Trianon szülte békediktátumot követő-
en a váci járás első országzászlóját 1934-ben 
avatták fel Felsőgödön, a mai Lenkey utcai 
Kincsem Óvoda (akkoriban iskola) előkertjé-
ben, melyet a bolsevista rendszer a II. világ- 
háború után ledöntetett és helyébe hamis bál-
ványt állíttatott. Eljött az idő, hogy a magyar-
ság összetartását, nemzeti akaratát és a küz-
dés jelképét a felsőgödiek is kinyilvánítsák és 
csatlakozzunk az országos mozgalom újraéle-
déséhez, mely hazaszeretetünk egyik megje-
lenési formája. 

A gödi képviselő-testület szavazatának 
többségével hozzájárult a Magyar Nemzeti 
Front kezdeményezte országzászló újraállítá-
sához és annak megvalósítására 600 ezer fo-
rintot áldoz a város költségvetéséből. Hozzá-
vetőleg a költségek ennek dupláját teszik ki, 
ezért a Magyar Nemzeti Front Gödi Szerve-
zete pénzgyűjtést szervez a felsőgödi ország-
zászló újraállítására. 

Kérjük a nemzeti érzelmű honfitársainkat, 
hogy támogatási szándékukat pénzadomány 
formájában fejezzék ki az alábbi bankszám-

laszámra, vagy személyesen a fenti címen. 
Bármekkora kisösszeg is gyarapítja a hiányzó 
rész pótlását. Támogatásukat köszönjük. 

2010. március 1. Farkas Éva, elnök 

Bankszámla neve: Farkas Éva 
Dunakanyar Takarékszövetkezet 
Bankszámlaszám: 64700069-40314981 
A közleménybe ne felejtsék el beírni: 
FELSŐGÖDI ORSZÁGZÁSZLÓ 
A Haza Bölcse, Deák Ferenc: „Az vész el, 

amiről a nemzet végleg lemond!”

országzászló Felsőgödön

Lapzártakor érkezett a hír...

Kettős tragédia 
a dunakeszi körforgalomnál

8 XII. évfolyam 5. számDunakanyar Régió

A vétlenek estek áldozatul abban a balesetben, 
amelyik március 9-én reggel történt Dunakeszi ha-
tárában, a Budapest felőli első körforgalomban.

Egy Pest irányába – szabályosan – közlekedő Su-
zuki éppen a körforgalmat akarta elhagyni, amikor 
hatalmas sebességgel szembejött vele egy Audi. A 
járművek frontálisan ütköztek, melynek következté-
ben a vétlen autóban utazó két személy a helyszínen 
életét vesztette. A szemtanúk szerint a balesetet oko-
zó gépkocsi a Dunakeszi irányában közlekedő me-
netoszlopot előzte, de nem fért a sor elejére, ezért a 
körforgalomba történő besorolást elősegítő út menti 
beton szigetet kikerülte, ezért került a szembejövők 
sávjába. A végzetes karambol itt történt.

A baleset egyéb körülményeit a Dunakeszi Rend-
őrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja.

BCSI



Szabaduljon meg
hallásproblémáitól!

INGYENES
HALLÁSSzűréS!

ha beszélnek Önhöz?
      Nehezen érti,

Victofon

Veszélyben a hallásunk!
Akusztikai traumák

 

A korszerű életkörülmények a hallást az egyik legerősebben veszélyeztetett érzékeléssé tették. 
A zaj, különböző erősségű és rezgésszámú hangok rendszertelen keveréke. A zaj kellemetlen 
érzést kelt, fárasztó, pszichikailag idegesítő. Zaj hatására a szervezet működésében átmeneti 

változások vagy károsodások alakulnak ki. Ezeknek a panaszoknak, változásoknak összegzését − 
tágabb értelemben − zajártalom fogalomkörébe soroljuk.  A zaj, mely a különböző forrásokból az 
emberi szervezetre hat, manapság jelentős egészségkárosító tényező. Erre a fokozott terhelésre a 
hallószervünk sok esetben nincs felkészülve. A következmény az, hogy az erős és tartós zaj a halló-
szervet nagymértékben károsítja.

 A hallószervnek azt a károsodását, amelyet a hangjelenség okoz, akusztikai 
traumának nevezünk.  A füleket ért egyszeri, igen heves, rövid, impulzusszerű zajbehatás akut 
halláskárosodást idézhet elő. Ekkor feltétlen fontos, hogy az illető minél hamarabb felkeresse a szak-
orvost a kezelés megkezdése miatt.  

A zajártalom− tartós, ismételt zajbehatásra keletkezik, szemmel látható elváltozásokat ritkán okoz, 
de károsítja a belsőfület. Ez kezdetben visszafordítható folyamat lehet, vagyis pihentetés után a hal-
lóképesség helyreáll, azonban az ismétlődő igénybevétel hatására a károsodás maradandóvá válik. 
A halláskárosodás elsősorban a magas hangok érzékelésénél mutatkozik. Amióta a hang fizikai jel-
lemzőit is meghatározták, lehetőség van a károsodást okozó zajhatás mérésére, és a halláscsökkenés 
műszeres vizsgálatára. A halláskárosodás mellett egyéb más tünetek is keletkezhetnek, 
elsősorban szív-, és érrendszeri zavarok, alvászavar, ingerlékenység, fejfájás. 

Tudományos tanácskozásokon többször megállapították, hogy az akusztikai kultúra hazánkban 
alacsony fokon áll. A társadalomban még nem rögződött a zajkeltés káros hatásának tudata. A 
mindennapi éltben, de különösen az ipari tevékenység során fölöslegesen sok zajt keltünk, és ennek 
egészségkárosító, és halláscsökkenést okozó következményei még csak nehezen becsülhetők fel.

De hogyan védekezhetünk? Társadalmi felvilágosító tevékenységgel fel kell hívni a lakosság figyel-
mét az egészségkárosító hatások ellen. Különös figyelmet kell fordítani a fiatal korosztályra, a túl han-
gos zenehallgatás, MP3-MP4 lejátszók használata, zenei koncertek, disco termek, autók, motorok 
túráztatása, igen hamar halláskárosodáshoz vezethet.  Bizonyos zajos munkahelyeken, vagy otthoni 
barkácsolásoknál az egyéni zajvédő eszköz használata feltétlen szükséges.

Fiatalok pályaválasztásánál figyelembe kell venni az egészségi állapotot, és a leendő szakterület 
egészségre való hatását. 

Fel kell hívni az emberek figyelmét, hogy hallásproblémák esetén minél hamarabb forduljanak 
szakorvoshoz, ahol korszerű hallásvizsgálattal választ kapnak problémájukra. Például Norvégiában 
természetes, hogy otthon a kerti fűnyírásnál is zajvédő tokot helyeznek a fülre. Hogy mi mikor jutunk 
el, egészségünket védve, a szemléletben idáig?

 A halláskárosodás elleni küzdelem teljes egészében megelőző − preventív − tevékenység. A már 
kialakult halláskárosodást gyógyítani nem lehet. Egyetlen fegyverünk a megelőzés!
 

Dr. Szikora Györgyi
fül-orr-gégész főorvos, audiológus

www.victofon.hu
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Jávorszky Ödön Kórház (Audiológia)
2600 Vác, Argenti Döme tér 1‒3.

Tel.: 06-27/620-668; 06-27/620-620/1467-es mellék
 

Dunakeszi Szakorvosi rendelőintézet (Audiológia)
2120 Dunakeszi, Fő út 75‒81.

Tel.: +36-30/605-2339

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

„Helló zenekar! Tegnap nagyon 
jók voltatok a Millenárison. De 
komolyan! Összeszedett, profi 
koncert volt. Ahogy hallgattalak 
titeket, rájöttem, hogy hiányzik a 
zene, az együtt zenélés.”

A fenti sorok, tartalmukban ha-
sonlókkal a Dunakeszi Fúvósze-
nekari Egyesület honlapján, az 
üzenetek között olvashatók. Is-
merve a zenekar eddigi pályafu-

tását, nincs semmi túlzás, nagyot-
mondás a bejegyzésekben. 

Március 6-án megtelt a Radnóti 
Miklós Gimnázium aulája, hogy 
meghallgassák a zenekart. Az al-
kalom ezúttal különleges volt: 
az egyesület alapításának husza-
dik évfordulóját ünnepelte a több 
mint ötven tagú társulat. 

A koncert – melyen műsorve-
zetőként Imre István színművész 
közreműködött – most sem ma-
radt el a várakozástól. A nyitány 
rövid, de hatásos volt. Richard 
Stra uss Zarathrustra fanfare című 
darabja elemi erővel szólalt meg. 

Ezt követte Erkel Ferenc Palotása 
és Fegyvertánca, tisztelegve nagy 
nemzeti zeneszerzőnk születésé-
nek 200. évfordulója előtt. A mű-
sor további részét az igényes szó-
rakoztatás jegyében állították ösz-
sze. Tóth Ferenc karnagy vezény-
letével olyan művek hangzottak 
el, mint Kételbey közismert Per-
zsavásár című műve, Barroso vér-
pezsdítő Brazil című kompozíció-

ja. Lara Granadája spanyolföldre 
vitte el a hallgatóságot, Bassmann 
I’m Gettin’ című darabja pedig, 
Erdei András harsonaszólójával 
a dzsessz és a szving hangulatvi-
lágával töltötte meg a koncertter-
met.

Az együttes mostani megszó-
lalásában nem csupán az elmúlt 
két évtized munkájának eredmé-
nye csúcsosodik ki. Működésü-
ket 1972-ben az akkori Városi Ze-
neiskola zenekaraként kezdték el 
húsz fővel. Mostoha körülmények 
között dolgoztak. Próbáltak mozi 
előterében, iskolai tanteremben, 

légópincében és a legendás Fa-
házban. Fordulatot a nyolcvanas 
évek vége jelentett, amikor a ze-
neiskola jelenlegi helyére költö-
zött s megalakult a fúvós tanszak. 
Művészi munkájukat kezdettől 
Takács Lajos igazgató, mint fafú-
vós tanár és Tóth Ferenc rézfúvós 
tanár és zenekarvezető irányítot-
ta s nekik is köszönhető, hogy az 
együttes, szerény létszáma ellené-
re egyre színvonalasabban muzsi-
kált. A város zenei életében ran-
gos helyet foglaltak el koncertje-
ikkel, térzenéikkel, ünnepi alkal-
makon történő szerepléseikkel. 
Belföldi, majd idővel gyarapodó 
külföldi fellépéseikkel Dunakeszi 
hírnevét is öregbítették. 

Az egyesület 2006 óta közhasz-
núként funkcionál, s ugyanebben 
az évben, mivel már létszámukat 
tekintve „kinőtték” a zeneiskola 
falait, a VOKE József Attila Mű-
velődési Központban találtak új 
otthonra. 

Tóth Ferenc szavait idézve, a ze-
nekar rendkívül összetartó társa-
ság. Egymásért a tűzbe mennének, 
én is értük, mondta a minden tisz-
teletet megérdemlő karnagy. Nem 
ünneprontásként, de azt nehezmé-
nyezte, hogy vannak ugyan támo-
gatóik, azonban az önkormányzat, 
a korábban megkötött együttmű-
ködési szerződés bizonyos pont-
jait két éve nem teljesíti. Elegendő 
pénz híján a közeljövőben két ran-
gos zenei versenyre, hiába a meg-
hívás, nem tudnak elmenni. Lelke-
sedésük azonban töretlen, s a zene 
szeretete eddig is átsegítette őket a 
gondokon, hisszük azt, hogy így 
lesz az elkövetkezendőkben is.

Katona M. István
A szerző felvétele

Ünnepi koncert Tisztelt Hölgyem, Uram,
Kedves Barátom!

Lassan túl vagyunk a változást megalapozó közös munkánk első szakaszán, 
a kopogtató cédula gyűjtésén. Mindenkinek szeretném megköszönni, aki 
támogatott ajánlásával. Érezhető, tapintható az igény a váltásra, hiszen minden 
eddiginél több ajánlószelvénnyel tiszteltek meg bennünket.
 
Azonban célunk között szerepel az is, hogy szeretnénk minél több választóhoz 
eljutni, elmondani terveinket, elképzeléseinket. 

Ennek keretében ajánljuk Önnek rendezvényeinket, közülük is kiemelten  
Kósa Lajos Dunakeszi látogatását március 12-én 18 órai kezdettel 
a radnóti Miklós Gimnáziumban.

TováBBi ProgrAMjAiNK:
 
▸ Március 17-én 18 órakor járai Zsigmond Szadán 
▸ Március 26-án 18 órakor Semjén Zsolt Fóton 
▸ Március 30-án 17 órakor Kövér László Mogyoródon

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
rendezvényeinken:

Tisztelettel:
Dióssi Csaba

Fidesz-KDNP országgyűlési
képviselőjelölt
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Kodály és Pilinszky egy-egy 
lélekformáló gondolata fogadta a 
Sződligeti Általános Iskolába ér-
kező vendégeket a népművészet 
február 27-én megtartott, immár 
hagyományos ünnepén.  

Tizenhat esztendeje, hogy a 
sződligeti iskolában énekes, fu-
rulyás palántákat nevelő Báli 
Péterné tanárnő útjára indította a 
versenyt; maga köré gyűjtve nem 
csak háza tája, hanem országos 
hírű népzenei műhelyek énekese-
it, néptáncosait, hangszeres elő-
adóit, ballada− és mesemondóit, 
fórumot teremtve e rangos művé-
szeti seregszemlének. 

A vendéglátó iskola most is 
nagyszerű házigazdája volt az 
eseménynek. 

Több mint háromszáz előadót 
fogadtunk 20 település képvise-
letében, a szakmai zsűri öt műfa-
ji kategóriában ötvenöt díjat osz-
tott ki. Évről évre magas színvo-
nalú a verseny, amelynek dísz-
vendége ezúttal a felvidéki rozs-
nyói református egyházközség 
hagyományápoló együttese volt 
– tudtuk meg Dóra Zoltántól, az 
iskola magyar-történelem szakos 
szervezőtanárától. 

A zsűriben tevékenykedő Pál 
Eszter, a váci konzervatórium 
népzene tanszakának oktatója 
ugyancsak a szakmai nívót di-
csérte, kiemelve azoknak a mű-

vészeti alapiskoláknak a műhely-
munkáját, akik – egyéb nehéz-
ségeik ellenére is – hosszú ide-
je életben tartják a magyar és a 
nemzetiségi folklórt. S noha az 
országos minősítő versenyek le-
bonyolítási rendjét már korábban 
átalakította a pedagógiai szakmai 
szolgáltató, ez a sződligeti ver-
seny rangján, színvonalán nem 
változtatott. A helyiek értékte-
remtő kedvét bizonyítja, hogy a 
budapesti Tálentum Tánc-és Ze-
neművészeti Alap-és Középis-
kola Kihelyezett Tagozata egyre 
több növendékben ébreszt ked-
vet a hangszeres muzsikálás, a 
táncos koreográfiák elsajátítása 
iránt.

Nagyszerű emlékkel tért haza 
minden vendégszereplő, hiszen 
senki sem maradt emléktárgy, 
oklevél nélkül. Számos különdíj 
is gazdára talált.

Meggyőzőek Gáspár Ágnesnek, 
a Sződligeti Általános Iskola igaz-
gatójának szavai is, aki arra em-
lékeztetett megnyitójában, hogy 
nincs könnyű helyzetben a kultú-
ránk:  „Olyan körülmények között 
igyekszünk helytállni, amelyben 
generációk válhatnak emlékezet-
hiányossá…, ha nem teremtenénk 
műhelyeket, ha nem hinnénk ab-
ban, hogy a zenei és szöveges ha-
gyományok ápolása friss erőben 
tartja a gyermek− közösségeket.”

Dóra Zoltán

A XVI. Dunakanyar  
Népművészeti Verseny 

Sződligeten

A tavaly októberi színpompás 
erdőben országszerte megmoz-
dultak az iskolás gyerekek. A 
többéves hagyomány szerint ok-
tóber utolsó előtti hete Európa 
szerte az „ERDŐK HETE”. Így 
volt ez a Naszályban is, ahol a te-
rület kezelője az Ipoly Erdő Zrt. 
Váci Erdészete tartotta hagyomá-
nyos, ám sok mindenben újszerű 
őszi gyerekprogramját, „erdei 
nyílt napját.”

A színes őszi programok nyo-
mán rajzok készültek a résztve-
vő gyerekek kezei alatt. A színes 
őszi erdő, a Naszály, az erdei ál-
latok mind-mind kedvelt témái 
lettek a rajzoknak. A rajzok alko-
tói – illetve kedves felkészítőjük 

– eljuttatták a műveket a prog-
ram szervezőinek, akik a beérke-
zett közel 100 alkotásból egy ki-
állítást állítottak össze. A legjob-
ban sikerült műveket természete-
sen díjazta is a zsűri; három do-
bogós helyezés, és két különdíj 
talált gazdára.

A kiállítás megnyitóján, mely 
egyben a győztes pályamun-
kák díjkiosztója is volt Dr. Mol-
nár Lajos alpolgármester buzdí-
tott minden jelenlévő kisdiákot a 
természet további megismerésé-
re, az ott átélt élmények művészi 
kifejezésére.

A munkákat értékelte és a kiál-
lítást megnyitotta Dobó István, a 
Váci Erdészet vezetője.

A kiállításnak a Katona Lajos 
Városi Könyvtár adott otthont. A 
Váci Erdészet vezetői e lap hasáb-
jain keresztül köszönik a könyv-
tár vezetőjének, Mándli Gyulá-
nak, és kollégáinak segítségét. 

 
A díjazott pályázók:

•  1. helyezett: Kőhegyi Anna 3b., 
Juhász Gyula Ált. Isk., Vác

•  2. helyezett: Szántó Attila 2a., 
Árpád Fejedelem Ált. Isk., Vác

•  3. helyezett: Zochár Orsolya 3. 
o. Felsőpetény

Különdíjazottak:
•  Ódor Ariel 6a. Kvassay Jenő Ált 

Isk., Őrbottyán
•  Fedor Beni 1. o. Felsőpetény

„Erdők hete”
Ahogyan a diákok látják a természetet

Interaktív nyomdatörténeti 
kiállítással nyílt meg 

a Váci Értéktár
Vác Város önkormányzata 2008-ban alapította meg a Váci Értéktár Közérdekű Muzeális Gyűjteményt. 
Az intézmény munkatársai az elmúlt hónapokban végzett előkészítő munkálatok után február 27-én a 
Pannónia Házban felavatták az Értéktár ideiglenes tárlatokat bemutató termét, s vele az első kiállítást.

A megnyitón dr. Bóth János, 
Vác város polgármestere köszön-
tötte a megjelenteket a város leg-
újabb kulturális intézményének 
bemutatkozó rendezvényén. A 
polgármester beszédében felvá-
zolta azt a szerteágazó tevékeny-
séget, melyet az Értéktár az el-
múlt több mint egy évben a város 
kulturális életében kifejtett. 

Dercsényi Szilvia, a Guttenberg 
Könyviskola igazgatója örömmel 
üdvözölte a párhuzamos nyom-
datörténeteket bemutató kiállí-
tás ötletét.

A kiállítást Tevan Ildikó, a 
Tevan Alapítvány elnöke mutatta 
be, s köszönetet mondott a város-
nak a színvonalas kiállítás meg-
valósításáért. 

A váci nyomdatörténeti bemu-
tatót Balogh István és Mészá-
ros Balázs, az Értéktár megbízott 
igazgatója mutatta be. Az igazga-
tó örömmel számolt be arról, hogy 
a kiállítási anyag gyűjtése során 
mennyi érdekességre és összefo-
nódásra derült fény. Megemlítette 
többek között, hogy Tevan Andor 
köteteihez például Hincz Gyula is 
készített illusztrációkat.

A Tevan + Vác: Párhuzamos 
nyomdatörténetek című kiál-
lítás a Váci Értéktár és a Tevan 
Alapítvány közös szervezésé-
ben valósult meg. Tevan Andor 
(1889-1955) a modern magyar 
könyvművészet egyik meghatá-
rozó alakja volt. A nevéhez kö-
tődő békéscsabai Tevan Nyom-
dából korának legjobb magyar 

íróinak, költőinek könyvei kerül-
tek ki, melyekhez elismert művé-
szek készítettek illusztrációkat. 
A Tevan Andor örökségét gon-
dozó Tevan Alapítvány 2008-ban 
hozta létre az interaktív vándor-
kiállítást. 

A kiállítás másik része a több 
mint kétszáz éves váci nyomda-
történet gazdag örökségét mutatja 
be, kiemelve a párhuzamokat is. 

A Gottlieb Nyomda kiállítá-
si anyaga a máramarosi Gottlieb 
Antal munkásságát ismerteti. 
Mellette a Pestvidéki Nyomda 
történetét bemutató anyag többek 
között Dercsényi Dezső életmű-
vét mutatja be. A harmadik rész-
ben a Kapisztrán Nyomda gaz-
dag örökségét mutatják be, mely 
elsősorban egyházi kiadványo-
kat készített. A ferences rendház-
ban működő nyomda utódja a vi-
lághírű könyvkötő mester, Váci 
György volt, akinek egykori ta-
nítványa, Kucsák Gábor ma is 
könyvkötőműhelyt és nyomdát 

tart fenn a városban. Kucsák Gá-
bor munkáinak bemutatásával a 
múlt kapcsolódik a jelenhez, hi-
szen a történelmi anyag mellett a 
kiállítás bemutatja a Vácon mű-
ködő mai nyomdák és kiadók te-
vékenységét is. 

A kiállításon látható könyve-
ket és dokumentumokat a Váci 
Egyházmegyei Könyvtár, az Or-
szágos Széchenyi Könyvtár, a 
Dercsényi család, az Arcus Ki-
adó és a váci nyomdászok bo-
csátották a szervezők rendel-
kezésére. Külön köszönet ille-
ti Cservenák Péter helytörténeti 
gyűjtőt, aki magángyűjteményé-
nek értékes darabjait kölcsönöz-
te a kiállításnak.

A Tevan + Vác című interaktív 
nyomdatörténeti kiállítás a Pan-
nónia Házban tekinthető meg 
(Vác, Köztársaság út 10.) szerdán 
és pénteken 14 és 18, szombaton 
és vasárnap 10 és 18 óra között, 
április 23-ig. 

V. lengyel Anita

A közelmúltban rendezték a du-
nakeszi József Attila Művelődési 
Központ nagytermében a II. EU. 
Magasröptű Keringő Galambok 
Versenyszövetségének és a Ma-
gyar Röpgalamb tenyésztők Or-
szágos Egyesületének közös ki-
állítását. A verseny szervezője a 
Dunakeszi Város 56 Röpgalamb 
Egyesület vezetője. Horváth Fe-
renc úrral beszélgetek, a sikeres 
kiállítás után.

− Úgy gondolom, hogy az első 
kiállítás sikere erőt adott és most 
a második kiállításotok is nagy 
sikert aratott?

− Igen, bár nehezen indult. A 
szombati napon nagy havazás 
volt és ez nem kedvezett a kiállí-
tásnak.  A gazdasági világválság 
ellenére is húsz településről, 52 
fő nevezett 512 galambbal. Va-
sárnap már szép számmal jöttek 
a látogatók is.

− Milyen galambokat láthat-
tak az érdeklődök?

− Magasröptű Magyar deres, 
Csepeli Hófehér, Angol Tippler, 
Budapesti Magasröptű Gólyás, 
Hófehér, Csapos, Koszorúske-
ringő, Pesti és Egri Kék, Duna-
keszi magasröptű Babos Kerin-

gő, és a verseny postagalambok 
az A3-tól. 

− A kétnapos rendezvényt kö-
vetően díjátadásra került sor. 
Kik kaptak díjat?

− Hosszú lenne a felsorolás, 
negyven kupát, száz oklevelet 
adtunk át. A díjátadók: Schneider 
Gyula MRTOE elnöke,  Zsibrita 
Csaba szakmai alelnök, Kátai 
Sándor a Szerb Galambszövetség 
képviselője és Kecskeméthy Géza 
polgármester voltak. 

− Kedves színfoltja volt a kiál-
lításnak az emlékverseny díjki-
osztója.

− Dunakeszin elhunyt híres ga-
lambászok tiszteletére emlékver-
senyt tartottunk, elsőt az 1940-

ben elhunyt Koncsik Ferenc 
tiszteletére tartották meg. Majd 
Venczel Bélára emlékeztünk, 
akiről annyit kell tudni, hogy a 
dunakeszi galambászait ő fogta 
össze az 50-es években. 

A nemrég elhunyt Balogh Mik-
lós tiszteletére a család által ala-
pított (1927-2006) díjat és ván-
dorkupát 2009. évben Krisztics 
Attila nyerte. Amennyiben ezt a 
vándorkupát valaki háromszor 
elnyeri, úgy az véglegesen a tu-
lajdonába kerül. A kiállításnak 
érdekes színfoltja volt a papagá-
jait bemutató Rottenbacher Sán-
dor galambász, aki a vállán egy 
Kuba  Amazon papagájjal sétált a 
megjelent vendégek között.  

− Tervek?
− Szeretnénk ezt a hagyomá-

nyos kiállítást tovább folytat-
ni. Dunakeszin egy kisállat bör-
ze megnyitását tervezem. Eh-
hez kell a megfelelő feltételeket 
megteremteni és megszervezni. 
Szeretném, megköszönni a csa-
ládomnak és a segítőkész embe-
reknek a munkáját a kiállítás lét-
rehozásában.

Kép és szöveg:  
Solymosi lászló

röpgalamb kiállítás
   Dunakeszin
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A Váci Dunakanyar Regioná-
lis Turisztikai Egyesület és a váci 
főtéren lévő Curia-épületben mű-
ködő Borház közös szervezésé-
ben második alkalommal, szép-
számú érdeklődő jelenlé tében 
február 27-én „temették el” a te-
let a váci főtéren.

Ezúttal is volt az elmaradha-
tatlan szalmabáb-égetés, tánc, 
melyről képes összeállításban 
számolunk be kiegészítve az 
ered ményekkel. 

Jelmezverseny: Gyermekka-
tegória: 1. díj: Bátor tintanyúl 
(Csitneki Boglárka) Madárvé-

dő golyókapkodó (Csitneki Bo-
tond), 2. díj: Halloween tök 
(Hostyinszki Máté) Méhecske 
(Szádóczki Kata),  3. díj: Virág 
(Rédai Rebeka) Tűzboszorkány 
(Drenkovics Dominika). 

Felnőtt kategória: 1. díj Király-
pingvin (Csizek Árpád), 2. díj 
Úszómester (Dobó Zoltán, 3. díj 
Csikós lány (Fekete Viktória).  Kü-
löndíj: Busók (Merész Csaba és ba-
rátai).  Kocsonyaverseny: 1. díj Ha-
gyományos sertéskocsonya (Sze-
bensz ki József), 2. díj Halkocsonya 
(Lakihegyi Györgyné), 3. díj Ukrán 
Önkormányzat Sikk Józsefné.

Különdíj: Borbély Zsolt 
– Külön öröm, hogy lassan be-

indul a célként kitűzött regioná-
lis tevékenység, hiszen már nem-
csak Vácról, hanem a környező 
településekről is jöttek a vendé-
gek. 

Sokan érkeztek Sződligetről, 
Dunakesziről és Kismarosról is, 
s ráadásul az utóbbi két telepü-
lés versenyzői díjat is nyertek – 
mondta elégedetten a rendezvény 
főszervezője, Lukács Ilona, a 
Váci Dunakanyar Regionális Tu-
risztikai Egyesülete elnöke.

Téltemetés a váci főtéren
Megmásíthatatlanul közeleg a hosszúra nyúlt téli időszak vége. Az elmúlt hetekben lehullott hatalmas 
hó is elolvadt már. A tegnapi esős időjárást is felváltotta a sétára csábító kellemes napsütés...

*Kizárólag az ügyfél által közvetlenül igényelt hitelek esetében!
**A szerzôdéskötést megelôzôen a hiteligényléssel kapcsolatos díjak.
A tájékoztatás nem teljes körû, a hirdetés önmagában ajánlattételnek nem minôsül.

AKCIÓ!
Meghosszabbítva

2010. március 31-ig 
AZ INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSE 

INGYENES!*
MINDEN ELÔZETES 

KÖLTSÉGET**MI ÁLLUNK!*

JELZÁLOGHITEL 
KÖZVETLENÜL
A FINANSZÍROZÓTÓL!
KÖZVETÍTÔI JUTALÉK NÉLKÜL.
HITELT MINDENKINEK!

• Szabad felhasználás

• Hitelkiváltás

• Végrehajtás kiváltása

Forduljon hozzánk bizalommal!
Quality Financial (Magyarország) Pénzügyi Zrt.
Telefon: 06 20 959 6880 munkanapokon 9-17-ig 
E-mail: info@qf.hu
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Pomázon megújult arculattal 
várja kedves vendégeit a 

Négy Szürke Söröző 
(profi pókerasztal, biliárd, 
nyerőgépek),  
kulturált  
kiszolgálás.

•  Parkettás vállal hagyományos-, szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakko-
zást, javítást. T.: +36-70-505-1177

•  Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és 
álmennyezetek építése, stb. T.: +36-30-386-4456

•  Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/m2, házhozszállítással. T.: +36-30-296-1771

Támogatott oKJ-s 
képzések

   kéz-, lábápoló, 
műkörömépítő

  fodrász
  kozmetikus 
  masszőr

+36-70/533-6379
www.fodraszoktatas.hu
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Tdunakeszin
a tóvárosban

négylakásos társasház

tel.: +36-30-9467-702

építésére alkalmas
építési
telkek eladók

Miss Ara   Miss Ara  Miss Ara  Miss Ara
Esküvő szalon és fényképész műtErEm

vác bElvárosában
az olasz shalia sposa legújabb 

2009-es modelljeivel várjuk  
a menyasszonyokat.

Menyecske− és  
koszorúslányruhák,

alkalmi− és báli ruhák,
szalagavatós táncruhák.

teljes körű fotószolgáltatás:
műtermi, szabadtéri és  

riportfotó, tablófényképezés.

vác, zrínyi utca 3.
(a buszpályaudvarral szemben)

t.: +36-30/293-2444, 
+36-20/213-0643
www.missara.hu

.a hirdEtés fElmutatójának
ruhafoglaláskor 10% kEdvEzményt adunk

programajánlója
2010. március 11-én, 19 órakor

Bijou Hártó Szilvia – ének, Asztalos Zoltán – dob, Menyhárt Leo – gitár, 
Koroknay András – basszusgitár A belépőjegy ára: 800 Ft

2010. március 12-én, 19 órakor
Cornelio Tutu Band Cornelio Tutu − gitár, Oláh Zoltán − billentyűk, Oláh Péter 
− basszusgitár, Csomos Ferenc – dobok, Tisza Bea− ének
A belépőjegy ára 800 Ft. A három előadásra érvényes bérlet ára: 1800 Ft 
A Magyar Jazz Szövetség támogatásával.

váci tavaszi fesztivál
2010. március 20-án, szombaton 18 órakor

„Fanni hagyományai” tánc − játék a magyar romantika jegyében
a Váczi Néptáncegyüttes műsora. Művészeti vezető: Czinóber Klára, Gellér 
Orsolya, Karánsebessy Balázs. A belépőjegy ára elővételben: 800 Ft,  
az előadás napján: 1100 Ft

2010. március 22-én, hétfőn 18 órakor
„Tiszta fehér oltár”. Siliga Miklós váci származású zeneszerző szerzői estje
Az esten közreműködnek: Szentendrei Klára, Bokor János, Kovács Erzsi,  
Poór Péter, Nyertes Zsuzsa. A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft,  
az előadás napján: 1500 Ft

2010. március 23-án, kedden 19 órakor
S-A-K-K. Táncjáték két részben a Botafogo Táncegyüttes előadásában
Koreográfus – rendező: Dalotti Tibor. A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft,  
az előadás napján: 2000 Ft

2010. március 25-én, csütörtökön 19 órakor
A Színházi Világnap alkalmából. Moliére: Képzelt beteg. Komédia két részben 
a Forrás Színházi Műhely előadásában. Dörner György Szőcs Erika, Molnár 
Anikó, Pintér Gábor, Ács Tamás, Horváth László, Papp Attila, Lukács József 
Horváth Zsuzsa. Rendező − Katona Imre
A belépőjegy ára elővételben: 1900 Ft, az előadás napján: 2200 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

a váci madách imre művelődési Központ

Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27)316-411, (27) 518-200,, Jegypénztár:(27) 518-206

informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu
Médiatámogatóink: Dunakanyar Régió, Duna-Part Programajánló, 

Elektro Szignál Tv, Pelikán Rádió 93.6,  Szuperinfó, Váci Hírnök, Váci 
Napló, www.dunakanyar.hu, www.vac.hu, www.vaconline.hu 
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okleveles  BABYSITTEr 
KÉPZÉS  Vácon, munka- 
lehetőséggel a Dunakanyar  
legnagyobb hálózatában.  

Jelentkezés: március 20-ig.
Tel.: +36-20/566-5047

Cégünk keres gyakorlott  
NC illetve CNC  

technológust Budapest  
környéki munkahelyre.

Tel.: +36-20-667-5506
+36- 20-589-9239



PÁLYÁzATI FELHÍVÁS 
KArBANTArTÁSI MUNKÁK

ELVéGzéSérE!
A DMrV zrt. a kezelésében lévő 
vízműtelepek védterületeinek 

karbantartását, kaszálását pályázat útján 
kiválasztott – külső vállalkozóval kívánja 

elvégeztetni.

Pályázati kiírás átvehető TÁRSASÁG-unk 
Szolgáltatási Osztályán:

2010. március 08-22. között 8 órától 14 óráig.
Cím: 2600 Vác, Kodály zoltán út 3. II. em., 87. szoba 

(Tel: 06-27/511-572),
illetve letölthető a www.dmrvzrt.hu honlapjáról

 az EU FEJLESzTéSEK, PÁLYÁzATOK 
menüpontról.

12 XII. évfolyam 5. számDunakanyar Régió

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.huDunakanyar Régió

Március első hétvégéjén a váci stadion és az azt 
körülölelő liget adott otthont az értelmileg sérült és 
tanulásban akadályozott sportolók mezei futó világ-
bajnokságának. Az eseményre több kontinens at-
létái érkeztek a Duna-parti városba. A résztvevők 
pénteken a városnézést követően filmvetítésen vet-
tek részt, majd megtekintették az új helyre költözött 
váci sportkiállítást. A világverseny apropóján ren-
dezett gyermek rajzverseny eredményhirdetése után 
a Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimná-
zium és Kollégium tornacsarnoka volt a helyszíne a 
látványos megnyitónak. A rendezvényt az Árpád-
iskola majorett csoportja, a Váczi Néptáncegyüttes 
és a Jeszenszky Jazzbalett nagysikerű produkciója 
színesítette. Az ünnepségen a résztvevő országok 
zászlajának megérkezése után dr. Bóth János pol-
gármester vázolta fel a város sportmúltját és jelenle-
gi sportéletének jellemzőit. Ezt követően Monspart 
Sarolta világbajnok, az esemény fővédnöke, vala-
mint Gódor László a Magyar Parasport Szövetség 
elnöke köszöntötte a vendégeket és kíván sok sikert 
a versenyzőknek. Fábián Gábor pohárköszöntőjé-
ben hangot adott örömének, hogy intézménye segít-
het lebonyolítani a rangos sportversenyt.

A kétnapos versenysorozat első felében a rövidebb 
távon, a ligetben kijelölt közel két kilométeres sza-
kaszon mérték össze tudásukat a sportolók. Nagy 
örömünkre az egyéniben kettős magyar siker szü-
letett a Biacsi-ikrek (Ilona és Bernadett) jóvoltából. 
Keresztesi Erika,  Váci Reménység atlétája az egyé-
ni 4. helyezése mellett csapatban világbajnok lett. 
A magyar férfi válogatott a negyedik helyen zárt. 
Másnap a hosszútáv kétszeres méretű körpályáját 
teljesítették az indulók. Az első két helyen ismét az 

előző napi magyar duó ért célba – ezúttal fordított 
sorrendben: Ilona nyert Bernadett előtt -, míg a váci 
hölgy ezúttal ötödik lett. Csapatban viszont újabb 
aranymedáliával gyarapította gyűjteményét. 

A résztvevők egyhangú véleménye szerint Szikora 
Gyula edző irányításával remekül megszervezett 
és lebonyolított versenyt rendezett Vác. Amelynek 
záró felvonása az igen jó hangulatú gála volt, ahol 
ünnepélyesen elbúcsúztatták az aktív versenyzés-
től visszavonuló Fonódi Gábort, aki világ-és konti-
nensbajnoki érmek sorával örvendeztette meg klub-
ját, a váci és a magyar sportbarátokat egyaránt. Be-
fejezésként több különdíj átadására is sor került.

Kereszturi Gyula

A négy évvel ezelőtti, Torinó-
ban megrendezett téli olimpia ra-
gyogó magyar sikerei – rövidpá-
lyás gyorskorcsolyában Huszár 
Erika 4., míg Knoch Viktor 5. he-
lye – után Vancouverben is bízhat-
tunk abban, hogy sportolóink pon-
tokat, esetleg érmet szereznek. 

Utóbbi ugyan nem jött ösz-
sze, de a Huszár Erika vezet-
te női válogatott ismét kitett ma-
gáért: a Dunakeszin élő Erika 
egyéniben 6. lett legjobb euró-
paiként 1500 méteren, míg a Hu-
szár, Heidum Bernadett, Darázs 

Rózsa, Keszler Andrea összeté-
telű női váltó az ötödik helyen 
végzett. „Felemásak az érzése-
im. Az 1500 méteren elért hato-
dik helyemmel nagyon elégedett 
vagyok, akárcsak a váltóban elért 
ötödik helyünkkel. 

Ám 500-on hasonló sikert sze-
rettem volna elérni, míg az ezren 
történt kizárásom fájdalmas tüs-
ke marad meg bennem” – nyilat-
kozta lapunknak a hazaérkezését 
követően Huszár Erika, aki 11,6 
millió forint jutalomban részesül 
a vancouveri szerepléséért. Az 
egyéniben elért pontszerző helye-
zés hatmillió, míg csapat által el-
ért pontszerző pozíció a tagoknak 
fejenként 5,6 millió forintot ér.

A Magyar Olimpiai Bizottság 
vezetői viszont maradéktalanul 
elégedettek a magyar versenyzők 
szereplésével. „Elégedettek lehe-

tünk az elért eredményekkel. A 
csapat a várakozásnak megfele-
lően szerepelt. Azt a célt  tűztük 
ki, hogy a torinói téli olimpiához 
hasonlóan pontot szerezzünk is-
mét” – jelentette ki Molnár Zol-
tán, a MOB főtitkára. – „A rövid-
pályás gyorskorcsolyázók, a hal-
latlanul megerősödött mezőny-
ben is kiválóan szerepeltek. Hu-
szár Erika a legjobb európai volt, 
s különösen értékes a női váltó 
helyezése.”

Mit is tehetnénk hozzá? Leg-
feljebb annyit, hogy a 2014-es, 
Szocsiban megrendezésre kerü-
lő következő téli olimpián mi-
nimum, hasonló eredményeket 
produkáljanak sportolóink.

− molnár -

Keresztesi Erika két 
csapataranyat gyűjtött

Vác remek világbajnokságot szervezett Huszár Erika lett a legeredményesebb magyar a téli olimpián

Becsülettel helytálltak 
sportolóink Vancouverben

Noha érmet ezúttal sem sikerült a magyar küldöttségnek szereznie a vancouveri téli olimpián, rövid-
pályás gyorskorcsolyázóink révén azért pontokat szereztek versenyzőink. A legeredményesebb magyar 
Huszár Erika lett, aki ragyogó teljesítményéért 11,6 millió forintot vehet át.

A váci Keresztesi Erika a „világ tetején" csapattársaival

A magyar váltó


