Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén
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Régiónkban 17 jelölt 1848 hőseire emlékeztünk
indulhat a választáson

Az Országos Választási Bizottság március 19-ei adatai szerint az áprilisi országgyűlési képviselő választáson a Fidesz-KDNP, az MSZP és a Jobbik mind a 176 egyéni választókerületben indít jelöltet. A mind
a három pártnak lesz országos listája is, jó esélye van erre az LMP-nek és az MDF-nek is, de akár a Civil Mozgalom is állíthat országos listát, derült ki péntek délutánra, a jelöltállítás határidejére. Délután
négykor 735 egyéni jelöltet regisztráltak, további 86 még elbírálásra vár. Az elmúlt húsz évben most van
a legkevesebb jelölt és a legkevesebb pártlista.
ig át kellett átadniuk a Helyi Választási Bizottságoknak. A Helyi Választási Bizottságok tájékoztatása szerint Pest megye 1. számú – Szob központú –
választókerületben jelöltként nyilvántartásba vették
és indulhat a választáson:
Bedéné Dr. Balogh Róza (Jobbik), Harrach Péter Pál (Fidesz-KDNP), Krenedits Sándor (MDF),
Kárpáti Zsuzsa (MSZP), Tatár Sándor (Lehet Más
a Politika).
A 2. számú – Vác központú – választókerületben jelöltként nyilvántartásba vették és indulhat a
választáson: Bethlen Farkas (Független), Bábiné
Szottfried Gabriella (Fidesz-KDNP), Elekes Balázs, (Lehet Más a Politika) Fehér Zsolt (Jobbik),
Dr. Jakab Zoltán (MSZP).
A 3. számú – Dunakeszi központú – választókerületben jelöltként nyilvántartásba vették és indulhat
a választáson: Dióssi Csaba (Fidesz-KDNP), Fábry
Béla (MSZP), Lukácsi Bálint (Lehet Más a Politika), Móczár Béla (MDF), Nyíri Márton (Jobbik), Simon Zsolt (Civilek).
V. I.

Művelődési Központ aulájában, melyben főszerepet
kaptak a kézműves foglalkozások. A gyermekek saját kezűleg készíthették a kuruc zászlókat, sapkákat, kokárdákat. Koszorúzás volt délelőtt Deákváron is, ahol Landerer Lajos emléktábláját koszorúzták meg az emlékezők. Délután az Esze Tamás Hon-

Fotó: Hohner Miklós

Régiónkban, a Duna bal partján lévő három választási kerületben 17 egyéni országgyűlési képviselőjelöltet vettek nyilvántartásba a 2010. évi általános választásra a Helyi Választási Bizottságok.
Mint ismeretes a választáson való induláshoz 750
darab érvényes ajánlószelvény szükséges, melyeket
a jelölteknek legkésőbb 2010. március 19-én 16 órá-

Vácon az 1848-as forradalom és szabadságharc
évfordulójának megünneplése reggel kilenc órától vette kezdetét. Föltámadott a tenger... – címmel
a Juhász Gyula Általános Iskola diákjai adtak műsort a Báthori utcai Petőfi-emléktáblánál. Tíz órakor történelmi játszóház kezdődött a Madách Imre

véd Nyugdíjas Egyesület koszorúzta meg a lengyel
légió emléktábláját a Diadal téren.
Az önkormányzat által szervezett ünnepségsorozat délután folytatódott a Kossuth szobornál, ahol
fél négytől a váci fúvószenekar és a huszárok várták
a város lakosait gyülekezőre, majd a megjelentek átvonultak a ligetbe. A menet negyed ötre ért le a 48as emlékműhöz, ahol az I. Géza király középiskola és a Karacs kollégium diákjai adtak ünnepi műsort. Dr. Ősi János iskolaigazgató ünnepi beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a politikai közszereplők a 162 évvel ezelőtt történteket gyakran az
aktuális közéleti, politikai események felemlegetésére használják.
(Folytatás a 2. oldalon)

Gyere és legyél Te is ALKAT-RÉSZE
Magyarország elso élo biciklijének!
Téged is várunk 2010. március 27-én, szombaton, fél 11-től
a Sződligeti Duna parton, hogy Magyarországon elsőként,
élő alakzatként megformázzunk egy óriási biciklit. Az így,
közösen létrehozott bicikli-alakzatról légi felvétel készül!
Az alakzat és a rekordkísérlet megszületéséhez nem kell más

csak TE és a BICIKLID!

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
MUNKAJOG - CÉGJOG - TB

Vác, Köztársaság u. 5.
hétfő 14:00–16:00

Hozd el a családodat és a barátaidat is,
fonToS, hogy BICIKLIvEL érKEzzETEK!

Érdeklődni lehet: (06-1) 321-6673
www.jogpont.hu
Időpont: 2010. március 27. 10:30
Helyszín: Sződligeti Duna part

nfu@nfu.gov.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0009
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1848 hőseire emlékeztünk
(Folytatás az 1. oldalról)
Azonban – emelte ki Ősi János
– 48 üzenete ma is a magyarság
és a nemzet felemelő élménye,

amely leginkább az összetartozásról szól.
A ligetben megtartott ünnepség végül koszorúzással zárult.
A 48-as emlékműnél, és a honvédsíroknál a várost képviselő
vezetők, a politikai szervezetek,
az intézmények vezetői és a civilek helyezték el az emlékezés virágait.
Miközben a lobogókkal feldíszített városban egymást követik
a megemlékező műsorok, a város
bevezető szakaszánál található
honvéd emlékműhöz százszám-

Kósa Lajos Dunakeszin
Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, Debrecen polgármestere Dunakeszire látogatott, hogy Dióssi Csaba, a
város alpolgármesterének, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltjének vendégeként ismertese a
párt választási programját. A Radnóti Miklós Gimnáziumban rendezett közönségtalálkozón még az oktatási intézmény karzata is megtelt az érdeklődő szimpatizánsokkal.

ra érkeznek az átutazók, hogy a
kegyelet virágait, koszorúit elhelyezzék a talapzaton.
BCSI

Gödi megemlékezés

Gödön a városi önkormányzat ünnepi megemlékezése az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról a Nemeskéri Kúriánál koszorúzással és a korabeli események felidézésével kezdődött.
A Gödi Gaude Kórus színvonalas előadással színesítette a koszorúzási ünnepséget. A kegyeleti virágokat, csokrokat, koszorúkat a Petőfi szobornál,
majd a város központjában lévő Kossuth szobornál
is elhelyezték a képviselők. A Kossuth téri rendezvényen a Napos Oldal Nyugdíjas Klub énekkara lépett fel, színvonalas műsorával, korabeli történelmi
dalokkal.
Tizenegy órától a József Attila Művelődési Ház
adott helyet az ünnepségnek, melyen a Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Gödi Tagintézménye, a Búzaszem Ökomenikus
Iskola adott műsort a 162 évvel ezelőtti, sorsdöntő
történelmi események tiszteletére.
BCSI

A fórum előtt Kósa Lajos és Dióssi Csaba
sajtótájékoztatót tartott

A fórum egy megdöbbentően tényszerű kampányfilmmel kezdődött. A Fidesz sajtósai a 2002 – 2010
közötti időszak gazdasági eredményeit – pontosabban eredménytelenségét – gyűjtötték egy csokorba,

és azt vitték filmre. A közel húsz perces látnivaló
tényszerűen, szigorúan a statisztikai adatokra, grafikonokkal ábrázolt számokra és a nyolc éven belüli
változásokra koncentrálva mutatta be a jelenleg országot kormányzó párt teljesítményét.
Ezek után kezdődött a rendezvény „élő” része,
amelyet Dióssi Csaba, Pest megye 3. számú választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltje nyitott
meg. Miután rövid programkezdő beszédében néhány szót ejtett a közelgő választásokról és a Fidesz
várható politikájáról, felkérte Kósa Lajost kampánybeszéde elmondására, és a fórum megtartására. A kiváló retorikájú pártvezető, a jelenleg debreceni polgármester, többször is vastag tapsot fakasztott a hallgatóságból.
Példákkal és a gyakorlatból vett történetekkel illusztrálta a vezető hatalom baklövéseit, ország
irányítási hiányosságait. A kétórás rendezvény végül korrekt mondanivalóval és lényegre törően próbálta meggyőzni a hallgatóságot, hogy a választásokon – a Fidesz szerint – már valóban az ország életben maradásáról van szó.
BCSI

Mesterházy Attila Vácott

Fót, Galamb József u. 1.
Ipari Park (volt barackos területe)
Tel.: 27/359-902 , Fax: 27/359-347
E-mail: fot@timarvasker.hu

tégla akció
a készlet erejéig!

- Baranya tégla: kisméretű tömör
- Mezőtúri tégla: kisméretű tömör
- Zalaszentgróti tégla: kisméretű tömör
- Nagykanizsai tégla: kisméretű tömör
nagy szilárdságú falazó
- Nagykanizsai tégla: kisméretű lyukas falazó

Raklapos árak
95,- Ft/db
50,- Ft/db
60,- Ft/db
130,- Ft/db
50,- Ft/db

kifutó termék
a készlet erejéig!

- Tatai hornyolt egyenes vágású alapcserép 21x40 cm
- Tatai hornyolt gerinccserép 38 x 20/10
- Tatai hornyolt íves vágású alapcserép 21x40 cm

89,- Ft/db
990,- Ft/db
84,- Ft/db

Továbbá: sóder, homok, cement, E 7-es beton gerendák, kerítésoszlopok, nádszövet,
járdalapok, Porotherm, Ytong falazóelemek, Leier zsaluzóelemek, Austrotherm, Baumit,
Terrranova termékek. Tondach, Creaton, Bramac cserepek.
Fenti árak
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bruttó árak, a szállítás költségét nem tartalmazzák, visszavonásig,
illetve a készlet erejéig érvényesek!

Építkezik, felújít?
Nálunk mindent egy helyen megvásárolhat!
Egyéb termékeink árairól telefonon, e-mailben,
faxon ill. személyesen adunk tájékoztatást.

Nagyobb beruházás esetén egyedi árakat biztosítunk.
„Magyar, magyaroknak a magyar munkavállalókért!
    Támogassa a munkahelyteremtő vállalkozásokat!”

Mesterházy Attila, az MSZP miniszterelnök jelöltje a váci kampányrendezvényen a múlt sikereinek felsorolása helyett egy minden szempontból
igazságosabb Magyarországról, rengeteg új munkahelyről és az igazságos kampánybeszédekről szónokolt. A Madách Imre Művelődési Központban rendezett lakossági fórumon a szocialista kormányfőjelölt beszédében kiemelte, hogy a versengő pártok
és azok szavazói nem ellenségek, hanem politikai
ellenfelek, akiknek egy igazságos értékítélet mentén kell eldönteniük, hogy kire voksolnak a szavazóhelyiségekben.
Azt is megerősítette beszédében, hogy nem lehet
úgy ígérgetni a választóknak a jólétet, ahogy a rendszerváltás utáni választások előtt mindegyik párt tette. „A jelen körülmények között nem lehet egyik pillanatról a másikra jóléti társadalmat varázsolni, hiszen az ország anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé. A világon végigfutó gazdasági válság pedig még
meg is nyújtja a fellendülés időszakát” – mondta beszédében a politikus. „Arra viszont minden áron törekedni kell, hogy a következő időszak sokkal jobban
kiszámítható legyen mindenki számára, mint amilyenek az elmúlt évek voltak” – tette hozzá.
Mesterházy kiemelte, hogy a baloldal programjának egyik fontos eleme a demokratikus értékek védelme. Szerinte ez azért aktuális kérdés, mert a Jobbik nyíltan támadja a rendszerváltás értékeit, így a
szabadságot, a jogállamot és a demokráciát, és azt
hirdeti – folytatta Mesterházy Attila –, hogy helyes a
harag és a gyűlölet politikája, miközben a társadalom
valós problémáira nem ad a Jobbik valódi válaszokat. Mesterházy Attila hangsúlyozta: ma a magyar

választóknak elfogyott a politikai tisztségviselőkbe
vetett hite, ezért új politikai kultúrára van szükség,
mert nem lehet mindenre nemet mondani és állandóan a másikkal acsarkodni.

Utalt arra is, hogy a jelenleg „befutónak” számító legnagyobb ellenzéki párt is csak módjával ígérget. A gyors változás pedig még az ideális esetben
is csak évek múlva lesz látványos. Mesterházy szerint az mindenképpen hibát követ el, aki nem megy
el a választáskor szavazni, mert azzal csak az ellenfél győzelmi esélyeit fokozza, amely a párt jelenlegi
helyzetében nem megengedhető.
Mesterházy beszéde végén megköszönte Dr. Bóth
János országgyűlési képviselőnek, Vác polgármesterének a városért kifejtett eddigi munkáját, majd
Pest megye 2. számú választókerület országgyűlési képviselőjelöltje – Dr. Jakab Zoltán – támogatását kérte a hallgatóságtól.
BCSI

Szépség és egészség Klinika

2120 Dunakeszi, Fő út 31.
www.nazarmed.hu
Fogyás fülakupunktúrával éhezés nélkül,
gyorsan és tartósan.
Herhold Ágnes
Fülakupunktúrás addiktológus
Tel.: 06 20 777-6820
A fülkezelésből 1000 Ft
kedvezményt kap tőlem
a hírdetés bemutatója.
Dr. Sivó Erzsébet HKO Akupunktúrás és
Homeopata orvos várja szeretettel gyermek és felnőtt gyógyulni vágyó betegeket, tűs vagy lézeres akupunktúrás kezelésre, minden péntek délután.

A Shiatsu masszázs különböző fájdalmaink, betegségeink gyógyításának hatékony eszköze. Az enegriapályák mentén
tenyér- vagy ujjnyomással hozza mozgásba az energia áramlást. Csecsemő és
gyermek masszázs egy új lehetőség,
hogy a gyermekeink jobban fejlődjenek.
Rendszeres végzése során a babák
jobban alszanak, immunrendszerük megerősödik, ily módon kevésbé alakulhatnak ki testi és lelki betegségek. A maszszázzsal és HKO akupunktúrák időpontjával kapcsolatban hívja:
Király Ildikó
Alternatív Mozgás Terapeuta
Tel.: 06 30 457 9000

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Konzultáció-sorozat
az eredményes képviseletért

Az elmúlt évek közös munkája, a DMRV Zrt. szétdarabolása, a „lopakodó privatizáció” megakadályozása érdekében tett erőfeszítéseik szorosabbra fűzték a vízszolgáltató cég és az önkormányzat együttműködését – mondta Bábiné Szottfried Gabriella, Sződliget polgármestere, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje, Vogel Csabával, a DMRV Zrt. vezérigazgatójával folytatott megbeszélésen. A képviselőjelölt, az elmúlt hetekben, a helyi gazdasági és közélet meghatározó szereplőivel, többek között
kis és középvállalkozókkal, valamint civil szervezetekkel egyeztetett a jövőbeni feladatokról. E konzultáció sorozat keretében látogatott el Magyarország egyik legjelentősebb vízi közmű szolgáltatójához, a
DMRV Zrt.-hez, ahol a vezérigazgató széles körű szakmai tájékoztatást adott a cég munkájáról, szakmai elképzeléseiről.
Az írott sajtó képviselőinek jelenlétében megtartott találkozón
Vogel Csaba vezérigazgató örömét fejezte ki, hogy a képviselőjelölt asszony a jelentős gazdasági
teljesítményt produkáló vállalatok sorában ellátogatott a DMRV
Zrt-hez is. A cég szakmai bemutatása során elmondta, hogy működési területük lefedi Pest megye 60 százalékát, de a szomszé-

dos Nógrád megye közel 50 százalékán jelen vannak szolgáltatásaikkal. Nem titkolt célunk, hogy
a jövőben ebbe az irányba intenzívebben szeretnénk terjeszkedni, az ottani önkormányzatokkal is szorosabbá fűzni szakmai
együttműködésünket – mondta
Vogel Csaba. A vezérigazgató reményét fejezte ki, hogy az új kormány támogatja az állami vízművek és az önkormányzati tulajdonú vízművek ésszerű integrációját, amely alapvetően a fogyasztó
érdekét szolgálja. – Az előkészítő
munkát elkezdtük, az országban
elsőként szeretnénk olyan szakmai ajánlatot letenni az asztalra,
amely lehetővé teszi, hogy bővítsük az eddigi működési területünket – szólt a tervekről a cég
első embere, aki hangsúlyozta,
hogy céljaik megvalósítása során
elsődlegesen az érintett fogyasztók érdekeit tartják szem előtt.
Többszörösen is megerősítette,
hogy a DMRV Zrt. valamennyi
munkatársa a cég szlogenjének
szellemében komolyan gondolja:
Szolgáltatunk. – Szolgáltatunk,

minél magasabb színvonalon, a
költséghatékonyság elveit figyelembe véve a legoptimálisabb díjon – hangoztatta Vogel Csaba.
Az ágazat szakmai koncepcióját taglalva kifejtette, hogy véleménye szerint a magyar vízi közmű jövőjét az szolgálja, ha a szétaprózott szervezetek nagyobb,
hatékonyabb szolgáltatókba integrálódnak. Előre kérte Bábiné
Szottfried Gabriella képviselőjelölt asszonytól, hogy ha megfelelő döntéshozó pozícióba kerül, a
vízi közmű ágazatot érintő szabályozó rendszer korrekciójában,
megalkotásában vállaljon aktív
szerepet. Vogel Csaba ígéretet
tett, hogy korrekt szakmai tanácsokkal, információkkal segítik
a közösség javát szolgáló döntés
előkészítő munkát.
Bábiné Szottfried Gabriella megerősítette, hogy az elmúlt
évek közös munkája, a DMRV
Zrt. szétdarabolása, a „lopakodó

tett a cég életébe, melyet azért is
tart nagyon fontosnak, mert így
az objektív információk birtokában tudja képviselni a régió – a
DMRV Zrt.-hez hasonló – nagy
vállalkozásainak, jelentős dolgozói létszámot foglalkoztató cégeinek érdekeit. A személyes konzultációk során megismert információkat, szakmai elképzeléseket, kéréseket, mint reménybeli
képviselő széles körű és tényszerű
adatok birtokában tudja képviselni a megfelelő döntéshozó szintek
felé. Jó volt idejönni, mintha egy
kicsit hazajöttem volna – mondta
a polgármester asszony – hiszen
az elmúlt időszak közös küzdelme
megerősítette személyes kapcsolatunkat, a cég és az önkormányzat szakmai együttműködését.
Külön köszönetet mondott
azért, hogy a DMRV Zrt. műszaki igazgatója, Dr. Pécsi Kálmán
közmeghallgatáson tájékoztatta
a képviselőket és a lakosságot az

dr. Jakab Zoltán
Az egészséges jövőért!
drjakabz@t-email.hu • www.drjakabzoltan.hu • 0627 510036

Tisztelt Választópolgárok!
magyarország válaszút elé érkezett!
A 2010-es választás tétje nagyobb, mint bárki gondolná: Magyarország válaszút elé érkezett. Az
egyik út a közösen elért sikereink folytatását ígéri, míg a másik épp az ellenkező irányba mutat: lerombolni mindazt, amit együtt értünk el. Én az első utat kívánom járni tisztelt választók! Aki rám szavaz
2010. április 11-én, az a megkezdett építkező munkára, a szakértelemre, az emberek érdekeit szem előtt
tartó politikára szavaz. Orvosként megtanultam, hogy az emberi élet isteni ajándék, az egészség pedig
az egyik legfontosabb értékünk. Azt gondolom, hogy ez a gondolat a politikában is megállja a helyét,
én ennek szellemében készülök az Önök képviseletére. Ha megválasztanak, minden egyes ember problémája az én vállamat is nyomja majd, hiszen számomra nem létezik jobb- és baloldali polgár. Azt tudom ígérni, hogy a programomban vállaltakat maradéktalanul teljesíteni fogom, illetve megmutatom,
hogy a kívánt eredményeket csak Önökkel, választópolgárokkal együttműködve lehet elérni.
Tudom, hogy a kormányzás alatt elkövettünk számos hibát. Tudom, hogy sokak élete nehezebb lett
az elmúlt évek során. Ugyanakkor azt is tudom, hogy személyem a garancia arra, hogy az elért sikereket – amelyek voltak szép számmal - újabbak kövessék. Mára az MSZP maradt az egyetlen demokratikus erő; a baloldalon nem találunk más pártokat, a jobboldalon pedig nincs új a nap alatt: a romboló,
destruktív Jobbik romba döntené az országot, míg a Fidesz – időnként összekacsintva a radikálisokkal - hamis populizmusa mögött nincsen valós tartalom. Orvosi kifejezéssel élve: a jobboldal könnyű,
gyors gyógyulást ígér, de nem találja az elixírt a létező bajokra. Ezzel szemben a szocialisták lerakták
az asztalra megoldási javaslataikat, melyből kibontakozhat a helyes irány!
Ezen a választáson gyermekeink, unokáink jövőjéről is döntünk: a tét az, hogy milyen Magyarországot hagyunk rájuk. Kérem, hogy éljenek demokratikus jogaikkal, és legjobb belátásuk szerint adják le voksukat rám április 11-én!
Számítok Önökre, Önök is számíthatnak rám!
Jöjjön-Döntsön! Mégis MSZP!

Dr. Jakab Zoltán

az MSZP országgyűlési képviselő-jelöltje
Pest megye 2. számú választókerület

privatizáció” megakadályozása
érdekében tett erőfeszítéseik szorosabbra fűzték a vízszolgáltató
cég és az önkormányzat együttműködését. Sződliget polgármestere elmondta, hogy önkormányzati vezetőként és országgyűlési
képviselőjelöltként egyaránt fontosnak tartja, hogy hazánk egyik
legjobb szolgáltatója, a DMRV
Zrt. állami tulajdonban maradjon.
Köszönetet mondott a vezérigazgatónak, hogy betekintést nyerhe-

aktuális szakmai kérdésekről, az
illegális csapadékvíz bekötések
káros hatásairól, a környezettudatos magatartás jelentőségéről.
A jó hangulatú találkozó végén
Vogel Csaba vezérigazgató bemutatta Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselőjelöltnek azt a rajzkiállítást, melyet a DMRV Zrt. pályázati felhívására a régió óvodásai és iskolásai készítettek.
V. I.

Tervezett ütemben halad
a P+R parkoló építése Szobon

P+R parkoló épül Szobon. A kivitelezést már tavaly megkezdték,
de a nagy hó eddig akadályozta a
munkát. A hó elolvadását követően azonban új lendületet kapott a
település első, mintegy száz sze-
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mélygépkocsi befogadására alkalmas, kamerával megfigyelt parkolójának építése. Az európai uniós
forrásból (Közép-magyarországi
Operatív Program, KMOP) megvalósuló beruházás kivitelezője,

a JUKO Építőipari és Szolgáltató
Kft. meglehetősen szoros határidővel vállalta a munkát, azonban
eddig minden a tervek szerint halad. A földmunkákkal már végeztek, a parkoló területének vonalait kirajzoló szegélykövek lerakása
is megtörtént. Elkészült a csapadékvíz-elvezető rendszer, jelenleg a burkolat-alapozási munkák,
a közvilágítás és a kamera tartó
kandeláberek elhelyezése, rögzítése folyik. A P+R parkoló létesítése Szob városban című projekt
közbeszerzési eljárása meglehetősen elhúzódott, csupán a negyedik alkalommal lefolytatott eljárás vezetett eredményre.
F. Z.
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Tudósítások Dunakesziről

Főhajtás Erdélyben
A krónikák tanúsága szerint a
székelykeresztúri Gyárfás kúria
máig féltve őrzött körtefája alatt
szavalta el 1849. július 30-án este
Petőfi Sándor az Egy gondolat

tes fehéregyházi csata előtti utolsó
óráit… Petőfi, Damjanich, Vécsey
és a többiek mind elbuktak a szabadságharcban, de hős tettük évszázadok múltán is beragyogja a

Rafai Emil Székelykeresztúr polgármester köszöntötte az ünnepség résztvevőit

bánt engemet… című versét. Petőfi Bem vezérkarával érkezett Keresztúrra, ahol a helyiek kitüntető
szeretetét élvezve töltötte a végze-

magyar nemzet lelkét.
Dunakeszi Város Önkormányzatának küldöttsége – Kecskemé
thy Géza polgármester, Dr. Illés

Melinda jegyző, Kárpáti Zoltán,
a testvérvárosi kapcsolatokért
felelős önkormányzati képviselő, Palásti Béla, önkormányzati
képviselő, a József Attila Művelődési Központ igazgatója, Kárpáti Zoltánné, a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola igazgató
asszonya, és igazgató-helyettese,
Bódai Edit – e legendás helyen is
fejet hajtott az 1848-as forradalom hőseinek emléke előtt.
A küldöttség tagjai Petőfi Sándor emléktáblája és körtefája mellett lerótták kegyeletüket
a Gyárfás kúria gyönyörűen felújított kertjében a Petőfi-Bem
szoboregyüttes előtt is, amely a
kiváló dunakeszi művész, Lengyel István alkotása.
Az ünnepség – melyen Székely
keresztúr tíz testvérvárosa közül
öt képviseltette magát – a református és az unitárius templomban tartott istentisztelettel vette
kezdetét.
(Folytatás a 6. oldalon)

800 milliós beruházás
Új szakaszába lépett a több
mint 800 millió forintnyi költséggel megvalósuló csapadékcsatorna korszerűsítési beruházás.
Az augusztus végéig befejezésre kerülő kivitelezési munkákat
jelenleg a Liget utcában folytatják. Ennek keretében új, a korábbinál nagyobb átmérőjű csöveket
fektetnek le. A munkálatok ideje alatt a Liget utca egyes szakaszai csak kerülő úton közelíthetőek meg.

Egy héttel a hivatalos ünneplés
előtt nyitották meg a Széchenyi
István Általános Iskolában a névadó életútját s életművét bemutató
tartalmas dokumentum-kiállítást,
amely a Magyar Bélyeggyűjtők
Országos Szövetsége támogatásával, és Bőcs János bélyeggyűjtő
gazdag gyűjteményéből jött létre.
Március 11-12-én pedig, az idén
100 éves tanintézmény névfelvételének 19. évfordulója alkalmából megrendezték a hagyományos
Széchenyi Napokat.
Az első nap a Diákönkormányzat egész délelőtt zajló rendezvényeivel, játékos vetélkedőkkel
és a Széchenyi kupa labdarugó
mérkőzéseivel telt. Március 12én reggel ünneplőbe öltözve érkeztek az iskolába a gyerekek,
tanárok, vendégek. Az iskolavezetés és az osztályok külön-külön helyezték el a megemlékezés
és a tisztelet virágait a bejáratnál
lévő, Lengyel István tanár-képzőművész által készített Széchenyidomborműnél.
Az irodalmi színpad, a kórus és
a néptáncosok közös műsorával
kezdődött az ünnepség. A Ka-

Emlékezés a legnagyobb magyarra

Széchenyi Napok

szás Zsuzsanna, Cservid Ildikó
és Balaskó Anikó által összeállított színvonalas előadás méltóképpen tisztelgett a névadó emléke előtt.

Ünnepi beszédében Tóthné
Czimmermann Judit igazgatónő
felidézte Széchenyi István gigászi teljesítményét, mellyel az elmaradott feudális viszonyokon
kívánt változtatni. Példaként állította a diákság elé a „legnagyobb
magyart”, akinek kitartása, elkötelezettsége, műveltsége, elhiva-

tottsága a jövő nemzedékeinek is
szólt. „Törekedjetek ti is a szépre
és tökéletesre, öregbítsétek 100
éves iskolátok hírnevét… Éljetek
a lehetőségek határtalan tárával,
ami a ma gyermekeinek adott és
ne éljetek vissza a belétek vetett
bizalommal”, szólt a diákokhoz
az igazgatónő.
Az iskolaszék által alapított
Széchenyi emlékplakettet a kiváló pedagógusi munkáért ez alkalommal Vavrik Ferencné vehette át. Méltatásában a múlt évben emlékplakettel elismert tanárnő, Sirák Margit többek között kiemelte, hogy szakmailag
felkészült, tanítványai jól megállják a helyüket, folyamatosan képezi magát s nyitott az újdonságokra. Jó konfliktuskezelő, a szülőkkel és a gyerekekkel igyekszik
a legjobb megoldást megtalálni a
felmerülő problémákra. A diákok
számára alapított Széchenyi díjat
Magyarosi Attila 8. a. osztályos

Március 15-dikét ünnepelték Dunakeszin

A haza több mint érdek

Szakítva a korábbi évek ünnepségeinek hagyományaival, ezúttal színpadi produkcióval kezdődött Dunakeszin az 1848-49-

ezért hát csak olyan politikai erő
merjen kapaszkodni, amely nem
használni, hanem szolgálni kíván
bennünket.”

Varga Tibor, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója mondott ünnepi beszédet

es forradalom és szabadságharc
emlékére rendezett városi megemlékezés. A Farkas Ferenc Művészeti Iskola fúvószenekarának kíséretével énekelte el a több
száz főnyi ünneplő közönség a
Himnuszt, majd a művészeti iskola színjátszó és néptáncos növendékei mutatták be Hoványné
Martikán Erika és Gyúró Tamás
szerkesztésében-rendezésében a
„Haza és szabadság” című színvonalas műsorukat.
Ünnepi beszédében Varga Tibor, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatója felidézte történelmi nagyjainkat, akik sorsdöntő
pillanatokban felismerték, hogy
a haza több mint érdek. Napjainkra utalva pedig így fogalmazott: „Magyarország változásra vár… Lelkünk féltett zugaiba
tanuló vehette át, aki mindvégig
jeles tanuló volt. Sokoldalúan vett
részt az iskola képviseletében különböző versenyeken, örökös tagja volt a helytörténeti csapatnak.
Izgalmakban bővelkedett a nap
további része. A Könyvmoly Galaxis elnevezésű, szeptembertől zajló országos olvasójáték –
melyben az iskola harmadik éve
vesz részt – zárórendezvénye következett. A harmadiktól nyolcadik osztályokig a megadott olvasmányokból rövid jeleneteket kellett eljátszani a csapatoknak és
ezzel párhuzamosan játékos szellemi versengés is próbára tette a
diákokat. Kora délután sor került
az eredményhirdetésre, a korosztályonkénti első három helyezést
elérő osztályok oklevelet kaptak.
Az ünneplés délután, az Alagi
Lóversenypálya bejáratánál lévő
Széchenyi szobor megkoszorúzásával, majd a Piros épület melletti
Petőfi domborműnél az 1848-49es forradalom és szabadságharcra emlékező irodalmi műsorral és
koszorúzással zárult.
Katona M. István
A szerző felvétele

A városi kitüntetéseket Dióssi
Csaba alpolgármester adta át.
Dunakeszi Város Egészségügyéért Dr. Bayer Emil díjat kapott
Zsebeházi Gáborné asszisztens.
A Dunakeszi Város Sport Díját vehette át Ibrányi Márta ta-

nár, sportszervező, Bartinai Péter asztalitenisz edző és Szentesi Ádám vízilabdázó. Dunakeszi
Város Közművelődési Díj elismerésben részesült Csoma Attila
helytörténész. Dunakeszi Város
Pedagógiai Díjat adományoztak
Laczkovics Krisztina pedagógusnak. A Dunakeszi Városért kitüntetéssel ismerték el tevékenységét
Molnár Sándornénak, a Magyar
Vöröskereszt dunakeszi területi
vezetőjének. Dunakeszi Városért
plakettet kapott a Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás Sportegyesület.
Ezt követően megkoszorúzták a forradalom és szabadságharc hőseinek emlékművét. Elsőként Dióssi Csaba helyezte el a
tisztelet és emlékezés koszorúját,
majd, a képviselők, pártok, kisebbségi önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek tették le az emlékhelyen virágaikat.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.
Katona M. István
Fotó: Hohner Miklós

Lakossági
tájékoztatás
Dunakeszi Város Polgármesteri
Hivatala tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dunakeszi Révdűlő területén lévő, Alsógödi utca,
Alsógödi köz, Déli utca, Déli köz,
Horog u., Északi köz szilárd burkolattal történő ellátására útépítési engedélyezési eljárás van folyamatban. A jogerős építési engedély kiadásától függően várhatóan 2010. május hó közepétől indulhatnak a munkálatok.
Az útépítési munkálatok befejezését követően 5 évig nem lesz
lehetőség a közműrákötések miatti burkolat felbontásokra, ezért
a közmű csatlakozások kiépítését
– az útépítési munkálatokat megelőzően – 2010. május 15-ig el
kell végezni.
Kérjük a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy az esetlegesen
hiányzó közműcsatlakozásokat,
illetve közmű rákötési szándékukat Dunakeszi Város Polgármes-

teri Hivatala Műszaki és Településüzemeltetési Osztályán haladéktalanul, de legkésőbb 2010.
április 15-ig írásban jelezni szíveskedjenek. Továbbá kérjük a
Tisztelt Lakosságot, hogy a rákötések ügyében az érintett közműkezelőkkel a kapcsolatot felvenni
szíveskedjenek.
Levelezési cím:
Dunakeszi Város Polgármesteri
Hivatala Műszaki és Településüzemeltetési Osztály
2120 Dunakeszi Fő út 25.
Elérhetőségek:
Borsik Miklós: 27-542-802
Ambrus Ferenc: 27-542-888
Segítő közreműködésüket megköszönve.
Dunakeszi Város
Polgármesteri Hivatala
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Eredményt hirdettek és elismerést osztottak a Víz Világnapja alkalmából

Túlteljesítette üzleti tervét
a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

A Víz Világnapja alkalmából több programot is szervezett a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. március 19-én, pénteken. Az egész napos gazdag programsorozat reggel nyolc
órakor Vogel Csaba vezérigazgató sajtótájékoztatójával kezdődött, aki a víz fontosságát hangsúlyozta. E napon többen vehettek át kitüntetést szakmai teljesítményük elismeréseként. A társaság kedves hangulatú ünnepségen hirdetett eredményt az iskolások és óvodások részére kiírt irodalmi és képzőművészeti pályázaton is.
– A Víz Világnapja az egész
vízgazdálkodás ünnepe beleértve
az árvízvédelmet, belvízvédelmet, és minden olyan tevékenységet is, amely életünk létalapját,
a vizet védi – húzta alá a vezérigazgató, aki nem csak a víz fontosságát emelte ki, hanem a vállalat előző évi eredményeiről és
az idei tervekről is beszélt.
Elmondta: büszke arra, hogy a
társaság túlélte a 2009-es esztendő viharos eseményeit, a DMRV
Zrt. szétdarabolására tett törekvéseket. Köszönetet mondott
azoknak, akik határozott kiállással elősegítették, hogy Magyarország egyik legeredményesebb
vizi közmű szolgáltató társasága továbbra is állami tulajdonban maradt. A küzdelmes időszakban is sikerült eredményesen és magas színvonalon kiszolgálni az 500 ezer vízfogyasztót
és azt a 300 ezer megrendelőt,
akik igénybe veszik a DMRV
Zrt. szennyvízhálózatát. A vállalat a „viharos időszakban is” maradéktalanul teljesítette feladatát, melyre különösen büszkék a
DMRV Zrt. vezetői és dolgozói.
- A tavalyi üzleti tervet jelentősen túlteljesítettük. Több százmillió forinttal növekedett a társaság eredménye. Ebből egy jelentős részt a munkavállalók bérezési, béren kívüli juttatásaira

Vogel Csaba vezérigazgató

fordítunk, melyet hosszú és küzdelmes harcok árán sikerült elfogadtatni az állam képviselőivel
– mondta a vezérigazgató. – Az
elmúlt év eredményei megalapozták az idei esztendő terveit, a
megkezdett műszaki rekonstrukciókat folytatjuk.

Mi vagyunk a fogyasztókért
Vogel Csaba beszámolt arról is
beszélt, hogy olyan műszaki és
gazdasági jellegű intézkedéseket is be tudtak vezetni 2009ben, amelyek a szolgáltatási tevékenységüket is jelentősen javították. Fontosnak tartja azt is,
hogy az országban a DMRV Zrt.nél volt a legalacsonyabb az idei
évi áremelés.
– Úgy gondolom, hogy a há-

rom százalék közeli áremelés fogyasztóink számára is kedvező. Igyekszünk korrekt gazdálkodást folytatni. Munkánk során
mindig szem előtt tartjuk, hogy
mi vagyunk a fogyasztókért és
nem fordítva – mondta.
A vezérigazgató beszélt a vállalat fejlesztéseiről is. Hosszú
előkészítés után tavaly megkezdték a Dunakeszi szennyvíztisztító telep rekonstrukcióját, bővítését, amely ez év szeptemberben
készül el, valamint Szobon is hasonló munkákba kezdtek.
Pozitív változások között említette: a modern kommunikációs
eszközöket felhasználva gyors és
hatékony a fogyasztók tájékoztatása. Rendszeressé vált a kapcsolatuk a működési területükön
funkcióban lévő 66 önkormányzattal, közmeghallgatásokon és
képviselő-testületi üléseken tájékoztatják a települések irányítóit
és a lakosságot a DMRV Zrt. tevékenységéről.
Újságírói kérdésre Vogel Csaba
elmondta, hogy a 937 fős dolgozói létszámot nem tervezik csökkenteni. A nyugdíjba vonulók feladatait többletbérezéssel átvállaljak az aktív állományú munkatársak. Az idei esztendőben
– összességében – 6 százalékos
alapbérfejlesztést hajtanak végre
– jelentette be a vezérigazgató.

Szakmai elismerések
a Víz Világnapján
A sajtótájékoztatót követően a
Víz Világnapja alkalmából elismerő okleveleket adtak át azoknak a dolgozóknak, akik már

zott: Gyurik Tamásnénak, a központ dolgozójának. A Víz Világnapja alkalmából Vasárhelyi Pál
díjat vehetett át Vogel Csaba vezérigazgató. A MAVIZ Szakmai
Szövetség Víz Világnapi Érem
kitüntetésben részesítette Du-

Pellei Jenőné Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át

hosszú évek óta a cég munkatársai. Hűségért Aranygyűrű kitüntetést vehetett át: Takács László,
a Duna Jobb parti Üzemigazgatóság dolgozója. Szakmai életútjuk elismeréseként a március
15-ei Nemzeti Ünnep alkalmából a Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium Miniszteri
Kitüntető Oklevelet adományo-

dás Jánost, a Bal parti Üzemigazgatóság művezetőjét. A
KvVM a Víz Világnapja alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítette:
Pellei Jenőnét, a Duna Bal parti üzemigazgatóság irodavezetőjét. A váci központban megtartott ünnepségen 18 dolgozó vehetett át emléklap és ezüst pla-

kett elismerést munkája elismeréseként.

Irodalmi és képzőművészeti
pályázat a fiatalok számára
E napon hirdettek eredményt az
iskolásoknak és óvodásoknak kiírt pályázatokon is.
Az óvodásoknál mintegy 88 alkotás érkezett, melyek közül első
lett a Sződ Napközi Otthonos
Óvoda Katica csoportja. Második helyen végzett a szobi Napsugár Óvoda, a harmadik pedig Veres Alexandra lett, aki a szentendrei Vasvári Pál utcai óvodába jár.
Az általános iskolák alsó tagozatos diákjaitól érkezett 81 alkotás közül első lett a fóti Garay János Általános Iskola 2/a napközis csoportja. A második helyen
a Balázs Vivien a veresegyházi
Fabriczius Általános Iskola diákja
végzett. Harmadik lett a Földváry
Károly Általános Iskola tanulója
Kerékgyártó Réka Kleopátra.
A felső tagozatosoktól 53 alkotás érkezett be a pályázatra. Első
helyen a Juhász Gyula Általános
Iskola tanulója Pálmai Nóra végzett. Őt követte a képzeletbeli dobogón Poroszkai Fanni, a gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola
diákja, míg a harmadik ismét egy
váci lett Hanzelik Bianka személyében, aki az Árpád Fejedelem
Általános Iskolába jár.
Az irodalmi alkotásokból hat
pályamunkát értékelt a zsűri. A
versenyt a rádi Szabó Dorina,
a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola növendéke nyerte meg.
Székesi Marcell a Juhász Gyula
Általános Iskola tanulója végzett
a második helyen. Harmadik lett
Lámfalusi Ádám, az Árpád Fejdelem Általános Iskola diákja.
A helyezettek könyvutalványt,
állatkerti sétát és egyéb értékes
nyereményt vehettek át a DMRV
Zrt.-től.

Victofon
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Főhajtás Erdélyben
(Folytatás a 4. oldalról)
Az egyházi ünnepségeket követően indult el a közel ezerfős tömeg a fő utcán a Petőfi szoborhoz.

A menet élén a székelyruhába
öltözött lovasok haladtak, őket
követte a Petőfi Sándor Általános
Iskola mazsorett csoportja, majd
az ünneplők hosszú sora…
A Petőfi szobornál a Himnusz
közös éneklése után a küldöttségek – köztük Dunakeszi képviseletében Kecskeméthy Géza és

Kárpáti Zoltán – a tisztelet és az
emlékezés koszorúit és virágait
helyezték el.
Az ünneplő közönséget a tízezer lélekszámú város fiatal polgármestere, Rafai Emil köszön-

tötte, aki beszédében felidézte
a közeli múltat, azt a korszakot,
amikor a székelyföldi március
15-dikéket a szorító szívfájdalom, visszafojtott zokogások, eldugott nemzeti színű zászlók jellemezték. Rafai Emil büszkén
hangoztatta: 1848. március 15., a
szabadság és a függetlenség ün-

nepe, amely a magyaroké volt, és
az is marad mindvégig.
A városi ünnepség fő szónoka,
Bálint Benczédy Ferenc, az erdélyi unitárius egyház püspöke a
magyar nemzet legszentebb ünnepének nevezte 1848. március
15-ét. Az ünnepi szónok a mára
utalva kijelentette: „Érthetetlen,
hogy most is keményen dolgoznak azok az erők, amelyek a népek és nemzetrészek közé nem hidakat építenek, hanem sorompókat állítanak. Bátran és bölcsen,
elvszerűen és következetesen kell
vállalnunk hovatartozásunkat” –
mondta iránymutatásként Bálint
Benczédy Ferenc püspök.
A testvérvárosi küldöttségek
nevében Papp Tibor, Dévaványa
polgármestere emlékezett a márciusi ifjakra, akik történelmünk
legfényesebb lapjait írták hős tetteikkel. A rangidős polgármester
emberemlékezet óta nem látott
havazás közben mondta el ünnepi köszöntőjét, melyet a rendkívüli időjárás miatt nem követhetett a kulturális program…
A székelykeresztúri március
15-ei ünnepség a székely himnusz eléneklésével ért véget.
Vetési Imre

Vác 159 millió önrész nélküli
támogatástól esett el
Lezárta Vác a TÁMOP 3.1.4 jelzésű, kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben elnevezésű programot rendkívüli testületi ülés keretében. A jobboldal szerint nem volt más választása a városnak, mert nem sikerült volna a megvalósítás.
A történtekről mindkét oldal
nyilatkozott. A Magyar Szocialista Párt közleményét dr. Jakab
Zoltán (MSZP) olvasta fel sajtótájékoztató keretében.
– Vác Város Képviselő-testülete március 16-án a Jobboldali Összefogás Frakció javaslatára rendkívüli ülésen a TÁMOP
3.1.4 kompetencia alapú oktatás,
egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben elnevezésű uniós projekt sikeres megvalósítását ellehetetlenítette, bedöntötte. Ezzel Vác város 159 millió forintos lehetőségtől esett el, s ezen
felül több milliós kár is keletkezett a sikertelenségből. Felelősség terheli ezért az antidemokratikus összetételű, így kontroll
nélkül működő (egy-egy szocialista tag van csak a bizottságokban) szakbizottságokat: a gazdasági és városüzemeltetési bizottságot, a művelődési és oktatási
bizottságot, vezetőiket: Fördős
Attilát és Laczi Istvánt, a baloldali renegátokkal többséget szavazó jobboldali Összefogás frakciót, és az általuk támogatott Vogel
István projektmenedzsert.
Az üggyel kapcsolatban dr.
Bóth János polgármester elmondta: soha nem történt még
olyan, hogy egy, az Európai Unió
által támogatott projekt tábláját
le kelljen vennie a városháza faláról.
Úgy véli, hogy személyi leváltások valamint a szakértelem hiánya vezetett a sikertelenséghez.
A polgármester a történtek után
magas kockázatúnak nevezte az
összes többi futó projektet is, így

a Főutca-Főtér éppen induló II.
ütemét is.
A történtekre a jobboldali Ös�szefogás frakció is reagált. Laczi
István (KDNP), a művelődési és
oktatási bizottság vezetője szerint bizottságuk többször is foglalkozott a projekttel, annak ellenére, hogy nem kaptak tájékoztatást róla. Az ő javaslatukra történt egy személyi változás – dr.
Kékesi Tibort, a TISZK ügyvezetőjét lemondatták pozíciójáról –, ami után a teljes menedzsment lemondott, csak Nagy László, a művelődési és oktatási osztály vezetője maradt vezetőként,
majd novemberben ő is távozott
jelezve, nincsen mögötte csapat.
Ekkor a konzervatívok Vogel Istvánt tették meg vezetőnek, aki a
rendkívüli ülésen lezáratta a pályázatot. Laczi István szavaiból
kiderült, a kudarcért Nagy Lászlót hibáztatják.
A jobboldal szerint, ha ezt a lépést nem teszik meg, akkor a város elesett volna öt évre a pályázás lehetőségétől. A bizottsági vezető szerint a résztvevő intézményeket és pedagógusokat a
baloldal hagyta cserben.
Az ügyről Tomori Pál (KDNP)
frakcióvezető-helyettes is beszélt. Szerinte az új projektmenedzser már csak a hiányosságokat tudta feltárni, mert abból
volt bőven. Véleménye alapján a
szakembereket nem leváltották,
hanem Nagy László mögül léptek ki.
Tomori Pál úgy gondolja, hogy
Nagy László elismerte, soha életében nem vett részt ilyen pro-
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Kevesebb a lopás,
több a halálos baleset
Évértékelő állománygyűlést tartott március 4-én a Váci Rendőrkapitányság. Magyari Sándor kapitányságvezető bevezetőjében ismertette, hogy 35 település közrendjéért, közbiztonságáért, közlekedési és bűnügyi helyzetéért
felelősek, és illetékességi területükhöz tartozik az 57 kilométeres
schengeni belső határszakasz is.
Magyari Sándor rendőr alezredes pozitívumként értékelte, hogy
több évre visszamenőleg csekély számú életellenes bűncselekmény történt területükön, továbbra sincs közterületi prostitúció a
maga hozadékaival, nincs jelen a
szervezett bűnözés, és − az országos tapasztalatokkal szemben −
nem történt nagy visszhangot kiváltó pénzintézeti rablás. A bázisévként szolgáló 2008-as esztendő
rendőri szempontból az elmúlt 20
év egyik legeredményesebb éve
volt, ezért a 2009-es év bizonyos
mutatókban nem tükrözi a megelőző évet. Az ismertté vált bűncselekmények száma 35,8%-kal
emelkedett, de ez egy váci székhelyű cég sorozatjellegű − több
száz – bűncselekményének tudható be. Egyébként az előző évihez közel azonos az ismertté vált
bűncselekmények száma. A lopások, zsarolások, rongálások, súlyos testi sértések száma csökkenő tendenciát mutat, és minimális
emelkedés észlelhető a rablások
és betöréses lopások számában.

jektben és, hogy az egész társaság nem dolgozott semmit.
Hangsúlyozta: ők igyekeztek
megmenteni a helyzetet, de már
késő volt.
A projekt lezárását követően
Vácnak előreláthatólag 5-10 millió forint kamatot kell fizetnie,
valamint az előlegként felvett
pénzt visszaadnia. Az ügy érdekessége, hogy a váci programmal együtt indult Pest megyében
ugyanez a projekt, ahol azóta is
jól működik. A város a döntéssel
159 millió forint önrész nélküli
támogatástól esett el. A lezárását
tizenkét képviselő szavazta meg.
Furucz Anita

2009-ben újabb átszervezés történt a közrendvédelmi szolgálati
ágban: a letkési székhelyű Határrendészeti és Közbiztonsági Osztály Határrendészeti Alosztály

Magyari Sándor rendőrkapitány

néven betagozódott a Közrendvédelmi Osztályba. A közterületi szolgálat intézkedési aktivitása
− ha nem is mindegyik egységnél
−, emelkedő tendenciát mutat. A
közlekedésrendészettel kapcsolatban - az országos tapasztalatokkal szemben - a kapitányság ille-

tékességi területén nőtt a halálos
balesetek száma. Mint elhangzott,
minden erőfeszítés és folyamatos
elemző-értékelő munka ellenére sem volt konkrét baleseti gócpont meghatározható, mert halálos végű balesetek a terület minden részén előfordultak.
A kapitányság helyzetét nehezíti a fluktuáció, évtizedes tapasztalatokat visznek a kollégák
vagy nyugdíjba, vagy más szolgálati helyre, az iskolából frissen
kikerült rendőrök pedig nem rendelkeznek még kellő rutinnal és
tapasztalattal. Az állománygyűlésen jelenlévő Papp Péter rendőr ezredes, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója, egyetértett a Váci Rendőrkapitányság beszámolójával, a
2009. évi munkát eredményesnek és jó színvonalúnak ítélte
meg. Az elöljáró meghatározta
a 2010-es esztendő legfontosabb
feladatait és célkitűzéseit is.
F. A.

• Dunakeszin, Dunához közel, 150 négyszögöles, összközműves építési telek eladó.
Irányár: 18,5 millió ft. Tel.: +36-30-258-0298
• Parkettás vállal hagyományos-, szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. T.: +36-70-505-1177
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és
álmennyezetek építése, stb. T.: +36-30-386-4456
• CNC gépkezelőket keresünk budapesti munkahelyre. Kiemelt bérezés. Érd.: 10-15
óráig. E-mail cím: lolo2009@freemail.hu, Tel.: +36 70 620 9901, 06-32-769-001
• Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/m2, házhozszállítással. T.: +36-30-296-1771
• Okleveles BABYSITTER képzés Vácon. Munkalehetőség a Dunakanyarban.
Tanfolyam indul április 23-án. Tel.: +36-20/566-5047, www.vac.ctk.hu
• Cnc-gépkezelői végzettséggel állást keresek. Tel: +36-70-272-1092

Új Suzukik már
23.000 Ft/hó-tól!*

„Kézen fogva gyermekeinkért”
Szülők Fóruma és Általános Iskolai Börze
Beiskolázásról, életvezetésről, óvodáztatásról, a problémák megelőzéséről, általában a gyermekek neveléséről

Ingyenes szervíz napok!

2010. április 14. (szerda) 17.00 órától 18.30-ig

Tavaszi átvizsgálás ingyen
minden Suzuki tulajdonosnak.

Meghívott szakemberek:
Tolnai Márta szakpszichológus
Dr. Radics Edit iskola pszichológus
Mozsári Katalin védőnő, egészségnevelő
Faith Éva óvodavezető, közoktatási szakértő
Kisné Ricsóy Márta gyógypedagógus
Szilágyi Ferencné igazgatóhelyettes,
közoktatási szaktanácsadó
Molnár István főtanácsos
A fórumot vezeti Langmayer Katalin
vezető főtanácsos, közoktatási szakértő

2010. 04. 01 — 2010. 04. 30-ig!

Bejelentkezés:
06-27/502-050
*30% kezdő rész esetén 84 hónapra.

Suzuki Inter Autóház-Vác Kft.
márkakereskedése

2600 Vác, Szent László út 29
Nyitva tartás: h-p: 8-17; sz: 9-13 v: zárva
e-mail: info@suzukivac.hu, www.suzukivac.hu
tel.: 06-27/502-060; +36-30/630-7413

VOKE József Attila Művelődési Központ
(2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.)

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Tavaszi szél kultúrát hoz

A váci Madách Imre Művelődési Központ

programajánlója
Április 9. péntek 18 óra

Keleti és nyugati típusú
masszázs-fajták
(test, talp, fogyasztó, thai,
indiai olajos)

Részletfizetés!
Trend Energy Oktatási Bt.
Képzési engedélyszám: 04-0122-06
Érdeklődni: +36-20-9762-111

 k
 éz-, lábápoló,
műkörömépítő
 fodrász
 kozmetikus
 masszőr

+36-70/533-6379

www.fodraszoktatas.hu

Szavazzon a biztos jövőre!
LMP - Tiszta ésszel

I−

FÓ
T

dunakeszin
a tóvárosban

Április 18. vasárnap 15 óra
Misztrál együttes „Álomkófic” című gyermekkoncertje
Az együttes tagjai: Heinczinger Miklós Hoppál Mihály,
Pusztai Gábor, Tóbisz Tinelli Tamás, Török Máté
A belépőjegy ára: 400 Ft

Április 20. kedd 19 óra
Színházterem
Zorán Tavaszi turné 2010.
Közreműködnek: Sipeki Zoltán, Kovács
Péter Kovax, Horváth Kornél, Lattmann
Béla, Gyenge Lajos, Óvári Éva,
Kabelács Rita, Péter Barbara
A belépőjegy ára: 3900 Ft
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

barkacsbolt
Verőce, Árpád út 49., Tel.: 06-27-350-087

SZ

Támogatott OKJ-s
képzések

Április 10. szombat 15 óra
„Egy régi-régi dal mesél…”
Zenés nosztalgia délután a László Imre nótakör
szervezésében
A belépőjegy ára: 500 Ft, a László Imre Nótakör
baráti tagjainak: 400 Ft

KE

indul uniós bizonyítvánnyal április
közepén Dunakeszin és Vácott

rája. Akik ma ezen a kiállításon alkotásaikkal részt vesznek, azok az emberek nemcsak
nagyszerű alkotóművészek, hanem műveikkel valami pluszt hozzá is tesznek a Dunakanyar állandóan megújuló szépségéhez. A kultúra nem egy statikus múltból ránk hagyományozott állóvíz, hanem egy élő organizmus,
amit éppen az alkotók és a műveik tartanak
életben. – mondotta Németh Árpád.

A köszöntőben továbbá, minden egyes művész – szám szerint harmincegy – két-három
mondat erejéig, méltó említést kapott munkájáról, alkotóművészetéről, az alkotás stílusáról.
Négy díj került kiosztásra, amelyet nehéz döntés után sikerült átadni az arra érdemes művészeknek. A döntés nehézségét, csakis a bőség
zavara és a magas szintű alkotások sokasága
okozta. A Madách Imre Művelődési Központ
különdíját, Hamarné Kismartoni Adrienn igazgatóhelyettes adta át, M. Garami Mária nagymarosi festőművésznek. Németh Árpád, a zsűri elnöke átadta a további három díjat, a harmadik helyezést, Lövész Kornélia Vácról kapta,
másodikként, Bíró Ferenc Sződligeti művész
távozott a díjjal, s végül az első díjat, a nagymarosi Béki Márton vihette haza.
Néma, ám annál többet mondó csendéletek,
portrék, zavarba ejtően gyönyörű tájábrázolások, pasztellek és sokat sejtő akvarellek,
szinte megszólaló szobrok, egyik ámulatból,
a másikba ejtik az embert. Egy régi mondás
szerint: „ahány test, annyiféle lélek, amen�nyi lélek, annyiféle látásmód”, és milyen igaz,
amerre mentem a festmények és szobrok sokaságában, akár az egymás felé igyekvő
csigapár láttán, vagy épp a vízen tükröződő
fény cikázó játékán merengve, lassan de biztosan érzem, a TAVASZ megérkezett. Szívből
gratulálunk minden résztvevő alkotóművésznek! Aki teheti, mindenképp látogasson el a
„Kistérségi Tavasz” kiállításra, amely a Váci
Tavaszi Fesztivál alatt látogatható az emeleti Galérián!
Frenyó Krisztina
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MASSZoRKÉPZÉS

szólt a vendégekhez. Németh Árpád rendkívülinek nevezte ezt az alkalmat, hiszen nem
mindennapi módon egy csodálatos katalógussal is büszkélkedhet a tárlat, amelyben minden alkotó egy-egy munkája látható. – Van a
nemzetnek egy kultúrája, a tájnak, szülőföldnek kultúrája és van a kistérségnek is kultú-
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Az oly hosszúra nyúlt tél után, lassanként
magunk is el hisszük, hogy itt a tavasz. A nap
első meleg sugarai kicsalogatják az idáig téli
álmot alvó természetet, az aprócska virághagymákat és a dermedtre fagyott földalatti
bogarakat. Mintha maga a művészet és megannyi ága is hosszú szunyókálás után ébredt
volna fel, ám felébredt minden bizonnyal.
Vácon, a kultúrát nem hagyják sokáig pihenni, itt valahogy mintha állandóan lüktetne valami a csodából. Jó példa erre a Madách Imre Művelődési Központ, amely ismét
egy nemes célú kiállításnak adott otthont, a
Váci Tavaszi Fesztivál rendezvényein belül.
A „Kistérségi Tavasz” névre elkeresztelt tárlat, a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás településein élő és alkotó művészek – festők, keramikusok, fafaragók, szobrászok – részvételével jött létre. A
Művelődési Központ lelkes dolgozóinak és az
Oktatási És Kulturális Minisztérium jelentős
anyagi támogatásának köszönhetően komoly
díjazásos kiállításra került sor az Emeleti Galériában. A ,,megmérettetésre” szép számmal
érkeztek a pályamunkák, festmények, faragások, kisplasztikák.
Nábelek Anita gyönyörű énekszólója csak
tetőzte az emelkedett hangulatot, majd Németh Árpád festőművész, aki egyben a zsűri
elnöke is, megnyitotta a kiállítást, köszöntötte az egybegyűlteket, a művészek sokaságát.
Beszédében, Kodály Zoltánt idézve, „Kultúrát nem lehet örökölni, az elődök kultúrája
egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék
újra meg újra meg nem szerzi önmagának.”–

A Költészet Napja alkalmából
Koren Gábor — Nem magányos önálló est
Rendezte: v. Ruzicska László
A belépőjegy ára: 500 Ft

négylakásos társasház
építésére alkalmas

építési
telkek

eladók

Tel.: +36-30-9467-702

Faáru, léc, szúnyogháló, szög, csavar, zár, pánt, vasalat.
Szerszám, szerszámnyél, élfólia, bútorfogantyú.

Ezen kívül: festékárú, hígító, ragasztó, gipsz…

Nyitva tartás: H-P.: 8-17-ig, Szo.: 8-13-ig.
Szeretettel várjuk üzletünkben!

1. Evk. Tatár Sándor

AUTÓALKATRÉSZ
KERESKEDÉS
Minden, ami az autómhoz kell!

2. Evk. Elekes Balázs

• Kenőanyagok
(Mobil, Castrol, Fina, Repsol,
. Szűrők (Alco, Techncar)
. Fékbetétek (Mintex, Textar)
. Gyertyák (NGK, Beru)

3. Evk. Lukácsi Bálint

www.lukacsibalint.hu

11. Evk. Kukorelly Endre
www.lehetmas.hu
Telefon:
06-1 302 00 22

• Vezérműszíjak, görgők (Q, Lemfölder, SKF)
• Motor- és karosszéria alkatrészek
Dunakeszi, Szent István u. 9.
Nyitva: H-P.: 8-17, Szo.: 8-12 óráig
Telefon: (06-27) 344-175
Ugyanitt várja Önt

H & K Ingatlaniroda
Tel.: +36-70-324-0105 • +36-20-942-6179
www.origoingatlan.hu/hkingatlan • harcsa.j@gmail.com

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Amikor a bíró a legjobb

Gólszegény meccsekkel
kezdte a tavaszt a Vác

Szokatlan eseményekkel, érdekességekkel (mondhatnánk: hektikusan) kezdődött a Dunakanyar-Vác NB II-es labdarúgó csapata számára a tavaszi pontvadá-

Baktalórántháza látogatott a váci
stadionba. A vendégek pontlevonások miatt tulajdonképpen negatív pontszaldóval állnak a sereghajtó helyen.

Gyér érdeklődés mellett inkább küzdöttek, mint fociztak a csapatok a Dunakanyar-Vác – Bőcs NB II-es focimeccsen

szat. Szabados György vezetőedző Keleti csoportban 4. helyen
telelő csapatában a bajnoki szünetben lényeges játékos mozgás
nem volt, így bizakodva készülhetett a gárda az őszinél kedvezőbb sorsolású folytatásra.
Március első vasárnapján – a
korábbi helyszín és időpont huzavona után – a még nyeretlen

Ennek ellenére csak nagy nehezen sikerült a mieinknek az elvárt győzelmet kicsikarniuk (10). Következhetett volna a REAC
elleni idegenbeli rangadó, melynek megnyerésével feljutó helyre
léphetett volna a váci együttes.
A meccs azonban elmaradt,
mert a „lezúduló” közel másfél
centis hó használhatatlanná tette

a rákospalotai gyepszőnyeget…
Az összecsapásra így később
kerül sor, mégpedig elég furcsa időpontban. A focibarátok
körében közkedveltségnek éppen nem örvendő – elméletileg
versenysemleges (?) – szakszövetség ugyanis április 14-ét, szerdát jelölte ki a pótlásra.
Tudni kell, hogy az ezt megelőző hétvégén a REAC szabadnapos lesz, míg a váciak vasárnap
idegenben lépnek pályára.
Következett tehát ismét egy hazai találkozó.
Ennek érdekességét az adta,
hogy a hazánkban tartózkodó,
dallamos nevű – Alvaro Garcia
Miguel – chilei játékvezetőre bízták a levezetését.
A váci klubnál még élénken él
egy pár évvel ezelőtti eset, amikor szintén a Dunakanyar reprezentáns csapatával kísérleteztek és egy katari bíró vezette (el)
a piros-kékek bajnokiját. Ezúttal
azonban túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az 1-1-es döntetlennel
végződő, elég alacsony színvonalú kilencven perc legjobb teljesítményét éppen a játékvezetőtől láttuk.
Kereszturi Gyula
Fotó: Steigler Zita

OTTHON
CENTRUM

ELSŐ A KÖRNYÉKEN, ELSŐ AZ ORSZÁGBAN!
„Csatlakozzon az elsőkhöz
és Ön is győztes lesz!” (Csókás Andrea ingatlan-tanácsadó)
Tisztelt Leendő Ügyfelem!
Szeretettel köszöntöm Önt, Csókás Andrea ingatlan-tanácsadó vagyok,
az „Év ingatlanforgalmazója” kitüntető címet elnyert OTTHON CENTRUM munkatársa.
Minden ember életében legalább egyszer elérkezik az elhatározás majd a döntés
pillanata, amikor el kívánja adni ingatlanát, vagy éppen újat, szebbet, jobbat szeretne
vásárolni.
Amennyiben Ön most így érez, úgy arra kérem, ne habozzon, keressen meg és a
segítségére leszek!
Miért előnyös Önnek, ha megkeres?
Mert…
• Országos irodahálózatunk segítségével Magyarország egész területén az Ön
közelében vagyunk.
• Kérésére egyéni marketing tervet és értékesítési stratégiát dolgozok ki, hogy a
lehető leggyorsabban és leghatékonyabban segíthessek Önnek.
• Nálunk több mint 10 000 ingatlan közül választhat, néhány pillanat alatt.
• Egyéni elképzeléseit a lehető legrugalmasabban tudjuk kezelni a választás
megkönnyítése érdekében.
Megtalálta már, csak még nem tudja, miből fogja kifizetni?
• Gödi irodánkban díjmentes hiteltanácsadással és ügyintézéssel várom
szeretettel, melyhez 20 banki partner, 50 hitelkonstrukciója csatlakozik!

INGATLANBAN OTTHON VAGYUNK
Irodánkat megtalálja a város legforgalmasabb pontján
– Alsógöd vasútállomás közelében – a 2-es főúton.

OTTHON CENTRUM

Magyarország vezető ingatlanközvetítő hálózata

Csókás Andrea – ingatlan-tanácsadó
Mobiltelefon: +36-70-454-0431 – E-mail: csokas.andrea@oc.hu
2131 GÖD, Pesti út 46.

www.oc.hu
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Ismét váci Fair Play-díjas
Kanyó Zsolt 2008-as elismerése után ismét egy
Váci Reménységben sportoló atléta vehette át a
Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) Fair Play kitüntetését. Moravcsik Angéla (képünkön Schmitt
Pál MOB-elnök társaságában) súlylökő március
12-én a Thermál Hotel Jázmin termében megrendezett ünnepségen vehette át a MOB és a Nemzeti Sportszövetség Trófeáját. A 13 éves atlétát az országos serdülő-bajnokság súlylökő számának végén
harmadikként szólították az eredményhirdetéshez,
ő azonban jelezte: többen is jobb eredményt értek
el nála, így – bár egyéni csúcsot ért el – nem jogosult az érem átvételére. Sportszerű magatartásával
hozzájárult, hogy végül a pályán elért eredmények
alapján hirdettek sorrendet. A váci sportoló edzői:
Magyari József és Szikora Gyula.

Újabb sikeres patkolás
Újabb sikeres patkoláson van
túl Overdose, azonban a mindig
óvatos Mikóczy Zoltán már csupán egy felhozó versenyről beszélt a PannoniaOverdose.hunak, a korábban említett kettő he-

lyett. Ugyanis mindent a júniusban megrendezendő Royal Ascotnak rendelnek alá. Dr. Szmodits
Zsolt első ízben jelentette ki,
hogy – ugyan még sok van hátra
– de már semmi nem hátráltatja
Overdose-t abban, hogy minden
tekintetben teljes értékű felkészítő munkát végezzen.
Mindennapos standard műveletként beszélhetünk Overdose
patkolásáról, ami ismét jól, a várakozásnak megfelelően sikerült.
Az első két lábára ezúttal is ragasztott patkókat kapott, a hátsókra pedig szögeltet, ebben
nincs változás.
Szerencsére a megszokott pataérzékenység most kisebb mérték-

ben jött elő, mivel nemcsak a pata
hordozó-széléből, hanem a talpi szarurétegből is leszedett egy
keveset a kovács. Ezt a műveletet
ismételten Stuart Packham patkolókovács végezte. Reggel iderepült Londonból, és az esti géppel már utazhatott is haza.
Fotó és szöveg:
PannoniaOverdose.hu

Tavasszal is célszerű
ellenőrizni a vízóraaknát!
Nemcsak télen, a fagyok előtt,
hanem ilyenkor tavasz kezdetekor is érdemes ellenőrizni a
vízmérőket.
A házi ivóvízhálózat részét képező vízmérőakna tisztán tartásáról és a vízmérők épségének
megőrzéséről a
fogyasztó köteles gondoskodni. A szakemberek javaslata
szerint a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű megvizsgálni a vízmérőakna állapotát, különösen a hétvégi házakban. Jót tesz, ha alaposan
kiszellőztetjük az aknát, így a
mérők megóvhatók a korróziótól. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni,
amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg
jelentősen károsíthatja a szerkezeteket.
A DMRV Zrt. (Vízmű) szakem-

berei gyors és egyszerű technikát javasolnak az állapotellenőrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét, és
nézzük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivárgás lehet a
hálózaton, ezért
érdemes szakemberrel átnézetni a
rendszert. Ellenkező
esetben utólag váratlan
meglepetés érhet minket!
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérő, akkor is
meghibásodás lehet a hálózaton. Keressük meg a baj forrását, és javíttassuk meg a hibás
szerelvényt vagy vezetéket.
Köszönjük, hogy odafigyel
vízmérője állapotára, hiszen a
vízórák rendeltetésszerű működtetése közös érdekünk!
DMRV Zrt.

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

