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Az Országgyűlés elnöke azt szeretné, ha a magyar hazára igaz lenne 
az "Előttünk az ország, mögöttünk az önkormányzatok" szlogen

Kövér László: „Vácon csak 
egy jobboldali polgármester-jelölt 

van, a fideszes Pető Tibor!”
Szemet gyönyörködtető magyar 
ruhák bemutatója, csinos fiatal 
lányok fantasztikus tánca, szí-
vet melengető dalok előadása ve-
zette fel a FIDESZ váci kampány-
nyitójának fő elemét. A Duna-
kanyar egyik legszebb városába 
Sződligetről érkezett ugyanis Kö-
vér László, az Országgyűlés elnö-
ke, a párt választmányának első 
embere, hogy programbeszédé-
vel erősítse a térség polgármes-
ter-, és képviselőjelöltjeit. Kövér 
kijelentette, abban bízik, talán 
tudott olyan szempontokat adni 
a választók számára, hogy októ-
ber 3-án, az önkormányzati vá-
lasztásokon a megfelelő embe-
rekre adja le a többség a voksát.

(Folytatás a 2. oldalon)
(Folytatás a 2. oldalon)

Dunakeszin 
három, 

Vácott négy, 
Fóton öt, 

Gödön hat 
polgármester-

jelölt
indulhat 

a választáson
Mint az közismert, a 2010. október 
3-i önkormányzati választáson in-
duló pártoknak, jelölő szervezetek-
nek, polgármester- és képviselő-je-
lölteknek szeptember 3-án, délután 
négy óráig állt módjukban leadni a 
választáson való indulásra feljogosí-
tó ajánlószelvényeket a helyi válasz-
tási bizottságoknak. Dunakeszin há-
rom, Vácott négy, Fóton öt, Gödön 
hat polgármester-jelölt indulhat a vá-
lasztáson.

(Folytatás a 6. oldalon)

Dr. Bóth János szerint 
a siker nagyobbrészt a 
profi pályázati előkészítő 
munkának köszönhető 

Dr. Bóth János polgármester a váci 
önkormányzat pályázati teljesítmé-
nyét értékelte a minap tartott sajtó-
tájékoztatón. A város első embere 
szerint 2002 óta folyamatosan javult 
a város pályázat-előkészítő tevékeny-
sége, amely ebben a 4 éves válasz-
tási ciklusban volt a legeredménye-
sebb. 2006. október elejétől napja-
inkig 4,8-4,9 milliárd forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert Vác. 
A sikert elsősorban a profi pályázati 
munkának tulajdonítja Dr. Bóth Já-
nos, aki azzal a plasztikus példával 
igazolta ezt, hogy minden munka-
napon 5 milliót nyert a város.

Vác közel öt 
milliárdot 

nyert  
pályázaton
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„Magyar, Magyaroknak 

a Magyar 
Munkavállalókért!

Építőanyagok folyamatosan bővülő választékával 
várjuk kedves vásárlóinkat KÉT TELEPHELYÜNKÖN

www.timarvasker.hu

VÁSÁROLJON KÖTEgbEN KEDVEZŐ ÁRON!

budakeszi, kert u. 29.
Tel.: 23/451-280,
Fax: 23/451-307

e-mail: budakeszi@timarvasker.hu

FóT, Galamb József u. 1. 
ipari Park (volt barackos területe)
Tel.: 27/359-902 , Fax: 27/359-347

e-mail: fot@timarvasker.hu

Támogassa a muNKaHELYTErEmTő váLLaLKozásoKaT!”

Fenti árak az áFa-t tartalmazzák 
és a készlet erejéig érvényesek!

zsaLuKő LEIEr
20x50x23 277,- Ft/db-tól
25x50x23 271,- Ft/db-tól
30x50x23 323,- Ft/db-tól

osb – LaPoK
8x1250x2500 3.094,- Ft/db-tól
10x1250x2500 3.825,- Ft/db-tól
12x1250x2500 4.538,- Ft/db-tól

Továbbá: sóder, homok, cement, E 7-es beton gerendák,  
nádszövet,járdalapok, Porotherm, Ytong falazóelemek, Austrotherm, 
Baumit, Terrranova termékek, Tondach, Creaton, Bramac cserepek.

váCI CEmENT 2.600,- Ft/q-tól
oLToTT mÉsz 2.230,- Ft/q-tól

oszLoPzsaLu
25x25x23 282,- Ft/db-tól
30x30x23 334,- Ft/db-tól

KőzETgYaPoT mPN   
5 cm (7,2 m2/csom.)  10 cm (3,6 m2/csom.) 
           2.900,- Ft/csomag-tól

Bevezetőjében elmondta, hogy 
Vác a legtöbb településtől elté-
rően úgy tudott jelentős mértékű 
fejlesztést és felújítást megvalósí-
tani, hogy egyetlen forintot sem 
vett fel a pályázati önrész biztosí-
tására. Mindig saját erőből, pályá-
zati céltartalékokból oldotta meg 
a város – mondta a polgármester, 
aki aláhúzta: – Az eredményes 
pályázati munkának köszönhető-
en jelentősen gyarapodott a város 
vagyona, ami mögött egy komoly 
pályázati teljesítmény van. 

Dr. Bóth János felidézte az ez-
redfordulót, amikor Vác még 
nem büszkélkedhetett pályáza-
ti teljesítményével. – Akkoriban 
joggal bírálta az önkormányzatot 
Manninger Gábor Pest megyei és 
városi képviselő úr, akinek meg-
ígértem, hogy 2002 utáni idő-
szakban feltétlenül változtatunk 
a helyzeten. Ezt a munkát szem-
lélet formálással, a személyi és a 
szervezeti struktúra feltételeinek 
biztosításával kezdtük – mondta 
a polgármester, aki fontos válto-
zásként értékelte, hogy 2002 óta 
a városházán egy fő kizárólag a 
pályázatok figyelésével foglalko-
zik. Emellett a képviselő-testü-
let kidolgozta azt az érdekeltségi 
rendszert, amely arra ösztönzi az 
intézményvezetőket is, hogy in-
duljanak a szakterületüket érintő 

pályázatokon. A képviselő-testü-
let ezt a munkát évente egyszer 
értékeli és díjazza.  

Dr. Bóth János arról tájékoztatta 
a sajtó képviselőit, hogy az előző 
ciklus végére, 2006-ra kialakult 
a jól működő pályáztatási rend-
szer, melynek eredménye volt a 
Főtér felújítása, melyhez európai 
uniós forrásból 850 millió forin-
tot nyert Vác.  – 2007-ben jellem-
zően az utak építésére, felújításá-
ra tudtunk szerezni 50 százalé-

kos támogatást, tűzoltó eszközök-
re pedig 114 milliót – emelte ki a 
nagyobb összegű pályázati sikert. 
A pályázati munka nem csak sike-
rekből áll – tette hozzá. – Elkészí-
tünk 5–10 pályázatot, s abból nye-
rünk 2–3 alkalommal. Nagy szük-
ség van a pályázatírók kudarctűrő 
képességére – érzékeltette a mun-
ka buktatóit. 

Vác 2008-ban az utak felújítása 
mellet jelentős, 265 milliót nyert 
az Árpád Fejedelem Általános 

Iskola felújítására. De sikeresen 
pályáztak rendezvények, progra-
mok támogatására, a működtetés 
színvonalának növelését szolgáló 
forrásokra is.  

Dr. Bóth János a 2009-es esz-
tendőt a beérés évének nevez-
te. Az árvízvédelmi tervekre az 
I. fordulóban 45 milliót nyertek. 
– Novemberben lesz a II. fordu-
ló, ha sikerül, akkor 1-1,5 milliárd 
forintot nyerhetünk önrész nélkül. 
A Fő utca – Főtér felújítására 700 
milliót, a kórház rekonstrukciójá-
ra 2 milliárdot nyert a város. 

A 2010-es esztendőt gyengébb 
évnek nevezte – mint fogalma-
zott „az új többség már nem tar-
totta annyira fontosnak, vagy nem 
is értett hozzá” – de így összejön 
200 millió, melyből 93 milliót 
nyertek a Távhő felújítására. 

Vác ebben a négy éves válasz-
tási ciklusban 4,8–4,9 milliárd fo-
rint pályázati támogatást nyert, 
ami a profi pályázatíró csapat-
nak és az eredményes lobbi tevé-
kenységnek köszönhető – hallhat-
tuk Dr. Bóth Jánostól. Az áprilisi 
választást megelőző nyolc eszten-
dőben országgyűlési képviselő-
ként politizáló polgármester sze-
rint azonban jól érzéklehető, hogy 
mindinkább előtérbe kerül a profi 
szakmai előkészítő tevékenység, 
melyet kikényszerít a szigorú uni-
ós követelményrendszer is.

Vetési Imre

Vác közel öt milliárdot 
nyert pályázatokon

(Folytatás az 1. oldalról)

Aki arra számított a FIDESZ 
váci kampánynyitóján, hogy órá-
kon keresztül csak a jelöltek ígé-
reteit kell majd hallgatnia, nos, 
az nagyon kellemesen csalódott. 
Ugyanis a jobboldali párt híve-
it egy nagyon színvonalas mű-
sorral szórakoztatta addig, amíg 
az est fővendége és szónoka, Kö-
vér László meg nem érkezett a 
Madách Imre Művelődési Köz-
pontba. Az Országgyűlés elnö-
ke Sződligetről érkezett, ahol a 
fideszes országgyűlési képvise-
lő, Bábiné Szottfried Gabriella 
polgármester asszony vendége-
ként találkozott a Fidesz-KDNP 
képviselő-jelöltjeivel, a régió és 
az országos sajtó képviselőivel. 

A váci kulturális intézmény-
ben a szép számú nézősereg él-
vezhette a fiatal lányok fantaszti-
kus táncos bemutatóját, gyönyö-
rű ruhák kavalkádját, Sáfár Mó-
nika gyönyörű énekét...

Ám amikor megérkezett az Or-
szággyűlés elnöke, a politika vet-
te át a vezető szerepet.

„Nem könnyű ilyen fantasz-
tikus előadást követően komoly 
dolgokról beszélni. De meg kell 
próbálnom, hisz úgy érzem, talán 
tudok olyan szempontokat adni a 
választók számára, hogy október 
harmadikán a megfelelő jelölteket 
támogassák voksaikkal” – kezdte 
kampánybeszédét Kövér László.

A politikus kifejtette, az ország 
romokban hevert szinte a szó leg-
szorosabb értelmében, amikor 
tavasszal eddig sosem tapasz-
talt arányban elnyerték a válasz-
tók bizalmát. Úgy véli, emberfe-
letti munkára lesz szükség ah-
hoz, hogy az országot újra a fej-
lődés útjára lehessen állítani. Eh-
hez viszont az is szükséges, hogy 
az október 3-i önkormányzati vá-
lasztásokon a polgárok megint 
kinyilvánítsák bizalmukat a kor-
mánypárt, a jobboldal felé.

„Remélem, hogy a tavaszi bi-
zalom kitart október elejéig, mert 
akkor annak az lesz az üzenete, 
hogy az emberek többsége az ed-
digi százvalahány napban nyúj-
tott tevékenységünket jó irány-
nak tartják” – folytatta a párt or-
szágos választmányának elnöke.

Kövér László hétvégi kam-
pánykörútja során Sződligetről 
érkezett Vácra, ahol egy szívének 
nagyon kedves szlogennel talál-
kozott: Előttünk Sződliget, mö-
göttünk a kormány!

„Nagyon jó lenne, ha a válasz-
tásokat követően el tudnánk mon-
dani, hogy előttünk az ország, 
mögöttünk az önkormányzatok. 
Ugyanis a kormány és az ország 
sikere azon is múlik, hogy ne a 
velünk ellentétes politikai oldal 
kapjon, például Vácon és a tér-
ségben többséget az önkormány-
zati testületekben” – fogalmazta 
meg elvárásait a politikus.

Az MSZP-ről nagyon lesújtó 
véleménnyel volt, ám azt kiemel-
te, hogy a hirtelen függetlenné 

váló sok politikussal szemben 
legalább Vácon a jelenlegi város-
vezető vállalta a szocialista bé-
lyeget. Mint elmondta, nem ő je-
lenti a legnagyobb veszélyt Pető 
Tiborra és csapatára.

„Van valaki, aki függetlenként 
állt csatasorba, miközben termé-
szetesen nem az, és azt próbál-
ja magáról beállítani, hogy ő és 
csapata képviselte és képviseli a 
jobboldalt Vácon. Nos, én itt most 
mindenki előtt kijelentem, ebben 
a városban csak egy igazi jobb-
oldali jelölt indul a polgármesteri 

címért, és az Pető Tibor” – hang-
zott el Kövér Lászlótól, aki hozzá-
tette. – „A jelenlévőknek és a párt 
szimpatizánsainak éppen ezért az 
az egyik leglényegesebb feladata, 
hogy felnyissa azok szemét, akik 
esetleg nem ezt hiszik.”

Az Országgyűlés elnöke el-
mondta, Vácnak az tenne a leg-
jobbat, ha a következő négy évben 
nem a kormány ellenfeleként, ha-
nem azzal karöltve működne.

„Ez persze nem azt jeleni, hogy 

akkor megbüntetjük a várost, sőt 
bármely települést az országban, 
ha a mi szempontunk szerint hi-
básan döntöttek az emberek a 
szavazófülkékben” – zárta ünne-
pi beszédét Kövér László.

A Fidesz választmányának el-
nöke a rendezvényt követően ta-
lálkozott a gödi, és a váci pol-
gármester- és képviselő-jelöltek-
kel is, akikkel közös kampányfo-
tó készült. 

- molnár -

Az Országgyűlés elnöke azt szeretné, ha a magyar hazára igaz lenne 
az előttünk az ország, mögöttünk az önkormányzatok szlogen

Kövér László: „Vácon csak 
egy jobboldali polgármester-je-
lölt van, a fideszes Pető Tibor!”

FördŐs AttilA
FÜGGEtlEN polGármEstErjElölt
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Vácért A VáciAkkAl!

A joBB mEGoldás

(Folytatás az 1. oldalról)
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Dr. Bóth János polgármester
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Bábiné Szottfried Gabriella 
megerősítette a már korábban is-
mertté vált döntést, hogy polgár-
mester-jelöltként a Fidesz-KDNP 
színeiben újra megméretteti ma-
gát.

A polgármester-jelölt ország-
gyűlési képviselő mellett a Fi-
desz-KDNP önkormányzati kép-
viselő-jelöltjei: Kovácsné Szabó 
Rita, Gyimesi Sándor, Tóth Ist-
ván, Millin Tamás, Szabó Gyula 
Péter, Kassai Péterné. 

Bábiné Szottfried Gabriella 
felkérte a sződligetieket, hogy 
szavazatukkal és bizalmukkal a 
tavaszi országgyűlési képviselő 
választáshoz hasonlóan a polgár-
mester és az önkormányzati kép-
viselő választáson is támogassák 
voksaikkal a kormánypártok je-
löltjeit. – Egységben a nemzet, 
egységben Sződliget! – hangsú-
lyozta az összefogás jelentősé-
gét. Meggyőződéssel vallja, hogy 
a település fejlődését jelentősen 
elősegítheti, ha kormánypárti 
országgyűlési képviselő kap bi-
zalmat a polgármester válasz-
táson is. Érveit konkrét példák-
kal támasztotta alá: – Az elmúlt 
évek ékesen bizonyították, hogy 
azon települések tudtak igazán 
fejlődni, melyek élén olyan pol-
gármesterek álltak, akik ország-
gyűlési képviselő mandátum-
mal is rendelkeztek. Szolnok, 
Debrecen, Balatonfüred, Monor, 
Mórahalom fejlődése is ezt mu-
tatja. A szomszédos Vác is renge-
teget profitált abból, hogy a pol-
gármester egyben országgyűlési 
képviselő is volt. 

Bábiné Szottfried Gabriella or-
szággyűlési képviselő érveit erő-
sítette Kövér László, az Ország-
gyűlés elnöke, a Fidesz választ-
mányának elnöke, aki a község 
polgármesterének meghívásá-
ra szeptember 11-én Sződligetre 
látogatott. A település közösségi 
házában rendezett sajtótájékozta-
tón a politikus elmondta; az or-
szág 1144 településén választ-
hatnak úgyis az emberek, hogy 
fideszes polgármestert-jelölt-
re adják voksukat. Kövér László 
szerint a jelöltek nagy száma is 
mutatja, hogy a tavasszal elnyert 
megtisztelő bizalmat ma is élve-
zik. – Ez azt mutatja, hogy a kor-
mány teljesítménye elfogadható 
az ország nagytöbbsége számára 
– jelentette ki. 

Kövér László azt kérte támoga-
tóiktól, hogy mindenki a válasz-
tás tétjének megfelelő felelősség-
gel vegyen részt a voksoláson. 
Nem szabad, hogy bárkit is „elal-
tasson” a biztos kétharmados par-
lamenti többség. Mindenkit erre 
kötelez az az emberfeletti munka 
– petíciók, népszavazás, európai 
parlamenti kampány, országgyű-
lési és önkormányzati választások 
– amit az elmúlt 8 évben végeztek 
ellenzéki pártként, civil közössé-
gek tagjaként. A szocialista kor-
mányok elmúlt nyolc évben oko-
zott hibáinak leküzdéséhez, az 
ország előtt álló óriási feladatok 

Kövér László Sződligeten
Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő, Sződliget polgármestere szeptember 3-án sajtótá-
jékoztatón jelentette be, hogy Sződligeten a Fidesz-KDNP polgármester és képviselő-jelöltjei a helyi vá-
lasztási bizottság határozata alapján indulhatnak az október 3-i önkormányzati választáson.  Bábiné 
Szottfried Gabriella újra megméretteti magát a polgármester választáson, akinek megválasztását támo-
gatja Kövér László, az Országgyűlés elnöke is. 

Akárcsak a többi politikai párt, 
a kereszténydemokraták is egy la-
kossági fórum keretein belül mu-
tatják be az adott körzetek kép-
viselő-jelöltjeit, illetve az általuk 
támogatott polgármester-jelöltet. 
Ezzel a KDNP kampányhajrája 
is elkezdődött, és ahogy Fördős 
Attila, aki függetlenként indul a 
párt támogatásával a polgármes-
teri posztért, fogalmazott, eze-
ken a találkozókon szeretnék be-
mutatni jelöltjeiket, illetve itt van 
lehetőség arra, hogy igazi párbe-
széd alakuljon ki a helyi politika 
és a lakosság között.

„Fontos elmondani az embe-
reknek, hogy mit szeretnénk ten-
ni a térségért, Vácért, milyen fel-
adataink lennének, ha bizalmat 
kapnánk a választóktól, illetve 
milyen fejlesztéseket hajtanánk 
végre október 3-a után” – nyilat-
kozta lapunknak Fördős Attila, 
aki 1992 óta vesz részt aktívan a 
város politikai életében.

Fördős a hátralévő időszakban 
szeretne szinte minden választó-
körzetbe eljutni, hogy az embe-
rekkel ismertesse saját és a KDNP 
programját, illetve bemutassa Vác 
pénzügyi helyzetét, és ennek 
függvényében elmondja, milyen 
lehetőségei vannak a városnak.

„Reális célunk, hogy Vác le-
gyen a Dunakanyar fővárosa, 
még úgy is, hogy a város költ-
ségvetése meglehetősen insta-
bil. A mostani városvezetés be-
vételei csökkentek, hisz az ingat-
lan-értékesítésből befolyt összeg 
a majd 40 százalékos árcsökke-
nés miatt nem tudja hozni a ter-
vezett szintet. A kiesett bevételt 
így nem tudjuk lekötni, azaz ke-
vesebb lesz a kamatbevételünk, 
ráadásul a váci kórháznál jelent-
kezni fog egy 113 milliós fede-
zet nélküli kiadás is. Az iparűzé-
si adóbevételek is csökkennek, 
mert itt mintegy 200 millió fo-
rinttal számolta el magát a szoci-
alista városvezetés. Ezeket a gon-
dokat nem lehet rapid módon ke-
zelni, így első feladataink egyi-
ke az lenne, hogy a költségvetés 

szerkezeti átalakítását végrehajt-
suk” – emelte ki a független pol-
gármester-jelölt.

Miskei Sándorné az 5-ös, és 
Koren Gábor a 6-os választó-
körzet képviselő-jelöltje szerint 
az, hogy pártjuk önállóan indul 
a választáson, nem oszthatja meg 
annyira a jobboldalt, hogy emiatt 
végül az MSZP legyen a nevető 
harmadik.

„Az elmúlt négy esztendőben 
is mi jelentettük a jobboldali po-
litizálást a városban, és ha a vá-
lasztópolgárok azt szeretnék, 

hogy az általunk képviselt érde-
kek most még hangsúlyosabbak 
legyenek, akkor ránk adják majd 
a voksaikat október 3-án” – vél-
te Miskei Sándorné, aki az elmúlt 
ciklusban rengeteget tett a körze-
téért: járdák, parkolók létrehozá-
sa, a patakparti pihenőpark ter-
veinek előkészítése, valamint 
a csikkmentes város létrehozá-
sa. Utóbbit jelentősen segítet-
te a 2009 januárjában elfogadott 
rendeletmódosítás, amely alap-
ján büntethetővé váltak a szeme-
telő emberek. A képviselő-jelölt 
az emberek szemléletén szeretne 
legfőképpen változtatni.

Párttársa úgy véli, az elmúlt 
évek alatt népszerűtlenné vált az 
MSZP, és ez Vácon is a jobbol-

dal kezére játszhat. Optimista a 
választási eredmények tekinteté-
ben, és abban reménykedik, hogy 
Fördős Attila polgármesteri címe 
mellett hat képviselő-helyet meg 
tudnak szerezni a következő tes-
tületben.

„Az emberekkel való kapcso-
lattartás a legfontosabb a szá-
momra, valamint az, hogy önzet-
lenül segíteni tudjak a rászorul-
takon. Éppen ezért rendszeressé 
tenném a lakossági fórumokat, 
ahol az emberek személyesen 
mondhatnák el gondjaikat, észre-

vételeiket. A kultúrából jött em-
berként fontosnak tartanám Vác 
kulturális életének a felfrissíté-
sét, de a város közbiztonságának 
javításáról sem feledkeznék meg 
a polgárőrség és a rendőrség be-
vonásával” – jelentette ki Koren 
Gábor, aki először próbálkozik 
bejutni a váci képviselő-testü-
letbe. A Földváry Károly Álta-
lános Iskolában péntek este ren-
dezett jó hangulatú lakossági ta-
lálkozón a felszólalók bizalmuk-
ról támogatták a polgármester- és 
a két képviselő-jelöltet, akik szá-
mára már megfogalmazták a kö-
vetkező önkormányzati ciklus-
ban megoldandó feladatokat is.

-molnár -

A KDNP és az általa támogatott polgármester-jelölt igazi párbe-
szédet szeretne a városvezetés és a lakosság között

Fördős Attila: „Legyen Vác 
a Dunakanyar fővárosa”

Az október 3-i önkormányzati választások előkészületei immár a hajrába értek, így a pártok, akik meg-
szerezték és leadták az induláshoz szükséges kopogtatócédulákat, most a kampányra fordítják maximá-
lis figyelmüket. A Vácon önállóan is ringbe szálló KDNP képviselőjelöltjei és az általuk támogatott, füg-
getlenként induló polgármester-jelöltjük, Fördős Attila egy lakossági fórumon mutatkozott be a válasz-
tó polgároknak.

Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő, Sződliget 
polgármestere újra megméretteti magát a választáson

Aktuális és korábbi  
lapszámainkat  

megtekintheti a 
www.dunakanyarregio.hu 
online hírportálon.

megoldásához – pártállástól füg-
getlenül – össze kell fogni. Az or-
szág építő munkából, a nemzeti 
együttműködés rendszeréből nem 
maradhatnak ki az önkormány-
zatok sem – hangsúlyozta Kövér 
László, aki követendő példaként 
beszélt Bábiné Szottfried Gabri-
ella és képviselő-jelölt társai által 
meghirdetett:„Előttünk Sződliget, 
mögöttünk a kormány!” címen is-
mertté vált programról. 

Magyarország előtt álló felada-
tok súlyát érzékeltetve elmond-
ta, hogy a 2011-es költségveté-
si évben az ország adósság állo-
mányából adódó terhek megdup-
lázódnak. „Ha jól emlékszem a 
számra, akkor 2500 milliárd fo-
rintot kell kifizetnünk, csak 
azért, mert elődeink eladósítot-
ták gyerekeink, unokáink jövőjét 
is.” – jelentette ki az Országgyű-
lés elnöke, aki úgy látja, hogy 
még 2012-ben is óriási erőfeszí-
téseket kell tenni „csak” annak 
érdekében, hogy az ország köz-
szolgáltatásai finanszírozhatóak 

legyenek. Ezt az erőfeszítést se-
gíthetik a kormánnyal együttmű-
ködő önkormányzatok, melyek 
közül is „az azonos nyelvet be-
szélőknek egy kicsit több esélye 
van arra, hogy saját problémáját 
is meg tudja oldani.” Kövér Lász-
ló figyelemre méltó előnyös hely-
zetként említette, hogy Sződliget 
polgármester-jelöltje bent ül a Fi-
desz-KDNP pártszövetség parla-
menti frakciójában. – Lobbizás, 
információ szerzés szempontjá-
ból előnyös helyzetben van, amit 
érdemes megtartani, érdemes ki-
használni Sződligetnek az előt-
tünk álló nehéz négy esztendő-
ben – mondta az Országgyűlés 
elnöke.   

Sződliget jelenlegi polgármes-
tere határozottan állítja, hogy a 
település további fejlődéséhez cél 
a polgármesteri pozíció, és esz-
köz a parlamenti mandátum. Én 
készen állok a további munkára – 
nyilatkozta szerkesztőségünknek 
Bábiné Szottfried Gabriella. 

Vetési Imre

Fördős Attila független polgármester-jelölt két képviselő-jelölt társával tartott 
lakossági fórumot

A Dunakeszi Közüzemi Kft. 2010. október 9-én délelőtt 8 óra és délután 2 óra között 
elektronikai hulladékgyűjtést szervez. A hulladékot a Casalgrande tér melletti par-

kolóban, az OTP-vel szemben, illetve a Dunakeszi Közüzemi Kft előtti parkolóban 
a Szent István utca 1. szám alatt adhatják át.

Elektronikai hulladékgyűjtés

Kövér László Bábiné Szottfried Gabriella polgármester  
újraválasztását támogatja
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A harmadik-negyedik osztá-
lyos diákok az egyenruhásokkal 
közösen látványos járdafestésben 
vettek részt. Ennek lényege, hogy 
a járda belső felére kisebb, míg a 
külső felére nagyobb lábnyomo-
kat festettek, jelezve, hogy a gye-
rekek az úttesttől távolabb köz-
lekedjenek. Ez az akció egyéb-
iránt Kovács László rendőr alez-
redes kezdeményezésére valósult 
meg. A felső tagozatosok az isko-
la drámaszakköre által előadott - 
a korosztályukat leginkább érin-
tő bűnmegelőzé-
si témájú – jele-
neteket elemez-
hettek közösen a 
rendőrökkel, pe-
dagógusokkal. 
Kerékpáros bal-
eset szimuláció-
ja, helyszínelés, 
újraélesztés, ke-
rékpáros ügyes-
ségi feladat, s 
végül látványos 
rendőrkutya bemutató tette élmé-
nyekben és tanulságokban gaz-
daggá a délelőttöt. 

Kérdésünkre Cservenák Helga 
elmondta, hogy a megyében már 
158 iskolában 128 iskolarendőr 

tevékenykedik annak érdekében, 
hogy a tanintézményekben mi-
nél többet tudjanak meg a diákok 
a bűnmegelőzéssel, közlekedés-
rendészettel összefüggő kérdés-
körökről. A diákok és pedagógu-
sok körében egyaránt nagy sikert 
aratott programjukat – ameny-
nyiben más általános iskolák is 
igénylik – szívesen megismétlik. 

Katona M. István
A szerző felvétele

Rendhagyó rendőrnap az iskolában
A Pest Megyei Rendőr - főkapitányság kezdeményezésére, a megyében elsőként a dunakeszi Széchenyi 
István Általános Iskolában szeptember 9-én bűn- és baleset megelőzéssel kapcsolatos programot rende-
zett a Pest Megyei Baleset megelőzési bizottság közösen a Dunakeszi Rendőrkapitánysággal. A rendez-
vényt Cservenák Helga rendőr százados, az említett bizottság vezetője és Kovács László rendőr alezre-
des, városi rendőrkapitány nyitotta meg. Mindketten hangsúlyozták, hogy az iskolakezdéskor a gyere-
kek kiemelt figyelmet kapnak a helyes közlekedésre nevelés és a bűnmegelőzés kapcsán. A rendőrnapot 
azzal a céllal rendezték meg, hogy látványos és izgalmas programok keretében hívják fel a tanulók figyel-
mét a fontosabb tudnivalókra.      

– A város, de személy szerint az 
én régi kedves álmom megvalósí-
tása kezdődik azzal, hogy a most 
induló beruházással megépül a 
dunakeszi kerékpárút-hálózat 
egy jelentős szakasza – jelentette 
be a városházán tartott projektin-
dító rendezvényen Dióssi Csaba 
alpolgármester, aki köszönetet 
mondott a sikeres pályázatot elő-
készítő kollegáinak, a tervező-
nek és a közbeszerzést bonyolí-
tó munkatársának. A város fejlő-
dése, a Dunakeszin élők életmi-
nőségének javítása szempontjá-
ból fontosnak nevezte a közel 145 

millió forintos beruházást. – Egy 
igényes európai kisvároshoz hoz-
zátartozik a kerékpárút. De ennél 
is fontosabb, hogy növeljük a ke-
rékpárosok biztonságát, akik ed-
dig a rendkívül balesetveszélyes, 
napi 8700 gépjárművet átengedő 
Fóti úton voltak kénytelenek köz-
lekedni. A környezeti viszonyok-
hoz igazodva bizonyos szakaszo-
kon elválasztva halad egymás 
mellett a gyalog- és kerékpárút, 
de lesz ahol együtt, elválasztás 
nélkül épül ki az úthálózat – je-
lentette be az alpolgármester. A 
nyomvonal kialakítása miatt 79 

darab kisebb, és 28 elöregedett 
fák vágnak ki, melyek pótlására 
235 újat ültetnek.   

Dióssi Csaba úgy fogalmazott, 
hogy a projekt megvalósításá-
val a 21. század emberének igé-
nyét szeretnék kielégíteni, meg-
honosítva a környezetbarát köz-
lekedési formát. Ezzel a fejlesz-
tés nem áll meg, hiszen a jövő év 
tavaszán indul a Fő út melletti és 
a Liget utcai nyomvonal kiépíté-
se, melyet követően az összes in-
tézményt összekapcsolják a ke-
rékpáros úttal. 

Darvas Károly, a Penta Kft. 
műszaki igazgatója bejelentette, 
hogy a vállalkozási szerződés-
ben vállalt november 5-e előtt át-
adják a beruházást. A kivitelezés 
során új árkot, csapadékvíz-elve-
zetőt is megépítik, zöld növény-
zetet és 508 cserjét ültetnek a 2,5 
km hosszú kerékpárút mellett. 

A projektindító rendezvényen 
azt kérték a lakosságtól, hogy – 
gyors és a hatékony reagálás ér-
dekében – a kerékpárút építésé-
vel kapcsolatos észrevételeiket, 
problémáikat Szabó Tünde pro-
jektmenedzsernek jelezzék a 06-
27/542-800 (160 mellék) telefon-
számon vagy a szabot@dunake-
szi.hu e-mailen.

V. I.

Épül a Fóti úti kerékpárút
Duplájára bővül a város kerékpárút-hálózata

Dunakeszi alagi város negyedében ezekben a hetekben két jelentős, közel 250 millió forintos beruházás 
megvalósításába kezdtek a szakemberek. A körforgalmi csomópont mellett 2,5 kilométer hosszú kerék-
párút létesül a vasúti felüljáró és a város fóti határa, az épülő Tesco áruház közötti szakaszon. A Fóti út 
mellett húzódó 2,6 méter széles kerékpárút átadásával a városi kerékpárutak teljes hossza eléri 6400 mé-
tert. Az új kerékpárutat már november első napjaiban birtokba vehetik a kerékpáron közlekedők – jelen-
tették be a projektindító rendezvényen.

Noha némi csúszással, de vég-
re szeptember közepén megkez-
dődik a város legzsúfoltabb köz-
lekedési csomópontjának átépíté-
se. Mint közismert, hosszú évek 
kitartó munkájával sikerült elér-
ni, hogy a magyar állam megépíti 
a közlekedési gondjainkat jelentő-
sen csökkentő körforgalmi csomó-
pontot – tájékoztat Dióssi Csaba 
alpolgármester. A város ország-
gyűlési képviselője tényszerűen 
számolt be arról is, hogy az állami 
beruházáshoz Dunakeszi közel 40 
millió forintos pályázati önrész-
szel járul hozzá. – Emellett fontos 
hangsúlyozni, hogy – lévén álla-
mi beruházás – a várossal sajná-
latos módon nem egyeztették az 
építkezés ideje alatt bevezetésre 
kerülő forgalomtechnikai megol-
dásokat. Az elképzelésekről a kö-
zeli időszakban szembesültünk az 
engedélyezési tervből, melynek 

ismeretében szakmai konzultá-
ciót kezdeményeztem az érintet-
tek részvételével. A Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt., a kivi-
telező cég és a rendőrség képvi-
selőivel folytatott egyeztetésen az 
önkormányzat nevében azt kér-
tük, hogy az eredeti tervtől elté-
rően ne a lámpával vezérelt fél-
pályás forgalomtechnikai megol-
dást alkalmazzák, hanem bizto-
sítsák a kétsávos közlekedést. Az 
autósok terheinek enyhítése érde-
kében azt javasoltuk - amit a kon-
zultáció résztvevői is támogattak 
–, hogy amikor lezárják a Fóti utat 
és a Verseny utcát, akkor a Kos-
suth Lajos utca felé biztosítsák a 
kétirányú forgalmi rend fenntar-
tását – ismertette az önkormány-
zat elvárásait Dióssi Csaba. 

Az alpolgármester tájékoztatá-
sa szerint ezt a forgalomtechnikai 
megoldást az teszi lehetővé, hogy 

a Kossuth utca elején – az élelmi-
szer üzlettel szemben – a jelenleg 
meglévő két forgalmi sávot elvá-
lasztó járdaszigetet elbontják. – 
Így az építkezés idején a felüljá-
ró és a Kossuth utca közötti sza-
kaszon továbbra is két sávban le-
het közlekedni. Ez az építkezés 
kétharmadát érinti – hangsúlyoz-
ta a megoldás fontosságát. – Bí-
zom benne, hogy javaslatunkat el-
fogadja a Magyar Közút is, és tá-
mogatja azt az elképzelésünket is, 
mellyel a Fóti út és a Verseny utca 
lezárása idején életbe lépő forgal-
mi nehézségeket szeretnénk eny-
híteni – mondta Dióssi Csaba al-
polgármester, aki az önkormány-
zat nevében a lakosság türelmét 
kérte az építkezés idejére, hiszen 
már november közepétől a jelen-
legi négyszeresére nő a csomó-
pont áteresztő képessége.

Vetési Imre

Állami beruházásban épül

Kezdődik a körforgalmi  
csomópont építése  

a vasúti felüljárónál
Néhány napon belül kezdetét veszi Dunakeszi legterheltebb közlekedési gócpontjában, a vasút felüljáró-
nál, a Fóti út, a Kossuth Lajos utca és a Verseny utca kereszteződésében a körforgalmi csomópont építé-
se. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában megvalósuló fejlesztéshez a város közel 40 
millió forint pályázati önrésszel járul hozzá. Az állami beruházás munkálatait a Colas Út Zrt. munka-
társai végzik.  Az önkormányzat a közlekedőket érintő kellemetlenségek enyhítése érdekében forgalom-
technikai változtatásokat javasolt a beruházónak és a kivitelezőnek. 

A korábbi választásoktól elté-
rően az idei kampány időszaka 
lerövidült, kevesebb idő állt a je-
lölő szervezetek, a polgármester- 
és a képviselő-jelöltek számá-
ra, hogy összegyűjtsék az ajánló-
szelvényeket. A Választási Tör-
vény értelmében egy Dunakeszi 
nagyságú településen a polgár-
mester-jelöltek számára 623, az 
egyéni választókerületekben in-

duló képviselő-jelöltek számára 
ez a mennyiség jóval kevesebb, 
nekik mindössze 30-35 db aján-
ló szelvényt kellett összegyűjte-
niük.

Dr. Borszéki Péter, a Helyi Vá-
lasztási Bizottság elnöke arról 
tájékoztatta lapunkat, hogy a vá-
rost 16 éve polgármesterként irá-
nyító Kecskeméthy Géza függet-
len polgármester-jelöltként in-

dul a választáson. 
Kecskeméthy Gé-
zának két kihívó-
ja van, egyikük a 
város országgyű-
lési képviselője, 
Dióssi Csaba al-
polgármester, aki 
Fidesz-KDNP tá-
mogatásával in-
dul az október 
3-i választáson. 
A harmadik pol-
gármester-jelölt-

ként Póczik Anita önkormány-
zati képviselő, a szocialisták vá-
rosi elnöke méretteti meg magát 
az MSZP színeiben. 

A város 10 egyéni körzetében 
50 képviselő-jelölt, köztük 10 
független indul. A pártok közül a 
Fidesz, az MSZP, a Jobbik és az 
LMP-nek sikerült kompenzációs 
listát állítania.

V. I.

Három polgármester-jelölt 
közül választhatunk

Mint az közismert, a 2010. október 3-i önkormányzati választáson induló pártoknak, jelölő szervezetek-
nek, polgármester- és képviselő-jelölteknek szeptember 3-ig  állt módjukban leadni a választáson való 
indulásra feljogosító ajánlószelvényeket a Helyi Választási Bizottságoknak.

Kecskeméthy Géza Dióssi Csaba Póczik Anita
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A Jobbik Magyarországért

E szerint a Jobbik Dunakeszi 
Szervezete jogosulttá vált kom-
penzációs lista leadására is, me-
lyet a Helyi Választási Bizottság 
szintén nyilvántartásba vett az 
alábbiak szerint:

Nyíri Márton, Varga István 
András, Varga Zoltán Péter, 
Szombat István, Grafjódi Lász-
ló, Dr. Dénes László, Szász Béla, 
Dellei Dóra, Fekete Imre, Szen-
tesi József.

Varga Zoltán Péter arról is tá-
jékoztatta lapunkat, hogy a Job-
bik Magyarországért Mozgalom 

képviselő-jelöltjei és a dunakeszi 
szervezet vezetősége szeretettel 
vár minden kedves érdeklődőt be-
mutatkozó lakossági fórumukra, 
melyet 2010. szeptember 23-án 18 
órakor, a dunakeszi Radnóti Gim-
názium aulájában rendeznek. 

A tavaszi választás óta elvég-
zett munkát értékeli és képvise-
lő-jelölteket bemutatja: Bertha 
Szilvia (képünkön) országgyűlé-
si képviselő.

A városi szervezet programját 
bemutatja: Nyíri Márton önkor-
mányzati képviselő-jelölt.

Az elmúlt héten tartott ülésein Dunakeszi város Helyi Választási Bizottsága nyilvántartásba vette a Job-
bik utolsó három képviselő-jelöltjét, Dellei Dórát, Szász Bélát és Fekete Imrét is. Így teljessé vált a képvi-
selő-jelöltek listája, a Jobbik mind a 10 választókerületben sikerrel vette az első akadályt – tájékoztatta 
szerkesztőségünket Varga Zoltán Péter városi elnök, Pest megyei alelnök. 

Köszönjük Önöknek, hogy támogatták ajánló-
szelvényeikkel a szocialista párt polgármester és 
képviselő-jelöltjeit abban, hogy elindulhassanak 
az őszi önkormányzati választásokon.

A választásoknak nagy a tétje. Tudunk- e vál-
toztatni az eddigi irányítás személyi összetéte-
lén és működési mechanizmusán?

Mi készen állunk rá, hogy végre történjenek 
ésszerű és érzékeny változások.

Jelöltjeink felkészültek és elkötelezettek abban, hogy alázattal és 
becsülettel képviseljék Önöket.

Tudjuk és ismerjük Dunakeszi gondjait és tornyosuló feladatait, 
azok megoldására racionális javaslataink vannak.

Önökkel egyeztetve kívánjuk döntéseinket meghozni.
Célunk, hogy hatékony és együttműködő csapatmunkával segít-

sük városunk fejlődését.
A társadalom alapját a családok képezik. A családokat viszont az 

édesapák mellett az édesanyák tartják és fogják össze. A szocialis-
ta párt képviselő-jelöltjei között öt édesanya van és Póczik Anita 
polgármester-jelöltünk is nagycsaládos anyuka.     
Kérjük, hogy szavazataikkal tegyék lehetővé 

számunkra, hogy Dunakeszi tartópillérei lehes-
sünk.  

Női érzékenységgel és férfi racionalizmussal 
arányosan párosulva tesszük dolgunkat!

Jelöltjeinkről bővebb információ 
a www.poczikanita.eu honlapon.

Tisztelt Dunakeszi Polgárok!

Az ultrahang elektroporáció és egy aktív gél segítségével formázza testet. 
Jelentősen centimétereket karcsúsodik.
KAVITÁCIÓS jelenség: célja, hogy biztonságosan hassunk a zsírszövetre, 
hogy elpusztítsuk a zsírsejteket, így felszabadítva az elraktározódott zsírt.

Cellu M6 keymodule: 2 exkluzív technológia kombinációja. A leg-
újabb LPG sejtstimuláló technológiát kínálja arcra és testre. Több, 
mint 20 felhasználóbarát programot kínál a legigényesebb vendégeink 
részére.
Testmodul:  "ROLL".  A Roll kezelőfejekben két, függetlenül motori-
zált görgő van.

SKINLIGHT A gyémánt ereje és a fény tisztasága.
Új világszintű multifunkciós készülék különböző kozmetikai problémák kezeléséhez, mint laza bőr, 

ráncok, pigmentációs problémák és dehidratáltság .

SORISA a legújabb  
generációs testkezelő rendszer

Mindannyian vágyunk rá...
A megtartható kincs a fiatalság öröme

Nyitva tartásunk: H-P.: 10-18 óráig, Cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 31. 
Telefon: 06 27 347 721, E-mail: nazarmed@gmail.com, www.nazarmed.hu
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www.dunakanyarregio.hu
klikkeljen  ránk!

Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

Hagyományosan, ötödik alka-
lommal hívták és szeretettel vár-
ják a választáson induló polgár-
mester jelölteket az iparosok. Az 
Ipartestület meghívását mind a 
négy polgármester jelölt elfogad-
ta. A találkozóra 2010. szeptem-
ber 23-án /csütörtök/ 17 órakor, 

mint 1994 óta minden Önkor-
mányzati választás alkalmával, 
egy fórum keretében kerül sor az 
Ipartestület székházában. /Vác, 
Köztársaság út 5. II. emeleti ta-
nácskozó terem./

A polgármester jelöltek itt is-
mertethetik programjukat, ter-

veiket, a váci iparosokkal, vál-
lalkozókkal, válaszolhatnak kér-
déseikre.

Minden érdeklődőt is vár az 
Ipartestület. A fórumon résztve-
vő érdeklődők is feltehetik kér-
déseiket a négy polgármester je-
lölthöz.

Polgármester-jelöltek  
találkozója a váci Ipartestületnél

Az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv Közép- Magyarországi 
Operatív Program támogatásá-
val a Földmérési és Távérzéke-
lési Intézet (FÖMI) uniós támo-
gatással közel 100 millió forin-
tos informatikai és térbeli adat-
szolgáltatási fejlesztést valósí-
tott meg. A rendszer tesztelése 
utáni üzembe helyezésére 2010. 
augusztus 30-án került sor egy 
sajtótájékoztatóval egybekötött 
ünnepélyes zárórendezvényen.

A felhasználók már szé-
les körben ismerik a FÖMI ál-
tal szolgáltatott TAKARNET 
rendszert, amely a földhivatali 
adatok interneten történő gyors 
hozzáférését biztosítja. A mos-
tani fejlesztéssel Magyarország 

közelebb kerül az unió által 
megkövetelt úgynevezett egysé-
gesítési (ún. „INSPIRE”) irány-
elv bevezetéséhez, amely egy-
séges európai megvalósításával 
az egyes tagországok földméré-
si és térképészeti térbeli adat-
bázisai nemzetközileg is össze-
kapcsolhatók lesznek. 

A „geoshop”nak elnevezett 
portál az interneten keresztül 
egész európából elérhető a kö-
vetkező címen: http://geoshop.
hu/ Itt mind a közigazgatás, 
mind a gazdasági élet, mind az 
állampolgárok hozzá tudnak 

férni a FÖMI által kezelt ada-
tokhoz. Amennyiben pedig le is 
kívánja tölteni további felhasz-
nálásra, az adott térképszelvé-
nyek megvásárlására is lehető-
ség van a portálon regisztrált 
felhasználók számára. 

Az egyelőre Pest megyére és 
Budapestre korlátozódó fejlesz-
tés után a FÖMI tervezi a rend-
szer egész országra kiterjedő 
kibővítését is, amely hosszabb 
távon kapcsolódik az elektroni-
kus kormányzathoz is. 

Bővebb információ:
http://fomi.hu 

Új lehetőség a Geoportál alapú 
téradatinfrastruktúra fejlesztésben

Pályázat kódja:  
KMOP-3.3.4/C-2008-0010 
Elnyert támogatás:  
96 512 244 forint 
A fejlesztés összege:  
101 591 836 forint. 
Lefedett területek: Pest megye és Budapest 
A pályázat készítője: Forrás-Trend Kft.

 A korábbi választásoktól elté-
rően az idei kampány időszaka 
lerövidült, kevesebb idő állt a je-
lölő szervezetek, a polgármester- 
és a képviselő-jelöltek számá-
ra, hogy összegyűjtsék az ajánló-
szelvényeket. A Választási Tör-
vény értelmében egy Dunakeszi 
vagy Vác nagyságú településen 
a polgármester-jelöltek számára 
623, a kisebb lélekszámú város-
ban, mint Göd 300 darab érvé-
nyes, a Helyi Választási Bizott-
ság által is hitelesített ajánlószel-
vény biztosítja az indulás jogát. 
Az egyéni választókerületekben 
induló képviselő-jelöltek számá-
ra ez a szám jóval kevesebb, ne-
kik mindössze – a körzetben élő 
választópolgárok számától füg-
gően – 30-35 db ajánló szelvényt 
kellett összegyűjteniük.

A településeken a legnagyobb 
politikai érdeklődés a polgár-
mester-jelöltségért vívott „gyűj-
tési akciót” kísérte. Az eredmé-
nyek ismeretében jól érzékelhető, 
hogy a parlamenti pártok jelöltjei 
és a jelentős szakmai és politikai 
beágyazottsággal bíró független 
polgármester-jelölteknek sikerült 
átlépniük a bűvös küszöböt.  

Bűvös küszöb
Vácon a jelenlegi polgármes-

ter, az MSZP színeiben induló Dr. 
Bóth János, a Fidesz városi elnö-
ke, Pető Tibor, a független Fördős 
Attila, és a Vácért Lokálpatrióta 
Egyesület képviseletében Schenk 
Lajos indulhat a polgármeste-
ri székért vívott küzdelemben az 
október 3-i választáson. 

Mint Dr. Szinay Józseftől, a 
gödi választási iroda vezetőjé-
től megtudtuk a Duna-parti te-
lepülésen hat polgármester-jelölt 

méretteti meg magát. A Fidesz-
KDNP támogatásával a város je-
lenlegi polgármestere, Markó 
József indul, akinek kihívó-
ja: Szegedi Sándor független je-
lölt, Dr. Horváth Viktor Gergő, a 
VárosVédők Egyesület színeiben, 
Dr. Megyery Csaba, Jobbik kép-
viseletében, az LMP-s Elekes Ba-
lázs, és Vidák Árpád, az MSZDP 
helyi szervezete támogatásával. 
Dr. Szinay József beszámolt arról 
is, hogy a nyolc egyéni képvise-
lői mandátum megszerzéséért 42 
képviselő-jelölt szállt ringbe.

A szomszédos Dunakeszin Dr. 
Borszéki Péter, a Helyi Válasz-
tási Bizottság elnöke arról tá-
jékoztatta lapunkat, hogy a vá-
rost 16 éve polgármesterként irá-
nyító Kecskeméthy Géza függet-
len jelöltként indul a választáson. 
Kecskeméthy Gézának két kihívó-
ja van, egyikük a város országgyű-
lési képviselője, Dióssi Csaba al-
polgármester, aki a Fidesz-KDNP 
támogatásával indul a választáson. 
A harmadik polgármester-jelölt 
az MSZP színeiben induló Póczik 
Anita. Dunakeszin Váchoz hason-
lóan a 10 egyéni mandátumot el-
nyert képviselő mellett négyen 
kompenzációs listáról kerülnek be 
az új képviselő-testületbe. 

Sződligeten Pest megye 2. számú 
választókerületének országgyűlési 
képviselője, a település jelenlegi 
polgármestere, Bábiné Szottfried 

Gabriella újra indul a Fidesz-
KDNP támogatásával. Három ki-
hívója közül ketten, Horváth Ti-
bor és Soós Gábor független, míg 
a harmadik polgármester aspiráns 
Juhász Béla Róbert, a Tiszta For-
rás Szövetség színeiben. 

Verőcén a jelenlegi független 
polgármester Bethlen Farkas újra 
indul, az ő kihívója az ugyancsak 
független Dózsa Csaba László.

Kismaroson Poldauf Gábor, a 
jelenlegi polgármester független 
jelöltként méretteti meg magát, az 
ő kihívója Parragh Gábor.

Sok a független
Nagymarosan négy polgár-

mester-jelölt közül valamennyi-
en függetlenként indulnak a vá-
lasztók voksaiért. A regnáló pol-
gármester, Petrovics László Fe-
renc, Ivor Andrásné, Köbl Gábor 
és Zoller Csaba szállt ringbe. 

Zebegényben öt polgármes-
ter-jelölt szerezte meg az indu-
lás jogát. A hivatalban lévő Sinkó 
Vilmosné független polgármes-
ter asszony valamennyi kihívója 
független: Csókáné Salamon Me-
litta, Esztergomy György, Ipolyi 
István Zoltán, Juhász Leventéné.

Szobon a várost jelenleg is irá-
nyító polgármester, Remitzky 
Zoltán független jelöltként vág 
neki az újabb megmérettetés-
nek, akinek két független kihívó-
ja van, Bede Sándor és Szőke Ist-
ván személyében.

Fóton öten szerezték meg az 
indulás jogát. Cselőtei Erzsébet 
Máriát a Fidesz indítja, Fábry 
Béla, az MSZP színeiben, Földi 
Pál János, a Civil Összefogás a 
Fótiakért Egyesület, Kulcsár La-
jos és Dr. Mádly Zsolt független-
ként vág neki az október 3-i pol-
gármester választásnak.

Vetési Imre

Dunakeszin három, Vácott 
négy, Fóton öt, Gödön hat  

polgármester-jelölt indulhat  
a választáson

Vác vagyoni helyzete kiváló

(Folytatás az 1. oldalról)

 Dr. Bóth János bevezetőjében 
kiemelte, hogy minden évben – 
az induló költségvetéshez képest 
év végére - jelentősen nőtt a költ-
ségvetési előirányzat. Ez a mu-
tató átlagosan elérte 7-14 %-ot, 
amely 900 millió és közel 2 mil-
liárd forint nagyságrendű növe-
kedést jelentett. A jelentős mér-
tékű plusz bevételek döntően ko-
moly, elnyert pályázati összegek-
ből származnak. 

Dr. Bóth János bejelentette, 
hogy a szakemberek és a lakos-
ság teljes körű tájékoztatása ér-
dekében a www.vac.hu honla-
pon a közérdekű adatkeresőben 
elhelyezett ciklus tájékoztatóban 
megtalálható a 2007., 2008., és a 
2009. évi zárszámadási rendelet. 
A képviselő-testület által elfoga-
dott jelentéseket kiegészítette a 
hosszú távú pénzügyi kötelezett-
ségeket bemutató táblázattal. Az 
interneten olvasható beszámolók 
mellett egy 4 oldalas színes kiad-
ványban tájékoztatják a lakossá-
got az önkormányzat vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről. 

Az önkormányzat tervszerű 
gazdálkodását mutatja, hogy a 
bevételek minden évben megha-
ladták a kiadásokat. – Ezért év 
közben csak az egyenlőtlenül ér-
kező bevételek miatt volt szük-
ség éven belüli hitelfelvételre - 
mondta a polgármester, aki hoz-
zátette: – Éven túli hiteleket nem 

kellett igénybe vennünk. Öröm-
teli tényként közölte, hogy évről 
évre növekedett a város nettó va-
gyona, amit számokkal is alátá-
masztott. – Az előző választás 
évének végén, 2006. decemberi 
állapot szerint Vác nettó vagyona 

25 milliárd 951 millió 997 forint 
volt, amely 2009. december 31-
re 26 milliárd 206 millió 210 fo-
rintra növekedett. Fontosnak tar-
tom hangsúlyozni, hogy egyet-
len ingatlanunkat sem terheli jel-
zálog – jelentette ki Dr. Bóth Já-
nos, aki szerint az országban ez 
szinte egyedülálló. A polgármes-
ter külön hangsúlyozta, hogy a 
város vagyoni helyzete kiváló, 
pénzügyi helyzete jó - ellentét-
ben a választási kampány során 
politikai riválisai által tett nega-
tív megállapításoktól.

A város több éves kihatással 
járó kötelezettség-vállalásainál is 
csökkenés tapasztalható. Ez egy 
váci lakosra esően 2007. janu-
ár 1-jén 21 973 Ft/fő, 2010. janu-
ár 1-jén 18 690 Ft/fő hosszú távú 
kötelezettséget jelent. Mindezeket 
akkor értékeljük igazán – mond-
ta Dr. Bóth János – ha azt látjuk, 
hogy pl. Hódmezővásárhelyen 
ez 400.000 Ft/fő feletti összeg. 
A gazdasági válság hatásaként ér-
zékelhető iparűzési adó bevétel 
csökkenő tendenciája miatt a kö-
zeljövőben a város költségveté-
sének szerkezetét át kell alakítani 
– jelezte az elkerülhetetlen változ-
tatást Dr. Bóth János polgármes-
ter, aki azt azonban érthető büsz-
keséggel mondta: – Vác azon ke-
vés városok közé tartozik, amely 
nem adósodott el, stabil pénz-
ügyi-gazdasági helyzetben van.

A közelgő önkormányzati vá-
lasztásokra utalva kijelentette, 
hogy jó alapnak tekinti Vác je-
lenlegi vagyoni-pénzügyi állapo-
tát, melyet reményei szerint sike-
rül megőrizni a jövőben is. Azt 
azonban tényszerűen hozzátette, 
hogy Vác költségvetésében a leg-
nagyobb kockázati tényezőnek 
a Jávorszky Ödön Kórház pénz-
ügyi helyzetét tekinti, melyet re-
ményeik szerint – választási ígé-
retéhez híven – konszolidál az 
Orbán-kormány.

V. I.

Dr. Bóth János polgármester a minap a sajtó képviselővel ismertette Vác vagyoni és pénzügyi helyze-
tét. Mint mondta törvényi kötelezettségének eleget téve, kizárólag szakmai szempontból értékeli a város 
gazdasági helyzetét a 2006-os önkormányzati választástól 2010. június 30-ig terjedő időszakban. A pol-
gármester szerint a város vagyoni helyzete kiváló, pénzügyi helyzete jónak minősíthető.

NÁLAM A RECEPT VÁROSUNK  
PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁRA
 Idegenforgalom, gyógy- és sportturizmus fejlesztése 
 Megújult lakosság- és vállalkozóbarát adópolitika
 Takarékos és hatékony önkormányzat
 Javuló közbiztonság
 Helyi tömegközlekedés fejlesztése
  Kulturális, sport, egyházi és ifjúsági élet kiszámítható tá-

mogatása 

A RECEPTET OKTÓBER 3-ÁN  
BEVÁLTHATJA Göd polgármester-jelöltje.

SZAVAZZON A JOBBIK  
MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 

ÉS A MAGYAR NEMZETI FRONT 
KÖZÖS JELÖLTJÉRE!

DR. MEGYERY CSABA
polgármester-jelölt
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A közös cél a város tisztességes, hatékony veze-
tése. Ez a feladat sok hozzáértő és elhivatott ember 
munkáját igényli. A szakértelem nem jobb- vagy 
baloldali! A város irányításakor ugyanaz az elv fog 
vezérelni bennünket, mint amit a jelöltjeink kivá-
lasztásánál szem előtt tartottunk: 
leendő munkatársaink alkalmas-
ságáról sem a pártszimpátia, ha-
nem a feladatra való alkalmas-
ság alapján fogunk dönteni.

Göd városa jelenleg adósságok-
ban fuldoklik, és ezt a helyzetet 
az elmúlt négy év városvezetése 
idézte elő. Ha ugyanez a vezetés 
marad a város élén, a helyzet ja-
vulása nem várható, sőt bevétel-
teremtő beruházások híján a ter-
heket kénytelen lennének hama-
rosan a lakosságra áthárítani. Ezt 
nem szabad hagyni!

 Változásra van szükség!  Az 
egyetlen csapat ma Gödön, amely 
kész átvenni a város irányítását, 
az a VárosVédők csapata, amely-
nek tagjai kellő önkormányzati 
tapasztalattal, szakismerettel rendelkeznek egy vá-
ros irányításához. Ezt ismerték fel azok a szerveze-
tek, szerveződések, amelyek a jelenlegi városveze-
téssel szemben a VárosVédők Egyesületét támogat-
ják az önkormányzati választáson.

Polgármesterjelöltünk Dr. Horváth Viktor Ger-
gő, 47 éves, közel 8 éves önkormányzati tapaszta-
lattal rendelkezik. Komoly tapasztalata van a városi 
infrastruktúra-fejlesztésben, önkormányzati intéz-
mények felépítésében és más beruházásokban.  Si-

keresen működő vállalkozásával 
ezekhez egyrészt az anyagi forrást 
biztosította, másreszt a projektek 
eredményes lebonyolításában is 
részt vett. Főállásban az ELTE do-
censeként dolgozik.

JELÖLTJEINK:

1. körzet: Dr. Bauer Zsolt állat-
orvos, szakterülete: környezet- 
és természetvédelem. 2. körzet: 
Pőcze Norbert közgazdász, vál-
lalkozó, szakterülete: vállalkozá-
sok, beruházások. 3. körzet: Érdi-
Krausz Zsuzsa gyógytestnevelő, 
szakterülete: sport, tömegsport. 
4. körzet: Rábai Zita pályáza-
ti szakember, szakterülete: Eu-
rópai Uniós pályázatok. 6. kör-

zet: Horváth Ildikó tanácsadó, szakterülete: szoci-
ális ügyek. 7. körzet: Gombos Péter középiskolai 
tanár, szakterülete: oktatás. 8. körzet: Bucsányi 
Krisztián újságíró-szerkesztő, szakterülete: sajtó, 
kommunikáció.
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•  Parkettás vállal hagyományos szalag-, laminált padlólerakást, 
csiszolást, lakkozást, javítást. Telefon: +36-70/505-1177

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

•  Eladó Dunakeszi alagi kertvárosi területén, a víztorony közelében 
35 nm-es - szoba, konyha, fürdőszoba, gázfűtéses – összkomfor-
tos lakás, melyben kandalló is van. Részben bútorozott. Ára: 6,5 
millió Ft. Tel.: +36-20-321-5752, +36-20-968-3216

ALMAVÁSÁR
Szerezze be téli tárolásra almáját az Ipoly 

2000 Fruct Kft. ipolydamásdi almáskertjéből 
szeptember 18-tól!

Intenzív ültetvényen, integrált  
növényvédelmi technológiával

termesztett Idared, Gála, Golden, 
Jonagored, Pinova és almafajták  

szerepelnek kínálatunkban.
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, GARANTÁLTAN EGÉSZSÉGES 

ALMÁT KÍNÁLUNK TERMELŐI ÁRON!

ÉRDEKLŐDNI:  
8–16 óráig folyamatosan okt. 20-ig

+36-30/984-9336, +36-30/385-0161

Külső hőszigetelés vödrös vakolattal,
megrendelésre KEDVEZŐ ÁRON!
pl.: 5 cm-es 1665 Ft/m2, 8 cm-es 2040 Ft/m2

A csomag tartalmazza: polisztirol lapot- üvegszö-
vet hálót-ragasztótapaszt- alapozót- 712 színben- ALAP-
ÁRON – kapart 1,5 mm-es, dörzsölt 2 mm-es vakolattal.  
60.000 Ft felett díjtalan házhozszállítás! 
10 év rendszergarancia!

HOmlOKZati pOlisZtiROl lapOK 
RAKTÁRRÓL AZONNAL! 
pl.: 5 cm-es 575 Ft/m2

Üvegszövet háló 100 Ft/m2

Ragasztótapasz 25 kg-os 1350 Ft/ zsák

ÉPÍTŐANYAG- ÉS VASTELEP
2131 Göd, Pesti út 174.

telefon: (27) 336-247, Fax: (27) 532-500
nyitva tartás: hétfőtől –péntekig: 7.30-16.30-ig, 

Szombaton: 7.30-13.00-ig.
E-mail: ambitus@invitel.hu 
web: www.godiambitus.hu

URSA üveggyapot 10 cm-es 405 Ft/m2

szigetelési érték l = 0,042 w/mk

ÉRDEKlŐDJÖN KEREsKEDÉsÜNKBEN! 
Az akciók a készlet erejéig érvényesek. Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!

20 raklap felett Göd 30 km-es 
körzetében ingyenes szállítás!

Cserepek kedvez-
ményes ÁRON!

30 n+F 205 Ft/db
38 n+F 240 Ft/db
10/50 n+F 195 Ft/db

Göd a lassan véget érő, 2006-
ban indult ciklusban politikailag 
kiegyensúlyozott, hangos csaták-
tól mentes, egyenletesen fejlődő 
település volt. 2006-ban a jobb-
oldal szövetsége a választók bi-
zalmából többséget szerzett, pol-
gármestert állíthatott a város élé-
re. A város vezetése a lényeges 
ügyek többségében szót értett az 
ellenzék konstruktív részével. Az 
előző szocialista vezetéstől jelen-
tős adósságot, szervezetlenséget 
és fizetésképtelenséghez köze-
li helyzetet örököltünk. A pénz-
ügyi gondokat kötvénykibocsá-
tással oldottuk meg, mely meg-
oldást, akkor a gödi városvédők 
is szavazatukkal támogatták. Je-
lenleg pénzügyi helyzetünk sta-
bil, kötelezettségeinket teljesíteni 

tudjuk, a város magas színvonalú 
szolgáltatásokat nyújt. Folyama-
tos városépítő-szépítő munkán-
kat minden nyitott szemmel járó 
gödi polgár látja és értékeli. A vá-
rost tisztességgel, elhivatottan, a 
lakosság érdekei szerint vezettük. 
Ezt a munkát szeretnénk folytat-
ni a továbbiakban is. Bízunk ab-
ban, hogy a polgárok az elmúlt 4 
év munkáját, eredményeit értéke-
lik, azok szavára figyelnek, akik-
ben eddig is megbízhattak. A vá-
lasztás után a napi szakmai mun-
kában együtt fogunk működ-
ni mindazokkal, akik a városért 
valóban tenni akarnak. De visz-
sza kell utasítanunk azok - csúsz-
tatásokon alapuló - vádjait, akik 
az utóbbi években ott ártottak, 
ahol csak lehetett, az országos 

sajtóban a város rossz hírét kel-
tették. A nyolcévnyi szocialista 
kormányzás kizsigerelte az ön-
kormányzatokat, álságos és elfo-
gadhatatlan, hogy civil köpeny-
be bújt MSZP-s  önjelölt próféták 
most megoldást kínálnak az álta-
luk létrehozott problémákra. 

Göd városa már többször meg-
élhette az ellenzékiség keserveit. 
Kérjük, tegyék lehetővé, hogy a 
kormánnyal egy nyelven beszé-
lő, kapcsolatokat építő csapatunk 
vezethesse a várost a következő 
években.

Hajrá Magyarország, hajrá 
Göd!

Fidesz Göd 
Városi 

Szervezete

Tisztelt Gödi Választók!

Ugyanitt várja Önt

H & K Ingatlaniroda
Tel.: +36-70-324-0105  • +36-20-942-6179

www.origoingatlan.hu/hkingatlan • harcsa.j@gmail.com

AUTÓALKATRÉSZ
                      KERESKEDÉS

Minden, ami az autómhoz kell!

• Kenőanyagok
(Mobil, Castrol, Fina, Repsol, 

. Szűrők (Alco, Techncar)
. Fékbetétek (Mintex, Textar)

. Gyertyák (NGK, Beru)

• 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

barkacsbolt

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!

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

VárosVédők Egyesülete:  
„Változásra van szükség!”
A gödi  VárosVédők Egyesülete pártoktól független közhasznú civil szervezet. Meggyőződésünk szerint 
a pártszimpátiának helye van az országos nagypolitikában, de nincs helye a várospolitikában.  Tisztelet-
ben tartjuk az egyes jelöltjeink személyes meggyőződését, így esetleges pártszimpátiáját is, ami azonban 
nem kerülhet előtérbe a csapat közös céljával szemben. 

Dr. Horváth Viktor Gergő
polgármester-jelölt

http://www.hangadomusic.hu/
Aktuális és korábbi lapszámainkat 

megtekintheti a www.dunakanyarregio.hu 
online hírportálon.

Támogatott OKJ-s képzések 
Budapest, Vác, Gödöllő
   kéz-, lábápoló, 

műkörömépítő
  fodrász
  kozmetikus 
  masszőr
+36-70/533-6379

www.fodraszoktatas.hu
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– Meséljen egy kicsit a kezde-
tekről; hogyan indult a pályafu-
tása? Volt családi előzménye an-
nak, hogy zenei pályára lépett?

– Noha a zene nagy becsben 
állt a családunkban, a közvet-
len rokonságban nem volt hivatá-
sos zenész. Volt viszont egy apai 
nagybátyám, aki bárzongorista-
ként – gyerekfejjel – amolyan le-
gendás alaknak tűnt számomra. 
Sok más gyerekhez hasonlóan a 
szüleim beírattak a zeneiskolába, 
előbb Vácra, aztán Pestre. A ze-
nélés mellett azonban sportoltam 
is, és középiskola után komolyan 
gondolkodtam, a zene vagy a 
sport irányába menjek-e tovább. 
Végül a nyíregyházi tanárképző 
főiskola magyar-ének-zene sza-
kára jelentkeztem. Másodéves 
voltam, mikor megkeresett a ze-
neiskola akkori igazgatója, Cs. 
Nagy Tamás, hogy megüresedett 
egy hegedűtanári állás, öröm-
mel venné, ha elfogadnám, mert 
két évvel később már nem biztos, 
hogy garantálni tudja a felvétele-
met. Így hát levelezőn, Egerben 

folytattam a tanulmányaimat, és 
beléptem életem első (és azóta is 
egyetlen) munkahelyére. Örömet 
jelentett, hogy tősgyökeres váci-
ként visszatérhetek tanítani abba 
az iskolába, ahol növendék vol-
tam. Itt tanított régi példaképem, 
Erdélyi Sándor is, aki ez idő tájt 
a Musica Humana Kamarazene-
kar élén állt. Részben az ő hatá-
sára végeztem el a karmesterkép-
zőt, majd nyugdíjba vonulását 
követően megörököltem az általa 
vezetett zenekart. Ezzel párhuza-
mosan egy gödöllői kamarazene-
kar élére kerültem, ahonnan 5 év 
múltán távoztam, miután a Váci 
Szimfonikus Zenekar karmesteri 
állása megüresedett. 

– Ennek több mint tizenöt éve, 
s a zenekar az eltelt idő alatt 
egyre fontosabb helyet vívott ki 
nemcsak a hazai, de a nemzet-
közi zenei életben is.  

– A zenekar – I. kategóriás ál-
lami költségvetésű zenekarként – 
valóban „kinőtte magát”. Évente 
kb. 100 koncertet adunk itthon és 
külföldön, de volt olyan évünk is, 

amikor 160 fellépéssel zártunk. 5 
színház zenés produkcióit készít-
jük. A legközelebbi nagy kihí-
vás egy októberben kezdődő, 15 
koncertes mexikói turné, mely-
nek során nemzetközi művészek-
kel – bécsi énekessel és pozsonyi 
táncosokkal lépünk fel. A hang-
versenyek, melyek – értesülé-
sünk szerint – máris teltházasak 
- 5-6000 férőhelyes fesztiválköz-
pontokban lesznek. 

– Az együttes a növekvő szá-
mú külföldi fellépések mellett is 
a város emblematikus zenekara 
maradt, mely számos tradicio-
nális koncertet ad évről-évre. 

– Több mint 10 évvel ezelőtt el-
indítottuk az újévi hangversenyt, 
akkor sokan szkeptikusan fogad-
ták. Ugyan, hiszen ez nem Bécs 
– mondták. Az biztos, hogy Vác 
nem Bécs, de az idő mégis min-
ket igazolt. Az újévi koncert ki-
nőtte a zeneiskolát, és 2 éve már, 
hogy dupla teltházas hangver-
senyt adunk a művelődési köz-
pontban. Bérleteket indítottunk – 
az idén négyet – és nagyon bol-
dog vagyok, hogy Vácon igen-
is van igény a komolyzenei kul-
túrára.

– Zenepedagógusként, a zene-
iskola igazgatójaként mit tart a 
legfontosabbnak?

– Azt, hogy a hozzánk fordu-
ló gyerekeknek maximális segít-
séget nyújtsunk a bennük lakozó 
lehetőségek és a még szunnyadó 
értékek kibontakoztatásában.

– Miből merít erőt a munká-
hoz?

– Mindenekelőtt a családom-
ból és természetesen a zené-
ből. A zenének valami különös, 
energetizáló hatása van, mely 
mindenen túllendít; fáradtságon, 
esetleges nehézségeken. Amikor 
zenélünk, csak ez a varázslat lé-
tezik, mellette eltörpül minden.

Maczkay Zsaklin

Beszélgetés Farkas Pál karmesterrel, zenepedagógussal, 
Vác város új díszpolgárával 

A zene mindenen
túllendít

Vác város új díszpolgárával, Vác Város Önkormányzata a hagyományoknak megfelelően, az idén is a 
Szent István napi ünnepség keretében adta át a díszpolgári kitüntetéseket. A díszpolgári címet – egye-
bek közt – Farkas Pál, városunk zenei életének kiemelkedő alakja vehette át, a Váci Szimfonikus Zene-
kar karmestereként betöltött művészeti tevékenységének, továbbá a Bartók Béla Zeneiskola igazgatója-
ként végzett, több évtizedes zenepedagógiai munkájának elismeréseként.

Három sikeres pályázat eredményeként uniós tá-
mogatással jelentősen megszépül és korszerűsödik 
a Márianosztrai Fegyház és Börtön, ahol már zaj-
lik az épületek teljes energetikai korszerűsítése, a 

műemlék épületek homlokzati felújítása. Sor kerül a 
szintén műemlék kapu és a főépület előtti tér teljes 
rendbetételére is. Emellett a szerzetesekkel együtt-
működve börtönmúzeumot és egy pálosrendi múze-
umot hoznak létre, sor került az Európában egye-
dülálló rabtemető rendezésére és egy konferencia-
terem kialakítására is. A beruházások költségvetése 
összességében meghaladja az ötszázmillió forintot.

Az elmúlt héten megtartott projektnyitó rendez-
vényen Biczó László dandártábornok, intézetpa-
rancsnok mutatta be a terveket az érdeklődőknek, 
s köszöntötte a vendégeket P. Bátor Botond, a Pálos 
Rend tartományfőnöke, Csóti András vezérőrnagy, 
az országos parancsnok stratégiai és koordinációs 
helyettese és Kiss László, Márianosztra polgármes-
tere is. Valamennyien azt emelték ki, hogy a sikeres 
pályázatok révén jelentős, szinte ugrásszerű fejlő-
dés következik be és olyan tervek valósulnak meg, 
amelyek már régóta megfogantak, de pénz híján ed-
dig megvalósításukról nem lehetett szó.

Biczó László elmondta: a nemrég felújított temp-
lommal is szomszédos, a börtön főépülete előtti tér 
felújítására a pálos rend nyert egy vidékfejlesztési 
pályázaton mintegy 36 millió forintot. A pénzből 
korszerűsítik a burkolatot, a zöldterületeket, a köz-
világítást, a csapadékvíz-elvezetést és renoválják a 
műemlék kaput is, amely jelenleg teljesen romos ál-
lapotban van.

Bár 2008-ban nem sikerült, az idén már elfogad-
ták az intézetnek azt a pályázatát, amelynek révén 
mintegy 150 milliós támogatással, 26 millió forin-
tos önrésszel megújul a börtön főépületének hom-
lokzata és tetőszerkezete. Ebből a pénzből fedezik a 
börtön- és a pálos múzeum kialakítását, lesz gyer-
mek játszóház és pihenőhelyiség a túristák számá-
ra, s létrehoznak egy korszerű konferenciatermet is. 
Gondoltak a megnövekedett autóforgalomra is, új, 
tágas parkolókat építenek, s rendbe teszik az Euró-
pában egyedülálló rabtemetőt is, amelynek külön-
legességét az adja, hogy évtizedeken át ott temet-
ték el az őrzőket és az őrzötteket. Mivel korábban 
Nosztrán nőket tartottak fogva, sok apácának is a 
rabtemető a végső nyughelye. Az utolsó temetésre 
1963-ban került sor. Most bekerítik a területet, tájé-
koztató táblákat helyeznek ki. Biczó László elmond-
ta: a múzeumok működtetésében együttműködnek 
a helyi önkormányzattal is.

Uniós pénzből újul meg a márianosztrai börtön

A felsőgödi Kálmán utca és 
a Lenkey utca sarkán nyílt vá-
sárcsarnok szemmel látható-
an a helyiek és a szomszédos 
sződligetiek kedvelt bevásárló 
és közösségi terévé vált pillana-
tok alatt. Az új köntösbe öltözte-
tett, felújított épület egykoron a 
felsőgödi iparosok közösségi he-
lye volt, melyben klubot, színhá-
zat és mozit is működtettek. 

– Sajnos a múlt század derekán 
bekövetkezett államosítás utáni 
évtizedekben nem volt igazi gaz-
dája az ingatlannak. Napjainkra 
szinte az összedőlés határára ju-
tott – tudom meg a vásárcsarno-

kot létrehozó magáncég vezetőjé-
től, Szegedi Sándortól, az Ingat-
Land JS KFT. ügyvezetőjétől.

– Az ingatlan megvásárlását és 
a vásárcsarnok felépítését jelentő-
sen motiválták a jól kitapintható 
lakossági igények. A városi rang-
gal párosuló lakossági elvárások 
újabb és újabb szolgáltató egysé-
gek megvalósítását szorgalmaz-
zák. Céljaink egybeesnek az ön-
kormányzat törekvéseivel, hogy a 
lakosságot minél magasabb szín-
vonalon szolgáljuk ki. Mi nem va-
lakik ellen, hanem a lakosságért 
hoztuk létre a felsőgödi vásárcsar-
nokot. Már az első napok azt mu-
tatják, hogy elképzelésünk talál-
kozott a gödiek igényével. Öröm-
mel fogadták, hogy a vásárcsar-
nok kínálatával gazdagabbá vált a 
város kereskedelmi ellátottsága. 

Vásárcsarnok nyílt
Felsőgödön

A városiasodás útját magabiztos lépésekkel járó Gödön szerencsésen találkozott a lakosság igénye és egy 
kreatív magánvállalkozás elképzelése. A kilencszázas évek elején épült – s napjainkra már az összedőlés 
határára jutott – egykori iparosok házát megvásárolta és újjávarázsolta az Ingat-Land JS Kft. A Szegedi 
Sándor nevével fémjelzett cég miközben értéket mentett létrehozta a város első vásárcsarnokát.  Az euró-
pai színvonalú felsőgödi vásárcsarnokban magántermelők kínálják minőségi termékeik sokféleségét. 

Az új köntösbe öltöztetett, fel-
újított épület jól megközelíthető, 
kulturált parkolóval fogadja a vá-
sárlókat. 

Szegedi Sándor – miközben 
végigkalauzolt a nyolc üzlet áru-
val roskadó standján – elmondta, 
hogy elsődlegesen magánterme-
lők értékesítik termékeiket, me-
lyek között megtalálható a sa-
ját készítésű vecsési savanyúság, 
sütemények, zöldség áru. Ott van 
a polcon a téglakemencében sü-
tött kovászolt kenyér, a friss pék-
áru és házi feldolgozású és cso-
magolású tejtermék sokasága is. 
Aki finom, ízletes baromfi húst, 
vagy élő halat, tőkehúst szeret-
ne vásárolni, azt is megtalál-
ja a felsőgödi vásárcsarnokban, 
amely a Kálmán utca és a Lenkey 
utca sarkán, a vasútállomás köze-

lében nyílt meg. – Európai szín-
vonalú beruházást valósítottunk 
meg. Három és fél hónap alatt 
Felsőgöd kereskedelmi központ-
jává váltunk a 360 négyzetméter 
alapterületű vásárcsarnok meg-
nyitásával. Keddtől szombatig, 
reggel héttől este hétig, vasárnap 
pedig délig várjuk a vásárlókat – 
mondta Szegedi Sándor.  

Nagyon örülök, hogy most 
már Gödön is van vásárcsarnok 
– mondja a helyi Tegző Andorné 
a gyümölcsös pultnál. – A fővá-
rosi Szabadság téren dolgoztam, 
és mindig a Hold utcai piacon vá-
sároltam. Nekem azt a hangula-
tot adja vissza ez a vásárcsarnok. 
Igaz ez kisebb, de nagyon kultu-
rált, bőséges a választék. Hétvé-
gére itt mindent megvásárolha-
tunk, és még az árra sem lehet pa-
naszunk – mondja mosolyogva. 

A szomszédos Sződligetről ér-
kezett az egykori felsőgödi Bács-
kai Gáborné, aki nagyon örül, 
hogy egy helyen vásárolhat-
ja meg a zöldséget, a húst és a 
pékárut is. – Én már az ötletnek 
is nagyon örültem, alig vártam, 
hogy megnyíljon. Beigazolódott 
a várakozásom, gazdag az árukí-
nálat, kulturált a környezet, és az 
árak is igen kedvezőek – jegyzi 
meg elismerően.

(Vetési)

(Folytatás a 11. oldalon)
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2010. szeptember 25-én 16 órakor MACKÓ Kiállítás megnyitó-
ja Bukovinszky Julianna munkáiból a Közösségi Házban

2010. október 2-án a falu központjában FALUNAP

10,00 órakor ünnepélyes megnyitó, játszótér avatás
10,30 órakor Váci Ifjúsági Fúvószenekar
11,30 órakor Sződi Hagyományőrzők műsora
12,00 órakor Jó ebédhez szól a nóta
13,00 órakor Kosd Gratia Nostra Énekkar
13,30 órakor Break bemutató
14,00 órakor Örökség Műhely Divatbemutatója
15,00 órakor Silverstar, Dance Shadows, 

Szuper nagyik táncbemutatói
16,00 órakor Ünnepélyes gyertyagyújtás és tortaszelés 
16,30 órakor Táncház
17,30 órakor Csernik Szende lábbábos
18,30 órakor Szakrális körtánc
19,00 órakor Retro Party ABBA slágerek
20,00 órakor Tüzijáték

Folyamatos programok: 
póni lovaglás, kosárhinta  

és más népi játékok, kézműves foglal-
kozások, kézműves portékák kirakodó 

vására (több mint harminc árussal),  
bográcsgulyás és kürtös kalács.

(A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják)

FalUNapI rendezvények
Sződliget 60. születésnapján

Vác, Március 15. tér 2010. szeptember 18. 1000-1800

SZÍNPADI MŰSOR
10:00 Váci Mazsorett Együttes 
10:30 Ünnepélyes köszöntő 
10:45 Silverstar Művészképző Iskola tánccsoportja 
13:30 Dynamic Táncstúdió 
14:00 Torna Katus Attilával
17:00 Miami Sporttánc Egyesület
17:30 Adományátadás

TANÁCSADÁS
•  Alzheimer-kór, kardiológia, csontritkulás, refluxbetegség, 

onkológia, nőgyógyászat témákban 
•  Dietetikus, gyógytornász
•  Genericht Életminőség Program 
•  Kérdezze gyógyszerészét!  

ELŐADÁSOK
11:15 Richter, a hazai gyógyszercég 
11:30 A csontritkulás kezelési lehetőségei 
12:00 Egyszerű feledékenység vagy több? 
          Tények az Alzheimer betegségről 
12:30 A legyőzhető fájdalom – onkológiai előadás 
13:00 Refluxbetegség, mint gyakori probléma 

15:00 Bőr és körömgombásodás – az új népbetegség 
15:30 Szívhang, a hazai kardiovaszkuláris szakértő 
16:00 Urológia – Férfi egészség 40 év felett
16:30 Tények és hiedelmek a fogamzásgátlásban 

TeszTek
Betegségekkel kapcsolatos önismereti és önvizsgáló tesztek 

ElsősEgélynyújtás bEmutató és oktatás 10-17 óráig

gyógytorna
12:00 nyak- és vállövtorna
13:00 gerinctorna
14:00 csípő-, térd- és lábtorna
15:00 nyak- és vállövtorna
16:00 gerinctorna

madárdal ZEnEkar 10:30-14:30 köZött

bábsZínháZ a madZag bábEgyüttEs Előadásában
11:30 ludas matyi
12:30 Vitéz László
14:00 Vitéz László
16:00 ludas matyi

INGYENES PROGRAMOK JAKSITY KATA
MŰSORVEZETŐ

RUDOLF PÉTER
SZÍNMŰVÉSZ

KATUS ATTILA
AEROBIK VILÁGBAJNOK

Jöjjön el családjával – részvételével növeli a Jávorszky Ödön Kórháznak szánt adományt!

CSALÁDI PROGRAMOK
Fitnesz eszközök kipróbálása
Gyermeksarok, játékok
Bábszínház

SZŰRÉSEK: 10-17 óráig
Prosztata (PSA) szűrés
Csontsűrűségmérés
Koleszterinszint- és vérnyomásmérés

Bőrgyógyászati szűrés
BMI, testzsír-, magasság-, testsúlymérés 

PONTGYŰJTŐ JÁTÉK A KÓRHÁZÉRT

A Richter 2.000.000 Ft alapadományt ajánl fel a Jávorszky Ödön Kórház számára.         Ezt az adományalapot a rendezvényre kilátogató és 
annak programjaiban aktívan résztvevő lakosok növelik. www.egeszsegvaros.hu

EV_282×190_vac_hirdetes.indd   1 2010.09.02.   15:14:21

Napjainkban szinte minden fóru-
mon a válságról, annak hatása-
iról hallunk. Erről szólnak a hír-
adások a TV-ben, rádióban, de 

erről beszélnek a barátok, ismerősök is egy-
más közt. Az utóbbi időben, ha ismerőssel 
találkoztam, az első kérdés arról szólt: tite-
ket hogyan érintett a válság? Van még mun-
kátok? Hány ember kellett elküldenetek?

1969-ben alapított cégünk a válság-
ban az „elő re menekülés” politikáját vá-
lasztotta.

A 2008-as esztendőben cégünk fej-
lesztéseihez pályázatot nyújtottunk be. 

A KMOP-1.2.1 jelű pályáza-
ton, akkor CNC esztergák vá-
sárlásához igyekeztünk támo-
gatást elnyerni. Bár próbálko-
zásunk eredményesnek bizo-
nyult, a megvalósítással prob-
lémáink adódtak. Forgácsoló 
kapacitásunk bővítését előre-
jelző partnerünk a válság következtében 
fizetésképtelenné vált, így a beruházás 
megvalósítása szükségtelen lett.

Annak érdekében, hogy az elnyert tá-
mogatás mégse vesszen el, cégünk új te-
rületet, új piaci lehetőséget keresett, olyat, 

amely kevésbé iparágfüggő és mégis il-
leszkedik meglévő profilunkba, a hidrauli-
kacső-gyártás tevékenységébe. Így esett a 
választás a hajlított csövek előállítására.

Szerencsére a MAG 
Zrt-hez benyújtott kérel-
münk pozitív elbírálásra 
talált és pályázatunk mó-
dosítását a kiíró szerv en-
gedélyezte. Az idei év-
ben így került beszerzés-
re 1 db csőhajlítógép, 1 
db 3 D mérőgép, vala-
mint 1 db végmegmunká-
ló berendezés.

A gépeket üzembe ál-
lítottuk, és azon dolgo-
zunk, hogy minél jobb 
kihasználtsággal tudjuk 
üzemeltetni.

Azt gondolom, és remé-
lem, hogy váltásunk átse-
gíti 40 éve működő cé-
günket a válság okoz-

ta nehézségeken, s az „előre menekülés” 
hasznos stratégiának bizo-
nyul – nyilatkozta lapunk-
nak Horváth Judit, a du-
nakeszi HéFAl Kft. ügyve-
zető igazgatója.

Beruházással a válság ellen
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Az ínyencek rendezvényét a 
lecsófesztivál megálmodója és 
életrehívója a Váci Dunakanyar 
Regionális Turisztikai Egyesü-
let elnöke, Lukács Ilona nyitotta 
meg. A régió kedvelt gasztronó-
miai rendezvényének vendégeit a 
két fővédnök, Bábiné Szottfried 
Gabriella, Pest megye 2. szá-
mú választókerületének – Vác, 
Sződliget, Göd – országgyűlé-
si képviselője és Dr. Bóth János, 
Vác város polgármestere köszön-
tötte. 

A szervezők a versenyző csa-
patoknak és a népes publikum-

nak a gasztronómiai finomságok 
mellett a rendezvénynek otthont 
adó Vác, a Kultúra Magyar Vá-
rosa kitüntető címhez méltó kul-
turális programokkal is készül-
tek. A Váci Szimfonikusok és a 
Jeszenszky Balett műsora mellett 
látványos sport és néptáncbemu-
tató szerepelt a kínálatban. A bo-
rongósra, esősre fordult időjárás 
azonban sajnos néhány progra-
mot „elmosott”...

– Szerencsére az elszánt, ta-
pasztaltabb versenyzők főzőked-
vét nem vette el az esős időjárás 
sem, akik sátrat vertek, és jó han-
gulatban kavargatták az üstök-
ben rotyogó, ínycsiklandozó le-
csót – hallhattuk helyzetértéke-
lésként Lukács Ilonától. 

S valóban mindenhol jókedélyű, 

vidám emberek sürögtek a tűz-
hely körül. A Váci Öregfiúk csa-
pata a 60 literes üstben Jámbor 
László „főszakács” szakavatott 
tanácsai szerint főzte a babbal 
gazdagon feldúsított mexikói le-
csót. A felsőgödi horgászok leg-
alább olyan ízletes lecsóval ruk-
koltak ki, mintha magyaros ha-
lászlevet főztek volna. A Váci 
Betyárok – akik a II. Váci Lecsó 
Fesztiválon I. helyen végeztek - 
idén is ízletes és rendkívül kelen-
dő lecsót főztek Nagy Zsolt veze-
tésével. A váci Kárász utca csa-

pata Dr. Kármán Ferencné „mes-
terszakács” irányításával hagyo-
mányos lecsóval vendégelte meg 
az érdeklődőket. A dunakeszi 
AGIP csapata igazi különleges-
ségként cipóban kínálta a legna-
gyobb ínyencek igényét is kielé-
gítő lecsót. A Váci Curia Borház 
csapatának főztjéért hosszú sor-
ban álltak az igazi különlegesség-
re vágyók. Az egyedi ízvilágot – 
mint a csapat főszakácsa, Dudás 
István elárulta – az ízletes csülök 
mellett a mangalica szalonna és 
töpörtyű, valamint a vadhúsból 
készült kolbász adta a lecsóhoz...

Nehéz dolga volt a szakavatott 
zsűrinek, amely 36 csapat főzt-
jét kóstolta végig, hogy eldöntse, 
melyik "kompozíciót" díjazza.

Kora délután zuhogó esőben – 

a versenyzők és a közönség ki-
tartó lelkesedése mellett – hir-
detett eredményt a zsűri. A leg-
finomabbat a „Laci bácsi”, Csiki 
Károly és csapata főzte a lecsó 
kategóriában. Második helyen a 
Dunakesziről érkezett Nol Gyu-
la végzett. A képzeletbeli dobo-
gó harmadik fokára egy rendkí-
vül vidám csapat, a Másnaposok 
állhattak fel. 

A lecsó jellegű ételek kategóri-
ájában:
1. SINOSZ (siketek és nagyot-
hallók) Petke Lajos 
2. Lecsómacsó (Kékesi Berna-
dett) 
3. FIDESZ (Bartos Krisztián) 
csapatok vívták ki a zsűri elis-
merését.

Vetési Zsófia

Hatodik Váci Lecsófesztivál
Kora reggeli őszi napfény köszöntötte a váci főtéren összegyűlt érdeklődőket. A főtér minden szegleté-
ben égett a tűz a bográcsok alatt, melyekben főtt az ízletes lecsó. A színpompás ruhába öltözött verseny-
ző csapatoknál csak a teret elárasztó lecsó illata volt gazdagabb. Idén is óriási érdeklődés övezte a VI. 
Váci Lecsófesztivált. 

Idén már második alkalommal 
rendezte meg a váci Fónagy & 
Walter Vendég- és Borház a Váci 
Almáspite Sütő Versenyt.  Most 
a legjobbnak Pitz Andrásné süte-
ménye bizonyult. 

A nyertes elmondta, hogy egy 
nagyon régi recept alapján készí-
tette az almás édességet, és leg-
utóbb 2 éve sütötte meg. A szor-
gos nagymama az elkészítést 
még Herczeg Erzsébettől tanul-
ta harminc évvel ezelőtt. A süte-
mények zsűrizése pénteken volt, 
a díjátadóra azonban szombaton 
került sor. A megjelent vendégek 
szavazhattak a közönségdíjra, de 
emellett végigkóstolhatták a be-
nevezett süteményeket is. 

A gyermek kategória helyezett-
jei: Deguly Luca, Durugy Lilla. 
A felnőtt kategória eredménye: 1. 

Pitz Andrásné (bácsaki almás), 2. 
Táncsics Mihály Mezőgazdasá-
gi Szakközépiskola (alma habok-
ban), 3. Hegedűs Orsolya (nagy-
mama régi receptje). Különdíjas 
lett Vrabecz Valéria (eredeti váci 
almatorta a 18 eredeti váci recept 

című könyv gyűjteménye alap-
ján). A közönségdíjat a Rotary 
Klub felajánlásából a most alaku-
ló görög kisebbségi önkormány-
zat csapata vihette haza.

Furucz Anita

Harmincéves recept alapján 
készült a legjobb almáspite

A vendégeket a főszervező Ivor 
Andrásné köszöntötte, aki el-
mondta nagy öröm számára, hogy 
bejelentheti, megalakulhat a né-
met nemzetiségi önkormányzat a 
város életében először. A rendez-
vény a dunai svábok himnuszá-
nak eléneklésével kezdődött, me-
lyet a Fülemüle Hagyományőrző 
Vegyes Kórus adott elő. 

Megnyitó beszédében Petrovics 
László polgármester elmondta: a 
német származású szülők, nagy-
szülők építették és virágoztatták 
fel Nagymarost. 

Bár magyarok vagyunk, kul-
túránk és örökségünk javarészt 
sváb. Ezt az örökséget szeret-
nénk továbbvinni, a hagyomá-

nyokat fenntartani, vagyis a ma-
gyar kultúra mellett a sváb kultú-
rát is ébren tartani – hangsúlyoz-
ta a polgármester. 

Felléptek a program kereté-
ben a Die Blumen, a Marus és a 
Wildenrosen táncegyüttesek, va-
lamint a Kittenberger Kálmán 
Általános és Művészeti Iskola di-
ákjai is. A talpalávalót a Mányi 
Sramli Zenekar húzta. A hely-
színen házi készítésű sváb jelle-
gű ételeket is megkóstolhattak 
a jelenlévők. Idén először került 
megrendezésre és nagy sikert 
aratott a sváb szépségverseny, 
melyre kilencen jelentkeztek. 
Legközelebb februárban várják 
az érdeklődőket Nagymarosra a 
hagyományos sváb batyubálra. 

Furucz Anita

Sváb hagyományok eleve-
nedtek fel Nagymaroson

Hatodik alkalommal került megrendezésre Nagymaroson a Sváb piknik, melyet a Nagymarosi Dunai 
Svábok Közössége szervezett meg. Idén azonban az időjárás nem kedvezett a rendezvénynek, ezért a Du-
na-part helyett a város művelődési házában került rá sor. A látogatók így sem maradtak el, a kezdésre 
megteltek az asztalok. 

A Zebegényben élő Ferenczy 
Glózer Ili édesapja a MAV-nál dol-
gozott, jó festő volt, Szőnyi István 
barátjának tekintette. Gyermek-
korában sokat rajzolt, festett édes-
apjával, de csak évtizedek múl-
va érzett késztetést önálló mun-
kára, amikor az első ecsetvoná-
sokat a Nagymarosi Képzőművé-
szeti Egyesületben Garami Mária 
képzőművészeti iskolájában tette 
meg 1999-ben. 2001-től a Magyar 

Szalon tagja lett. Önálló kiállítá-
sai voltak Siklóson, Sopronban, 
Kőszegen, Veszprémben, Várpa-
lotán. 2002-2009-ig résztvevő-
je volt sok kiállításnak, a Nagy-
marosi Képzőművészeti Egyesü-
let tagjaként. Mostani, zebegényi 
kiállítását Fáy András festő-resta-
urátor művész, a Szépművészeti 
Múzeum munkatársa nyitja meg. 
A kiállítást a közeljövőben Fóton 
is láthatják majd az érdeklődők.

Ferenczy Glózer Ili kiállítása
Virágok, fák, hegyek, a Duna és a természeti jelenségek életem meghatározói voltak. Örömet, életked-
vet adtak mindig. Próbálom megörökíteni a hangulatot, belső érzéseket vászonra vinni. A festmények a 
nézőkön keresztül élnek, ha megérintik őket, akkor volt értelme a munkámnak – vallja Ferenczy Glózer 
Ili festőművész, akinek alkotásaiból szeptember 25-én 16 órakor nyílik kiállítás a zebegényi Könyvtár 
Galériában.

társaságunk a DmrV Zrt. a Vízellátó 
és csatornahálózatok üzemeltetéséhez, 
üzemirányításához munkatársat keres

munkakör elnevezése: Műszaki előadó

Elvárásaink: okleveles vagy MSc végzettségű építő vagy  
 gépészmérnököt. 

 Informatikai érdeklődés vagy végzettség előny.
 Precíz, önálló munkavégzés
 Irodai programok felhasználói szintű ismerete

a jogviszony időtartama: határozatlan idejű
a foglalkozatás jellege: teljes munkaidős
a munkavégzés helye: DMRV Zrt. Központja (Vác), de a Zrt. teljes
 munkaterületére

az önéletrajz benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30.

benyújtható: DMRV Zrt. Szolgáltatási Osztályára
Címe: 2600 Vác, Kodály Z. út 3.
e-mail: szo@dmrvzrt.hu

A munkakörrel, és a bérezéssel kapcsolatos további információt  
pálmai gábor szolgáltatási osztályvezető nyújt.
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Az idei esztendő elején merült 
fel néhány Dunakeszin és a kör-
nyező településen élő bringás ba-
rátunkban egy szélesebb kör szá-
mára nyitott kerékpáros szerve-
zet létrehozásának a gondolata. 
Egy olyan szervezeté, amely azo-
ké, akik nem a versenyzés meg-
szállottai, de szabadidejük-
ben szívesen ülnek kerék-
párra…

Néhány hetes elő-
zetes felmérés alap-
ján, majd lázas szer-
vezőmunka után, jóleső 
érzéssel tapasztaltuk, hogy 
ötletünknek egyre több támo-
gatója akadt, s ezennel öröm-
mel jelenthetjük be hogy augusz-
tus hónapban DUKE néven önál-
ló, bejegyzett egyesületté ala-
kultunk, melynek székhelye a 
gyártelepi VOKE József Attila 
Művelődési Központ lett. Klu-
bunk a lakosság, elsősorban a fi-
atalok számára kíván lehetősé-
get és segítséget nyújtani a spor-
tos életmód kialakítására, a sza-
badidő kulturált eltöltésére. Te-
vékenységünk fontos eleme a 
környezetvédelem, a társadalom 
autó centrikus gondolkodásmód-
jának megváltoztatása, a kerék-
párosok érdekvédelme, a kerék-
páros infrastruktúrák kiépítésé-
nek szervezése. A DUKE nyil-
vánosan meghirdetett kerékpá-
ros rendezvények szervezésével 

járul hozzá a kerékpározás nép-
szerűsítéséhez: évente 2x kerék-
páros demonstrációt, havi rend-
szerességgel túrákat, kerékpáros 
jótékonysági bált, nyaranta sátras 
vándortábort szervezünk az or-
szág távolabbi területeire, vagy 
a szomszédos országokba. A he-

lyi rendőrkapitányság és az 
önkormányzat támogatá-

sával városunk iskolá-
sainak KRESZ ok-
tatással egybekötött 

bringás ügyességi ve-
télkedőket rendezünk. 

Terveink között szerepel a 
környék kerékpár szaküzletei-

nek bevonása is a klub életének 
vérkeringésébe, ahol kedvezmé-
nyesen vásárolhatnak egyesüle-
tünk tagjai új és használt kerék-
párokat, alkatrészeket, kiegészí-
tőket, ruházatot, stb... s ne felejt-
sük ki a szervízszolgáltatást sem 
a sorból, ezzel próbáljuk helyzet-
be hozni a hozzánk csatlakozó 
helyi kerékpár javító kisvállalko-
zásokat is.  

A DUKE első hivatalos szín-
relépése 2010. szeptember 19-
én lesz városunkban, a Kulturá-
lis Örökség Napok rendezvényé-
nek helyszínén, a dunakeszi rév 
állomás melletti kerékpárúton. Itt 
a sátorban lehetősége lesz min-
den érdeklődőnek, hogy megis-
merkedjenek az egyesület részle-
tes terveivel, alapítóival. Termé-

szetesen megismerhetik a belépés 
feltételeit, s nem utolsó sorban je-
lentkezhetnek az „első gurulás” 
programunkra, melyet 2010. októ-
ber 16-ára (esőnap 17.) tervezünk. 
Ez lesz klubunk első, remélhető-
leg sok embert megmozgató prog-
ramja, mely a VOKE JAMK elől 
indul 11 órakor rendőri biztosí-
tással. Gödön a Penny előtt pihe-
nő (frissitő, csoki), majd Vácott a 
Mousoleum disco udvarán bog-
rácsozunk, végül a kerékpárúton 
visszatekerünk Dunakeszire.

Várunk minden kerékpárost, 
aki eddig egyedül, családdal, 
esetleg baráti társasággal kerék-
pározott, csatlakozzon hozzánk 
és tekerjünk együtt!!!                                                                                                                         

Pesti Tamás
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Tízedik alkalommal rendezték 
meg a Szobi Városnapokat szep-
tember 10-12. között, melynek 
keretében vasárnap délután min-
taesküvőt tartottak a polgármes-
teri hivatal újonnan kialakított 
parkjában lévő pavilonban, ahol 
a jövőben jó idő esetén valódi, hi-
vatalos házasságok is köttetnek. 
A mintaesküvő résztvevői Eszter 
és János, a szobi Danubius Tánc-
együttes tagjai Kempfné Dudás 
Hilda anyakönyvvezető, jegyző 
jelenlétében mondták ki a bol-
dogító „igent” és húzták fel egy-
más ujjára a gyűrűt. A kalotasze-
gi ruhába öltözött fiatalok ezután 
a táncegyüttes tagjaival közö-
sen Györgyfalvi lakodalmi tán-
cot roptak. Ezután a park előtt, 
a polgármesteri hivatal melletti 
kis téren a Helembai Őszirózsák 

Együttes tagjai mutatták be lako-
dalmi szokásaikat.

A beruházás a Szob Város In-

tegrált Településfejlesztése 
KMOP-5.2.1/B-2F-2009-0001-es 
projekt keretében valósult meg.

Mintaesküvő Szobon Dunakeszin kerékpáros 
sportegyesület alakult

Kiss Zsolt szocialista önkor-
mányzati képviselő a minap a te-
mető mellett tartott sajtótájékoz-
tató keretében jelentette a régóta 
várt hírt. A képviselő elmondta, 
hogy az út minősége hosszú ideje 
borzolja az autósok és a gyalogo-
sokat. – Az alsóvárosi lakóknak 
már régóta dédelgetett vágyuk, 
hogy végre ez az útszakasz – az 
Avar utca – újuljon meg. Most 
örömmel jelenthetem be, hogy 

megtörtént a beszerzés, megtör-
tént a győztes kiválasztása; a De-
ákvár 92 Kkt. hamarosan felvo-
nul az útszakaszra és szeptember 
30-i dátummal az útszakaszt fel 
kell újítania.”– nyilatkozta a mé-
dia képviselőinek.

A sajtótájékoztatón elhangzott, 
hogy az Avar utca útburkolatában 
– a körforgalom és a temető bejá-
rata közötti szakaszon – keletke-
zett kátyúkat kijavítják, míg a te-

mető bejáratától a Toperini ipari 
parkig teljesen új burkolattal lát-
ják el.  A szeretteik sírhelyét a te-
metőben felkereső és váciak és a 
más településekről érkezők által 
is régóta várt beruházást a váci 
önkormányzat összesen 4 millió 
250 ezer forintból valósítja meg 
szeptember végéig.

Felújítják a Vác-Alsóvárosi  
temető melletti utcát

Felújítják a Vác-Alsóvárosi temető utcáját. Az Avar utca útburkolata napjaink már olyannyira kátyússá 
vált, hogy az szinte járhatatlan az autósok számára. A váci képviselő-testület előtt rég óta terítéken lévő 
probléma – sokak megelégedése – várhatóan szeptember végére megoldódik.
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A harmadik sikeres pályázat-
ból – az elnyert összeg csaknem 
278 millió forint és ehhez nem 
kellett önrészt adniuk – a fegy-
ház rész és egy kisebb körlet fö-
démét és homlokzatát szigete-
lik, a nyílászárókat pedig korsze-
rű műanyag ablakokra cserélik. 
Felújítják a konyhát is, az ener-
getikai beruházás keretében pe-
dig a teljes fűtési rendszert kor-

szerűsítik. Új kazánokat vásá-
rolnak és a takarékosságot segítő 
vezérlőrendszert építenek ki. A 
biztonság miatt az intézet jelen-
tős mennyiségű elektromos ára-
mot használ fel, ezért a pályáza-
ti pénzből korszerűsítik a világí-
tást, takarékosabb megoldásokat 
keresve, például ahol csak lehet, 
ledes izzókat építenek be.

A közbeszerzési pályázat során 
meglehetősen nagy volt az érdek-
lődés a kivitelezők részéről. 

A legfontosabb az volt, hogy a 
beruházások által csökkenjenek 
a költségek, a börtön fenntartása 
minél kevesebb pénzébe kerüljön 
az adófizetőknek, s javuljanak a 
munkakörülmények. 

Nem titkolt cél Márianosztra 
turisztikai vonzerejének növelé-
se, e területen az intézet szorosan 
együttműködik az önkormány-
zattal.

Furucz Anita

Uniós pénzből újul meg  
a márianosztrai börtön

(Folytatás a 8. oldalról)



Uniós támogatással kerül 
akadálymentesítésre a Rétság 
városi és kistérségi központ ál-
talános iskolája, ahol Rétság, 
Bánk és Tolmács diákjai tanul-
nak. A három különböző idő-
pontban egymás mellé épült 
épületegyüttes  akadálymente-
sítése során komplex feladatot 
kell megoldaniuk a kivitelezők-
nek, mivel a pályázaton beszer-

zésre került korlátlift beszerelé-
séhez és hasznosításához az is-
kola két épülete közötti falszer-
kezetet is meg kellett bontani és 
az átjárást biztosítani az épüle-
tek között. 

A fejlesztés előnyeit minden-
ki egyformán élvezi majd, hi-
szen minden diák örülni fog a 
felújításra kerülő vizesblokkok-
nak és felújításra kerülő leány 
öltöző-zuhanyozónak. 

Az önkormányzat infokom-
muni  kációs akadálymentesítés-
sel is ellátja az iskoláját, mivel 
céljuk, hogy a megye látássérült 
iskolakezdő gyermekeit is szol-
gálni tudják például bemutató 

tanítással. A látássérült gyer-
mekek az iskola kitapintható 
alaprajzán és az osztályok jel-
zéseinek Braille írással írt táb-
láival kitapintva tájékozódhat-
nak majd az iskolában. A falak-
ra kontrasztos színű vezetőcsí-
kok kerülnek. A kerekesszékes 
diákok számára testedző termet 
alakítanak ki és a parkolók is 
akadálymentesítésre kerülnek.

A fejlesztés a módosított ter-
vek szerint 2010. október 20-án 
került befejezésre egy sajtótájé-
koztatóval egybekötött ünnepé-
lyes záró rendezvényen, mely-
re az önkormányzat minden ér-
deklődőt szívesen vár.

Rétság város és kistérségi központ 
általános iskolájának akadálymentesítése

Pályázat kódja:  ÉMOP-4.2.2-09-2009-0037
Elnyert támogatás: 29 649 939 forint
A fejlesztés összege: 34  346 594 forint.
Helyszín: Észak-Magyarország, Rétság
A pályázat készítője: Forrás-Trend Kft.
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Persze, hogy éppen a váci együttes adta a legered-
ményesebb hálórongáló játékost, azt lassan meg-
szokják – elvárják? – a váci kézilabdabarátok. Hi-
szen korábban Mátyás Auguszta rendszeresen Vác-
ra szállította a serleget, majd a posztján őt követő 
Veszeli Judit folytatta a nemes hagyományt. Hát 
persze, hogy aztán az újabb (régi) balátlövő, Tóth 
Tímea sem szeretett volna lemaradni elődeitől. En-

nek érdekében például az alapszakaszban kétszer 
15, egyszer pedig 14 gólt dobott, és a 22 közül mind-
össze 7 találkozón nem jutott el a tíz találatig. Mind-
ezt úgy, hogy a tavaszi bajnoki menetelés – tíz győ-
zelem sorozatban! – időszakában szinte végig ko-
moly könyöksérüléssel bajlódott. 

Az idei nyár a rakoncátlankodó testrész miatt nem 
a felhőtlen nyaralást, a kikapcsolódást jelentette ő 
és kedvese, Marosi Ádám öttusázó világbajnok szá-
mára. Timi komoly rehabilitáción vett részt, aminek 
eredményeként úgy tűnik, teljesen rendbe jött az sé-
rülés. Amit – az érthető erőnléti problémák ellenére 
– bizonyít az is, hogy gyakori hálórongálással kezd-
te az új idényt. Nem csoda tehát, hogy nagy feladat 
hárul rá a válogatottban is, ahol Herr Orsolya és 
Temes Bernadett mellett képviseli a váci csapatot. 

Újsághír: Három fordulót követően az NB I-es női 
kézilabda bajnokság góllövőlistáját Tóth Tímea, a 
SYMA Váci NKSE játékosa vezeti.

Ahogy a váci kézilabdabarátok már megszok-
ták…

Kereszturi Gyula
Fotó: Fehér Viktor

Az egyéni választókörzeti ke-
retből finanszírozott pihenőben 
egyszerre hat kerékpár bizton-
ságos tárolására nyílik lehető-
ség. A fémtárolók alatti burkolat 
térkövet kapott, amely nem csak 
díszítőelemként van jelen, ha-
nem biztos alapját is adja a kihe-
lyezett, fából készült két padnak 
és egy asztalnak. A pihenő ki-
alakításában a város főkertésze, 
Gacsályiné Rédai Erika is segéd-
kezett, aki ugyancsak ott volt a 
keddi átadáson. A helyszínre stíl-

szerűen biciklivel érkezett Kriksz 
István elmondta, hogy az elkép-
zelései között szerepel a jelenleg 

nyitott terület fedetté tétele, hogy 
eső esetén is használható legyen. 
Közelebbi cél egy útbaigazító 
tábla és egy szemetes edény elhe-
lyezése. Ezeket rövidesen telepí-
tik a helyszínen.  

A képviselő elmondta még, 
hogy a mostani kerékpáros pi-
henő létrehozásával csaknem va-
lamennyi, négy évvel ezelőtti, a 
választókörzet fejlesztése érde-
kében kitűzött célját, vállalását 
teljesítette.

Lakatos Csaba

Serleg a gólkirálynő 
Tóth Tímeának

Tóth Tímeát hiába rángatják, lökdösik az ellenfelek, ő 
rendszeresen megtalálja a gólszerzés módját.

Kerékpáros pihenőt 
adtak át Vácon

Mintegy hatszázezer forintba került annak a kerékpáros pihenőnek a kialakítása, amelyet szeptember 
7-én mutatott be a helyi sajtó képviselőinek Kriksz István önkormányzati képviselő. A Kisvácon találha-
tó Horváth Mihály utcai, Vác Városi Evezős Club szomszédságában kialakított húsz négyzetméteres te-
rület az első kerékpáros pihenő Vácott – tájékoztatta a helyi sajtó képviselőit a helyszínen a városatya.

Ez nem csoda, hisz a váci uszo-
da vezetősége Majer László kéré-
sére példa értékű  fogadtatásban 
részesítette az augusztusban Ma-
gyarországra látogató amerikai 
lányokat. A váci uszoda igazga-
tója, Orbán Ákos személyesen fo-
gadta a lányokat, akik ez után a 
váci lányokkal, majd fiúkkal ját-
szottak edzőmeccset. A mérkő-
zés nagyon jó hangulatban telt, a 
gólokat nem számoltuk.

A váci séta és mérkőzés mel-
lett, a kéthetes itt tartózkodás 
alatt az amerikai lányok válto-
zatos kulturális– és sportprogra-
mokon vettek részt. Bejárták Bu-
dapestet, Szentendrét, Visegrá-
dot, kiélvezték a budapesti Váci 
utcai vásárlás örömeit, és megpi-
hentek egy kicsit a termálfürdő-
ben. Ám nem a pihenés volt leg-
inkább jellemző erre a két hétre, 
hisz majd minden nap két edző-

mérkőzésen vettek részt. 
Ám hogy még álmukban se fe-

ledjék választott sportágukat, 
aludni minden este a Gubacsi-híd 
lábánál lehorgonyzott Botel Ho-
tel hajóhotelbe tértek.

Nagyon megszerették Magyar-

országot, így reméljük, jövőre is-
mét ellátogatnak hozzánk, és ak-
kor újra szemtanúi lehetünk a 
váci és a los angeles-i lányok 
nagyszerű és sportszerű küzdel-
mének.

Kovács Jusztina

"Vácon éreztük a leg-
jobban magunkat!˝

A los angeles-i South Pasadena középiskola leány vízilabda csapatának tagjai ezzel a mondattal válaszol-
tak arra a kérdésre, hogy a magyarországi tartózkodásuk idején melyik napja volt számukra a legemlé-
kezetesebb.

A képen balról jobbra: Jordanne Genato, Tyler Rae Brown, Naomi Krieger, 
Anna-Lena Hathaway , Jusztina Kovács (tolmács), Devin Grab, Tai Carter, 

Sabrina Pierce, Rachel Clauss, Carolyn Magistrale, Rosie Martinez, Kristin 
Gunther  láthatók.

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

MASSZoRKÉPZÉS
indul szeptember közepén

Vácott  és dunakeszin

Részletfizetés!
Trend Energy Oktatási Bt.

Képzési engedélyszám: 04-0122-06
Érdeklődni: +36-20-9762-111

Fűkaszálást, 
fűnyírást, 

bozótírtást 
vállalok.
Telefon:

+36-30-22-49-350

225. Nem, ez nem a svájci frank aktuális árfolyama, és nem is a Forma I-es 
autócsodák Hungaroringen elért átlagsebessége. Ez Tóth Tímea (képünkön 
piros mezben), válogatott kézilabdázónő által az elmúlt NB I-es bajnokság 
alapszakaszában „termelt” gólmennyiség. Amihez aztán a rájátszásban még 
hozzátett öt meccsen 51-et. Tízgólos mérkőzésenkénti átlagot meghaladó 
mutatóval nyerte el a gólkirálynői címet.

AlAgi piknik
A rendezők szeretettel 

várják szeptember 18-án 
a Lóversenypálya  

diplomata istállójánál


