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Ft/m²

1.499
2.199

Ft/m²

1.799
2.299

Dynamic Basic 31 8 mm 
laminált padló siena tölgy, 
2,22 m²/doboz, 3.994 Ft/doboz

Standard Plus Click
7 mm laminált padló, északi tölgy,
2,467 m²/doboz, 3.698 Ft/doboz

Ajánlataink 
2012. szeptember 1-30-ig, 
ezen belül a készlet erejéig 

érvényesek!  

-10%
KEDVEZMÉNY

Hozza be 2012. szeptember 16. és 30. között áruházainkba régi, megunt, 
de még használható sz nyegét, és válassza ki az Önnek tetsz  sz nyeget
 a  óriási kollekciójából. Az akció ideje alatt régi sz nyegéért 
10% kedvezményt adunk egy hasonló méret  új sz nyeg árából.

Lakásának egykori dísze nem kerül veszend be, 
a behozott sz nyegeket 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak adományozzuk!
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2012. SZEPTEMBER 16-30. KÖZÖTT!

*A sz nyegcsere akció kizárólag 2012. szeptember 16. és 30. között tart, az akcióban minden DIEGO 
áruház részt vesz. Cseresz nyegnek csak tisztára porszívózott, szakadásmentes sz nyeget áll módunkban 
elfogadni olyan állapotban, amelyet adományként  Ön is elfogadna. A 10% kedvezmény az áruházakban 
feltüntetett bruttó árakból kerül levonásra egy, a régihez hasonló méret  sz nyeg vásárlásakor, 
abban az esetben, ha az áruházi dolgozók a cseresz nyeg épségében, tisztaságában nem találnak kifogást. 
A hasonló méret kitétel alatt a cseresz nyeg méretéhez képest maximum ±30% méretbeli eltérést értünk. 
1 db cseresz nyeg csak 1 db kedvezményes sz nyegvásárlásra jogosít fel, de természetesen az akció 
id tartama alatt lehet ség van több sz nyegcserés vásárlásra is. A cseresz nyeget csak az akció id tartama 
alatt, az új sz nyeg vásárlásával egy id ben tudják az áruházak átvenni. Áruházaink eltér  raktárkészlettel 
rendelkeznek, a csereakció hatására el fordulhat, hogy egyes sz nyegtípusokat, méreteket csak néhány 
napos szállítási határid vel tud az áruház kiszolgálni. Megértésüket köszönjük!

 
Szeptember 14-16. 

péntek-vasárnap, a Katonadombon 

Péntek
Sárkányhajóverseny a Dunán 

A Dunakeszi Feszt megnyitója a Katonadombon

Radio Face Party 

Bricklake • Tom Noise • Sysso • Dj Lia

Szombat

 Sportág választó •  Kistérségi hétpróba

  Neoton Família

        Vasárnap

                   F
úvószenekarok 

                  M
uzsikás együttes • Berecz András 

            X-Faktor est

       Quantum XXL • Rocktenors

       Vastag Csaba • Muri Enikô

       Kocsis Tibor • Kováts Vera

            Ingyenes gyerekjátékok • Vidámpark

            Kézmûves foglalkozások • Játékos vetélkedôk

            Kézmûves kirakodóvásár • 

             Rendôrségi és készenléti mentôk bemutatója

         Kisszínpad: 

            Bábjáték, pom pon csapat,  

                  
                  

           sport- és táncbemutatók
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A nehézségek ellenére is fejlődik a város

– Polgármester úr, hogyan látja 
most a város helyzetét?

– Mindennapi életünkre, tevékeny-
ségünkre jelentős hatással van a 2008 
óta tartó világméretű gazdasági vál-
ság, amely Magyarországot is sújt-
ja, elérte az önkormányzat szintjét 
is. Visszaesett a termelés, cégek tá-
voztak, ami a munkahelyek számá-
nak csökkenését okozta, az iparűzé-
si adóbevételünk is jelentősen csök-
kent, ez pedig a szociális ágazatra ró 
nagyobb terhet. Természetesen az em-
berek biztos munkát, megélhetést sze-
retnének, és nehezen értik meg, hogy 
az önkormányzat lehetőségei is szű-
kültek, a polgármester mozgástere is 
kisebb. Ugyanakkor a városnak van-
nak kötelezettségei, amelyeket tel-
jesíteni kell, vagyis tulajdonképpen 
ugyanazt a struktúrát kellett működ-

tetni, mint korábban, csak éppen az 
önkormányzat saját bevételei, kiegé-
szítő forrásai csökkentek. Tőlünk füg-
getlen okok miatt, mintegy ötven szá-
zalék volt a csökkenés! 2010 óta fele-
annyi pénz van az önkormányzat „zse-
bében”, ez feleannyi lehetőséget biz-
tosít a város számára. Ha egy ember 
zsebében feleannyi pénz van, akkor 
feleannyit tud elkölteni. Ebben a hely-
zetben vagyunk mi is. Ezt a problémát 
átmenetileg hitellel, ingatlanértékesí-
téssel, hosszú távon pedig egy új ipa-
ri, új szolgáltatási struktúra kialakí-
tásával lehet megoldani. Ezt a mun-
kát elkezdtük, turisztikai pályázaton 
nyertük forrásokat, melyeket idegen-
forgalmi és turisztikai fejlesztésekre 
fordítjuk.

– Mekkora könnyebbséget jelent 
az önkormányzat számára a kór-
ház állami fenntartásba vétele?

– Az elmúlt két, két és fél évben több 
mint fél milliárd forintot kellett saját 
forrásból belerakni a kórházba, hogy 
működjön, emellett el kellett indítani 
a rekonstrukciót, melyre még az utol-
só hónapokban is százmilliókat kel-
lett kifizetni. A szűkülő forrás miatt, 
veszélybe került a közüzemi számlák 
kifizetése, az étkeztetés finanszírozá-
sa. A befektetett pénzt valószínűleg 
nem kapjuk vissza, legfeljebb a szál-
lítói tartozásokat rendezik majd köz-
pontilag. A rekonstrukciót is az állam 
fejezi be, ami könnyebbséget jelent, 
hiszen nem nekünk kell menedzsel-
ni. De a kórház átadása tulajdoncsök-
kenést, vagyonvesztést is jelent az ön-
kormányzat számára, és ezzel bizo-
nyos lehetőségei is csökkennek. Amit 

külön szeretnék kiemelni, ha a jelen-
legi több mint 1,5 milliárd forint lik-
vid hitelben nem lenne benne a kór-
házra és a főtérre, főutcára fordítandó 
önrész, akkor a költségvetési szám-
lánk „csak” mínusz 700-800 millió fo-
rint lenne, amely a szeptemberi adó-
befizetések után akár nullszaldós is 
lehetne.

– Az iskolák átadása sem hozza 
egyértelműen jobb helyzetbe a vá-
ros költségvetését?

– Az átadásról szeptember végéig 
kell döntenie a képviselő-testületnek, 
de a szűkülő bevételek miatt, az érvek 
az átadás mellett szólnak. Döntésünk 
indokait meg fogják még vizsgálni, de 
azt már tudjuk, hogy a tulajdon a vá-
rosnál marad, és ezzel együtt a köz-
üzemi díjakat, a karbantartás költsé-
geit is nekünk kell állnunk. A szemé-
lyi kiadásokat vállalja át az állam, vi-
szont, január elsejétől, ennek fedeze-
tére, elvonja a gépjárműadó negyven, 
a személyi jövedelemadó ötven száza-
lékát. Ez számunkra négyszáz-négy-
százötven millió forint elvonást je-
lent! Egy iskolánk, a Bernáth Kálmán 
Kereskedelmi iskola már a református 
egyházhoz került, amely a finanszíro-
zás miatt előnyös döntés.

– A közelmúltban úgy tűnt, hogy 
a mélygarázs ügye végre megol-
dódik, most viszont azt mondják, 
hogy megtorpant. Igaz, hogy újra 
holtpontra jutottak?

– Nem igaz, mi továbbra is keressük 
az alternatív megoldást, az egyik az, 
hogy kapja meg a város a mélygarázst 
egy csökkentett főösszeggel, és fejez-

ze be az építkezést az önkormányzat. 
Mi az eredeti szerződést is vitatjuk, 
mivel az önkormányzati törzsvagyon-
ra vagy az alá épült ingatlan az a mi-
énk, legfeljebb jogosulatlan gazdago-
dásnak minősül. A beruházó megpró-
bál nyomást gyakorolni a városra, a fi-
nanszírozó bank új kivitelezőben gon-
dolkodik, lényeg, hogy három ügyvédi 
iroda próbálja kibogozni az ügyet. Be-
fejezése, természetesen, hangulati 
kérdés is a városban, és örülök, hogy 
az ügy megoldásába bevontunk balol-
dali képviselőket is, akik láthatják a 
város erőfeszítéseit.

– Vagyis, két év alatt sikerült 
egy együttműködő képviselő-tes-
tületet kialakítania?

– Én függetlenként nyertem, és kez-
detben kisebbségben voltam, de ki le-
hetett alakítani egy formális koalíciót 
a természetes politikai szövetséges-
sel, amely az idén januártól már iga-
zi többségként működik. Stratégiai 
kérdésekben az együttműködés szé-
lesebb körű, a szocialista képviselők 
többségére számíthatunk, amit méltá-
nyolok is. Úgy gondolom, két éven át 
offenzívában voltunk, kézben tartot-
tuk a város ügyeit.

– Egyértelműen siker a belváros 
megújítása. Azon kívül, hogy még 
vonzóbb, élhetőbb lett a városköz-
pont, tud ebből valamit profitálni 
Vác?

– Bűn nem kihasználni a lehetősé-
get, hogy Vác végre elfoglalhatja az 
őt megillető helyet a Dunakanyarban. 
Kitörési pont lehet a turisztika, ehhez 
azonban rendezvények kellenek, prog-

ramot kell adni, és nem néhány nap-
ra koncentrálni ezeket. Pályázatot is 
nyertünk, de akár külső forrásokat is 
be lehetne vonni, hogy júniustól szep-
temberig legyenek programok. Össze-
vontunk intézményeket, és egy új in-
tézménnyel is gazdagodik a város. A 
színház nagy kihívás, de a környéken, 
sőt a határ másik oldalán sincs, te-
hát van létjogosultsága. Kamaraszín-
ház jellegű lesz, és a volt mozi épüle-
te olyan, hogy nemcsak a Fónay Márta 
Humánia drámai műhely, hanem meg-
hívott társulatok is felléphetnek. Az 
első előadást februárra tervezik.

– Végül, mit gondol, milyen lesz 
a következő két év?

– Mivel jobb finanszírozási rend-
szerben indítottunk folyamatokat, 
és most, rosszabb helyzetben kell ki-
fizetnünk, amelyhez hitelt is fel kel-
lett vennünk, a feladat a költségveté-
si egyensúly helyreállítása. A közigaz-
gatási reform még zajlik, tehát csak 
az új struktúra kialakulása után le-
het tiszta képet látni, amikor kikristá-
lyosodik, hogy mi lesz a járások és az 
önkormányzatok feladata. Úgy gondo-
lom, az első negyedévben már nyilat-
kozhatunk erről. 

De továbbra sem mondunk le a fej-
lesztésekről, akár hitelből is biztosít-
juk az önrészt, amivel uniós forráso-
kat hívhatunk le, gyarapítva a város 
vagyonát. Pető Tibor alpolgármester 
úrral közösen a napokban három ko-
moly, stratégiainak is nevezhető be-
ruházásról már tárgyaltunk, és ezek a 
kormány előzetes támogatását is bír-
ják.

Vetési imre

Vác jelentős változásokon ment és megy át, megújult a belváros, elkészül az időközben állami kezelésbe került kórház rekonstrukciója, ugyanakkor 
még mindig függőben van a mélygarázs ügye, és folyik a közigazgatási reform, dönteni kell az iskolák sorsáról, de a költségvetés egyensúlyba hozá-
sa mellett, keresni kell a városfejlesztéshez elengedhetetlen kitörési pontokat is. A ciklus félidejében, a városvezetés számára nem kevés problémát 
okozó, ugyanakkor látványos eredményeket is hozó két év után, az eltelt időszak értékelésére kértük a város polgármesterét, Fördős Attilát.

V
ác Város Önkormány-
zat Képviselő-testü-
letének döntése értel-
mében idén két sze-

mély kapta meg a város dísz-
polgári címét. Mint beszámol-
tunk róla, az augusztus 20-i 
ünnepség keretében személye-
sen csak Für Lajos vette át a 
kitüntetést, Sajdik Ferenc be-
tegsége miatt nem tudott meg-
jelenni. Az akkor elhangzott 
bejelentés szerint a váci pol-
gármester egy későbbi idő-
pontban személyesen kíván-
ta átadni a művésznek az elis-
merést. Erre szeptember 6-án, 
csütörtökön került sor.

Az egyedülálló művészi esz-
köztárának Vác szolgálatába 
állításáért, a település érté-
keinek és hangulatainak sajá-
tos ábrázolásáért, a vonzó vá-
roskép megteremtésében való 
szerepvállalásáért jutalmazott 
Sajdik Ferenc otthonában a ki-
tüntetés átadása alkalmából 

Fördős Attila szívélyes szavak-
kal köszönte meg az új díszpol-
gár eddigi, Vác kulturális éle-
tében nyújtott segítségét, és 
kívánt jó egészséget és boldog-
ságot a váciak nevében a mű-
vésznek. Sajdik Ferenc, Vác 

díszpolgára ezt követően kö-
szönetét fejezte ki az elisme-
résért, szavai szerint megtisz-
teltetésként élte meg a város 
ilyetén háláját és legmagasabb 
szintű kitüntetését - számolt be 
a város hivatalos honlapja.

Fördős Attila polgármester a múlt héten otthonában kereste fel Sajdik Ferenc ka-
rikaturistát és átnyújtotta neki a Vác Város Díszpolgára címet.

A váci polgármester 
otthonába vitte Sajdik Ferencnek 

a díszpolgári címet

Beszélgetés félidőben Fördős Attilával, Vác polgármesterével

Egy másik egységben Far-
kas Norbert, aki télen új 
magyar csúcsot húzott 

ifjúsági ergométeren, az ifi vi-
lágbajnokság negyedik helye-
zett négypárevezős vezérevező-
se, mellette Csiszár Péter négy-
szeres magyar bajnok ebben az 
évben. A kétpárevezősben Ács 
Kristóf és Bácskai Máté serdü-
lő olimpiai reménységek verse-
nyének 2. helyezett csapata. Kö-
rülöttük számtalan kisebb na-
gyobb egységben az utánpótlás 
húzza az evezőt.  „Jóóóóóóó!” 
hallatszik a motorosból Rapcsák 
Károly hangja. A tempó lelassul, 
és a versenyzők szuszogva leve-
zetnek, majd sorban kikötnek a 
Vác Városi Evezős Club stégére. 
Rapcsi – ahogy mindenki szólítja 
a vezetőedzőt - szintén befordul a 
motorossal és kiköt, mint ahogy 
ezt teszi, több mint negyven éve. 

Rapcsák Károly középiskolás 
korában ismerkedett meg az eve-
zéssel, majd felnőtt versenyző-

ként és válogatott kerettagként 
1970-től tagja városunk egyesü-
letének.  Kezdetben az utánpót-
lás toborzása, majd a felnőtt- 
és válogatott versenyzők edzé-
se lett a feladata. A nyolcvanas 
évek sikerei után - amikor szá-
mos serdülő- és ifjúsági váloga-
tott került ki a vezetőedző ke-
zei közül, hogy más egyesület-
ben felnőtt versenyzőként foly-
tassák karrierjüket - a kilenc-
venes évek jelentették a nagy 
fordulatot, amikor lehetővé vált 
a felnőtt evezősök megtartása a 
klubban. 

A magyar evezés három világ-
bajnoki címéből mindhárom-
ban Rapcsák Károly munkája is 
benne van. 2001-ben Pető Tibor 
és Haller Ákos írtak evezőstör-
ténelmet, mikor megnyerték az 
első világbajnoki címüket. Kö-
vetkező évben megismételték 
ezt az eredményt, majd három 
év múlva Hirling Zsolt nyert vi-
lágbajnokságot Varga Tamás-

sal. Pető Tibor és Hirling Zsolt 
eredményeivel együtt 23 világ-
bajnoki döntőre (ifi, felnőtt, 
U23, egyetemi) és több olimpi-
ára, Európa Bajnokságra kísér-
te versenyzőit. Munkája elisme-
réseként a Magyar Olimpiai Bi-
zottság, a Nemzeti Sportszö-
vetség, a Pest Megyei Önkor-
mányzat is többször kitüntette. 
2005-ben kapta meg a szakma 
legmagasabb fokú elismerését, 
a mesteredzői címet. 

Az idei év augusztus 20.- i ün-
nepség részeként Rapcsák Kár-
oly megkapta Vác város Pro 
Urbe díját, a „Négy évtizedes 
példamutató sportpedagógiai 
munkásságáért, a magyar eve-
zőssport legeredményesebb 
edzői teljesítményéért, váci fia-
talok ezreinek fizikai- és erköl-
csi fejlesztéséért”

Gratulálunk Rapcsi! Még so-
káig tartsd a tempót!

Vácy emese

A motorcsónak zúgása elnyomja a lapátok surrogását. „Még egy perc! Tartsd a tem-
pót!” – hallatszik a motorosból. A vizen egymással versenyezve futnak a hajók. Egy-
párevezősben dr. Szabó Katalin U23 világbajnoki bronzérmes, többszörös magyar baj-
nok, mellette Galambos Péter világbajnoki ezüst- és bronzérmes, többszörös magyar 
bajnok, a kétpárevezősben Bácskai Dominika és Kurdi Laura Európa bajnoki bronzér-
mes, ifjúsági világbajnokság negyedik helyezett. 

Négy évtized váci vizeken
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"Sződliget Község 1950-ben 
nyerte el önállóságát. A telepü-
lés megalakulása óta küzdött az 
árvízveszéllyel. Az idősek em-
lékezete szerint, 1965-ban a je-
ges ár egészen a település köze-
pén fekvő Jókai utcáig öntötte 
el Sződligetet. Az árvizek ellen, 
néha heteken át tartó közös, meg-
feszített munkával sikerült véde-
keznünk, de egy jogi helyzet el-
len tehetetlenek voltunk. 2008. év 
második felében bombaként rob-
bant a hír a Dunakanyarban: meg-
indult a nagyvízi meder eljárás!" - 
idézi az elmúlt évtizedek kiemel-
kedő eseményeit.

"Talán sokan átsiklottak vol-
na az önkormányzati hirdetőtáb-
lákra kitűzött értesítés felett, de 
a Tiszta Forrás Szövetség tagjai 
felismerték azt, hogy az eljárás 
hátrányos helyzetbe sodorja a fo-
lyóvizek mellett élő embereket" - 
utal a közeli időkre Juhász Béla 
polgármester, aki így folytat-
ja közleményét: "Korábban soha 

nem látott méretű összefogással, 
a média segítségével sikerült az 
ország nyilvánossága elé vinni a 
méltánytalan eljárást. 

A Sződligetről indult, de orszá-
gos méreteket öltő felháborodás 
hatására a hatóság ideiglenesen 
felfüggesztette az eljárást. Ezt 
a lélegzetvételnyi szünetet kel-
lett Sződligetnek (és a többi te-
lepülésnek is) kihasználni arra, 
hogy megtalálja az egyedüli biz-
tos megoldást: árvízvédelmi gá-
tat kell építeni. 

Ezzel a lehetőséggel tudott élni 
településünk és nyerte el azt a 
375.000.000Ft összegű, 100% tá-
mogatási intenzitással bíró ösz-
szeget, amelyből úgy megépítheti 
a jövő év folyamán az árvízvédel-
mi gátat, hogy véglegesen mente-
sül nem csak az egyre fokozódó 
árvízveszélytől, hanem a nagyví-
zi meder eljárás hátrányos kiha-
tásaitól is!" - zárja közleményét 
Juhász Béla, Sződliget polgár-
mestere.

A 
régióban élő és naponta 
átutazó több tízezer em-
ber mindennapi életé-
re jelentős hatással bíró 

fejlesztés körül az utóbbi hetek-
ben élénk politikai "pengeváltás" 
vette kezdetét a helyi közéleti 
szereplők körében. Szerkesztősé-
günk ezért a lakosság tényszerű 
tájékoztatása érdekében megke-
reste Loppert Dánielt, a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
kommunikációs vezetőjét, akitől 
azt kérdeztük: - Mikor kezdődik 
meg, és várhatóan mikor fejező-
dik be az M2-es gyorsforgalmi út 

kétszer két sávossá történő bőví-
tése?

- „Jelenleg is folyik az M2-es út 
gyorsforgalmi úttá történő fej-
lesztésének előkészítése. Az épí-
tési engedély alapján a kiviteli 
tervek 2011 júniusában elkészül-
tek, azonban 2011 szeptemberé-
ben illetve 2012 januárjában a 
Közép-Duna-Völgyi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelőség a környezet-
védelmi engedély meghosszabbí-
tása során a bővítésre vonatko-
zóan új feltételeket is előírt. Az 
M2-es út első 4 km-es szakasza 

az időközben Dunakeszi mellett 
kijelölés alatt álló vízbázisokat 
érinti, amelynek figyelembe vé-
tele új tervezési feladatot jelent. 
Először meg kell határozni a víz-
bázis védelmével szükséges be-
avatkozásokat, majd ezt követő-
en a már kész kiviteli terveket át 
kell dolgozni. A tervező kiválasz-
tására hamarosan közbeszerzési 
eljárás indul. Kivitelezés a 2014-
2020 közötti EU-s költségvetési 
ciklusban várható.” – nyilatkozta 
lapunknak Loppert Dániel, a NIF 
Zrt. kommunikációs vezetője. 

Vetési imre

Sződliget 375 millió forint pályázati pénzt nyert árvízvédelmi gát építésére, így most már biztos, 
hogy megépülhet a gát és egyetlen ingatlant sem sorolhatnak többé nagyvízi mederbe! Sződliget 
eddigi történetének legnagyobb - és egyik legfontosabb - beruházása már 2013-ban megvalósul-
hat! - írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében Juhász Béla polgármester.

Sződligeten megépülhet az árvízvédelmi gát!

Csak 2014 után lesz 
kétszer két sávos az M2-es

375 millió forint támogatást nyert a település

Régiónkban az utóbbi hetekben ismét az érdeklődés középpontjába került, hogy a koráb-
bi döntések értelmében 2013-ig megvalósul-e az M2-es út 2x2 sávossá történő bővítése.  
A kérdés legutóbb akkor kapott nagyobb sajtóvisszhangot, amikor a Magyar Hírlap ezt írta: 
„Bár a beruházás előkészületei rendben zajlottak, kikerült a Közlekedésfejlesztési Opera-
tív Programból (KÖZOP) a Budapest és Vác közötti M2-es autó¬út 2x2 sávos autópályává 
építése. A mintegy 19 kilométer hosszú szakasz az ország legforgalmasabb útjai közé tar-
tozik, így az európai uniós fejlesztések között kiemelt beruházásnak számított az átépíté-
se — mostanáig.” – írta az országos napilap.

2010 nyarán a 2-es számú főútig ért a Duna vize, de a Sződligetiek szervezett összefogással megmentették az áradástól a települést
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A 
munkák között sze-
repel egy új gyalo-
gos peronaluljáró, 
és egy gyalogos-ke-

rékpáros aluljáró építése, és 

két darab 2x1 sávos közúti 
és közúti-gyalogos aluljáró 
felújítása. Az állomás épü-
letet át kell alakítani, a pe-
ronok fölé több mint 6 ezer 

négyzetméternyi tető kerül, 
és meg kell építeni 347 P+R 
parkolóhelyet is – tájékozta-
tott az MTI.

Ajánlatot az a cég tehet, 
amelynek az utóbbi 3 évben 
vasútépítésből legalább net-
tó 12 milliárd forint volt az 
árbevétele. 

A beruházás uniós támo-
gatású, a KÖZOP Nyuga-
ti pályaudvar és csatlako-
zó vonalszakaszainak elő-
városi célú fejlesztése pro-
jekt része.

 Az ajánlatok benyújtá-
si határideje október 25. Az 
összességében legelőnyö-
sebb ajánlat lesz a nyertes, 
az értékelésnél 80 százalé-
kot jelent az ár.

A 
biotej, a szerveze-
tünk számára fon-
tos és szükséges 
tápanyagokat a le-

hető legtermészetesebb for-
mában, ideális arányban 
tartalmazza, és nem tartal-
maz sem tartósítószert, sem 
mesterséges élelmiszer-ada-
lékanyagot. A díjat a vállalat 

a jubileumi, 15. Magyar Ter-
mék Nagydíj átadásakor, a 
Parlamentben vehette át.

Büszkék vagyunk arra, 
hogy közel 10 évvel ezelőtt 
a Naszálytej gyártott elő-
ször biotejterméket Magyar-
országon, így is támogat-
va és mindenki számára el-
érhetővé téve az egészsé-

ges táplálkozást” – mond-
ta Kuk Titusz, a Naszálytej 
Zrt. vezérigazgató-helyet-
tese. „Mára 10 különböző 
biotejterméket gyártunk. 
Bízunk abban, hogy a bio-
termékek ismertségének nö-
veléséhez a most elnyert Ma-
gyar Termék Nagydíj is hoz-
zájárul” – tette hozzá.

A  Gödi Körkép szer-
kesztősége Tanév-
nyitó Börzét hir-

det meg a VI. Gödi Szüreti 
Lovas Felvonulás és Bog-
rácsfőző Verseny napjá-
ra, 2012. szeptember 22-
ére, az alsógödi kiserdei 
ligetbe.

Gazdát cserélhetnek jó 
állapotú kinőtt, megunt 
sportfelszerelések, isko-
latáskák, gyermekruhák, 
könyvek és játékok. Asz-
talt a cserére kínált hol-
mik kiállításához min-
denkinek saját magának 
kell biztosítania.

A börzén a részvétel re-
gisztrációs díj megfizeté-
séhez kötött. A regiszt-
ráció díja személyenként 
500 Ft. Az így befolyó ösz-
szegből a szerkesztőség 
egy vagy több rászoruló 

gyermek tanévkezdé-
sét támogatja.

Regisztráció, illet-
ve további informá-
ciók a godiborze@
gmail.com email cí-
men vagy a 

06 20 957 6040-es 
telefonszámon. 

Találkozzunk sze-
mélyesen!

A Gödi Körkép szer-
kesztősége a szüre-
ti rendezvény helyszí-
nén 11 és 15 óra között 
szívesen látja olvasó-
it személyes beszélge-
tésre, véleménycserére. 
Mondja el véleményét, 
észrevételeit, ossza meg 
velünk az Önt vagy la-
kóközösségét érintő té-
mákat! Szeretettel vá-
runk mindenkit!

Nettó 14,8 milliárd forintra becsüli a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
(NIF) Zrt. a váci vasútállomás korszerűsítésének tervezését és kivitelezését, az 
annak megvalósítására kiírt nyílt közbeszerzési felhívásban, amely a legutóbbi 
Közbeszerzési Értesítőben jelent meg.

Magyarországon először kapott Magyar Termék Nagydíjat biotejtermék-család. A 
kitüntető elismerésben a váci Naszálytej Zrt. Zöldfarm termékcsaládja részesült, 
amely egyben az első hazai biotejtermék-család is. 

Várhatóan nettó 14,8 milliárd forintba 
kerül a váci vasútállomás korszerűsítése

Nagydíjjal jutalmazták a Naszálytej Zrt. 
zöldfram biotejtermék családját

Megérkezett Norvégiába az NSB (Norvég Vasutak) részére Dunakeszin felújí-
tott ötödik Class 5 szerelvény. A hat másodosztályú, egy első osztályú, egy 
családi kocsiból és egy bisztrókocsiból álló szerelvénnyel együtt eddig már 

40 norvég kocsi került 
átadásra. Az NSB részé-
re összesen 56 kocsit 
épít át a Bombardier 
MÁV Kft.

Mindent kinőtt ez a gyerek?!

A Bombardier MÁV Kft. átadta 
az ötödik felújított norvég szerelvényt

Jótékonysági 
Tanévnyitó Börze

M
ag ya ror szágon 
az Auchan cso-
port 1996 óta 
van jelen, első 

áruházát 1998-ban Budaörs-
ön nyitotta meg. Elsősorban 
a főváros környékén és a na-
gyobb vidéki városokban 
terjeszkedett az elmúlt kö-
zel másfél évtizedben, több 
mint 1 milliárd eurót fekte-
tett be és 12 áruházat nyitott 
hazánkban. Idén tavasszal a 
Cora áruházak felvásárlásá-
val 8000-re nőt alkalmazot-
tainak és 19-re áruházainak 
száma, ez utóbbiak közül el-
sőként az Auchan Fót nyi-
totta meg kapuit a vásárlók 
előtt, immár az Auchan szí-
neiben.

„Nagyon örülök, hogy be-
fejeztük az átalakítási mun-
kálatokat. A korszerűsítés 
mellett megőrizhettük ér-
tékeinket, melyeket az el-
múlt több mint 10 év tapasz-
talatai alapján alakítottunk 
ki, így a népszerű friss áru 
részleget, a hentes osztályt, 

a hagyományos kiszolgá-
lást, valamint a korábban 
kiváltott bizalomkártyákat 
is, melyeket változatlan for-
mában elfogadunk. Az áru-
ház védjegyeinek megtartá-
sa mellett sok területen fej-
lesztésekre is lehetőségünk 
nyílt. Mostantól korszerűbb 
áruházban fogadhatjuk vá-
sárlóinkat, cukrászatunk 
és pékségünk bővült az új 
receptúrájú Auchan kíná-
lattal, bővítettük még zöld-
ség-gyümölcs kínálatunkat, 
vegyi és illatszer osztályun-
kat, valamint műszaki rész-
legünket, továbbá gyorsabb 
áthaladást biztosító pénz-
társort is beüzemeltünk. A 
mai naptól nyitva tartásunk 
is az Auchan áruházaknál 

megszokotthoz igazodik: 
hétköznaponként reggel 6 
órától várjuk vásárlóinkat” 
– tájékoztatta a résztvevő-
ket az augusztus 24-ei avatá-
son Hajdú Zsolt, az Auchan 
Fót áruház igazgatója.

 „Nem csupán az fontos 
számunkra, hogy hét áru-
házzal többet működtet-
hetünk Magyarországon, s 
így több vásárlót tudunk ki-
szolgálni, hanem az is, hogy 
2700 kolléga munkahelyét 
meg tudtuk őrizni. 

Minden kolléga munkájá-
ra és szakértelmére szük-
ségünk van, és számítunk 
munkatársainkra a jövő-
ben is! Remélem, hogy a két 
áruházlánc előnyeinek öt-
vözésével és több ezer ter-
mék árának csökkentésé-
vel a vásárlók is megszere-
tik a megújult, modern fóti 
áruházat és elégedetten tér-
nek majd vissza” – mond-
ta Dominique Ducoux, az 
Auchan Magyarország Kft. 
vezérigazgatója.

Az Auchan Magyarország Kft. megnyitotta 13. áruházát hazánkban. A korábbi 
Cora áruházak közül fóti kereskedelmi központ az első, amely néhány hetes át-
alakítást követően immár Auchan színekben várja a vásárlókat.

Megnyitott az Auchan Fót
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„Szeptember közepétől ismét 
a »zöld megoldásokat« keressük…”
DDC Zöld Megoldás-pályázat néven regionális környezetvédelmi kezdeményezés elindításával, a közösségi terek kör-
nyezettudatos működéséhez járul hozzá a vállalat, a beremendi és a váci cementgyár környezetében. A pályázatok el-
bírálása során fontos szempont volt az is, hogy a gyermekek életkörülményei is javuljanak a támogatott fejlesztések-
nek köszönhetően. Az első pályázati évben bölcsődei sétaösvényt, valamint a Naszály-hegy kiránduló útjainak fejlesz-
tését díjazta a DDC pályázatának váci zsűrije. Petrillák Mária, a pályázat mellett, beszél a DDC Cégcsoport társadalmi 
szerepvállalási tevékenységét átfogó „Kezünkben a jövő” programról is.

– Idén is kiírják a pályá-
zatot? 

– Igen, eleve az volt a szán-
dékunk, hogy a programmal 
hagyományt teremtsünk, és 
hosszú távon segítsük a gyá-
raink közelében élőket, a kü-
lönféle környezetvédelmi célú 
fejlesztések támogatásával. 
A bírálóbizottságok a napok-
ban már egyeztetnek a pályá-
zati felhívásról, amit várha-
tóan szeptember közepén te-
szünk közzé és október végé-
ig várjuk az újabb „zöld meg-
oldásokat”.

– Miért támogat egy ce-
mentgyártó környezetvé-
delmi programokat?

– A DDC Cégcsoport hazánk 
vezető építőanyag-gyártója. A 
beremendi és váci cementgyár 
mellett, több beton- és kavics-
üzemet is működtetünk or-
szágszerte. A társadalmi fele-
lősségvállalást olyan értékte-
remtő tevékenységnek tekint-
jük, amely a vállalati kultúra 
része, és amelyben megmutat-
kozik a szűk környezetünk-
kel, a természettel, a minket 
körülvevő értékekkel kiala-
kított kapcsolatunk, amely-
nek során nemcsak anyagi-

lag, hanem szakértelmünkkel 
is támogathatjuk a közössé-
get. Manapság már nem elég 
a kiváló teljesítmény: a gaz-
dasági növekedés mellett fon-
tos, hogy megőrizzük a termé-
szet értékeit a jövő generációi 
számára. 

Az építőanyag-piac drámai 
szűkülése a DDC Cégcsoport 
forgalmát is csökkenti és gaz-
dálkodását is súlyosan befo-
lyásolja, ezért sajnos csök-
kentenünk kellett a közössé-
gi programjainkra fordítható 
keretet és úgy szerveztük át 
ezt a tevékenységünket, hogy 
olyan programokat, kezdemé-
nyezéseket támogathassunk, 
amelyek hatékonyan képvise-

lik a számunkra fontos értéke-
ket és látható, érezhető ered-
ményekhez vezetnek a két ce-
mentgyár környezetében. 

Társadalmi felelősségválla-
lási tevékenységünkkel az a 
célunk, hogy ez a szemlélet-
mód érvényesüljön a gyára-
ink vonzáskörzetében találha-
tó településeken, a környezet-
védelmi fejlesztések és kezde-
ményezések, valamint a tehet-
séggondozás terén egyaránt.

Ennek következtében ma 
társadalmi szerepvállalási 

tevékenységünk középpont-
jában a „Kezünkben a jövő” 
program áll, amelynek két 
elemével, a DDC Zöld Megol-
dás-pályázattal és a „DDC a 
Tehetségekért”-ösztöndíjjal a 
gyáraink vonzáskörzetében 
található településeken támo-
gatjuk a környezetvédelmi fej-
lesztéseket és kezdeménye-
zéseket, valamint a tehetség-
gondozást.

– Tavaly három szerve-
zetet támogattak Vác kör-
nyékén, eredményesek vol-
tak a programok?

– Nagyon elégedettek va-
gyunk az első pályázatokkal. A 
régióban az Egészséges Ifjúsá-
gért Alapítvány, a Naszályért! 
Alapítvány, valamint a váci, 
Baba utcai Bölcsőde és Speci-
ális Csoport számára biztosí-
tott egy-egy millió forintos tá-
mogatást vállalatunk.

Az Egészséges Ifjúságért 
Alapítvány kisgyermekeknek 
szóló tanösvényt hozott létre 
a Naszály-hegyen, és Kincske-
reső Kalandtúrát szervezett 
az útvonal kivitelezését kö-
vetően. A Naszályért! Alapít-
vány negyven pontból álló vir-
tuális tanösvényt épített ki. A 
virtuális jelleget az adja, hogy 
a létező túraútvonal mentén, 
egy-egy QR vagy mobil-kó-
dot tartalmazó oszlop vár-
ja a kirándulókat és a kó-
dokat kamerás mobiltelefo-
nokkal leolvasva hasznos 
kultúrtörténeti informáci-
ókhoz juthatnak a túrázók. 
A váci, Baba utcai Bölcső-
de és Speciális Csoport har-
minc kisgyermeket gondoz, 
akik között mozgáskorláto-
zott és speciális igényű, pél-
dául autista gyerekek is van-
nak. A Tipi-Topi Sétaösvény 
ötlete megragadta a zsűrit, 
ugyanis az egyedülálló meg-
oldás célja a szakszerű gon-
dozást igénylő kisgyerme-
kek mozgásfejlesztése és 
környezeti ismereteinek, va-
lamint természetszereteté-
nek bővítése.

Mindhárom esetben igé-
nyes és hatékony megva-
lósítással találkoztunk. Ki-
emelném az összefogás je-
lentőségét. A Naszály-hegy 
újabb fejlesztései érdeké-
ben a két díjazott alapít-
vány fogott össze és folya-
matosan egyeztettek a te-
vékenységükről. A bölcső-
de vezetése pedig a szülő-
ket vonta be a sétaösvény 

kialakításának folyamatába, 
akik nélkül nem valósulhatott 
volna meg a program.

– Idén kiemeltek egy bizo-
nyos tematikát, ami köré a 
pályázatoknak szerveződ-
niük kell? Van ideális pá-
lyázó és pályázat?

– Nincs éves tematika és 
ideális pályázó vagy pályá-
zat sem. A fő célkitűzése-
ink és a képviselni kívánt ér-
tékek nem változnak, tehát 
olyan szempontjaink van-
nak, amelyeknek sokféle pá-
lyamunka megfelelhet. Idén 
is kulcsfontosságú, hogy a 
környezet védelme megje-
lenjen a projektben és a kö-
zösség széles csoportja szá-
mára bírjon hasznosság-
gal. Kiemelten fontos, hogy 
„fenntartható” legyen a pro-
jekt, azaz ne egyszeri alka-
lommal élvezhető kezdemé-
nyezésről legyen szó (ren-
dezvény esetén is lehessen 
a többszöri megszervezéssel 
számolni), illetve az alkotók 
vegyék figyelembe a létre-
hozandó tárgy, esemény, fej-
lesztés hosszú távú fenntar-
tásának kötelezettségeit is.

A program lényeges eleme 
a nyitottság, tehát sokféle pá-
lyázatot várunk és többfélét el 
tudunk képzelni a nyertesek 

között. Természetesen külö-
nösen örülünk, ha kifejezet-
ten innovatív pályamunkák-
kal találkozunk, amelyek a 
környezeti neveléshez is kap-
csolódnak vagy megkönnyítik 
az itt élők mindennapjait.

– A pályázatokat bíráló-
bizottság tekinti át, de kik 
döntenek végül a díjazás-
ról?

– Természetesen ez is a bí-
rálóbizottság feladata. Az volt 
a célunk, hogy átlátható, ki-
egyensúlyozott döntéshozata-
li folyamat mellett, pontosan 
meghatározott, környezettu-
datos célokért kínálhassunk 
támogatást a DDC Zöld Meg-
oldás-pályázat segítségével. A 
bizottság tagjai, független, Vá-
cott és a régióban elismert, ta-

pasztalt szakértők. Jelen-
tős szerepe volt a nyertes 
pályázatok sikeres kivi-
telezésében Vácy Károly-
nak, a bizottság elnöké-
nek, Nahlik György ker-
tészmérnöknek, a Váci 
Környezetvédelmi Char-
ta elnökének. Köszönetet 
kell mondanunk Koltay-
Dietrich Gábor képző-
művésznek is, aki az új 
pályázat kapcsán már 
nem vesz részt a testület 
munkájában. Külön kö-
szönettel tartozunk Ren-
des Veronika tájépítész-
nek, illetve Boczkó Ákos 
építészmérnöknek, akik 
szakmai tanácsokkal is 
segítették a projektek le-
bonyolítását. A bírálóbi-
zottság új tagja lesz 2012 
szeptemberétől Pataki 
Zsolt, geológus, térinfor-
matikus, aki civilként, 
közel két évtizede Vác 
meghatározó környezet-
védelmi szakembere.

– A pályázat 
beremendi programjai 
is sikeresek voltak?

– Igen, a hárommillió fo-
rintot megosztva nyer-
te két pályamű: az Együtt 
Beremendért Alapítvány és 
Harkány Város Önkormány-
zata 1,5-1,5 millió forintot ka-
pott a projektek megvalósítá-
sára.

Az Együtt Beremendért 
Alapítvány, összefogva az 
„Iskola és Művelődés” Köz-
alapítvánnyal, három hely-
színen (Beremendi Bölcsőde, 
Beremendi Napsugár Óvoda, 
Beremendi Általános és Ze-
neiskola) szelektív hulladék-
gyűjtési rendszert épített ki 
és ehhez kapcsolódóan kör-
nyezetvédelmi programsoro-
zatot szervezett. 

A harkányi önkormányzat 
pedig modern, természet-
védelmi üzenetekkel gazda-
gított játszóteret építhetett 
fel a támogatásból. A „Vár a 
Zöld Vár” című program ke-
retében megvalósult játszó-
téren mesei elemekbe szőve 
ismerhetik meg a természet-
védelmi kihívásokat a kis-
gyerekek.

– Tudatos volt, hogy ki-
fejezetten gyermekeknek 
szánt programokat támo-
gattak?

– A pályázati felhívásban 
kiemeltük a környezeti ne-
velést, mint fontos célkitű-
zésünket és örültünk, hogy 
több olyan pályázat érke-
zett, amelynek középpontjá-
ban a gyermekek álltak. Kü-
lön öröm volt, hogy az áta-
dóünnepségeken mosolygó 
bölcsisek és a túrázási ver-
senyt izgatottan váró iskolá-
sok fogadtak minket. 

Lelkesedésük és örömük 
megerősítette a vállalat ve-
zetését és a bizottságot is 
abban, hogy a közös kezde-
ményezésünk hasznos és 
jó irányba indultunk a DDC 
Zöld Megoldás-program meg-
hirdetésével.

Interjú Petrillák Máriával, a DDC kommunikációs vezetőjével
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Kétezer kilométert kerékpároztak, hogy ott lehessenek a paralimpia megnyitóján
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TANDEMBEN LONDONIG
Évekre vagy talán egy életre is megőrizzük emlékezetünkben a londoni olimpia világsztárjainak és a magyar csapat legjobbjainak fantasztikus 
teljesítményét, azt a csodálatos élményt, mellyel megörvendeztettek bennünket az aranyérmekért vívott gigászi küzdelemben. Ismertek és nép-
szerűek, akik sikerét méltán tapsolja meg az egész világ. Az olimpia lángjának fényében szinte csak rájuk figyelünk, pedig szűkebb környeze-
tünkben is vannak, akik megnyerik az ő saját „kis” hétköznapi olimpiájukat. Ha más nem is, de az mindenképpen közös bennük, hogy hihetet-
len elszántsággal, mérhetetlen nagy alázattal küzdenek céljaik eléréséért… 

A 
napokban ért haza 
Londonból a nagyma-
rosi látássérült Hor-
váth Norbert, aki 

négy sorstársával 20 nap alatt 
több mint 2000 km-t kerékpáro-
zott, hogy ott lehessen augusz-
tus végén a paralimpia megnyi-
tóján. 

– Honnan jött az ötlet, hogy 
végigcsinálják ezt az ember-
feletti próbatételt? – kérdez-
tük a harmincas éveiben járó 
fiatalembert, aki a DMRV 
Zrt. váci központjában infor-
matikusként dolgozik. 

– Az igazi kihívásokkal teli 
nagy „kalandra” augusztus 9-én 
Győrből indultunk, hogy húsz 
nap múlva megérkezzünk az 
olimpiai városba, Londonba. 
Hogy miért Győrből? Mert ott él 
Mittnacht József gyengén látó, 
aki vak feleségével 2006-ban vé-
gigkerekezte a Bécs-Pozsony-
Budapest maratoni verseny táv-
ját. A sikeren felbuzdulva meg-
alakította a „TANDEMSZEM” 
Látássérültek Kerékpározását 
Segítő Egyesületet. Két évvel 
később pedig, amikor meghal-
lotta, hogy a pekingi olimpiai já-
tékok tiszteletére két magyar ke-
rékpáron tette meg a kínai fővá-
rosig vezető utat, Józsi azonnal 
elhatározta, a londoni olimpiá-
ra látássérült barátaival ők is el-
mennek kerékpárral. Ezt a szép 
tervet váltottuk valóra. Boldog 
vagyok, hogy a két tandemke-
rékpár közül az egyiken én te-
kerhettem a párommal.   

– Küzdelmesen szép bol-
dogság volt? 

– Bizony az volt, ami csodála-
tos érzéssel tölt el, hiszen sike-
rült megmutatni a „nagyvilág-
nak”, hogy nemcsak a teljesen 
egészséges emberek, hanem a 
fogyatékkal élők is képesek ki-
emelkedő sportteljesítmények-
re. Mind a négyen látássérül-
tek vagyunk, de az ép emberek-
hez hasonlóan bennünk is meg 
van az elszántság, a győzni aka-
rás vágya. Szerettük volna meg-
mutatni, hogy a hozzánk hason-
ló emberek is képesek megnyer-
ni a „saját olimpiájukat”, ha van 
bennük akaraterő, ha vannak 
céljaik, amiért érdemes és kell 
is küzdeni. Egy életre szóló él-
ményként éltük meg, amikor 20 
kemény nap után megérkeztünk 
Londonba, a paralimpia kezde-
tére – mondja lelkesen. 

Norbi – noha gyengén látó - 
megszállottan szeret sportolni, 
tavasztól őszig minden nap ke-
rékpáron teszi meg a munká-
ba és az otthonába vezető utat, 
Nagymaros-Vác-Nagymaros kö-
zött. A hegyek és a folyók szerel-
mese ő, aki rendszeresen túrázik 
mountain bike-on, gyalogol, sőt 
még sárkányhajóban evez is. Így 
aztán mi sem volt természetesebb 

számára, hogy egy győri vak fia-
talemberrel,  – a nagy út bemele-
gítéseként - győztes tandemként 
értek célba a Békéscsaba-Arad-
Békéscsaba Szupermaraton 208 
km-es távján. 

A másik tandemkerékpáron 
Mittnacht József és társa, a 24 
éves vak lány, Baráth Marcsi te-
kerte végig az utat, ami végül a 
kisebb, nagyobb eltévedések mi-
att több lett, mint 2000 km.

– A látássérült ember ho-
gyan tud tájékozódni, bi-
ciklizni, ami – különösen - a 
közutakon igencsak veszé-
lyes.

– Vakmerően – mondja Norbi 
hihetetlen természetességgel és 
némi öniróniával. – Nekem so-
kat segített a rutin, hiszen éven-
te több ezer kilométert tekerek. 
De velünk volt a „szem”, a csö-
möri barátom, Komsa István, 
aki látó emberként navigált ben-
nünket, felvezette a két tande-
met, és segített a biciklik javí-
tásában, szerelésében, amihez ő 
ért a legjobban. 

– Mi volt a legnehezebb eb-
ben a fantasztikus vállalás-
ban? Fizikailag, emberileg 
hogyan bírták?

– Talán a legjobban arra kellett 
koncentrálnunk, hogy Mittnacht 
Józsiékkal összecsiszolódjunk, 
hasonló tempóban kerékpároz-
zunk, hogy ne veszítsük el egy-
mást. Velük igazából az úton 
kerültünk közelebb egymás-
hoz, hiszen én korábbról a szó-
ló kerékpáron tekerő „Szem”-et, 
Komsa István barátomat ismer-
tem. Szerencsére a párommal 
jól bírtuk, az út előtt, májustól 
már kölcsön tandemen edzet-
tünk, 5-600 kilométert kerékpá-
roztunk hazai környezetben. Si-
került megtalálnunk a közös rit-
must, mindketten megtanultuk, 
éreztük, hogy a kanyarokban 
egyszerre, és főleg egy irányba 
kell dőlni, ha nem akarunk „el-
szállni”. Az úton ez már remekül 
működött. A másik igazán nagy 
kihívást a kevés alvás okozta. 
Napi közel 100 kilométert haj-
tottunk, hegyes, völgyes utakon, 
és este a fogadó állomáshelyen 
vendéglátóink mindig elhalmoz-
tak bennünket szeretetükkel, ér-
deklődésükkel és sok finomság-
gal. Éjjelbe nyúltak ezek a talál-
kozások, elhúzódtak a vacso-
rák, az esti élménybeszámolók, 
a helyi újságoknak és TV-knek 
adott interjúk.  Ezért nagyon ke-
veset tudtunk pihenni, ami bi-
zony sokszor nagy megpróbálta-
tás volt, mert másnap megint le 
kellett küzdeni az újabb száz ki-
lométeres etapot.  

– Milyen utakon haladhat-
tak, milyen volt az időjárás?

– Hét országon tekertünk át, 
hatvan-hetven százalékban ke-

rékpárutakon, nagyon szép, kul-
turált környezetben közleked-
tünk. Szerintem a legjobb ke-
rékpárút Ausztriában van, ahol 
az utunk 90 százalékát a Duna 
mellett, gyönyörű tájakon ha-
ladva tettük meg. Voltak olyan 
időszakok, amikor nagyon me-
leg volt, s ráadásul éppen a he-
gyekre tekertünk felfelé. A legiz-
zasztóbb szakasz a Fekete-erdő-
nél volt, de sikerrel gyűrtük le, 
sokat jelentett, hogy a Börzsöny-
ben és a Pilisben készültünk fel 
a hegyi akadályok legyőzésére.

– A távot végig kerékpáron 
tették meg vagy volt, amikor 
néhány kilométerre beültek 
a kísérőautóba?

– Egy-két alkalommal, a napi 
táv vége felé előfordult, mert 
időre kellett menni, hiszen várt 
bennünket a fogadóküldöttség 
vagy nem értük volna el a kom-
pot. Olyan nem fordult elő, hogy 
valaki azért ült volna be, mert fi-
zikailag nem bírta. Figyeltünk 
egymásra, átsegítettük egymást 
a holtpontokon. Azt jó érzéssel 
kimondhatom, hogy a 2000 km-
es út 96-97 százalékát kerékpá-
ron teljesítettük. 

– Ez fantasztikus teljesít-
mény…

– Elértük volna akár a 98-
99 százalékot is, de pl. London 
előtt, az utolsó 130 kilométe-
res szakaszon sorban „elfogy-
tak” a helyi kísérőink. Húsz kilo-
méterre a cél előtt az utolsó se-
gítő felvezetőnk is kidőlt, nem 
bírta velünk a tempót, s mivel 
nem tudtuk hol van a szálláshe-
lyünk, ezért vonattal vittek be a 
városba. Jó érzés volt, húsz nap 
után, augusztus 26-án megér-
kezni Londonba, a paraolimpia 
kezdetére. Nagyon boldogok vol-
tunk. Lélekben én mind a négy 
kerékpáros társamnak, a kísé-
rő gépkocsi vezetőjének és a tol-
mácsunknak a nyakába akasz-
tottam az „Elszántság és példa-
adás” aranyérmét. Köszönet il-
leti segítőinket, a Lions Clubok 
helyi képviselőit, támogatóin-
kat, az étkezésünket és a szál-
lásunkat biztosító EUREST és 
a SOLVARO felajánlását, váci 

Crazy Biker's kerékpárszerviz, 
és a DMRV Zrt. segítségét, akik 
nélkül nem tudtuk volna valóra 
váltani nagy álmunkat. 

–Mi volt legkellemesebb él-
mény ezen a hosszú úton?

– Érezni az emberek szerete-
tét, támogatását, azt, hogy min-
denki drukkolt a sikerünkért. 
Élvezhettük a kulturált közle-
kedés előnyeit, az autósok fi-
gyelmességét, a határon túl se-

hol sem kellett attól félnünk, 
hogy ledudálnak vagy leszorí-
tanak bennünket az útról. Szép 
emlékként őrzöm a paraolimpia 
varázslatos hangulatát, a helyi 
Lions Clubok, civil és sport kö-
zösségek vendéglátását, a Mer-
cedes-Benz autógyárban tett lá-
togatásunkat, Brüsszelben, az 
Európa Bizottság székházának 
megismerését, melyben Andor 
László EU-biztos munkatársai 
voltak a segítségünkre. Sokáig 

élénken él majd bennem vízmű-
ves kollegáim támogatása és az 
a szeretet, ahogyan hazaérkezé-
semkor fogadtak. 

De a legszebb és legkelleme-
sebb emlékként azt őrzöm a szí-
vemben, hogy önmagunkat és 
a nehézségeket legyőzve bebi-
zonyítottuk, a fogyatékkal élők 
is képesek rendkívüli teljesít-
ményre.

Vetési imre

Fotó: rónaszéKi Katalin
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Ezekkel a szavakkal kezdte meg-
nyitó beszédét Czadró Jó-
zsef tanár úr szeptember 7-én 

a Nagymarosi Képzőművészeti Egye-
sület kiállításának megnyitóján Gö-
dön a József Attila Művelődési Ház-
ban. A szép mezei növényekből és 
nemes virágokból, vagyis az alkotók 

munkáiból a 
művelődé si 
ház dolgozói, 
akik a kiállí-
tást rendez-
ték, színes csokrot állítottak össze az 
egybegyűltek örömére.

Kiemelkedő eseménynek számít 

egy képzőművészeti csoport harminc 
éves fennállása, mert nem gyakori. 

A NAKE esetében ez alapvetően 
annak az állhatatos és következetes 
munkának köszönhető, amelyet M. 
Garami Mária, az egyesület motor-
ja, vezéregyénisége végez. „És szám-
talan összetartó érték rejlik az alko-
tó életben: az értelmiség, a méltóság, 
az egymáshoz való illeszkedés és al-
kalmazkodás. 

Az alkotásban hit tük-
röződik. Az egyének hite, 
de tükröződik a csoport-
hit is” – méltatta a tárla-
tot Czadró józsef.

A megnyitó ünnepségen 
Bazsó Imréné Zoller Ág-
nes oboán közreműkö-
dött.

A kiállítás szeptember 
20-ig tekinthető meg.

DuDás Gyula

Fotó: HoHner miKlós

A
z egymás mellett 
sorakozó csapatok 
szabadtéri „kony-
háiban” nagy szor-

galommal serénykedtek a 
versenyzők, hogy elkészít-
sék a hagyományos, magya-
ros lecsó mellett a különle-
ges, egyedi összetételű, és 
íz világú ételeket. A civil, 
baráti és munkahelyi kö-
zösségek mellett szinte va-

lamennyi he-
lyi párt akti-
vistái bemu-
tatták főzőtu-
dományukat. 
A szakava-
tott zsűri tag-
jainak bőven 
volt teendője, hiszen több 
mint félszáz ételt ízleltek 
meg, hogy kimondhassák, 
melyik csapat készítette a 

legfinomabb lecsót. A finom 
ízek élvezete mellett a lecsó 
kóstolása jótékonysági célt 
is szolgált, melynek bevétel-
ét egy látásában sérült fia-
talember kapja, aki masszőr 
szeretne lenni.

Noha a lecsófesztivál volt 
a hívó szó, de nem csak a 
gasztronómia mesterei vo-
nultak fel a vendégsereg-
gel teli Március 15. téren, 
hiszen ott voltak az egész-

ségügyben dolgo-
zók is, akik a kü-
lönböző civil egye-
sületek felkérése 
alapján ezúttal is 
megmérték az ön-
kéntes jelentkezők 
vérnyomás, kolesz-
terin- és vércukor-
szintjét. Talán az 
egyik legkülönle-
gesebb attrakció 
a szabadtéri masz-

szás volt, melyet ugyancsak 
sokan vettek igénybe.

A testi és lelki kényezteté-
sek sorában megtalálhatóak 
voltak a kulturális progra-
mok is, melyek között szom-
baton is sikert aratott Toldi 
Tamás, akivel a közönség 
együtt énekelte, Vác dalát…

A vidám, jó hangulatú ba-
ráti társaságokkal és vendé-
gekkel teli főtér színes kaval-
kádja arról árulkodott, hogy 
a Vendégvárók Váci Egyesü-
lete és a szervezésben részt-
vevő közösségek a VIII. Váci 
Lecsófesztivál megrendezé-
sével idén is nagyszerű „ét-
ket tálaltak fel” a nagyérde-
mű asztalára.

a szerK.
Fotó: KesziPress

"A bokrétakötéshez két alapvető, nagyon fontos kellék kell. Az egyik az, hogy legyen miből válogatni, valamint 
hogy legyen egy rendezői elv, ami/aki csokorba foglalja a válogatott virágokat."

Az idén nyolcadik alkalommal került megrendezésre Vácott a lecsófesztivál, mely-
re több mint 50 csapat nevezett. A gyönyörű, napfényes szombaton a gasztronó-
miai ínyencségek csábító illata lengte be a város főterét. 

A DUNAKANYAR BOKRÉTÁJA

Több mint lecsófesztivál

 

programajánló
Őszi Művészeti Hetek

2012. október 1. – november 30.

 Október 5. péntek 18 óra 
„Megszólalt a bolond szívem…”nótaműsor
Közreműködnek: Faludi Szilvia és barátai: Bányai Márton, 
Várkonyi Györgyi és a László Imre Nótakör
Kísér: Marót Géza, Dr. Péter Árpád, valamint Szőllőssy Sándor 
és zenekara (Ipolyság)
A belépőjegy ára elővételben: 700 Ft, az előadás napján: 1000 Ft

 Október 18. csütörtök 16 óra  
„Szereted-e még…?” Szenvedély – Líra - Humor
Szécsi Pál dalait előadja Gergely Róbert
Azok számára csemege ez a pódium előadás, akik szívesen 
nosztalgiáznak majd a közel másfél órás előadáson és 
szeretettel gondolnak vissza Gergely Róberttel SZÉCSI PÁLRA, 
PALIKÁRA!
A belépőjegy ára: 600 Ft

 Október 20. szombat 19 óra 
Optimistán bele a reménytelenségbe
Dörner György önálló estje
Kölcsey, Reményik, Wass Albert válogatott versei és 
prózái, Kodály és csángó dalok.
A belépőjegy ára elővételben: 1000 Ft, az előadás 
napján:1300 Ft

Október 27. szombat 19 óra 
Dés László, Geszti Péter, Békés Pál: A Dzsungel 
könyve
musical két részben a Sziget Színház előadásában
Főbb szerepekben: Mohácsi Márk, Pintér Tibor, Várfi 
Sándor, Bencze Sándor, Hábencius György, Felkai 
Flóra, Szabó Dorottya, Baranyi Orsolya, valamint a Sziget Színház tánckara és 
musical stúdiójának növendékei
Rendező: Pintér Tibor  Díszlet: Domján Gábor Koreográfus: Patuzzi Mónika
A belépőjegy ára elővételben: 1800 Ft, az előadás napján: 2100 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Felelős kiadó:  Iványi Károlyné  igazgató,  Madách Imre Művelődési Központ
 Bővebb információ és jegyértékesítés: Madách Imre Művelődési Központ 2600 Vác, 

Dr. Csányi L. krt. 63. Tel.: (27) 316-411, (27) 518-200, www.mimk.vac.hu
Jegypénztár:  kedd - péntek: 12 - 18 óráig, szombat - vasárnap: a rendezvényekhez 

igazodva. Tel: (27) 518-206 /a jegypénztár nyitvatartási idejében/ 
E-mail: informacio@mimk.vac.hu • További jegyértékesítés: Tourinform Iroda 2600 

Vác, Március 15 tér Tel: (27) 316-160 www.tourinformvac.hu  Ticketportál Home-Ticket 
szolgáltatással www.ticketportal.hu

A 30 éves NAKE kiállítása Gödön
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H
árom nap alatt 
2500-3000 ven-
dég látogatott el a 
gyönyörű termé-

szeti környezetben elterülő 
Lósi-völgybe, a híres székely 
író, Tamási Áron szülőfaluja 
előtt (is) tisztelegve Farkas-
Laka nevét viselő birtokra, 
hogy élvezze a lovas íjász 
versenyt és a köré szervezett 
számtalan színes kulturális 

programot, a lovas sporthoz 
kötődő bemutatókat. 

A hegygerincen sorakozó 
kézműves, íjász és könyv-
árus sátrak, kovácsműhe-
lyek elől csodálatos látvány-
ként tárult az emberek elé a 
völgyben elterülő jurta tá-
bor, a nagyszínpadon fellé-
pők színes forgataga és a 
versenypálya. 

- Nagyon örülök, hogy az 
emberek vidámak, jól érzik 
magukat, akik ebben a gyö-
nyörű természeti környezet-
ben rendkívül látványos és 
magas színvonalú versenyen 
szurkolhatnak kedvenceik-
nek – mondta Bethlen Far-
kas, Verőce polgármestere, a 
rendezvény házigazdája, aki-
től megtudtuk, hogy a telepü-
lés örömmel adott otthont a 
rendezvénynek. 

- Számomra ez nagy bol-
dogság, hiszen én Verőcé-
ért vagyok felelős. Egy ilyen 
nagyszabású rendezvény je-
lentős sportesemény az or-

szág számára. Az pedig kü-
lön örömmel tölt el, hogy Ve-
rőce lehet a verseny házigaz-
dája. Rengeteget dolgoztunk 
az elmúlt hetekben, melynek 
ellenértékét erkölcsi fizet-
ségként nap, mint nap vissza-
kapjuk az itt látható boldog 
emberektől, ami különösen 
nagyérték a mai depressziós, 
szürke világunkban. Azt vi-
szont sajnálom, hogy az Eu-
rópa-bajnokság az országos 
médiában és a kormányzati 
körökben nem kapott rang-
jának megfelelő érdeklődést 
és támogatást – jegyezte meg 
tényszerűen Bethlen Farkas.

A három nap során a ver-
senyek mellett folyamatosan 
váltották egymást a kulturá-
lis programok és a sportbe-
mutatók. Nagy érdeklődés 
övezte Kassai Lajos lovas 
íjász világbajnok bemutató-
ját, aki elmondta – a törté-
nelmi időket idézve -, büsz-
ke arra, hogy őseinkhez ha-
sonlóan napjainkban is a 

magyarok a világ legjobb-
jai. A helyszínen forgatott az 
MTVA Vágtass velem stáb-
ja Kaszás Géza szerkesztő-
műsorvezető irányításával, 
akiről közismert, hogy reme-
kül lovagol, rajongással sze-
reti a lovas sportot, rendsze-
resen indul a Nemzeti Vágta 
budapesti versenyén. 

A népszerű színművész 
szerint szép jövő elé néz a 
lovas íjászat, mely remélhe-
tőleg hamarosan a jelentős 
sporteseményeken is sze-
repel majd. A magyar lovas 
sport újbóli felemelkedése 
szempontjából bíztatónak 
tartja, hogy a Kincsem Nem-
zeti lovas programot kiemel-
ten támogatja a kormány. 
- Várjuk azt a fajta megúju-
lást, amitől ismét lovas nem-
zetté tudunk válni. A lovat 
méltó helyre kell emelnünk 
az életünkben, amit segíthet 
az is, hogy az iskolákban be-
vezették a lovas oktatást. De 
az is mérföldkő lesz, ha Hor-
váth László kormánybiztos 
eléri a maga elé tűzött célo-
kat, melynek köszönhetően 
Magyarország ismét olyan 
turisztikai látványosság le-
het a lovasemberek számá-
ra, amit sehol máshol nem 
találnak meg Európában – 
fogalmazott Kaszás Géza. A 
szerkesztő elmondta azt is, 
hogy a közeljövő egyik adá-
sában a magyar lovas sport 
hazai fellegvárát, Alagot mu-
tatják be, melynek legendás 
múltja, egyedülálló, Európa-
hírű lösz talaja, és kiépült 
intézményrendszere, az ott 

Több ezren látogattak el a verőcei Lósi-völgybe, ahol az V. Nyílt Lovasíjász Európa-bajnokságot rendezték meg.  
A hegyoldal lankáit nézőtérré alakított „lelátón” helyet foglaló publikum óriási ovációval fogadta a villámgyorsan 
száguldó lovak nyergéből Tell Vilmos pontosságával célzó lovas íjászok látványos versenyét. A Dél-Afrikából, Ame-
rikából, Európa több országából és hazánkból érkezett 27 versenyző rendkívül izgalmas és látványos viadalt vívott. 

Több ezren a verőcei 
Lósi-völgyben

Látványos versenyt hozott az V. Nyílt Lovasíjász Európa bajnokság

tevékenykedő szakemberek 
olyan értéket képviselnek, 
amit meg kell őrizni, tovább 
kell ápolni. 

Természetesen arra is kí-
váncsiak voltak, hogyan vé-
lekedik a három napos ver-
senyről: - A rendezvényről 
csak felsőfokon tudok be-
szélni, nagyon kulturált, re-
mekül rendezték a be gyö-

nyörű terepet, nagyszerű a 
lovas íjász pálya. Verőce mél-
tó helyszíne a versenynek, 
amely nagyon színvonalas – 
értékelt Kaszás Géza. 

A lovas íjászok bravúros 
teljesítményét jutalmazó né-
zőközönség elismerő tapsa 
egybe csengett a szerkesz-
tő-műsorvezető dicsérő sza-
vaival. 

Vetési imre

FotóK: KesziPress

Apróhirdetés
• Parkettás vállal hagyományos, szalag-, la-
minált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, 
javítást. Tel.: 06-70-505-1177 

Kaszás Géza színművész


