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Elsőként Pető Tibor, a 
Fidesz városi elnöke 
köszönetet mondott 

mindazoknak, akik elmen-
tek szavazni, függetlenül at-
tól, hogy hova tették az x-et. 

– Fontos érték a demokrá-
cia, és ezen belül az, hogy sza-
badon dönthetünk. Nem értek 
egyet azokkal, akik tét nélkü-
linek minősítették a válasz-
tást és arra buzdítottak, hogy 
maradjanak távol az embe-
rek. Azt gondolom, hogy a Fi-
desz-KDNP közös sikere volt 
ez a választás, a jobbolda-
li összefogás sikere. A követ-
kező időszakban tovább kell 
dolgoznunk azon, hogy siker-
re vigyük azokat az ígérete-
ket és fejlesztéseket, amelye-
ket három éve képviselünk – 
mondta a politikus.

Kovács Ágnes köszönetet 
mondott mindazoknak, akik 
megtisztelték bizalmukkal 
és rá adták a szavazatukat 
és azoknak is, akik segítet-
ték választási kampányát. A 
képviselő asszony szerint az 

igazi munka most kezdődik, 
melynek eredményességével 
kívánja megerősíteni, hogy 
az őt támogató szavazók 
megfelelő személyt tisztel-
tek meg bizalmukkal. - Min-
den váci lakos érdekeit szem 
előtt tartva végzem majd a 
munkámat – jelentette ki Ko-
vács Ágnes, aki a civil élet-
ben könyvelő irodát vezet a 
váci belvárosban. 

Az összefogás jelentősé-
gét hangsúlyozta Fördős At-
tila is. A KDNP által támoga-
tott polgármester szerint ez 
annak is köszönhető, hogy 
a rendszerváltás óta nem ta-
pasztalt példaértékű össze-
fogás valósult meg a konzer-
vatív oldalon.  Az elmúlt há-
rom évben sikerült békét te-
remteni Vácon.

– Létrejött Vácon egy va-
lóban együtt dolgozó és gon-
dolkodó Fidesz-KDNP veze-
tés. Erre a városnak nagyon 
nagy szüksége van. Önma-
gában ez a győzelem nagyon 
fontos volt, mert eddig is a 

jobboldal képviselte a város-
rész érdekeit. Ezért ezúton 
is köszönetet mondok néhai 
Csuka Istvánnak és család-
jának, aki méltón képvisel-
te a lakók érdekeit. Ő nagyon 
sokat tett azért, hogy ez a ko-
alíció ilyen jól együtt tudjon 
működni – mondta a város-
vezető, aki befejezésül meg-
köszönte a polgárok válasz-
tási részvételét és azt a tá-
mogatást, mellyel győzelem-
re segítették a Fidesz-KDNP 
koalíció jelöltjét. 

A KDNP helyi vezetője,  
dr. Áfra Tamás is sike-
resnek értékelte a válasz-
tás eredményét. Elmondta: 
nagy öröm neki, hogy Ko-
vács Ágnes nyert. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy febru-
árban kötött együttműködé-
si megállapodást a Fidesz és 
a KDNP helyi szervezete és 
ez volt az első, közös, sike-
res megmérettetésük. Kérte 
a megválasztott képviselőt, 
hogy folytassa Csuka István 
munkáját a testületben.

Pető Tibor szerint az 
MSZP ugyanazt a sza-
vazóbázist tudta moz-

gósítani, mint 2010-ben, csak 
az alacsony részvétel miatt 
ez most magasabb százalé-
kot eredményezett. A Fidesz 
helyi szervezetének elnöke 
úgy látja, ez a helyzet a Job-
bikkal is, amely akárcsak ko-
rábban, most is a voksok 6%-
át tudta összeszedni.

- Megszokhattuk azt, hogy 
dr. Bóth János meglehető-
sen érdekesen értékeli azo-
kat a tényeket, amik őt kö-
rülveszik. Én kívánom neki, 
hogy a jövőben is ekkorra si-
kereket érjen el, tehát min-
den ezt követő választáson 
7-8%-al kapjon ki. Ha ezt ő 
győzelemnek értékeli, akkor 
mindkettőnk örömére fog ez 

így történni – jelentette ki 
Pető Tibor.

Fördős Attila kiemelte: a 
szavazatok megoszlását sok-
féleképen lehet értelmezni, 
azonban a demokrácia alap-
elve, hogy aki egy szavazat-
tal többet kap, az nyeri el a 
mandátumot. A konzerva-
tív polgármester ugyanak-
kor arra figyelmeztetett, ha 
a jobboldal megosztott, ak-
kor a kisebb támogatást ma-
gának tudó MSZP juthat ha-
talomra

- Ha valaki azt sikerként 
éli meg, hogy egy szavazó-
körben 65% nem kér belő-
le, akkor azért elég furcsán 
látja a világot. Ez a 65% vi-
szont - abban van azért igaz-
ság, és ezt majd értékelnünk 
kel, hogy az – a jobboldalon 

4 felé ment. Ha ezeket össze 
lehet zárni és konzervatív ol-
dal a Fidesz-KDNP vezetése 
mellett ezt össze tudja húz-
ni, akkor a 2014-es választá-
sok nem lehetnek kétségesek 
– szólított fel a szoros jobbol-
dali összefogásra Fördős At-
tila polgármester.

 Pető Tibor hozzátette: 
minden választás után ér-
tékelik a pártok az adato-
kat, ennek fényében kell azt 
is megvizsgálni, hogy a Pro 
Urbe frakció által elért 9%, 
az összesen 80 szavazatot je-
lent, vagy valóban a váci vá-
lasztók 9%-nak a támogatá-
sát.

Az összeállítást írtA és 
szerkesztette: Vetési imre, 

Fotó: kesziPress

Élénk médiaérdeklődés kísérte a váci időközi önkormányzati képviselő vá-
lasztást, melyet szeptember 8–án tartottak a város 2. számú választókörze-
tében. Mint ismert a várost irányító jobboldali koalícióhoz tartozó fideszes 
Csuka István képviselő halála miatt került sor belvárosi körzetben az idő-
közi voksolásra. 

A Fidesz-KDNP frakció közös sajtótájékoztatón értékelte a szeptember 
8-i időközi választáson elért sikert, melyet a kormányzó koalíció jelöltje,  
Kovács Ágnes nyert meg, aki a köszönő szavak mellett bejelentette: képvi-
selőként azok érdekeit is képviseli, akik nem rá adták le a voksukat. 

A Fidesz-KDNP szeptember 10-i sajtótájékoztatóján Pető Tibor és Fördős 
Attila reagált az MSZP azon nyilatkozatára, melyben sikerként értékeli az 
időközi választáson elért második helyet. A jobboldali alpolgármester ki-
emelte: a számok azt bizonyítják, hogy a Fidesz-KDNP közös jelöltje maga-
biztos fölénnyel nyerte meg az időközi választást, Fördős Attila polgármes-
ter pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy összefogás nélkül a jobboldal fö-
lénye is kevés lehet a 2014-es győzelemhez.

A Vác Város Helyi Vá-
lasztási Bizottsá-
ga által kiadott köz-

lemény szerint az érvényes 
szavazatokból Kovács Ág-
nes (Fidesz-KDNP) 384 vok-
sot kapott, Terényi Attila 
(MSZP-Dk), akit a Belváro-
si Érdekvédelmi Kör is tá-
mogatott 315, harmadik he-
lyen Zsoldos Mihály (füg-

getlen) végzett, aki él-
vezte a Pro Urbe frakció 
támogatását, 81 szavaza-
tot szerzett, Homokiné 
Garanczi Henrietta (Job-
bik) 55 voksot gyűjtött be, 
míg az ötödik Kiss István 
(Függyetlen) 30 voksot 
kapott, Oberkamp Péter 
(Független) 20 választó-
polgár bizalmát nyerte el.

Kovács Ágnes, a Fidesz-KDNP jelöltje 
nyerte a váci időközi választást

Magabiztos győzelmet 
aratott a Fidesz-KDNP

Reagálás az MSZP értékelésére

Dr. Bóth János, a szep-
tember 8-i időközi vá-
lasztás eredményé-

nek tükrében kiemelte: míg 
2010-ben a körzetben a Fi-
desz és a KDNP a szavaza-
tok 62%-át tudhatta magáé-
nak, addig most csak 44%-ot, 
ugyanakkor az MSZP 2010-
es 25%-hoz képest ezúttal 
36% ot kapott. A szocialisták 
városi úgy látja a javuló ten-
dencia a párt 2014-es győzel-
mét vetíti előre.

- Már csak 7%-, 67 szavazat 
a különbség. Komoly siker 
ez, különösen negatív kam-
pányuk és a Fidesz által ki-
alakított félelmi légkör el-
lenére. Minden esetre a ten-
dencia azt mutatja, hogy jö-
vőre süllyesztőbe küldjük az 
Orbán-Fördős rezsimet Vá-
con – mondta eltökélten dr. 
Bóth János, aki ismételten 
aláhúzta: A jó eredményt a 
baloldali összefogással sike-

rült elérni, amiért köszöne-
tet mondott a DK, a Belvárosi 
Érdekvédelmi Kör tagjainak. 
- Természetesen a saját akti-
vistáink teljesítménye előtt 
is mélyen meghajolok, akik 
olykor ember feletti teljesít-
ményt nyújtottak – hangoz-
tatta a párt elnöke, aki azt is 
a pozitív tendenciák közé so-
rolta, hogy a Fidesz frakci-
óból kivált Pro Urbe önkor-
mányzati frakció támogatá-
sát élvező jelölt magamögé 
utasította a Jobbik jelöltjét. 
- A szavazók így büntették a 
radikális pártot, amiért elv-
telenül tolta a Fidesz-KDNP 
összefogás szekerét – állítja 
dr. Bóth János.

A baloldali összefogás kö-
zös jelöltje, Terényi Attila is 
köszönetet mondott a válasz-
tópolgároknak a segítő támo-
gatásért, amely nagy öröm 
számára. Bejelentette, hogy 
az elkezdett munkát folytat-

ja, amely reményei szerint a 
2014-es választáson győze-
lemre segíti. 

Krauze István és Lukács 
Ilona, a Belvárosi Érdekvé-
delmi Kör vezetője egyönte-
tűen vallják, hogy csak a szé-
les körű összefogás vezethet 
sikerre, melynek bizonysága 
a szeptember 8-i voksolás is. 
A baloldal három éve elszen-
vedett óriási hátrányát az 
összefogásnak köszönhető-
en jelentősen sikerült lecsök-
kenteni, amelynek mindany-
nyiunk számára üzenet érté-
ke van – húzta alá a DK váci 
elnöke.

Kiss Zsolt, az MSZP kam-
pánykoordinátora is optimis-
tán nyilatkozott a jövőt ille-
tően, aki kijelentette, hogy 
házról házra járnak majd, 
mindenkit megszólítanak, és 
bebizonyítják, hogy le tudjuk 
váltani a kormányt és a helyi 
vezetést.

Az MSZP váci elnöke sajtótájékoztató keretében gratulált a fideszes Ko-
vács Ágnes győzelméhez. Dr. Bóth János szerint azonban a minimális kü-
lönbségű vereség ellenére jelentős lépéselőnyhöz jutottak a Fideszhez ké-
pest, amely ezúttal csupán annyi szavazatot szerzett, mint a 2010-es vá-
lasztáskor. Krauze István, a DK helyi elnöke úgy ítéli meg, hogy a baloldali 
összefogás sikerét és befolyásának erősödését jelzi a tradicionálisan jobb-
oldali-polgári körzetben elért eredményük. 

Az MSZP sikerként értékeli 
az eredményt
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Dr. Tuzson Bence és Dióssi Csaba

70 ezredik ügyfél a Pest 
megyei kormányablakokban
Vácott köszöntötte Tarnai 
Richárd kormánymegbízott 
a Pest megyei kormányab-
lakok 70 ezredik ügyfelét 
szeptember 17-én.

Az Új Alaptörvény egy 
példányát és emlékla-
pot vehetett át Merkli 

Hugó Márton váci lakos 
szeptember 17-én abból az 
alkalomból, hogy Pest me-
gyében 70 ezredik ügyfélként 
tért be a váci Kormányablak-
ba. Merkli Hugó Márton a kö-
szöntés alkalmából elmond-
ta, szívesen veszi igénybe a 
Kormányablak szolgáltatá-
sait, mert itt egy helyen és 
gyorsan lehet elintézni több 
ügyet is.

- Legfontosabb célunk egy 
olyan ügyfélbarát rendszer 
kialakítása, ahol az embe-
reknek semmi mást nem kell 
tudniuk, mint azt, hogy hol 
van a lakóhelyükhöz legkö-
zelebb eső kormányablak - 
hangsúlyozta az eseményen 
Tarnai Richárd, Pest megye 
kormánymegbízottja.

- Az országban Vácon az el-
sők között nyílt meg a Kor-
mányablak. Nagyon büszkék 
vagyunk rá, hogy itt kezdőd-
hetett meg a közigazgatás 
átalakítása, amelynek vég-
eredményeként az egész or-
szágban ilyen Kormányabla-
kok szolgálják ki az ügyfele-
ket – nyilatkozta lapunknak 
Pest megye kormánymegbí-

zottja. – 2013 januárja óta – 
amikor az önkormányzatok-
tól átvettük az okmányiro-
dákat – minden járás szék-
helyen, így Vácon is reggel 
nyolctól este nyolcig várják 
az ügyfeleket, akik kulturált 
kiszolgálását segítik pl. a ba-
ba-mama sarkok is – mondta 
Tarnai Richárd. 

A megyei kormánymegbí-
zott bejelentette, hogy a váci 
Kormányablak átalakítása 
miatt a jelenlegi helyszínen 
2013. szeptember 20-ig fo-
gadják az ügyfeleket, aki ezt 
követően a Dr. Csányi Kör-
úton lévő Okmányirodában 
intézhetik ügyeiket. – Az át-
alakított, megújult váci Kor-
mányablakban majd vala-
mennyi, több mint 2300 ügy-
ben itt, egy helyen intézhetik 
ügyeiket az állampolgárok 
– jelentette a változást Pest 

megye kormánymegbízottja.  
Mint megtudtuk a megyében 
jelenleg működő három Kor-
mányablakban, Cegléden, 
Érden és Vácott az évben ed-
dig összesen 25 351 ügyfelet 
fogadtak - ez alig marad el a 
tavalyi egész éves ügyfélfor-
galomtól –, és 32 658 sikeres 
ügyintézést végeztek a szak-
emberek. A legnépszerűbb 
ügyköröknek a korábbiak-
hoz hasonlóan az ügyfélkapu 
létesítése bizonyult, emellett 
a tulajdoni lapok lekérése is 
gyakori volt.

A kormánymegbízott hoz-
zátette, a növekvő ügyfélfor-
galmi adatok is azt bizonyít-
ják, hogy az egyablakos ügy-
intézést szeretik az emberek, 
egyre népszerűbbek a kor-
mányablakok.

V. i.
Fotó: kesziPress

Dióssi Csaba a polgármesterségre voksolt
Mint közismert az Országgyűlés 2011-ben hozott döntése alapján a jövő évi választásokon a politikusi pályára aspirálók már csak országgyűlé-
si képviselő-jelöltként vagy polgármester-jelöltként szállhatnak ringbe, hogy elnyerjék a választópolgárok bizalmát. Az új törvény szerint egyik 
kizárja a másikat. A honatyák döntése új helyzetet teremtett, hiszen nagyon sok ismert és elismert politikusnak már most döntenie kellett hol 
szeretné folytatni politikai karrierjét. Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere, a Pest megye 3. számú választókerületének fideszes országgyű-
lési képviselője a polgármesterség mellett tette le a voksát. 

– Bizonyára nem volt egyszerű a 
döntés? – kérdeztük a politikustól. 

– Valóban nem, hiszen mindkét 
tisztség megtisztelő számomra, és 
mindkét választott megbízatásom-
ban lehetőségem van az itt élőkért 
dolgozni. Már a két tisztség ösz-
szeférhetetlenségét kimondó jog-
szabály megalkotásakor megkér-
deztek, vállalnám-e újra a Fidesz-
KDNP országgyűlési képviselő je-
löltségét. Az elmúlt 3 évben sikerült 
a napi gyakorlaton keresztül megis-
mernem mindkét feladatot, és már 
jó ideje érett bennem a gondolat, 
hogy amennyiben lehetőségem lesz 
rá, polgármesterként szeretném to-
vább szolgálni a város polgárait. 

– Milyen döntő érvek szólnak a pol-
gármesterség mellett?

– Képviselőként lehetőségem nyílt 
a térség, és persze ez által Dunake-
szi fejlődését nagyobb ívű projek-
tekkel segíteni. A hétköznapi alko-
tó, városépítő munkában mindjob-
ban megerősödött bennem, hogy 
hozzám közelebb áll, számomra em-
ber közelibb az a polgármesteri te-
vékenység, amivel tudom szolgálni 
lakótársaimat, a Dunakeszin élőket. 
A parlamenti munka elsősorban a 
jogszabályalkotásról szól, nagy hor-
derejű kérdésekben kell dönteni, 
amely bár rendkívül fontos és meg-
határozó az ország sorsát illetően, 

de kevésbé személyes feladat. Pol-
gármesterként látom az emberek ar-
cát a döntések mögött, ez volt a dön-
tő számomra, amikor meghoztam 
ezt a döntést. A másik ok, hogy az 
elmúlt évek tudatos munkájának 
köszönhetően az alvóvárosból szé-
les körű összefogással sikerült egy 
lüktető, jó hangulatú településsé, él-
hető várossá formálni Dunakeszit. 
Ennek is köszönhető, hogy mind 
többen vallják: Dunakeszi, a Mi vá-
rosunk. Ezért szeretném tovább 
vinni, folytatni a lakossággal együtt 
megkezdett munkát. Az elmúlt évek 
megmutatták, hogy az összefogás 
erejével képesek vagyunk korábban 
szinte leküzdhetetlennek tűnő aka-

dályokon is túljutni, és építő munká-
ba fogni. Hiszem, hogy az együttmű-
ködésnek, társadalmi párbeszédnek 
köszönhetően a jövőben is meg tud-
juk valósítani közös céljainkat. 

– Kinek adná át szívesen a staféta-
botot? Kiben látja azt az erőt, felké-
szültséget, eltökéltséget, aki a válasz-
tókerületben élő több tízezer ember 
érdekeit eredményesen tudja képvi-
selni az országgyűlésben? 

– A siker érdekében olyan embert 
szeretnék magam után tudni, aki az 
ön által is megfogalmazott elvárá-
soknak megfelel, képes egészében 
átlátni a régiót, de külön-külön is fi-
gyelemmel van a településekre, így 
Dunakeszire is. Mint azt sokan tud-

ják, a pártok leggyakrabban a vá-
lasztókerület elnökét jelölik ország-
gyűlési képviselőnek. Éppen ezért, 
amikor meghoztam döntésem, a he-
lyi csoportokkal egyeztetve javasla-
tot tettem az új választókerületi el-
nök személyére. A javaslatom elfo-
gadását követően a nyári választó-
kerületi ülésen átadtam az elnök-
séget dr. Tuzson Bencének, aki bár 
még nem képviselő-jelölt, már eddig 
is sokat tett a térség fejlődéséért.

Másfél évtizedes közeli ismertség 
alatt megbízható, nagy teherbírású 
embernek ismertem meg, akire ed-
dig is mindig számíthattunk. Több 
városi projektben volt segítségünk-
re, például nagy szerepe volt ab-
ban, hogy a Magyarság – egykori 
Vasutas - pálya nemrég városi tu-
lajdonba került. Kezdő jogász ko-
rától végigkísértem pályafutását. 
Eddig bármibe fogott, mindig sike-
re vitte. Azt gondolom, hogy meg-
választása esetén személyével ga-
rantált lesz a jó együttműködés és 
ennek köszönhetően Dunakeszi és 
vele együtt a térség is dinamikusan 
fejlődhet tovább. 

Dr. Tuzson Bence területi fej-
lesztési biztos nagy elismeréssel 
nyilatkozott Dióssi Csaba teljesít-
ményéről, az elmúlt években elért 
eredményeiről. - Sikeres és rend-

kívül eredményes évek állnak mö-
göttünk. Az elmúlt 3 évben a pá-
lyázatokhoz már kifizetett támo-
gatások összege több milliárdos 
nagyságrendű és hasonló a meg-
ítélt, illetve leszerződött támoga-
tások összege is. Hatalmas ered-
ménynek tartom, hogy nagyon 
sok munkahelyet megőriztünk és 
emellett képesek voltunk újakat is 
teremteni. Mindezekben rendkívül 
jelentős szerepe van Dióssi Csabá-
nak, aki az elmúlt 3 évben ország-
gyűlési képviselőként is rengete-
get tett a térségért. Dunakeszi ere-
je, és összetartása példa értékű! 
Területi fejlesztési biztosként arra 
fogok törekedni, hogy ez az egység 
és összetartás az egész térségre 
igaz legyen. Megtisztelő és felelős-
ségteljes, hiszen arra kell töreked-
nem, hogy az itt élők életminősé-
gét sikeres fejlesztések, beruházá-
sok által jobbá tegyem, és ezáltal 
is hozzájárulhassak ahhoz, hogy 
kiszámíthatóbb, tervezhetőbb le-
gyen a jövőjük. Érzem a felelősség 
súlyát, hiszen közel 120 ezer la-
kos mindennapjait befolyásolhatja 
a munkám eredménye. A kitartó, 
nem megalkuvó, de kompromisz-
szum kész hozzáállásban hiszek. 
Tudom mit jelent felelősséget vál-
lalni – nyilatkozta szerkesztősé-
günknek dr. Tuzson Bence.

Pályaválasztási 
kiállítás és állásbörze
A Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja az EURES-T Danu-
bius határ menti társulás együttműködésével Pályaválasztási kiállítást 
és állásbörzét szervez Vácon, ahol a térség középiskolái és munkáltatói 
képviseltetik magukat. A rendezvényekre tisztelettel várjuk a pályavá-
lasztás előtt álló fiatalokat és az álláskeresőket.

Pályaválasztási kiállítás
Időpont: 2013. október 3. 10:00–14:00
Helyszín: Vác Város 
Sportcsarnoka 
Cím: 2600 Vác, Bán Márton u. 3.

Vedd kezedbe a jövődet, 
és gyere el!

Állásbörze
Időpont: 
2013. október 4. 9:00–12:00
Helyszín: Madách Imre 
Művelődési Központ
Cím: 2600 Vác, 
Dr. Csányi László krt. 63.

Jöjjön el, és ismerkedjen meg az álláslehetőségekkel!
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Kincskereső ösvények Vácott és Kismaroson

Három új kincskereső 
ösvényt hozott létre a 
Magosfa Alapítvány Vá-
cott és Kismaroson a Du-
na-Dráva Cement Kft. tá-
mogatásával.

A települési környezet 
zöld fejlesztésében el-
kötelezett közösségek 

számára a Duna-Dráva Ce-
ment Kft. nemcsak Vác kör-
nyékén, hanem a siklósi kis-
térségben is komoly lehető-
séget kínált, amikor régión-
ként idén is 3 millió forint-
tal járult hozzá fenntartható 

A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN
A korábban közhasznú társaságként működő Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft-t 2010 októbere óta Szent-Iványi Géza irányítja,  
először megbízott ügyvezetőként, majd, pályázat eredményeként, 2011 januárjától ügyvezető igazgatóként. A százszázalékos 
önkormányzati tulajdonban lévő kft. egyre sikeresebben végzi el az önkormányzattól kapott kötelező feladatokat, miközben 
igyekszik külső megrendelések is elnyerni. A társaság működéséről, eredményeiről Szent-Iványi Gézát kérdeztük.

– Melyek a kft. tevékenységének fő 
területei?

– Tevékenységünknek három fő 
területe van. Az egyik az önkor-
mányzat tulajdonában álló köz-
területek ápolása, az utak, köz-
parkok, vízelvezető árkok tisztí-
tása. A másik közfeladat, amit el-
látunk, a kegyeleti szolgálat, de a 
két önkormányzati és egy egyhá-
zi temető üzemeltetését is mi vé-
gezzük. 

A harmadik terület a közétkez-
tetés, az óvodák és iskolák ellátá-
sa, a tízórai, az ebéd és az uzsonna 
elkészítése és kiszállítása. Hogy 
érzékelhető legyen ez a tevékeny-
ség: ezerhatszáz adag ebédet fő-
zünk naponta. A felhasznált zöld-
ség egy részét magunk termeljük 
meg, saját kertészetünkben.

– Mióta foglalkoznak zöldségter-
mesztéssel is?

– Ezt már én vezettem be két 
éve. Volt egy korábban zöldség-
termesztéssel hasznosított, de ké-
sőbb parlagon maradt földterület, 
mely az önkormányzat tulajdoná-
ba került. Itt kezdtünk el zöldsé-
get termelni, a közparkokba, dísz-

növényeket, facsemetéket nevelni. 
A zöldséget a saját központi kony-
hánknak szállítjuk. Ha túltermelés 
van, elraktározzuk, lefagyasztjuk, 
vagy például, a sárgarépát vermel-
jük. A kertészetet Forgács László 
vezeti, nagy lelkesedéssel, szakér-
telemmel.

– Nyilván sok szempontból elő-
nyös, hogy ellátják saját konyháju-
kat, de gazdaságos-e?

– A piacról beszerezve minden-
képpen drágább lenne. 1,6 hektár 
területen gazdálkodunk, 
az indulás bizony nem volt 
gazdaságos. Most már a 
kertészet, összességében 
nyereséges tevékenysé-
günk. Tevékenységi köre 
a zöldségtermesztésen kí-
vül a közparkok gondozá-
sa, növénytermesztése.

– A három, illetve négy területen 
kívül mivel foglalkozik még a társa-
ság, és hányan végzik a munkát?

– A kft. ötven fős létszámú, 
évente idénymunkára öt-tíz köz-
foglalkoztatottat is alkalmazunk. 
Fővállalkozásban építettünk egy 
új ravatalozót Kisalagon melyet 
nem csak építettünk, de a tervez-
tetést is mi bonyolítottuk. Ezen 
kívül építünk vízelvezető árko-
kat, járdát, óvoda-felújítás is volt 
feladataink között, több olyan ki-
sebb munka mellett, amelyet egy 
keret megállapodás révén végez-
tünk.  A nagyobb munkákat meg-

versenyezteti az önkormányzat, 
de nekünk már sikerült bizonyí-
tanunk, hogy jól teljesítjük a meg-
bízatásokat, támaszkodhatnak 
ránk, és rugalmasak vagyunk, ha 

sürgős feladat adódik. 
Talán az sem elhanya-
golható, hogy zömében 
fóti embereknek adunk 
munkát, sőt, a szüksé-
ges beszerzéseket is 
igyekszünk Fóton lebo-
nyolítani.

– Mi a jövő, milyen perspektívája 
lehet egy önkormányzati kft-nek?

– A közeli jövőben a gép - és esz-
közparkunkat kell folyamatosan 
fejleszteni, hiszen van huszon-
nyolc éves gépjárművünk is. Volt 
polgármesterként át tudom tekin-
teni a helyzetet, és tudok javasla-
tokat tenni az önkormányzatnak. 
Az egyik javaslatom a csapadék-
víz-elvezető rendszer fejlesztésé-
re vonatkozik, de teljessé kellene 
tenni a járdahálózatot is, hogy a 
város egyik részéről a másikra el 
lehessen jutni babakocsival. Utak 
tekintetében viszonylag jól ál-
lunk, viszont a Kisalagi ravatalo-

zó után a Fót központi ravatalozót 
is korszerűsíteni szeretném. Új te-
metési módot szeretnék kialakíta-
ni, szóróparcellát létesíthetnénk a 
temetőben. Javaslatomat már el-
fogadta az önkormányzat, mely 
reményeink szerint jövőre a kör-
nyezet kialakításával, méltó kör-
nyezettel állna a hozzátartozók 
rendelkezésére.

– Saját kertészetükkel vannak to-
vábbi terveik?

– A kertészetünk az új iskola 
mellett helyezkedik el. A gyerekek 
mezőgazdasági ismereteket, köz-
vetlen tapasztalatokat szerezhet-
nek, megismerhetik a föld értékét, 
hasznosítását. Úgy gondolom, ezt 
bele lehetne építeni az oktatási 
programba, jöhetnének óvodák, 
iskolák csoportjai. Akár kertésze-
ti iskolát is lehetne létesíteni.

– Tehát, vannak további célok 
is…

– Igen, minden generációnak 
szeretnénk szolgáltatni, minél 
több területen. Észrevétlenül, de 
hatékonyan a köz szolgálatában.

(X)

Beszélgetés Szent-Iványi Géza ügyvezető igazgatóval

zöld megoldások megvalósí-
tásához.

A DDC Zöld Megoldás pá-
lyázat az idei évben három 
váci projekthez biztosított 
pénzügyi forrást. Az első 
átadó ünnepséget szeptem-
ber 12-én tartották: a Vácott 
és Kismaroson létrejött tan-
ösvényeket Vác polgármes-
tere és alpolgármestere, a 
Magosfa Alapítvány munka-
társai és a váci érdeklődők 
társaságában Szarkándi Já-
nos, a DDC elnök-vezérigaz-
gatója avatta fel. 

„Büszkék vagyunk arra, 
hogy a Magosfa Alapítvány 
közreműködésével és a Du-
na-Dráva Cement Kft. támo-
gatásával ismét egy olyan 
kezdeményezést avathatunk 
Vácott, amely környezetünk 
védelmét, Vác és környéke 
értékeinek felismerését és 
megbecsülését tartja szem 
előtt.” – mondta el Fördős 
Attila, Vác polgármestere.

A Magosfa Alapítvány 
„Kincskereső ösvények lét-
rehozása a helyi közössége-
kért” projektjében három 
kincskereső ösvényt alakí-
tott ki Vácon és Kismaro-
son, ami a település és a ter-
mészeti táj látnivalóit, kul-
turális és természeti kincse-
it, szépségeit gyűjti össze. 

„A természetvédelmi tan-
ösvények kialakításával 
igyekszünk a gyermekeket 
és fiatalokat felelős és kör-
nyezettudatos magatartás-
ra nevelni, elültetni bennük 

a természet védelmét és sze-
retetét. 

A kincskereső ösvények 
játékos, élvezetes formában, 
technikai eszközök haszná-
lata nélkül segítenek kör-
nyezetünk megismerésében 
és a környezeti nevelésben.”  
– nyilatkozta a Magosfa Ala-

pítványtól Kiss Áron Keve, 
projekt koordinátor. Az áta-
dó ünnepség alkalmával 
minden érdeklődő csatla-
kozhatott a Váci kő-kereső 
kincskereső ösvény próba-
bejárásához, és megismer-
hette a váci épületekbe fala-
zott kövek titkait is.
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Vác város polgármes-
teréhez a vasúti ko-
csik zsúfoltsága és a 

járatok jelentős késése mi-
att nagyon sok panaszos 
megkeresés érkezett az uta-
soktól, melyek orvoslása ér-
dekében írásban fordult a 
MÁV elnök-vezérigazgatójá-
hoz. A Dávid Ilonához írt 
levelében a városvezető tu-
datja: a megelőző napok-
ban panaszok sora érkezett 
a Polgármesteri Hivatalhoz 
különböző módokon arról, 
hogy a Vác-Budapest vasúti 
vonalon az utasok megbíz-
hatatlan szolgáltatást, zsú-
foltságot és túlzott késése-
ket tapasztaltak. A polgár-
mester bejelentette, levelé-
ben választ kért arra, hogy 
a jelzett problémák össze-
függésbe hozhatók-e a váci 
vasútállomás megkezdődött 
rekonstrukciójával. Fördős 
Attila a MÁV Zrt. első embe-
rétől azt is kérte, hogy az il-
letékesek a lakosságot meg-
felelő formában tájékoztas-
sák a késések okairól és vár-
ható mértékéről. (Egyben a 
hivatal ezen írásbeli tájé-
koztatást a saját kommuni-
kációs felületein való közzé-
tétel érdekében közvetlenül 
is igényli.)

Fördős Attila – a lakos-
ság hiteles tájékoztatása ér-
dekében - ismételten leszö-
gezte: a megkezdett projekt 
nem a város irányítása és 
menedzselése alatt folyik. 
Az állami beruházás kezelő-
je a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. A helyben ér-
kezett lakossági megkere-
séseket a váci városvezetés 
és a hivatal csak közvetíte-
ni tudja: azokat továbbítja 
az illetékeseknek, a kapott 
válaszokat pedig eljuttatja 
az érintetteknek. A kivite-
lezővel kapcsolatban állnak 
a váci hivatal vezetői, illeté-
kesei, így a felmerülő pana-
szok, észrevételek folyama-
tosan továbbításra kerül-
nek. A beruházás várható 
befejezési ideje: 2015 októ-
bere – húzta alá Fördős At-
tila.

Pontokba szedett 
kérések és javaslatok
 
Kedden kora délután a 

Vác-Alsóváros vasúti meg-
állóhelyre invitálta a terü-
let önkormányzati képvi-
selője a sajtó munkatársa-
it, hogy ismertesse a megál-
ló helyzetének javítását cél-
zó, illetékeseknek eljutatott 
levelét. Kiss Zsolt Ungvá-
ri Csabának, a MÁV-START 

Vasúti Személyszállító Zrt. 
vezérigazgatójának címez-
te sorait. Mint azt a képvi-
selő elmondta: a levél beve-
zető részében örömét fejez-
te ki, hogy elkezdődtek Vác 
vasútállomás korszerűsíté-
si munkálatai, amelyek ki-
hatnak a város déli részén 

élő, a vasúti szolgáltatást 
igénybe vevő lakosok életé-
re is. Kiss Zsolt azon prob-
lémák sürgős megoldásá-
hoz kéri az illetékesek segít-
ségét, amelyek - fogalmazá-
sa szerint - „…megnehezítik, 
sőt talán el is lehetetlenítik 
a biztonságos és komfortos 
vasúti közlekedést a felújí-
tás időszaka alatt.”

A megoldandó legfőbb hi-
ányosságokat a választókör-
zet képviselője hét pontban 
foglalta össze, melyek kö-
zött szorgalmazza pl. a vas-
úti peronok rendbetételét, 
az állomás mellett parkoló 
autók védelmét, térfigyelő 
kamerák elhelyezését. Hiá-
nyolja a fűthető váróhelyisé-
get, a nyilvános WC-t, a csa-
padék ellen védelmet nyúj-
tó kulturált várókat, az utas 
tájékoztatást. 

A városi önkormányzat 
és a Pest megyei Közgyűlés 
képviselője sajnálatát fejez-
te ki, hogy az átépítés meg-
kezdését megelőzően nem 
kerültek kiépítésre a P+R 
parkolók. 

Kiss Zsolt levele végén az 
őt megkereső civil szerve-
zetek, vállalkozók, magán-
személyek és önmaga nevé-
ben is felajánlotta segítsé-
gét a megoldáskeresésben, 
a problémák megszünteté-
sében. 

A két váci politikushoz ha-
sonlóan Sipos Richárd is le-
vélben fordult a MÁV-START 
Zrt. vezérigazgatójához for-
dult a rendkívül rossz ta-
pasztalatok miatt, gyors in-
tézkedést sürgetve. A gödi 
önkormányzat és a Pest me-
gyei Közgyűlés képviselője – 
mint írja - a vasútvonal napi 
szintű használójaként jóma-

ga is aggodalommal tanul-
mányozta az új menetren-
det, és már annak nyilvá-
nosságra hozatalakor két-
ségek fogalmazódtak meg 
benne, amelyek a mai na-
pon – az új menetrend élet-
be lépésének napján – saj-
nos be is igazolódtak. „A 

MÁV-START Zrt. ugyan elő-
re tájékoztatta az utasokat 
az új menetrend bevezetésé-
ről, azonban a kommuniká-
cióból kimaradt, hogy a Vác-
Göd szakaszon csupán fele 
annyi vonatot tudnak igény-
be venni az utasok, mint ko-
rábban. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a hétköznap 
reggeli és a délutáni csúcs-
forgalomban is csupán fele 
annyi szerelvény szállítja a 
vonatok összevonása miatt 
megnövekedett utas meny-
nyiséget, mint előtte. A le-
hetetlen állapotokat tetézi 
továbbá, hogy a személyvo-
natok csupán Göd állomás-
tól indulva közlekednek, vi-
szont idáig el kell jutnia va-
lahogyan (a vasúttal) annak, 
aki esetleg a Göd-Budapest 
szakaszon valahol le kíván 
szállni.” – olvasható a MÁV-
START Zrt. vezérigazgatójá-
hoz sajtóközleményben, aki-
től Sipos Richárd számos 
kérdésre vár választ, mint 
pl. : „Milyen egyéb intézke-
déseket kíván tenni a hely-
zet mielőbbi, megnyugta-
tó rendezésére annak érde-
kében, hogy az ország leg-
forgalmasabb elővárosi vo-
nalán egyetlen egy állomás 
épületének felújítása ne bé-
nítsa meg teljesen az agglo-
meráció közösségi közleke-
dését hosszú évekre?”

***
Szerkesztőségünk ez-

úton ajánlja fel a MÁV il-
letékesei számára - a lap-
zártakor érkezett nyilat-
kozatokra – a reagálás le-
hetőségét, ha élni kíván-
nak azzal a következő 
lapszánukban. 

A szerk. 

Tévézzen a saját 
időbeosztása szerint

Fókuszban 
a vasúti közlekedés 

problémái Az elmúlt években a technológia átalakította azt, ahogyan tévézünk. A nagykép-
ernyős lapostévéken a HD-adások képe olyan éles, mintha mi is a helyszínen len-
nénk. Az IPTV-n a megállítható, visszatekerhető és felvehető tévéadás tulajdon-
képpen azt jelenti, hogy már nem nekünk kell igazítani a napirendünket a tévé-
hez, hanem a tévéműsort alakíthatjuk az időbeosztásunkhoz. A szeptember 16-tól érvényes ideiglenes vasúti menetrend gyakorlati tapaszta-

latai és a lakossági panaszok miatt Fördős Attila, Vác polgármestere, és az alsó-
városi megálló területileg illetékes önkormányzati képviselője, Kiss Zsolt is saj-
tótájékoztató keretében hozta nyilvánosságra a jelzett problémát megoldása ér-
dekében megtett lépéseit. 

Nézze élethű képminőségben 
kedvenc műsorait
Egyre több nappaliban nagyképernyős 
lapostévén nézik a családok az esti műsort. 
Ezeken a készülékeken mutatnak igazán jól 
a HD-felbontásban sugárzott adások. A leg-
újabb filmeket már igazi, moziélményt adó 
minőségben nézhetjük a saját kanapénkról, 
a sportolók egyetlen rezdüléséről sem mara-
dunk le és a természetfilmek is olyan élethű-
nek tűnnek majd, mintha mi is ott állnánk a 
helyszínen.

Minden izgalmas jelenet megvárja
Az interaktív IPTV lehetővé teszi, hogy ké-
nyelmesebben, a saját ritmusunk szerint szer-
vezzük az életünket. Az előre beállított felvé-
telekkel nem maradunk le semmiről, amit fon-
tosnak tartunk megnézni – legyen az egy iz-
galmas sorozat legújabb epizódja, egy film, 
amire régóta várunk vagy kedvenc csapatunk 
meccse. De akkor is kisegít minket az interak-
tív tévé, ha a legizgalmasabb jelenetnél szó-
lal meg a telefon vagy csönget valaki. Ilyen-
kor egy ujjmozdulattal megállíthatjuk az élő 
adást, amit majd folytatunk, ha befejeztük a 
beszélgetést.
Az Invitel interaktív tévészolgáltatásával fo-
cizhatnak a gyerekek a kertben apuval, ami-
kor jó idő van, a mesét majd megnézik este, 
együtt. Vasárnap reggel pedig alhatunk egy 
órával tovább, a korán kezdődő sportműsor 

késleltetve is ugyanolyan izgalmas lesz. Egy 
esti találkozót bármelyik napra megszervez-
hetünk, a híradó megvár minket otthon.

Minél nagyobbat választ, 
annál jobban megéri
Az Invitel őszi kampányában 2013 Ft havi-
díjért kínálja új előfizetőinek az év végéig 
minden, legalább két szolgáltatást tartal-
mazó Invilág csomagját – 24 hónapos hatá-
rozott idejű szerződéskötéssel. Ez azt jelen-
ti, hogy a legkisebb, de akár a legnagyobb 
csomagot is megkapjuk ennyiért. Aki fon-
tolgatta a váltást, annak érdemes most lép-
nie, hiszen már egy kisebb előfizetéssel is 
sokat takaríthatunk meg, de ha eleve maga-
sabb sávszélességet és családi csatornákat 
tartalmazó csomagot választanánk, akkor 
ez az ajánlat különösen megéri.

A részletekről és az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról, 

ajánlatokról érdeklődjön a 1288-as telefonszámon, a legközeleb-

bi Telepontban vagy a www.invitel.hu oldalon. A megállítható, 

rögzíthető és visszajátszható adás és a kristálytiszta képet adó 

HD-csatornák az Invitel egyes ADSL, VDSL, FTTH és digitális 

kábeltévé-szolgáltatással lefedett területein érhetők el.

2013. szeptember 18-án a késő esti órákban lemondott Cselőtei Erzsébet, 
Fót Város polgármestere.

A Képviselő-testület havi rendes nyílt ülésén, szerdán 22 óra 
után lemondott Fót Város polgármestere. Döntését a Képvi-

selő-testület és a személye közt kialakult bizalmatlansággal in-
dokolta. Bejelentette, hogy mind polgármesteri, mind képviselői 
mandátumáról lemond. A polgármester az ülésen írásban nyúj-
totta be lemondását, amelyet átadott Pozderka Gábor alpolgár-
mesternek.

2013. szePtember 19. 
Fót Város önkormányzAtA

Lemondott Fót 
polgármestere
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(TÖLGY, CSER, GYERTYÁN, BÜKK)

ÉRD: 06-30-386-9436

MASSZŐRKÉPZÉS 
(svéd masszázs) indul október elejétől

Dunakeszin, Vácon, Szentendrén. 
Budapesten szeptember 14.-től.

MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon 
és az uniós országokban is 

(az oklevél több nyelvű)

ÁRA: 40.000 Ft (részlet fizetéssel). 
Érdeklődni: 06-30/30-21-487

(nyilv.szám:007772012)

Tizenöt év után élesztették újjá a gödi néptáncegyüttest Jövőre is lesz 
Dunakeszi Feszt

A szeptember 14-i, kora délutánig tartó, eső formájában Dunakeszire "telepedett égi 
áldás" csak megtorpantotta, de meghiúsítani nem tudta az idei, immár harmadik alka-
lommal szeptember 13-15. között megrendezett Dunakeszi Feszt kulturális- és sörfesz-
tivál programfolyamát.

Az első nap most is a 
várva várt nagy att-
rakcióval, a Kistérségi 

hétpróba első versenyszámá-
val, a gödi révtől rajtoló sár-
kányhajósok viadalával kez-
dődött. Négy hajó legénysé-
ge csapott az evezőkkel a víz-
be. A dunakeszi, gödi, fóti és 
idén első alkalommal a veres-
egyházi csapatok, felborzolva 
a Duna nyugodt vizét, hatal-
mas küzdelmet vívtak. 

Nos, a verseny – mondhatni 
– a papírformával zárult. Mi-
ként a múlt évben, úgy idén 
is a Dunakeszi Sárkány Lé-
giósok értek elsőként célba 
Bauer Márton egykori világ-
bajnoki ezüstérmes kajako-
zó irányításával. A győzelem-
ből a városvezetést képvisel-
ve a csapat tagjaiként Dióssi 
Csaba polgármester és Er-
dész Zoltán alpolgármester 
is kivették részüket. Második 
helyen végzett egy hajóhosz-
szal lemaradva a gödi csapat, 
utánuk úsztak be hajójukkal 
a veresegyháziak, míg a se-
reghajtó a fóti legénység lett. 

A partot ért versenyzőket 
és a szurkolókat Tóth Ferenc 
vezényletével a Dunakeszi 
Koncertfúvósok nagyszerű 
menetzenéje vezette fel a Ka-
tonadombhoz, ahol a nagy-
színpadon Dr. Tuzson Ben-
ce területi fejlesztési biztos 
nyitotta meg a fesztivált. Kö-
szöntőjében kiemelte a kis-
térségi összefogás nagysze-
rű erejét, melyet jól szimbo-
lizált a sárkányhajósok ne-
mes küzdelme. Ezt követően 
a verseny díjait Szabó József 
önkormányzati tanácsnok 
és Seltenreich József Városi 
Sportigazgató adták át. Zá-
rásként Póka Egon majd Tóth 
Gabi koncertjeit tapsolta vé-
gig a lelkes közönség.

Sajnos szombaton rákö-
szöntött a reménytelennek 
tűnő eső Dunakeszire. A 
szervezők törölték a színpadi 
programokat, ám a kistérsé-
gi hétpróbából megtartották 
a szkander, valamint a főző- 
és sörivó versenyt. A résztve-

vőkből nem volt hiány s végül 
a legjobb erőkifejtők a duna-
kesziek lettek, a sörivásban a 
gödiek szerezték meg az első-
séget, míg a főzésben ízletes 
gulyáslevesükkel a fóti asszo-
nyok jeleskedtek. A főző kö-
zönségdíjat Kárpáti Zoltánné 
igazgató asszonnyal az élen a 
dunakeszi Kőrösi iskola tan-
testülete és szülői közössé-
ge érdemelte ki. A négy pró-
bára "zsugorodott" vetélkedő-
sorozat összesített végered-
ményeként a Vándorserleget 
egy évig újfent a dunakesziek 
őrizhetik. Ezt az estét Edda 
koncert zárta.           

A fesztivál harmadik nap-
ján ismét sütött a nap, így 
minden tervezett kulturá-
lis, irodalmi, zenei program 
megvalósult. Este került sor 
a várva várt Dunakeszi Dala 

bemutatójára. A győztes mű 
– melyet a városban élő Feke 
Pál és Kováts Vera adott 
elő a közönség nagy tetszé-
se közepette – szerzőpárosa, 
Gyombolai Bálint és Pál a 
megérdemelt díjat Dióssi Csa-
ba polgármestertől vette át, 
aki ezt követően, a fesztivált 
értékelve köszönetet mon-
dott a szervezőknek és köz-
reműködőknek s a közönség 
teljes egyetértésével jelentet-
te ki: Jövőre ismét lesz Duna-
keszi Feszt.

Gazdára talált Lovas Melin-
da személyében a Tombola fő-
díja, egy Merida montainbike 
kerékpár s a vidámság foko-
zásáról a záró estén az Irigy 
Hónaljmirigy koncertje gon-
doskodott.

kAtonA m. istVán

Fotó: kesziPress

„Mindenki kapjon a táncból”
Lassan teljesen kinövi fizikai korlátait a gödi József Attila Művelődési Ház. A rengeteg 
program, elfoglaltság mellett tizenkét hónapos előkészítés után ismét van a városnak 
néptáncegyüttese. Szabó Zsuzsa, az intézmény igazgatója úgy véli, sok ember kemény 
munkájából egy olyan társulat születhet, amely jó hírét viszi Gödnek.

– Honnan jött az ötlet, hogy 
„feltámasztják” a tizenöt esz-
tendeje Csipkerózsika álmát 
alvó néptáncot a városban?

– Gödön két iskolában – a 
Németh László Általános Is-
kola és Alapfokú Művészet-
oktatási intézményben, vala-
mint a Búzaszem Általános 
és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézményben – is taní-
tanak néptáncot, ráadásul 
itt a József Attila Művelődé-
si Házban óvodásokat és is-
kolásokat is oktatunk. Miu-
tán azonban a többi korosz-
tály hiányzott, így felhívást 
tettünk közre, hogy várjuk 
korhatár nélkül a táncolni 
vágyókat. Nagyon rövid időn 
belül 228 ember adta le a je-
lentkezését, így aztán min-

den adva volt, hogy tizenöt 
év után ismét néptánccso-
portja legyen a városnak.

– Gondolom az ötlet maga 
nem volt elég, hiszen megfele-
lő anyagi és tanári háttér nél-
kül az egész csak egy hatalmas 
össztánccá vált volna…

– Az sem gond, hogy a je-
lentkezők egy része csak kö-
tetlen formában, élő népze-
nére táncol. A Táncházaknak 
sehol máshol nem tapasztal-
ható hangulata van, ahol va-
lamennyi korosztály felhőt-
lenül szórakozhat kulturált 
körülmények között. Ám iga-
za van, a biztos anyagi hát-
tér nélkül ezt nem lehet meg-
valósítani. Közel egy éve je-
lentkeztünk be Markó József 
polgármester úrhoz, akinek 
a támogatásával immár több 
korosztály számára elérhető-
vé vált a néptánc.

– Miként működnek? Együtt 
rophatja az óvodás a nagyma-
májával?

– Igen, ha úgy szeretnék, 
akkor igen. Elismert, szak-
mailag nagyon jó tanárok 
oktatják nálunk a néptán-
cot, és a hétvégi Táncház-
ban olyan zenekart hívunk, 

aki éppen olyan zenét ját-
szik, amit éppen tanultak a 
hét közben. A legkisebbek-
nek például dudás vagy teke-
rőlantos is „húzza a talpalá-
valót”, és az oktatás közben 

mindig odafigyelünk arra, 
hogy a szellem is megkapja a 
magáét: hangszerek, illetve a 
táncok „szülőhelyeinek” be-
mutatásával.

– Milyen perspektívát nyúj-
tanak azoknak, akik egy szóra-
koztató hétvégénél jóval többet 
szeretnének kapni a tánctól?

– Nálunk az a cél, hogy min-
denki éppen annyit kapjon a 
táncból, amennyit szeretne. 
A néptáncegyüttes tagjai fo-
lyamatosan fejlődnek, és úgy 
vélem, a sok ember munkájá-
ból egy olyan társulat, kö-
zösség jön létre, ami jó hírét 
viheti majd a városnak.

– Miként kapcsolódhat be 
valaki a már kialakulóban 
lévő csoportokba?

– Bárki, bármikor csat-
lakozhat, mégpedig korha-
tár nélkül. Nagyon remélem, 
sokan csatlakoznak majd a 
néptáncot kedvelőkhöz, és 
mi lehetünk azok, akik ösz-
szefogjuk a környék tánco-
sait.

– A néptáncon kívül mit tart 
a legfontosabbnak a többi, 
szintén népszerű programjaik-
kal kapcsolatban?

– Nagyon erős közösség 
a miénk, és minden progra-
munkban a műveltség-fej-
lesztési szándék nyilvánul 
meg elsősorban. Büszkék 
vagyunk arra, hogy miután 
rengeteg művész él város-
unkban, havonta tudunk új 
kiállítást szervezni, amelyek 
nagyon népszerűek a gödiek 
körében. Az amatőr művé-
szeket is pártfogoljuk, és az 
a célunk, hogy művésztábo-
rok szervezésével fejlesszük 
az alkotó erőt, ami a város-
ban megtalálható.

- molnár –
Fotó: beA istVán

***
Kérdésünkre Markó Jó-

zsef elmondta: – Polgármes-
terként és civil polgárként 
vallom, hogy az oktatás, a 
kultúra, a sport, a művé-
szet támogatása a legjobb 
„befektetés” a jövőnk érdeké-
ben. Büszkén mondhatom, 
hogy az önkormányzat az 
elmúlt években kiemelt fi-
gyelmet fordított iskoláink 
támogatására, a tehetségek 
felkarolására, a képzőmű-
vészeti alkotó közösségek, a 
sportszakosztályok eredmé-
nyes tevékenységének előse-
gítésére. S így van ez napja-
inkban is. Ezért mi sem volt 
természetesebb, hogy felka-
roltuk a művelődési ház tö-
rekvését, melynek egyik leg-
fontosabb üzenete a népi 
tánc kultúra hagyománya-
inak ápolása, a különböző 
korosztályok közös sikerél-
ményének gazdagítása.
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Zubovits Győrkös Erzsébet kiállítása
A váci Zubovits Győrkös 
Erzsébet alkotóművész 
Lovak, kutyák, bikák című 
tárlatát szeptember 13-án 
Fördős Attila polgármes-
ter nyitotta meg a városi 
Madách Imre Művelődési 
Központ Kassai Vidor Ga-
lériában. 

Festmények, grafikák, 
tűzzománc techniká-
val készült művek és 

kisplasztikák is szerepel-
nek a kiállítás anyagai kö-
zött. A tematikusan összevá-
logatott alkotások – ez eset-
ben egytől-egyig állatok áb-
rázolásán keresztül - mutat-
ják be a művésznő szakmai 
sokrétűségét és járatossá-
gát a különféle technikák al-
kalmazása területén. A csa-
ládias hangulatú megnyitón  

Kocsis György előadása ve-
zette be Fördős Attila pol-
gármester köszöntő szava-
it, aki beszédében kiemelte, 
hogy Vác egyik legképzettebb 
szobrász művésze, aki emel-
lett remekül fest és rajzol is. 
A jelenlegi tárlaton bemuta-
tott alkotásai is azt bizonyít-
sák, hogy rendkívüli művészi 
érzékkel és tehetséggel for-
málja meg a számára oly ked-

ves állatokat, mint a lovakat, 
kutyákat, bikákat. A polgár-
mester káprázatosnak nevez-
te, ahogyan az alkotóművész 
a lovakat ábrázolja. 

Fördős Attila örömét fe-
jezte ki, hogy a város kép-
zőművészei hosszú idő után 
újra megtekintik egymás ki-
állításait is, személyes jelen-

létükkel is kitüntetik alkotó-
társukat, művészetükről el-
ismerően nyilatkoznak. – Ez 
az alkotó békesség, ez az al-
kotó együttműködés nekem 
nagyon tetszik, ami a Kultú-
ra Magyar Városához méltó 
– mondta elismerően a város 
polgármestere. 

b. szentmártoni

Vörösmarty és a fóti fröccs

A régmúlt időket idézte a korhű ru-
hába öltözött előkelőségek érkezé-
se, akik között ott volt gróf Károlyi 

László és felésége, az erdélyi testvérváros, 
Balavásár alpolgármesterével, Koncz Csa-
bával, akivel egy hintón érkezett Cselőtei 
Erzsébet, Fót polgármestere. Díszes ruhá-
ban fogadta a vendégeket Pozderka Gá-
bor, a város alpolgármestere. A szüreti fel-
vonulás egyik látványossága volt a feldí-
szített lovas kocsik és vontatógépek ver-
senye, melyet a város másik alpolgármes-
tere, Bartos Sándor és rendkívül kreatív 
csapata nyert meg. A zsűri döntése szerint 
az ő kocsijuk adta vissza legjobban, legszí-
nesebben a szüret hangulatát.

A hivatalos ceremónia részeként – 
Pozderka Gábor ünnepi köszöntője után – 
üdvözölte a vendégeket dr. Tuzson Bence 
területi fejlesztési biztos, aki átadta a szü-
reti felvonulás nyerteseinek a díjakat. 

Az ünnepi aktus kedves színfoltja volt, 
amikor a magasban lengő fóti zászló ár-
nyékában koccintással köszöntötték egy-
mást a vendégek, akik a 45. Fóti szüretre 

emelték poharaikat. Mindez ott történt, 
ahol egykoron megszületett a fröccs. 

– A fröccs Fóton született, mégpedig a 
reformkorban, amikor a Károlyi család 
Nagykárolyból Fótra költözött 1808-ban. 
A család szőlőművelésbe kezdett  a fóti 

Somlyó hegy oldalán, melyből később, az 
1830-as évek elején Fáy András megvásá-
rolt egy nagyobb területet Károlyi István-
tól. Egy nagyon szép kis borházat épített, 
melybe Pest-Budáról rendszeresen jár-
tak ki ismert művészek, politikusok, írók, 
költők. Ide járt Deák Ferenc, Kossuth 
Lajos, Barabás Miklós, Ferenczy István 
szobrász, Cuczor Gergely… A Présház az 
akkori pesti polgároknak, a Károlyi kas-
tély, pedig a külföldi diplomatáknak, ki-
rályi családoknak, arisztokrata köröknek 
adott otthont. Széchenyitől Wesselényiig 
a kor nagyjai szintén jártak a Károlyi kas-
télyba. Az értelmiség, a polgári élet krém-
je, azaz a reformkor nagyjai – eleveníti fel 
a korabeli eseményeket Molnár Kriszti-
na, a fóti önkormányzat közművelődési 
referense.  

– A fóti szüret nagyon híres volt, nem-
csak mulatoztak, politizáltak. Itt szület-
tek a 48-as forradalom eszméi Fáy And-
rás borházában. Az egyik ilyen találko-
zón Jedlik Ányos – aki a dinamót felfedez-
te – készített egy szódakészítő berende-
zést, és itt mutatta be a baráti körben, és 
megkóstolták ezt a buborékos vizet, mely 
a nyári melegben mindenkinek nagyon íz-
lett. Gondoltak egyet, hogy milyen lehet 
borral elegyítve ez a szódavíz. Megkóstol-
ták, hogy milyen hűsítő, kellemes, és még-
sem csak víz, sőt kicsit bódító is. Minek 

utána ilyen buborékos, Jedlik Ányos azt 
mondta, legyen a neve spriccer. Ekkor Vö-
rösmarty Mihály azt mondta, hogy ne le-
gyen már ilyen németes ennek az italnak 
a neve, inkább próbáljunk egy olyan szót 
kitalálni, melyet egy német nem tud kiej-
teni, legyen a neve: fröccs! Így született 
Fóton a fröccs ital. Tudjuk, hogy renge-
teg fajta van, különböző arányokban. Az 
én kedvencem a Krúdy fröccs, mely 9 dl 
borból és 1 dl szódából áll – mondta szé-
les mosollyal az arcán Molnár Krisztina, 
aki elmondta, hogy nagyon büszkék arra, 
hogy Vörösmarty Mihály itt írta gyönyörű 
hazafias költeményét a Fóti dalt.

Vetési imre

Fotó: WindhAger károly 

Az elmúlt hétvégén rendezték a 45. Fóti Szüret és a III. Fóti fröccs fesztivált, amely látványos felvonulással 
vette kezdetét. A színes ruhába öltözött lovasok vezették fel a feldíszített hintók és szekerek hosszú sorát.  
A menet élén a híres fóti betyár lovagolt, aki mögött a lovasok nyalka serege vonult végig a fóti utcákon, hogy 
szilaj paripáikkal felkaptassanak a Fáy présházhoz, ahol a Vörösmarty kunyhó mellett kialakított szabadtéri 
színpad környékét megtöltötte az érdeklődők sokasága. 

www.dunakanyarregio.hu
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Göd a honi kajak-kenu 
utánpótlás nevelés fel-

legvára, melyhez illően sze-
repeltek a város színeiben 
evező hölgyek és urak a sár-
kányhajó versenyen. Noha 
ezúttal „csak” másodikként 
ért célba a gödi „sárkányok” 
hajója, ami igazán elismerés-
re méltó teljesítmény, mely-
hez a dunakeszi Duna-par-
ton gratulált Markó József 
polgármester és a város cím-
zetes főjegyzője, dr. Szinay 
József is, akik együtt druk-
koltak a csapat sikeréért. 

A hétpróba másik, iga-
zán férfias küzdelmében, 
a szkander versenyben is 

nagyszerűen szerepeltek a 
hangulatos kisváros spor-
tolói. Izgalmas párviadal-
ok, szikrázó küzdelmek jel-

lemezték a gödi sportembe-
rek viadalait. 

A szomszédos fellegvár 
mellett hazai környezetben 

A gödi illetőségű Kam-
merer Zoltán a ka-
jak-kenu szerelmese-

inek nagy örömére meghoz-
ta döntését további pályafu-
tásáról, és ha nem jön köz-
be semmilyen sérülés, akkor 
2016-os nyári olimpiáig foly-
tatja az aktív sportot.

A londoni ezüstérmes ka-
jak négyes a júniusi Európa-
bajnokságon sem maradt le 
a dobogóról – harmadik lett 
– majd a duisburgi világbaj-
nokságon kis híján megismé-
telték ezt a teljesítményt, így 
a Kammerer által sztrókolt 
négyesnek mindenképpen 
van jövője.

„A vb-n kevés hiányzott 
az újabb éremhez, de a sze-
zon összességében sike-
res volt. Ha semmi nem jön 
közbe, szeretném folytatni 
2016-ig, és remélem, akkor 
is szerepelhetek majd a vá-
logatottban” – jelentette ki 

Kammerer Zoltán. Kiemelte, 
hogy remek a csapatszellem, 
és sokat jelent neki, hogy vál-
tozatlanul Fábiánné Rozs-
nyói Katalinnál készülhet 
a londoni olimpián ezüstér-
mes egységben Tóth Dávid-
dal, a szintén gödi Kulifai 
Tamással és a váci illetősé-
gű Pauman Dániellel.

„Nagyon összetartó a csa-
pat, hiszen mindenki az 1000 
négyest tartja a fő számá-
nak, és úgy tűnik, egyikünk 
sem akar ezen változtatni. 
Attól, hogy egy egyesben 
esetleg jobb versenyző ke-
rülne a négyesbe, még egyál-
talán nem biztos, hogy gyor-
sabbak lennénk” – fogalma-
zott a 35 éves világklasszis, 
aki október második heté-
ben kezdi meg az alapozást 
a következő szezonra. Per-
sze a vb után sem pihent so-
kat a háromszoros olimpi-
ai aranyérmes: a szezonzáró 
magyar bajnokságon nyert 
aranyérmek után lefutotta a 
félmaratoni távot a hagyo-
mányos budapesti rendezvé-
nyen, néhány nappal később 
pedig egy rali versenyen vett 
részt.

- molnár -
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A gödiek közül igen sokan töltötték sportolással az elmúlt hétvégét. Az 
önkormányzatot képviselő elszánt csapat a Dunakeszi Feszt kulturális és 
sportfesztivál Kistérségi Hétpróba versenyein állt helyt. A fiatalok és szüle-
ik számára pedig a Wagner László szervezett futóversenyt és labdarúgó tor-
nát Szüreti Sportnap néven.

Egész hétvégén sportoltak 
a gödiek

Kammerer: 
cél a riói olimpia

is pályára léptek a sporto-
ló gödiek. Ugyancsak a hét-
végén került megrendezés-
re az évtizedes hagyomá-
nyokkal rendelkező Szüreti 
Sportnap, melynek főszer-
vezője idén is Wagner Lász-
ló volt. 

Szeptember 14-én, a hű-
vös, esős időjárás ellenére 
- a kicsik és felnőttek közül 
- nagyon sokan húztak futó-
cipőt, hogy teljesítsék a ki-
rótt távot. Benépesült a lige-
tes környezetben lévő Göd 
SE labdarúgó pályája a jövő 
reménységeivel, akik mit 
sem törődve a hűvös, esős 
idővel, remek mérkőzése-
ket játszottak.  – A nagysze-
rű edzők, sportszervezők 
eredményesen plántálták el 
a gyerekekben a sport sze-
retetét, akik számára nem 
a győzelem, hanem a spor-
tolás megszerettetése a leg-
fontosabb – nyilatkozta a 
rendezvény főszervezője. 

Wagner László elmondta: - 
Öröm volt látni, hogy a 4-12 
korú gyermekek szüleikkel, 
testvéreikkel együtt eljöt-
tek a Gödi SE sportpályájá-
ra, és elfeledve a mostoha 
időjárást, boldogan, jó kedv-
vel, a foci iránti alázattal ve-
tették bele magukat a játék-
ba, a szurkolásba, kinek mi 
jutott ezen a napon. Így ta-
pasztalhatjuk meg, hogy a 
jó hangulatú vetélkedés so-
kakat ki tud mozdítani ott-
honról, a biztonságot adó fe-
dett lakásból még esőben is. 
Köszönet a lelkes, mosollyal 
teli, sportszerű részvételért 
mindenkinek, aki ott volt ve-
lünk – zárta nyilatkozatát 
Wagner László. 

A szerk.
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A háromszoros olimpiai 
bajnok döntött 
a folytatásról 
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