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Mérlegen a váci önkormányzat 
és a frakciók teljesítménye

Ezekben a napokban lesz három éve, hogy a választópolgárok bizalmából 2010 őszén megalakult Vác Város Önkormányzatát irányító képviselő-testü-
let. Egy évvel a jelenlegi önkormányzati ciklus lezárása előtt jó alkalom kínálkozik arra, hogy a közel ezer éves város életét, fejlődését, mindennapjait 
meghatározó önkormányzat teljesítményét mérlegre tegyük. A Dunakanyar Régió Szerkesztősége önértékelésre kérte fel a képviselő-testületben mű-
ködő négy frakciót, melyek számára ugyanazokat a kérdéseket tettük fel. Mindannyiuk számára egységesen 5500 karakternyi felületet ajánlottunk 
fel, melynek felhasználásával különböző mértékben éltek. Ezúton is köszönjük a frakciót rendkívül konstruktív együttműködését, melyek válaszait az 
alábbiakban közöljük. A frakciók elemzéseiben, értékeléseiben felvetett kérdésekről, kritikai megjegyzésekről, az elmúlt három évben végzett mun-
káról a következő lapszámunkban Fördős Attila polgármestert kérdezzük. A szerk.

A FRAKCIÓKNAK FELTETT KÉRDÉSEK: 
1. Egy évvel a 2014 őszén sorra kerülő önkormányzati választások előtt hogyan ítélik meg Vác Város Önkormányzata elmúlt három esztendőben vég-
zett tevékenységét?    
2. Az állami és önkormányzati struktúrában bekövetkezett jelentős változások milyen hatással vannak a város életére, fejlődésére?
3. Az Önök megítélése szerint a várost irányító kormánypárti koalíció hogyan sáfárkodott önkormányzati többségével? 
4. Frakciójuk hogyan járult hozzá Vác gazdasági, kulturális, sport- és művészeti életének fejlődéséhez, a helyi közösségi élet, a civiltársadalom gaz-
dagításához? Képviselő-testületi döntéseknél minden esetben sikerült a pártpolitikai érdekük fölé helyezni az összvárosi célokat?
5. Az ötös skálán milyen érdemjegyet adnának frakciójuk önkormányzati tevékenységére? 
6. A jelenlegi önkormányzati ciklus záróévében mit tartanak a legfontosabb megvalósítandó célnak, feladatnak?

KDNP: a problémák sokaságát örököltük1.) Vác Város Önkormányza-
tának a mai vezetésre hagyott 
problémák sokaságával kellett 
megküzdenie. A problémák or-
voslása nem volt könnyű, hiszen 
az ellenzék támadásaival szem-
benézve, viták sokaságát kezel-
ve kellett a város javát szolgá-
ló döntésekig eljutnunk. Ezzel 
nem panaszkodni szeretnék, hi-
szen mindez a munkánk része. 
A teljesség igénye nélkül említe-
nék néhányat, így a Mélygarázs 
építését, ahol a legoptimálisabb 
megoldás született annak elle-
nére, hogy a beruházó és a vá-
rosi ellenzék nem volt együtt-
működő.

A Fő utca projekt legégetőbb 
kérdése volt az önrész megte-
remtése, amellyel a város előző 
vezetése a pénzügyi tervezés-
kor nem számolt, viszont ez a 
forrás a megvalósuláshoz elen-
gedhetetlen volt. A holding lét-

rehozásával a város fenntartási 
költségeit sikerült átláthatóbbá, 
ellenőrizhetőbbé tenni és egy-
ben optimalizálni. 

A szemétszállítási problé-
mákat a város által létrehozott 
Váci Hulladékgazdálkodási Kft 
működtetésével sikerült megol-
danunk.

2.) Az állami és önkormány-
zati struktúrában bekövetke-
zett jelentős változások kö-
zül pozitív hatással volt a vá-
ros költségvetésére, hogy a 
Kórház közvetlenül állami ke-
zelésbe és finanszírozásba ke-
rült. Az állam részéről átvállalt 
adósság javította a költségveté-
si egyenlegünket. Fontos volt ez 
azért is, mert az iparűzési adó-
ból származó bevételek jelentő-

sen csökkentek a gazdasági vál-
ság ismert okai miatt.  Rendkí-
vül sok operatív feladatot adott 
a város önkormányzatának a já-
ráshivatal felállításához szük-
séges intézkedések megtétele.

3. ) Örvendetes tény, hogy a 
koalíció jelenlegi tagjai között 
lévő kapcsolat jó és megfelelő-
en tud működni. Nagyon szo-
morú azonban, hogy a létrejött 
koalíciót néhány ember önös ér-
dekből, abból kiválva gyengítet-
te, és evvel a munkát megnehe-
zítette. 

4.) A város kulturális életét si-
került tovább színesíteni, a vá-
rosban fellelhető értékek hasz-
nosításával. A Sajdik Gyűjte-
mény állandó otthont kapott 

a Főtéren, Modern Művésze-
ti Gyűjtemény került kiállítás-
ra és létrehoztunk a Pannónia 
Házban egy egységes Művészeti 
Gyűjteményt. A kiállítás magá-
ba foglalja Hincz Gyula, Váci Ön-
töttvas (XVI-XX. század),  Ha-
raszti Cukor-sziget, Váci György 
gyűjteményeket, valamint a  
Váci Sportmúzeum, Gádor Ist-
ván keramikus művész életmű 
kiállítását. A napokban már lát-
hatjuk Nagy Sándor Munkácsy-
díjas szobrászművész alkotása-
it és Vertel Andrea keramikus 
művész Tündérkertjét. 

Fontosnak tartom, hogy a régi 
mozi épületét sikerült megmen-
teni a kultúra számára. Ez pél-
daértékű volt a városi összefo-
gásra. A régi épület megújulásá-
val jött létre a Vác Dunakanyar 

Színház. A pártpolitikai érde-
künk csak az összvárosi célok-
kal együtt képzelhető el, nem is 
gondolkodunk és gondolkodha-
tunk másképpen. 

5.) Nehéz erre számokban vá-
laszolni, de ha mégis értékel-
nem kell magunkat számok-
ban, akkor 4/5-öd lenne reális, 
hiszen a meglévő eredménye-
ken sosem szabad megülni, a 
jobbítás szándékával újabb fel-
adatokat kell magunk elé kitűz-
nünk.

6.) Többek között a vasútál-
lomás átépítésével kapcsola-
tos problémák kezelését. A vá-
ros költségvetésének egyen-
súlyban tartását, a volt kom-
mandánsi épület átalakítását.                         

A közlekedési és parkolási gon-
dok megoldását. Az I. világhá-
borús hősi emlékmű felállítá-
sát. A laktanya értékesítését.  

KriKsz istván 
KDnP fraKcióvezető

Fidesz: megvédtük a város vívmányaitEgy időszak teljesítményének 
megítélésekor a teljes bejárt 
utat, így az indulási helyzettől 
napjainkig kell vizsgálni.

Egyértelműen megállapítha-
tó, hogy a pénzügyi, majd gaz-
dasági válság hatásai 2010-re 
elérték Vác Város Önkormány-
zatát is. Iparűzési adóbevétele-
ink 1,5 milliárd Ft-tal csökken-
tek évente, mely a város fejlett 
intézményi rendszerének fenn-
tartását és működtetését is ve-
szélyeztették. Voltak is szirén-
hangok, melyek arra biztat-
ták a FIDESZ-KDNP többsé-
get 2010-ben, hogy a nem kö-
telező feladatainkat, tehát 
Kórházunk és középiskoláink 
működtetését adjuk át az ad-
digra gyakorlatilag csődhely-
zetben lévő Pest Megyének, ez-
zel veszélyeztetve a város okta-
tási és egészségügyi ellátását. 
A FIDESZ-KDNP többség a ne-
hezebb utat választotta, meg-
védte, sőt fejlesztette egész-
ségügyi és oktatási intézmé-
nyeit. A korábban említett ipar-
űzési bevétel kiesésünk okozta 
nehéz helyzetet a racionális és 
gazdaságos működéssel, a mű-

ködési kiadások csökkentésé-
vel kívánta orvosolni. Ennek 
eredményeként racionalizál-
tuk a gazdasági társaságainkat 
és szigorúan ellenőriztük intéz-
ményeink kihatásait.

Mindezek eredményeként el-
mondható, hogy ilyen nehéz 
gazdasági helyzetben Vác je-
lentős sikereket ért el. Felújí-
tottuk Kórházunkat, főutcán-
kat, kőszínházat alapítottunk 
és új kiállító helyeket hoztunk 
létre, továbbá visszaszereztük 
és fejlesztjük a Tragor Ignác 
Múzeumot. Fejlesztjük sport-
intézményeinket, így stadio-
nunk területén két új pályát 
építünk, két óvodánk terüle-
tén multifunkciós sportpályá-
val teremtettük meg gyermeke-
ink sportolási lehetőségeit. Fel-
újítottuk sportcsarnokunk te-
tőszerkezetét. TAO pályázatból 
új sátortető borítást kap uszo-
dánk, megújul mind az uszoda, 
mind a strand öltözői és szociá-
lis helyiségei. Reményeink sze-
rint a 2014-es esztendőben új 

sportcsarnok épül Vácon. Ezen 
sportfejlesztések megközelítik 
a 600 milló Ft értéket.

A gazdasági válság okozta 
adóbevétel kiesés, valamint az 
ország 2010-ben tapasztalható 
csőd közeli helyzete teljes köz-
igazgatás átalakítást tett szük-
ségessé. Így 2013-ra az önkor-
mányzatoknál feladat finanszí-
rozás lépett életbe. Ez azt ered-
ményezte, hogy Vác Város Ön-
kormányzatának költségvetése 
14 milliárd Ft-ról 5 milliárd Ft-
ra csökkent, melynek oka, hogy 
az állam jelentős feladatot vál-
lalt át, úgy mint a Kórház mű-
ködtetése, valamint az önkor-
mányzati intézményeinkben 
dolgozó pedagógusok bérei és 
járulékai.

A korábbi bevételeinkből 
központosításra került a gép-
járműadó bevétel egy része, 
valamint megszűnt a helyi ön-
kormányzatokat megillető sze-
mélyi jövedelemadó helyben 
megmaradó része. Ez közel 
600 millió Ft bevétel kiesést 

jelentett önkormányzatunk-
nak tovább nehezítve ezzel az 
önkormányzat gazdálkodá-
sát. Ugyanakkor 2012-ben ön-
kormányzatunk 210 millió Ft 
ÖNHIKI támogatást kapott, 
s az állam átvállalta a kórház 
bűncselekmény gyanúját is fel-
vető, korábbi működtetéséből 
származó 1,5 milliárd Ft tar-
tozást. 2013-ban városunk 857 
millió Ft állami konszolidáció-
ban részesült. Ezen tényszerű 
adatokat összevetve elmond-
ható, hogy szigorú feladatfi-
nanszírozás mellett az Orbán 
Kormány segíti Vác Város Ön-
kormányzatát is.

A Váci FIDESZ frakció mun-
káját nagyban megnehezítette, 
hogy három, a 2010-es évben 
FIDESZ támogatással indult 
képviselő elhagyta a frakciót, 
tovább fokozva ezzel a gazda-
sági helyzet nehézségei okoz-
ta feszültséget. Ennek ellenére 
a FIDESZ-KDNP többség jelen-
tős nehézségek nélkül irányítja 
a város működését, mely mun-

káról 2013. szeptember 8-án a 
választópolgárok már elmond-
ták véleményüket. Az időkö-
zi választáson Kovács Ágnes 
a FIDESZ-KDNP közös jelöltje 
kapta meg a váci polgárok bi-
zalmát.

A hátralévő egy esztendő leg-
fontosabb feladatának azt tar-
tom, hogy bátor és kiszámít-
ható politikát folytatva, a ne-
héz gazdasági helyzetet le-
küzdve fejlesszük tovább vá-
rosunkat. Emellett kiemelkedő 
fontosságúnak tartom, hogy a 
kialakult jobboldali összefo-
gást, a FIDESZ-KDNP harmo-
nikus együttműködését meg-
őrizzük. Nincsenek illúzióim. A 
magát keresztény konzervatív-
nak mondó és a baloldali ellen-
zék egyaránt azon fog dolgoz-
ni, hogy a jobboldalt megossza, 
csökkentve ezzel az összefogás 
erejét és esélyeit. Erre bizonyí-
tékul szolgált már a szeptem-
ber 8-i időközi választás is.

A FIDESZ pártja és frakció-
ja nevében köszönöm a váci-

ak bizalmát, szeretetét és se-
gítségét. Kérem Önöket, hogy 
a hátralévő egy esztendőben és 
a 2014-es Európai Parlamenti, 
országgyűlési és önkormány-
zati választásokon is tisztelje-
nek meg bizalmukkal segítve 
ezzel további munkánkat.

Pető tibor

fraKcióvezető

fiDesz
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MSZP: a városnak sokba került a váltás

ProUrbe: érdekek helyett értékek

 1. Ma már bizonyosság, hogy a 
FIDESZ-KDNP koalíciót meg-
jelenítő  Fördős-Pető-páros tel-
jességgel alkalmatlan a város 
vezetésére. A váci polgárok-
nak nagyon sokba került, hogy 
2010-ben felkészületlen embe-
rekre bízták az önkormányzat 
irányítását.  Vác az elmúlt há-
rom évben elveszítette vagyo-
nának tekintélyes részét, régi-
ós szerepe látványosan csök-
kent. A város vagyona a 2010-es 
zárszámadáskor 31.1 milliárd 
forint volt, ami 2013-ra 27.8 mil-
liárd forintra csökkent. A költ-
ségvetés ugyanebben az idő-
szakban 13.6 milliárd forintról 
6 milliárd (!) forint alá apadt. 
A polgármesteri poszt 2010-es  
átadás-átvételénél a városnak 
nem volt hitele, sőt a kasszá-
ban volt 400 millió forint. Ezt 
követően Fördős és Pető olyan 
adósságspirált indított be, ami 
egyre nehezebben kezelhető 
helyzetet okoz.  Az önkormány-
zat jelenleg 1 milliárdot megha-

ladó folyamatos hiánnyal küzd.   
Elkerülhetetlen további hitelek 
felvétele, annak ellenére, hogy 
az önkormányzati adósságren-
dező eljárás keretében – ahol 
gyengén lobbiztak a helyi ve-
zetők az állam sok százmil-
lió forint visszafizetését átvál-
lalta. Ma már hitel hitel hátán 
s a helyzetet csak tetézi, hogy 
rendkívüli mértékben beszű-
kültek a felújítási és fejlesztési 
források. A jelenlegi pénzügyi 
viszonyokat jól jellemzi, hogy  
október 7-én az önkormányzat 
bankszámláján mindössze 151 
millió forint volt, miközben a 
lejárt tartozások összege elér-
te a 226 millió  forintot!  Mind-
ezt nehéz beállítani sikernek 
vagy felelős gazdálkodásnak. 
Ezt már nem lehet bóthozással, 
nyócévezéssel, meg efféle sü-
letlenségekkel elfedni. A je-
lenlegi városvezetés azonban 
nemcsak a gazdálkodás terén 
sodorta a várost az ellehetet-
lenülés határára. Minden téren 
rendnek nevezett káosz uralko-
dik. Választási fogadkozásaik 
ellenére nem jöttek létre újabb 
munkahelyek, jelentősen gyen-
gült a város eltartó képessége. 
Meredeken növekednek a szo-
ciális különbségek. Az önkor-

mányzati hivatalban rémtörté-
netek keringenek a vezetés al-
pári stílusáról, emberi érzéket-
lenségéről. A kipróbált szak-
ember-gárdát megtizedelték, a 
hozzáértés helyett a személyes 
kötődés vált a legfontosabb ki-
választási szemponttá. Min-
dent ellepnek a haverok, mert 
nem a szakértelem és hozzáér-
tés számít. (Jó példa erre a mű-
velődési központ új igazgatójá-
nak megválasztása körül kiala-
kult botrányos helyzet, amikor 
még Fördős és Pető saját em-
berei is azt mondták: ezt már 
nem!) A városfejlesztés- és üze-
meltetés anomáliái jól tükrözik 
a városban uralkodó rendetlen-
séget. A mélygarázs-ügyről már 
sok szó esett. Most csak annyit, 
minden bizonnyal megáll majd 
a szabotőrök büntetőjogi fele-
lőssége. A felújított Széchenyi 
utca kész akadálypálya. Nagy 
kaland túljutni rajta. A vasút 
rekonstrukciója mintapéldája 
a szervezetlenségnek és fele-
lőtlenségnek. Sok ember mun-
kahelye került veszélybe az át-
gondolatlan és elhúzódó épít-
kezés, a menetrendek kiszámít-
hatatlansága miatt. Ám az igazi 
skandalumnak a mobilgát meg-
építése ígérkezik. Arról ugyan-

is eddig nem beszélt senki, 
hogy a történelmi korzó áldo-
zatul eshet, és hogy a gát csak a 
2006-os csúcsig véd, miközben 
a mostani árvíz ezt meghalad-
ta. Amihez csak hozzányúlnak, 
balul üt ki! Az emberek látszó-
lag örülnek az ingyenes parko-
lásnak, ugyanakkor magukban 
szörnyülködnek a városra sza-
badított áldatlan állapotok mi-
att.  Összegezve: alkalmatlan 
polgármesterünk és alkalmat-
lan városvezetésünk van.

2. Magyarország ismét párt-
állam. Újra van egypártrend-
szerünk, újra van Vezérünk.  
Fördősék feladata a centralizá-
lást szolgáló parancsok szolgai 
végrehajtása, az önkormányza-
tiság felszámolása, a város va-
gyonának államosítása, a váci 
polgárság szemmel tartása.  Az 
új rendszer nem a hozzáértést, 
hanem a politikai vakhűsé-
get jutalmazza.  Az új pártálla-
mi struktúrák kialakulásának 
időszakát éljük, amelyben a ha-
talom legfőbb ellensége a nyil-
vánosság, az önálló vélemény-
alkotás és a civil kezdeménye-
zés.

3. A többségben lévő FIDESZ-

KDNP-frakció az elmúlt három 
évben úgy gondolta, joga van a 
város kisajátítására, annak tel-
jes terjedelmében való birtok-
lására, saját silány képére for-
málására, tönkretételére, s mi-
vel megtehette, meg is tette.

Önkormányzati tevékeny-
ségünk elsősorban a többsé-
gi döntések befolyásolására, 
a végrehajtás   kontrolljára és 
a közvélemény folyamatos tá-
jékoztatására irányul. A frak-
ciót felkészült szakértők segí-
tik. Ennek eredményeként min-
den fontos városépítési kérdés-
ben kiérlelt, jövőbe mutató vá-
laszunk van.  Készen állunk a 
város újbóli irányítására, az ál-
talunk elkezdett korszakos fej-
lesztések folytatására.  Prog-
ramunkat a város gazdasági-
társadalmi-kulturális életét 
reprezentáló civil szervezetek-
kel és elismert szakmai szemé-
lyiségekkel közösen dolgoztuk 
ki. 

4. Az MSZP frakciója az el-
múlt három esztendőben le-
hetőségeihez képest mindent 
megtett a jobboldali tömb po-
litikai, szociális és városfej-
lesztési ámokfutásának befo-
lyásolására. Szakmaiság, hoz-

záértés és alternatíva-nyújtás 
szempontjából a frakció tag-
jai kiválóra vizsgáztak, a tör-
vényességet minden szempont-
ból betartva rendkívül aktív el-
lenzékként dolgoztak a város 
érdekében. A kritikai attitűdöt 
és az ellenőrzési tevékenységet 
jónak ítéljük, bár egyes esetek-
ben célravezetőbb lett volna a 
határozottabb hangnem és fel-
lépés.

6. Legfontosabb feladatnak 
a gazdasági-pénzügyi konszo-
lidációt, a további rombolás 
megfékezését, az újabb munka-
helyek létrehozását, a leszaka-
dó rétegek fokozottabb támo-
gatását, valamint a város veze-
tésében a felkészültség és tisz-
tesség újbóli érvényre juttatá-
sát tartjuk. 

Dr. bóth János

az MszP váci fraKció 
vezetőJe

1.) A nagy lehetőséggel – egy 
nyugodt, a VÁROS érdekében 
végzett biztos többségi vezetés 
esélyével -nem tudott élni a tes-
tület. A ciklus jelentős részét - 
az egyébként természetes mó-
don adott koalíció helyett - a 
többség megteremtésére fecsé-
relte el a „városvezetés”.  Stra-
tégiai szintű, hosszútávú terve-
zés és legalább középtávra ható 
cselekvés helyett a tűzoltás 
volt a jellemző. A polgármeste-
ri hivatalban végrehajtott, tisz-
togatás szintű személyi változ-
tatások olyan vérveszteséget 
okoztak a szakértő köztisztvi-
selők körében, mely a munka 
minőségét lerontotta, részben 
ez eredményezte a rendkívü-
li bizottsági és testületi ülések 
nagy számát.  Az ilyen ülések 
nem alkalmasak a jól előkészí-
tett, elmélyült, felelős döntések 
meghozatalára.  

Mindemellett el kell ismerni 
az eredményeket is, melyek el-
sősorban kulturális területen 
és a sikeres pályázatok révén 
kapott támogatásokban fedez-
hetőek fel.

2..) Az általánosan megjele-
nő centralizálási törekvés le-
képeződött a városra is. Az ok-
tatás és egészségügy területén 
és kisebb mértékben a kultu-
rális szférában bekövetkezett 
államosítás hatásai még nem 
csapódtak le igazán a minden-
napi élet szintjére. Az oktatá-
si intézmények fenntartóváltá-
sa zökkenőmentesen zajlott le, 
nem okozott lényeges változást 
az intézmények működésében, 
köszönhetően a városunkban 
dolgozó elkötelezett pedagó-
gusoknak. Nagy könnyebbsé-
get jelentett a Jávorszky kór-
ház adósságállományának át-
vállalása a központi költségve-
tés által. A kórház állami kézbe 
kerülésével azonban Vác Vá-

ros önkormányzata nem vonul-
hat ki a helyi egészségügyi ér-
dekek érvényesítéséből.   A ki-
sebb létszámú önkormányzat,a 
lecsökkentett létszámú hivata-
li apparátus oly mértékben nö-
velte meg a feladatokat végzők 
terhelését, hogy az gyakorta a 
határidők mulasztásához és a 
munkahelyi légkör romlásához 
vezetett.

Feltétlenül említést követel 
a képviselői keret eltörlése. A 
holding nem volt képes mara-
déktalanul és pártatlanul el-
végezni a terület felől felmerü-
lő jogos igények kielégítését. 
A lakosságban az ilyen kisebb 
vonzatú, de égető problémák 
kezeletlensége feszültséget 
kelt.  

3.)  A kezdetben adott jobb-
oldali többség a „városvezetés” 
érdekelvűvé válásával és az ezt 
kifogásoló ProUrbe frakció lét-
rejöttével megszűnt. A hata-
lomgyakorlás érdekében elvte-
len kompromisszumokat kötöt-
tek a radikális jobb- és baloldal 
képviselőivel. Energiájukat a 
ProUrbe frakcióban megtalálni 
vélt ellenségkép kialakítására 
fecsérelték el. (Sikertelenül.)

4.) Döntéseink során kivétel 
nélkül városi érdeket képvisel-
tünk, ProUrbe.

      A frakció létrejöttekor for-
málisan felajánlott polgármes-
teri együttműködési készség 
helyett a következetes, mérle-
gelés nélküli tagadást kellett 
megtapasztalnunk. Szerepünk 
ezért valamennyi kérdezett te-
rületen a fentiek szerinti vá-
rosi érték és közösségi érdekek 
képviselete volt, az egyéni ér-
dekekkel szemben! A magunk 
javaslatain túl, fenntartás nél-
kül támogattunk bármely olda-
li előterjesztést, ha az a Város 
érdekét szolgálta.

Frakciónk megjelenése és 
működése a visszajelzések sze-
rint erősíti a civiltársadalomba 
vetett hitet, biztatást jelent a 
helyi közösségi értékek képvi-
seletéért vívott küzdelemben.

5.)    Négyest!

6.)  Az előttünk álló év egy-
részt választási év, másrészt 
szerves folytatása a közelmúlt-
nak. Feltett célunk, hogy nem 
veszünk részt a már most ész-
lelhető sárdobálásban, nem 
folytatunk negatív kampányt. 
Szándékunk az eddigi stílus 
folytatása, az év kihívásainak 
lehető legkulturáltabb keze-
lése; egy olyan ciklus-zárás, 
mely nem löki kötött pályára 
a jövő választott képviselőit és 
lehetővé tesz egy felfelé ívelő, a 
jobb oldali, keresztény, konzer-
vatív, demokratikus, a civil ér-
tékek mellett elkötelezett vá-
rosépítési tevékenységet, hit-
vallásunk szerint: érdekek he-
lyett értékek mentén.

Dr. bánhiDi Péter

ProUrbe fraKció vezetőJe
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A tévés gyerekzár jótékony hatásai

Nyugodtabb 
vasárnap reggelek

Legtöbben a hétvégén szeretjük kialudni magunkat, azonban a gyerekeket ez 
kevésbé érdekli, ők vasárnap is korán ébrednek. Mostanáig mi is mindig ve-
lük keltünk.

Biztonságban 
a gyerekzárral

Az Invitel digitiálistévé-
előfizetésével a csator-
nákat vagy a korhatáros 
műsorokat egy egyszerű 
PIN-kóddal levédheti, így 
csak az tudja őket meg-
nézni, aki ismeri a kódot. 
Ha előfordul, hogy a gye-
rekek hamarabb kelnek 
hétvégente, vagy éppen 
főz kint a konyhában, 
esetleg dolga van a kert-
ben amikor a kicsik té-
véznek, akkor nyugodtan 
megteheti: csak az előre 
kiválasztott csatornákat, 
illetve műsorokat láthat-
ják a gyerekek.

A gyerekzár funkciót az Invitel 

Zrt. az IPTV- és digitálistévé-

csomagelőfizetés esetén bizto-

sítja.

Megtanulták a tévét egyedül bekapcsolni
A gyerekek nagyon gyorsan megtanulták a távirányítót ke-
zelni, és hétvégente minden reggel maguktól bekapcsolták a 
tévét. Általában a mesecsatornákat keresték, de előfordult, 
hogy olyan műsorokra is odakapcsoltak, ami nem volt nekik 
való. Hogy ezt elkerüljük, felkeltünk velük mi is.

Mi döntjük el, melyik csatornát nézhetik
Amióta Invitel digitálistévé-előfizetésünk van, kényelmeseb-
ben kezdődnek a hétvégék. Beállítottuk a gyerekzár funkciót, 
így akkor sincs baj, ha úgy kapcsolják be a tévét, hogy mi még 
alszunk. Így ugyanis csak azokat a csatornákat tudják nézni, 
melyeken nekik való mesék vagy műsorok futnak. Mi pedig – 
bár fél fülünk mindig ott van – egy kicsit később kelhetünk.

A vásár "2013 
íze" nevű ver-
senyén tíz ka-

tegóriában válogat-
ták ki a legjobb fej-
lesztéseket. A ma-
gyar termék az úgy-
nevezett "Fine Food" 
kategóriában jutott 
be a díjazottak közé. 
A szakmai zsűri 
egyebek között egy 
német fejlesztésű, 
rózsaszínű basmati 
rizst, egy szingapú-
ri cég fekete színű 
szójatejporát és egy 
portugál gyártó fok-
hagymás mézét dí-
jazta a magyar tofu 
mellett.

A magyar fejlesz-
tés több mint 1200 
termékkel verse-
nyezve jutott a leg-
jobbak közé. Alap-

anyaga a Yaso már-
kanevű, génmódo-
sítás nélküli (GMO-
mentes) szójababból 
természetes úton 
előállított, adalék-
anyagokat nem tar-
talmazó szójater-
mék. 

A Yaso teljes ér-
tékű, húshelyette-
sítő fehérjeforrás 
és "univerzális ter-
mék", vagyis a tofu 
csupán egy a sok le-
hetőség közül, ami-
re alkalmas - mond-
ta Szilbereky Jenő, 
a Fitorex Kft. társtu-
lajdonos-ügyvezető 
igazgatója az MTI-
nek telefonon. A ma-
gyar szabadalom 
alapján lehet gyárta-
ni például csökken-
tett szénhidráttar-
talmú, gluténmentes, 
és búzalisztet egyál-
talán nem tartalma-
zó tésztát, vagy ép-
pen koleszterinsze-

gény húskészítmé-
nyeket - tette hoz-
zá.

A cég több 
s z á z m i l -
lió forin-
tot fordí-
tott a Yaso 
kifejleszté-
sére, és mint-
egy félmilliárd 
forintos beruházás-
sal épített üzemet a 
Dunakanyarban fek-
vő Sződön. Ázsiában 
és a Távol-Keleten 
elsősorban a gyár-
tási technológiát kí-
vánja értékesíteni, a 
fejlett nyugati orszá-
gokban pedig min-

denekelőtt együtt-
működési meg-

á l l a p o d á -
sok kidol-
g o z á s a 
a célja, 
amelyek 
r é v é n 

alapanya-
got bizto-

síthat új ter-
mékekhez - mondta 
Szilbereky Jenő. 

Az Anugát két-
évente rendezik meg. 
Az idén 98 országból 
összesen 6777 kiál-
lító mutatkozott be. 
A kölni kiállításon 
44 magyar cég vett 
részt.

Sződi siker a világ legnagyobb 
élelmiszer-ipari kiállításán

Bejutott a legjobb innovációk közé egy magyar fejlesztésű, csíráztatott szójá-
ból készült tofu a világ legnagyobb élelmiszeripari vásárán, a kölni Anugán.
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Duna-parti kerékpáros pihenő és iskolai szaktanterem

A civil szervezetek, a la-
kosság, tanulók, hall-
gatók és tanárok bevo-

násával megvalósult projek-
teket az intézményvezetők 
és Sződliget polgármeste-
re társaságában szeptember 
25-én Szarkándi János, a 
DDC elnök-vezérigazgatója 
avatta fel. 

A Boronkay György Mű-
szaki Középiskola és Gimná-
zium új szaktanterme olyan 
környezetvédelmi kutatá-
sokra és laboratóriumi kísér-
letekre ad lehetőséget, ame-
lyekben az iskolások az ed-
digi szűkös eszközfelszerelt-

ség miatt hiányt szenvedtek. 
A dr. Gánti Tibor híres ter-
mészetkutató professzorról 
elnevezett szaktanteremben 
ezentúl a tanárok egyszerre 
akár egy egész osztályt be-
vonhatnak a kísérletekbe a 
legmodernebb eszközök és 
az informatika segítségé-
vel. A professzor özvegye le-
vélben fejezte ki köszönetét 
és jókívánságait. Az átadó 
résztvevői meghallgathattak 
a professzor Váci eltűnő szi-
getek című művéből egy ki-
sebb részletet is.

Az átadó ünnepségen Fábi-
án Gábor igazgató és Sturcz 

Anita projektvezető elmond-
ta, hogy a Boronkay Gimná-
zium mindig törekedett arra, 
hogy diákjai számára a leg-
magasabb színvonalú kép-
zést biztosítsa. A szaktan-
terem komoly fejlődési és 
szakmai előrelépési lehető-
séget jelent a természettudo-
mányok iránt érdeklődő di-
ákok számára. „A DDC min-
dig is kiemelt feladatának te-
kintette a jövő generációinak 
környezeti nevelését, oktatá-
sát, így örömmel tölt el min-
ket, hogy hozzájárulhattunk 
egy ilyen kezdeményezés 
megvalósításához” – mond-

ta köszöntőjében Szarkándi 
János, a Duna-Dráva Cement 
Kft. elnök-vezérigazgatója. 

A Duna-parti pihenőhely 
átadására sokan voltak kí-
váncsiak. Az eredetileg júni-
usra tervezett avatást el kel-
lett halasztani a dunai árvíz 
miatt, mely komoly károkat 
okozott.  

A Vác és Sződliget között 
elhelyezkedő Dunamenti re-
gionális kerékpárút legnép-
szerűbb pihenőhelye több 
mint 10 éve épült a Gyakorló 
Város egyetemi program ke-
retében, és azóta is, tavasz-
tól őszig, iskolások, kem-
pingezők, fürödni és pihen-
ni vágyók kedvelt célpontja. 
Az eltelt évek azonban nem 
múltak el nyomtalanul, így 
időszerű volt a pihenő felújí-
tása.  

„A projekt során a Vácra 
érkező egyetemi hallgatók 
az Egészséges Ifjúságért Ala-
pítvány aktivistáival és a re-
konstrukciót vezető szakem-
berekkel közösen, érdekes és 
környezettudatosságot erő-
sítő szakmai gyakorlaton ve-
hettek részt, munkájuk ered-
ményeként pedig megannyi 
ide érkező kerékpárosnak 
és látogatónak teremtettek 
színvonalas és környezetba-
rát pihenőhelyet.”– mondta 
el a megnyitón Bíró György, 
az Egészséges Ifjúságért Ala-
pítvány projektvezetője. Ju-
hász Béla, Sződliget polgár-

mestere köszöntőjében ki-
emelte, hogy manapság, a 
nehéz gazdasági helyzet mi-
att, kevés vállalat támogat 
ilyen zöld kezdeményezése-
ket a térségben, épp ezért na-
gyon örül, hogy a DDC segít-
ségével megvalósulhatott ez 
a projekt. „Sződliget Önkor-
mányzata is benyújtotta pá-
lyaművét az elmúlt években 
a DDC Zöld Megoldás pályá-
zatán, azonban a nyertesek 
közé eddig sajnos nem si-
került bekerülnünk, de idén 
újra indulunk, reménykedve 
a győzelemben” – tette hozzá 
a polgármester, aki az alka-
lomhoz illően kerékpárral ér-
kezett az átadóra.

A beszédeket követően 
sződligeti és váci diákok ha-
ladtak át kerékpárjaikkal az 
újonnan átadott pihenőhely 
kapuja alatt, melyen Juhász 
Bála polgármester, dr. Hor-
váth Szabolcsné, az Egész-
séges Ifjúságért Alapítvány 
társelnöke és Szarkándi Já-
nos a DDC elnök-vezérigaz-
gatója vágta át a nemzeti szí-
nű szalagot.

A közös ebédet megelő-
zően a váci óvodások 3 cso-
portja különböző vetélkedő-
kön vett részt az Alapítvány 
munkatársainak és önkénte-
seinek irányításával, míg az 
iskolások kemény küzdelmet 
folytattak egymással a szám-
háború során.

A sződligeti diákok a város 

polgármesterének támogatá-
sával, a váciak pedig a DDC 
elnökének segítségével, fát is 
ültettek a pihenő kapujának 
két oldalára.

Az átadók során mind a 
nyertes pályázók, mind a 
DDC elnöke megköszönte a 
helyi szakértőkből álló Bírá-
lóbizottság munkáját, akik 
a projektek megvalósulását 
mindvégig támogatták ötle-
teikkel, szakmai javaslataik-
kal. A Bizottság elnöke idén 
is Vácy Károly, vegyészmér-
nök, a váci Rotary Club elnö-
ke volt, tagjai pedig Rendes 
Veronika, tájépítész mérnök, 
Nahlik György, kertészmér-
nök, a Váci Környezetvédelmi 
Charta elnöke, Boczkó Ákos, 
építészmérnök és Pataki 
Zsolt geológus, térinformati-
kus, valamint a DDC részéről 
Müller Ádám gyárigazgató 
és Petrillák Mária kommu-
nikációs vezető voltak.

A települési környezet zöld 
fejlesztésében elkötelezett 
közösségek számára a Duna-
Dráva Cement Kft. nemcsak 
Vác környékén, hanem a sik-
lósi kistérségben is komoly 
lehetőséget kínált, amikor 
régiónként idén is 3 millió fo-
rinttal járult hozzá fenntart-
ható zöld megoldások meg-
valósításához.

Újabb Zöld Megoldásokat avattak Vácott
Három különböző projektet díjaztak idén Vácott és térségében a DDC Zöld Megoldás pályázatán. A hagyományosan meghirdetett program kereté-
ben szeptember közepén átadott váci és kismarosi kincskereső ösvények után, most a további két projekt, a Vác és Sződliget közötti Duna-parti 
kerékpáros pihenő és a váci Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium interaktív oktatástechnikai elemekkel felszerelt szaktantermé-
nek ünnepélyes átadására került sor. 
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Apróhirdetés
• CÉGALAPÍTÁS ÜGYVÉDI DÍJ NÉLKÜL! 
Könyvelőirodánk átvállalja a cégalapí-
tás ügyvédi munkadíját, hűségidő nélkül. 
Részletek www.digitoffice.hu

Tel:06/205165371, 06/202519547
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Markó József díszoklevelet adott át Kiss Józsefnek, 
aki feldolgozta Bócsa történetét

www.dunakanyarregio.hu

városi magazin

Duna Épker 2000 kft. 
2600 Vác Rádi út 38.
Tel.: 27-510-675  
E-mail: 
info@dunaepker.hu

Szüreteljen velünk:
7000 Ft-ot adunk ajándékba!*

*Vásároljon VELUX tetőtéri ablakot és keretet 2013. szeptember 2. 
és november 29. között, a GZL 1059, GZL 1059B, GGL 3059 vagy 
GGL 3073 típusú VELUX tetőtéri ablak és a hozzátartozó burkoló-
keret után a kettő együttes vásárlása esetén 7000 Forint visszajár! 
Részletek a www.velux.hu oldalon.

A néhány utcával kiala-
kult, tanyaszerű tele-
pülés lakói sokáig ál-

lattartással foglalkoztak, ám 
az elmúlt években lendületes 
fejlődésnek indult. Szép há-
zak épültek, és rendezetteb-
bé vált a terület, s ma már 
egységesen illeszkedik a jól 
ismert gödi városképhez. Ez 
azért is lényeges, mert a for-
galom nagy része itt érke-
zik be a 2-es úton, és fontos, 
hogy az autósokat tetszetős 
látvány fogadja. 

Örvendetesen megindul-
tak a civil szerveződések, 
létrejött a GÖD-BÓCSA-ért 
Baráti Kör Szelinger Ta-
más elnökletével. A bará-
ti kör tagjai úgy gondolták, 
hogy a Kecskemét közelé-
ben lévő anyatelepüléssel, 
az igazi Bócsával a kapcso-
latot fel kell venni, és szep-
tember 29-én, Szent Mihály 
napján, a falu védőszentjé-
nek ünnepén közösen emlé-
kezzenek meg a valamikor 
áttelepítésről. Egy esztende-
je emléktáblát is avattak, és 
a gödi önkormányzat az egy-
kori esemény 70. évforduló-
ja alkalmából e napot Bócsa 
emléknapjává nyilvánította. 

Idén másodjára ismét sor 
került a megemlékezésre, 
melyen részt vett Markó Jó-
zsef polgármester, és Sző-
ke-Tóth Mihály, Bócsa pol-
gármestere. A két városve-
zető – az ünnepi beszédeket 
követően – megkoszorúzta 
az emléktáblát. Elhelyezte 
az emlékezés virágait a terü-
let önkormányzati képviselő-
je, Lenkei György, a Szoci-
ális Bizottság elnöke, vala-
mint a baráti kör és néhány 
magánszemély. Ezt követően 
a sportpályán vidám vendég-
látásra került sor, valameny-

nyi résztvevő jóízűen elfo-
gyasztotta a helyben készült 
sertéspörköltet, közben a 
Németh László Általános Is-
kola Ifjúsági Fúvószenekara 
adott koncertet.

Arról is tájékoztatta lapun-
kat Markó József, hogy tá-
mogatják a település további 
szépítését, a közeli Samsung 
gyárral jó a kapcsolat, s az 
itteni eredmények alapján a 
bócsaiak is részesülnek a fej-
lesztésekből.

Katona M. istván

fotó: bea istván 
(GöDi KörKéP)

Elmondta: mivel a város nem 
kompetens az ügyben, ezért 
ismét levelet fogalmazott Dá-

vid Ilonának, a MÁV elnök-vezér-
igazgatónak. 

„Sajnálattal vettem tudomásul, 
hogy a Szob-Vác-Budapest vona-
lon közlekedő járatok késésével 
kapcsolatos 2013. szeptember 18-
án kelt levelemre mai napig nem 
érkezett válasz.

A vonatközlekedés területén az-
óta egyre rosszabb a helyzet, emi-
att rengetegen fordulnak pana-
szukkal Hivatalomhoz és a város 
vezetőségéhez. Tájékoztatást sem 

a vonatok késéséről sem az egyéb 
felmerülő problémákról (pl. gödi 
felsővezeték szakadás) nem ka-
punk.

Ismételten kérem, a probléma 
megoldása érdekében intézkedjen 
munkatársai felé, hogy az utazó-
közönséget és a város vezetését is 
megfelelő mértékben és formában 

tájékoztassák a várható késések 
mértékéről és okairól, melyet Hi-
vatalomhoz is szíveskedjen meg-
küldeni annak érdekében, hogy 
azt Vác város hivatalos honlapján 
is közzé tehessük.” – írja levelében 
a városvezető.

fUrUcz anita

Lapunk nyomdába kerülésé-
vel egy időben megérkezett a 
MÁV-Start válasza, melyben 
arról tájékoztatják Vác polgár-
mesterét és az utazóközönsé-
get, hogy November 24-én áll 
vissza a MÁV-Start a kétvágá-
nyos közlekedésre Vác és Göd 
között, akkortól a mostaninál 

jóval kisebb mértékben okoz 
majd gondot bármilyen meghi-
básodás. 

A teljes levél elolvasható 
a www.vac.hu honlapján. Az 
ügyhöz tartozik még, hogy Kiss 
Zsolt váci és Pest megyei kép-
viselőként bejelentette a szo-
cialisták váci szervezete alá-
írásgyűjtést szervez a kiszá-
mítható vasúti menetrend ér-
dekében. Korábban felemelte 
szavát a kaotikus helyzet meg-
oldásáért Sipos Richárd, Göd 
és Pest megye jobbikos képvi-
selője is. 

A két településnek meg 
kellett egymással 
egyezni abban, hogy 

a lakókkal milyen földterü-
letek jönnek át, illetve ezek 
milyen minősítésűek. Ebben 
a két önkormányzat vezetése 
megegyezett, így a sződiek 
most módosítják ezeket, 
hogy átvezetésre kerülhes-
senek. Göd a Dunakanyar 
egyik legkedveltebb telepü-
lése az otthonteremtők köré-
ben, amely az újonnan érke-
ző neveleki – leendő gödi pol-
gárokkal – együtt eléri az op-
timális létszámot. Ez is sze-
repet játszik abban, hogy az 
önkormányzat hosszú távon 
elsősorban a város jelenlegi 
kiépítettségének, infrastruk-
turális igényeinek színvona-
las kiszolgálására összpon-
tosítja erőforrásait.  

Markó József szeptember 
27-re lakossági fórumot hí-
vott össze, hogy az érdeklő-
dő neveleki lakosság azok-
ra a kérdésekre is, amelyek 
többnyire nem a nagy átszer-
vezésekkel kapcsolatosak, 
hanem a napi problémákkal 
foglalkoznak – lakcímválto-
zás, igazolványok cseréje, 

csatornázás, út- és járdaépí-
tés, közvilágítás – megnyug-
tató válaszokat kapjanak.

Elmondta a polgármester, 
hogy a nevelekieket az első 
pillanattól kezdve gödinek 
tekintették, hiszen például 
a gyerekek ide járnak óvo-
dába, iskolába, és több fon-
tos szolgáltatást is itt vesz-
nek igénybe. Természetesen 
pénzt nem költhettek oda kü-
lön, hiszen egy másik telepü-
léshez, másik járáshoz tar-
toznak. Így is sok fejlesztés-
re lesz szükség a jövőben. A 
valamikori zárt kertes terü-
leten szűkek az utcák, nincs 
hely járdának, nincs megold-
va a vízelvezetés, s ami a leg-

fontosabb, nincs csatorna, s 
ez minden további fejlesztés 
függvénye.

Ez egy kialakult helyzet, 
ebből kell a legtöbbet kihoz-
ni. A lakók, akik nagy szám-
ban vettek részt a fórumon, 
nagyon konstruktívak vol-
tak, és a helyszínen mindjárt 
összeálltak néhányan, akik 
a vízközmű-társulás szerve-
zésében részt kívánnak ven-
ni. Egy héttel később már a 
gödi polgármesteri hivatal-
ban tárgyaltak tovább a tár-
sulás szervezésének témájá-
ban. A felkészült, konstruk-
tív csapatnak hasznos segít-
séget adtak a gödi tapaszta-
latok felhasználásával. 

A legfontosabb hozadéka 
az eddigi folyamatnak, hang-
súlyozta Markó József, hogy 
a jövő évi önkormányzati vá-
lasztáson a nevelekiek már 
Gödhöz tartoznak, s a mos-
tani 830 fős lakosságból a 
szavazásra jogosult 630 fő itt 
voksolhat majd a leendő kép-
viselő testületre és városve-
zetésre. 

Katona M. istván

fotó: bea istván 
(GöDi KörKéP)

Ünnepi megemlékezés Göd-Bócsán Gödön célegyenesbe fordult 
a neveleki csatlakozás folyamataGöd város kissé elkülönülő lakóterülete Göd-Újtelep, amit az ott élők Bócsának ne-

veznek. Történetéről annyit, hogy a valamikori nagybirtok területét 1942-ben kisa-
játították, és a Bács-Kiskun megyei Bócsa községből, egy árvíz miatt ötven csalá-
dot ide költöztettek. 

Újabb levél Vácról a MÁV vezérigazgatójának
A vasúti átépítés miatti káosszal foglalkozott pénteki sajtótájékoztatóján Fördős Attila, Vác Város pol-
gármestere. Mint mondta, korábbi levelére eddig nem érkezett válasz, viszont annál több panaszt ka-
pott a hivatal a késésekkel kapcsolatban. 

Sződ-Nevelek lakói az elmúlt időszakban kétszeri népszavazáson is arra voksoltak, 
hogy lakókörzetük közigazgatásilag Gödhöz tartozzon. Ez az átcsatolási folyamat 
immár nyolc-tíz éve zajlik, tudtuk meg Markó Józseftől, Göd polgármesterétől. 
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OLVASÓ VÁROS 2013

MEGHÍVÓ

A 9/2000. (VIII. 4.) SzCSM rendelet alapján 
a VOKE József Attila Művelődési Központ 
szakmai tanfolyamot hirdet a személyes 
gondoskodást végző személyek részére

A fenti rendelet értelmében a 
szociális, illetőleg a gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi tevé-
kenységet végző személyek fo-

lyamatos szakmai továbbképzésen kötelesek részt ven-
ni. A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzé-
si időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb 
szakképesítés estén 60 pontot kell megszereznie.
Ezen program elvégzésével 50 pont szerezhető!
A program célja a szociális, egészségügyi és jogi terü-
leten, közszférában dolgozó, rehabilitációt igénylő sze-
mélyekkel foglalkozók ismereteinek rendszerezése, sze-
repvállalásuk segítése.
A program megnevezése: A rehabilitáció elmélete és 
rendszere
Megszerezhető kompetenciák:
- A rehabilitációra szorulók helyzetének felismerése
- Egyéni segítségnyújtás
- Társadalmi segítség kieszközlése
- Rehabilitáció megszervezése: jártasság, készség, ké-
pesség
- Rehabilitációra szorulókat sújtó előítéletek megszün-
tetésében való szerepvállalás
A program engedélyszáma: T-14-015/2013
A szakmai tanfolyam óraszáma: 
60 óra (40 óra elmélet, 20 óra gyakorlat)
A szakmai tanfolyam díja: 60.000.- Ft (részletfizeté-
si lehetőség van!)
A szakmai tanfolyam várható kezdési időpontja: 
2013. november 4., intenzitása: heti 2x4 óra
A szakmai tanfolyam várható befejezése: 
2014. január 31.
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ, 
Dunakeszi, 2120 Állomás sétány 17.
Jelentkezni személyesen a Művelődési Központban, 
a 06-27/543-225-ös telefonszámon lehet, 
ill. a zoli.latinovics@vokejamk.hu e-mail címen lehet.

2013. szeptember 15-én va-
sárnap a DunakesziFeszten 
újra indult a Kölcsey Fe-
renc Városi Könyvtár Ol-
vasó Város programja Egy 
könyv–egy hős címmel. Az 
idén egy kedvenc  irodalmi 
hős bemutatását kérjük az 
olvasóinktól.  Egy adatlap 
kitöltésével az olvasók kap-
nak egy falevelet, melyet a 
központi könyvtár előteré-
ben elhelyezett Olvasófára  
vagy az 1. Sz. Fiókkönyvtár 
Olvasósarokban lévő fali-
újságjára lehet felhelyezni. 
Jelentkezni csak a Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtár 
Felnőtt- és Gyermekrész-
legben illetve az 1. Sz. Fi-

ókkönyvtárban lehet 2012. 
november közepéig. A já-
ték ideje alatt a felnőtt ol-
vasók 50 %-os beiratkozási 
kedvezményben részesül-
nek a kitöltött adatlap  le-
adása után. 

A hagyományokhoz híven 
a szerencsés olvasók érté-
kes díjakat nyernek, melyek 
átadására 2013. november 
30-án délelőtt kerül sor a 
központi könyvtárban.

A játékról és a díjakról a 
www.dkvk.hu honlapon tá-
jékozódhatnak.

Várjuk az olvasni szerető 
fiatalok és felnőttek jelent-
kezését!

csonKa Mária

A Fóti Németh Kálmán Magyar Út Kör az elmúlt évek 
hagyományaihoz híven fáklyás felvonulást és koszo-
rúzási ünnepséget szervez az 1956 eszméinek és már-
tírjainak tiszteletére, az 56-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulója előestéjén, október 22-én kedden 
este 6 órakor. A fáklyás felvonulók a Károlyi kastély 
előtt gyülekeznek, ahol gróf Károlyi László távollé-
te miatt a Fóti Károlyiak Alapítvány elnökhelyette-
se tolmácsolja gróf úr üzenetét, majd elindítja a fák-
lyás menetet. Az Óvodakertben álló 56-os kopjafánál 
Döbrentei Kornél költő mond ünnepi beszédet, majd 
koszorúzás következik.

A katolikus közösségi házban dr. Ciráki F. György 
köszönti a megjelenteket. 

Kérjük, házukra tűzzék ki a nemzeti zászlót, a meg-
emlékezésre hozzanak fáklyát, legyünk minél többen 
és hívjuk a fiatalokat is! 

Egy könyv-egy hős

A megnyitó kezdetén Kiss Do-
monkos Márk, a Dunaka-

nyar Színház igazgatója köszön-
tötte a vendégeket, majd Csoóri 
Sándor Huszárik Zoltán halálá-
ra írt Legenda című versét mond-
ta el. 

Elsőként dr. Schmuczer 
Istvánné, a városi önkormány-
zat művelődési-oktatási és ifjú-
sági-sport bizottság elnöke mél-
tatta a Váci Dunakanyar Színház 
alkotóközösségét, amely rövid 
fennállása óta jelentős szerepet 
tölt be Vác kulturális, művésze-
ti életében. Ez a fiatal és lendü-
letes társaság ismét új és remél-

hetőleg sikeres, támogatásra és 
odafigyelésre érdemes kezde-
ményezéssel lepte meg a színház 
szerető közönséget - fogalmazott 
a szakbizottság elnöke, aki meg-
tiszteltetésnek tartja, hogy őt 
kérték fel a Színház Galéria meg-
nyitására. 

Fördős Attila, Vác város pol-
gármestere bevezetőjében arról 
beszélt, hogy Huszárik József – 
ezen a néven született 1931-ben 
– hihetetlen tehetséggel megál-
dott ember volt, aki sajnos csak 
ötven évet élt. Zoltánra középis-
kolás korában cserélte a nevét a 
hányatott sorsú fiatalember, aki-
nek családját kuláknak minősí-
tették az ötvenes években. E mi-
att eltávolították a főiskoláról, 
amit csak 1959-ben folytatha-
tott Máriássy Félix legendás osz-
tályában. Fördős Attila a művé-
szetszerető ember alázatával is-
mertette Huszárik Zoltán kivéte-
les tehetségével létrehozott alko-
tásait. Huszárik Zoltán nemcsak 
a filmvásznon alkotott kimagas-
lót, hanem grafikusként, az élet 
varázslatos pillanatait megörö-

kítő rajzoló művészként is ma-
radandót hagyott az útókorra. – 
Egész életében humanista volt, 
kapcsolatokat épített, figyelte 
az emberi cselekvéseket, reakci-
ókat, melyeket filmjeiben, rajza-
iban beépített – mondta Fördős 
Attila polgármester, aki gratulált 
a Váci Dunakanyar Színház veze-
tőinek az új kezdeményezéshez, 
melyhez sok sikert kívánt. 

A sajátos látásmódú művész 
rajzait bemutató kiállítás no-
vember 30-ig tekinthető meg a 
színház nyitva tartásának idő-
szakában. 

vetési iMre

Huszárik Zoltán – a rajzoló művész
A Váci Dunakanyar Színház és a Huszárik Zoltán Alapítvány közös rendezésében október 14-én, 
kora este nyílt meg a Színház Galéria első kiállítása, amely a magyar filmművészet egyik legen-
dás alakjának sokoldalú tehetségét mutatja be „Válogatás Huszárik Zoltán rajzaiból” címmel. 
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A felajánlott összeg, 
amelyet alapítványunk 

kapott 121.138,-Ft, azaz 
százhuszonegyezer-száz-
harmincnyolc forint volt.

Az összeg felajánlásáról 
az Alapító Okirat szerint 
a kuratórium döntött, s az 
alapítvány céljának megfe-
lelően a diáksport fejlesz-
tésére, ezen belül a DVSE 
atlétika szakosztályát se-
gítette. Szerek és szerelé-
sek pótlására, valamint 
eseti útiköltség térítésre 
fordította a felajánlott ösz-
szeget.

Alapítványunkat a DVSE 
1991-ben alapította. Célja a 
diák és tömegsport tárgyi 
és anyagi feltételeinek se-
gítése, a kiváló eredményt 
elérő sportolók és edzőik-
nek jutalmazása.

Számlaszám: 
11742104-20043757
Cím: 
DVSE Alapítvány 
2120 Dunakeszi, Fő út 145.

háMor József

a KUratóriUM elnöKe

Ezúton mondunk köszöne-
tet a DVSE Alapítvány ku-
ratóriuma nevében mind-
azoknak, akik személyi jö-
vedelemadójuk 1%-ával tá-
mogatták Alapítványunkat.

Köszönet az 
egy százalékért!

A Vác FC, a Vác VLSE és a 
Puskás Akadémia segít-

ségével szerveződött meg az 
a jótékonysági futballmérkő-
zés, amelyet az 55 éves, leu-
kémiában szenvedő szakem-
ber, Mózner János gyógyítá-
sa érdekében rendeztek meg 
október 6-án a váci stadion-
ban. Több mint félezer szur-
koló – többen közülük több 
támogató jegyet is vásárolva 
– érkezett, hogy megtekint-
se a Csank János által irá-
nyított váci old boyok mér-
kőzését a Gellei Imre vezet-
te magyar öregfiúk váloga-
tottjával. 

Nagy tapsot és éljenzést 
váltott ki persze a hazai ol-
dalon felsorakozók közül 
Koszta János, Pleskó László, 
Kovács Péter, Schwarcz Zol-
tán, Kasza István, Víg Péter, 
Füle Antal, Steidl Sándor be-
mutatása, a túloldalon pedig 
többek között Disztl Péter, 
Disztl László, Csábi József, 
Komjáti András, Halmai 
Gábor, Mészöly Géza, Nyilas 
Elek, Nagy Tibor, Albert Fló-
rián és Dajka László szerep-

lése is, ám a legnagyobb ün-
neplést a kórházi kezeléséről 
védőmaszkban, de személye-
sen megjelenő Mózner János 
kapta. Aki aztán egy szépívű 
kezdőrúgással indította el a 
játékot. 

A kétszer félórás „össze-
csapást” a FIFA-kerettag já-
tékvezető Szabó Zsolt diri-
gálta. Az első félidőben nem 
esett gól, ám a szép megol-
dások sorát többször fogad-
ta a tenyerek ütemes össze-
verődése. A térfélcserét kö-
vetően már a hálók is zörög-
tek: előbb a címeres mezben 
focizók közül Halmai Gábor, 
Tuboly Frigyes és Vincze 

Ottó talált be, majd a túlol-
dalon Füle Antal duplájával 
alakult ki a 3-2-es válogatott 
győzelem. 

A szervezők a sportnap 
(utánpótlás mérkőzések mel-
lett felnőtt megyebajnoki ta-
lálkozót is játszottak a be-
mutató mérkőzésen túl) - in-
formációink szerint jóval 
hatszázezer forintos – bevé-
telét Mózner János gyógyke-
zelésére fordítják, továbbá 
magánszemélyek és szerve-
zetek anyagi és egyéb jelle-
gű felajánlása is elősegítheti 
a szakember kezelését. 

KeresztUri GyUla

fotó: PflahU

A verseny nagyszerű hangulatban telt, kö-
szönhetően annak is, hogy az évek óta 

visszajáró versenyzőknek lehetőségük van 
az ország más pontján szolgálatot teljesítő 
kollegáikkal találkozni.

A verseny szabályai szerint, a tűzoltóknak 
egyénileg vagy párban kell felfutniuk a SOTE 
huszonharmadik emeletére, teljes védőfel-
szereléssel, légzőkészülékben.

Az országos versenyen indult a váci Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnokságról Bársony 
Antal tűzoltó százados, Sági József tűzoltó 
százados, Hajas Sándor tű. törzsőrmester, 
Povazsan Zsolt tű. törzsőrmester, Babella 
Dávid tű. zászlós, Vígh József tű. főtörzsőr-
mester a páros kategóriában. Egyéniben is 
nevezett Sági József tű. százados és Benkó 
József tű. főtörzsőrmester. 

 A versenyen a 40-44 éves indulók közül 
Sági József nyert a váci tűzoltóságról. Fér-
fi páros kategóriában a 30-39 évesek között 
Sági József, és Bársony Antal győzött szin-
tén a váci tűzoltóságról, ők lettek győztesek 
az abszolút kategóriában is.

 Az eredményekhez gratulálunk! 
(forrás: bM oKf)

A szakemberek nem titkolt 
célja, hogy újra kifuthas-

son a Magyarság gyepsző-
nyegére a felnőtt csapat is. 
De ők elsősorban a fiatalok 
nevelésére összpontosítják 
szakmai tudásukat. Az óvo-
dás korosztály közel 40 já-
tékosának heti két, míg a ki-
lenc éves labdarúgó palán-
táknak a harminc U 11 és az 
U13 korosztály tagjaihoz ha-
sonlóan három edzést tarta-
nak. Lőrincz László, aki éve-
ken keresztül a DVSE házi 

gólkirálya volt edzőként azt 
reméli, hogy – noha néha úgy 
érzi „hegynek felfelé, széllel 
szembe mennek” – a folya-
matosan növekvő gyermek 
létszámmal együtt emelke-
dik majd a megyei szövetség 
támogatása is. 

A szakmai munka a téli 
időszakban sem áll le, amit 
a Bárdos iskola tornatermé-
ben végeznek majd. – Remél-
jük, valóra válik az az ígéret, 
hogy a Magyarság sporttele-
pén meglévő csarnok átala-

kítása után is mi ott készül-
hetünk – mondta bizakodva 
a fiatal szakember, aki edző-
társaihoz hasonlóan a kör-
nyező települések fiatalja-
it is várja az egyesület edzé-
seire. 

s.l.-v.i.
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A nyolcvanas évek második felének egyik remek képességű futballistájá-
nak, az egy évvel ezelőtt még a másodosztályban vitézkedő váci gárda edző-
jének gyógykezelése érdekében mozdult meg több sportszervezet, sportve-
zető és sok-sok sportbarát néhány napja. A kezdeményezés nagy sikert és 
országos visszhangot váltott ki. 

Nyolcadik alkalommal került megrendezésre október 12-én a Lépcsőfutó Or-
szágos Bajnokság. A nagy fizikai és pszichikai készenlétet egyaránt igény-
bevevő versenyt a szokott helyen, a SOTE Nagyvárad téri Elméleti Tömbjé-
ben tartották. 

A nagy múltú Dunakeszi Vasutas SE az utóbbi évek vesszőfutásai miatt megszűntette a 
szebb napokat megélt felnőtt labdarúgó csapatát 2012 nyarán. Napjainkban kizárólag az 
utánpótlás nevelésre koncentrálnak az egyesületben. A fiatalokat az óvodáskorúaktól 
kezdve az U15 korosztályig bezárólag öt edző - Lőrincz László, Mikesy Xavér, Dizmatsek 
Emil, Lámpi Tibor, Horváth Ádám - oktatja a labdarúgás alapjaira, „művészetére”. 

Szurkolók százai Mózner 
János gyógyulásáért

Ismét aranyérmesek 
a váci tűzoltók!

A Vasutasnál az utánpótlás 
nevelésre koncentrálnak


