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Hild-díjban 
részesült Vác

Police Coffee fórum 
a váci CBA-ban

Felgyorsul a forgalom 
Dunakeszin

Madarak és fák 
napja Gödön

Göd Duna-parti 
ingatlant kapott 

az államtól

Írásunk a 2. oldalon

Tudósításunk a 2. oldalon

Írásunk a 3. oldalon

Tudósításunk az 5. oldalon

Tudósításunk a 6. oldalonÍrásunk a 4. oldalon

Városnéző
kisvonat 
indult 
Vácon

Városnéző
kisvonat 
indult 
Vácon

Kedves Dunakeszi Családok!
Sok szeretettel várunk mindenkit a május 25-ei Városi Gyermeknapra, amit idén is a Katonadombon rendezünk meg. 
Délelőtt 10 órától ingyenes játékokkal, árusokkal, színpadi programokkal, és igazi lovagi próbával várunk mindenkit. 
A már megszokott sportágválasztót is ezen a napon tartjuk, így a sportágak bemutatkozásán túl ismét lehet nevezni 
a Decathlon futóversenyre.
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Hild János-díjjal ismerték el 
Vác fejlesztéseit és beruházásait

Számos nagy jelentőségű témában tartottak sajtótájékoztatót május 13-án délelőtt a váci önkormányzat vezetői. Elsőként Fördős Attila számolt be arról, 
hogy a Magyar Urbanisztikai Társaság által 1968-ban alapított Hild János-díjban részesült a 30 ezer lélekszámot meghaladó települések kategóriájában. 

Mint a polgármester elmond-
ta: ezen a pályázaton azon 
városok indulhatnak, ame-

lyek dokumentáltan célszerű, tuda-
tos stratégia alapján tervezik és va-
lósítják meg a fejlesztéseiket. Fel-
tétel, hogy ezekhez az előírt és a 
szükséges eszközeik rendelkezés-
re álljanak, továbbá ezek összhang-
ban legyenek a megvalósuló projek-
tekkel. Fontos követelmény, hogy a 
település gazdálkodása kiegyensú-
lyozott legyen.

Fördős Attila ezt követően rövi-
den ismertette a díj névadójának, 
az első ismert magyar városveze-

tőnek munkásságát, majd arról be-
szélt, hogy az elmúlt esztendők dí-
jazottjai között százezres lélekszá-
mú, nagy múltú városok vannak. 
Ezért külön kiemelte: ezen díja-
zott városok társaságában szere-
pelni különösen jelentős eredmény, 
és óriási elismerés Vác számára. 
Mint fogalmazott különösen azért, 
hogy a pályázati elbírálás egy-egy 
megvalósuló fejlesztés fontossá-
gánál komplexebb feltételrendszer 
alapján történik. Fördős Attila vé-
gül a díj elnyeréséért köszönetét fe-
jezte ki az abban közreműködő vá-
rosvezetőknek, hivatali dolgozók-

nak, minden segítőnek, 
illetve megköszönte 
a váci polgároknak 
a fejlesztések alatt 
tanúsított türel-
met.

Mokánszky Zol-
tán alpolgármes-
ter ezután továb-
bi, várost érintő 
elismeréseket em-
lített. Mint elmond-
ta, megkeresés érke-
zett Olaszországból, amely 
alapján Vácot a legjobb város cím-
re jelölték. Megtudtuk: három kö-
zép-európai jelölt között városunk 
azért kapta a jelölést, mert kiemel-
kedő a település turistavonzó ere-
je, magas az utazási és befektetői 
potenciálja és az önkormányzat ki-
emelkedő figyelmet szentel az inf-
rastruktúra, a promóció és a város-
fenntartás iránt. A kultúráért fele-
lős alpolgármester sorolva a mű-
velődés terén elért eredményeket, 
örömmel konstatálta, hogy a jelek 
szerint ezen fejlesztéseknek immár 
nemzetközi visszhangja is van. A 
jelölés két szegmensű: a legjobb vá-
ros díja mellett a polgármestert a 
legjobb városmenedzser pozícióra 
terjeszthetik fel. 

Az alpolgármester tájékoztatóját 

követően Fördős Atti-
la kiemelte, hogy a 

megtisztelő címe-
kért folyó ver-
sengésen csak 
a képviselő-
testület támo-
gató döntése 
birtokában in-

dul Vác, amely 
egyébként óriási 

ismertséget jelen-
tene a közel ezer éves 

város számára.  
Mokánszky Zoltán alpolgármes-

ter a továbbiakban gratulált a váci 
kézilabdasport első NB I-es bajno-
ki címét kivívó női ifjúsági csapat-
nak, illetve az iskolai futsal világ-
bajnokságon elért eredményért a 
Váci Madách Imre Gimnázium fia-
taljainak, akik az Olaszországban 
rendezett seregszemlén a 13. helyen 
végeztek.

A sajtótájékoztató befejezése-
ként újságírói kérdésre Fördős At-
tila polgármester elmondta: a Dam-
janich téri Hősök Emléktemploma 
körüli pénzügyi kérdések megol-
dódnak, napokon belül a reformá-
tus missziós közösség átveheti a 
kulcsot és birtokba veheti az épüle-
tet. Hallhattuk azt is, hogy a fejlesz-
tések folytatódnak: átadásra ke-

rülnek az óvodai műfüves pályák, 
a tervek szerint megépül majd az 
újabb csarnok, másfél hónap múlva 
elkezdődik az I. világháborús em-
lékmű építése, a volt kommendánsi 
épületben megkezdődik a szociális 
lakások kialakítása, elindult továb-
bá a közvilágítás fejlesztési és az 
árvízvédelmi projekt.

(Pető Tibor alpolgármester dr. 
Bóth János legutóbbi sajtótájékoz-
tatóján elhangzott és a városban 
megjelentetett szocialista kiad-
vány tartalmára reagált, melyet kü-
lön írásban közlünk. A szerk.)

Együtt kávéztak a rendőrök és az állampolgárok
Dr. Garamvölgyi László dandártábornok: Legfontosabb az egymás iránti bizalom

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) fontos célkitűzése a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, melyet a szakemberek szerint az is elősegít, ha 
a helyi problémákat helyben oldják meg. A rendőrség és a lakosság közötti párbeszéd javítása, a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében az NBT  
országos programot szervez a CBA Kereskedelmi Kft-vel közösen, melyben évente több alkalommal POLICE COFFEE néven lakossági fórumot tartanak. 

A program-sorozat 14. 
állomása Vác volt, 
ahol a Széchenyi ut-

cai CBA üzletben május 
9-én reggel dr. Garamvölgyi 
László r. dandártábornok, a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Ta-
nács kommunikációs igaz-
gatója megnyitotta a Police 
Coffee-t. A város megújult 
patinás üzletéhez méltó kör-
nyezetben fogadták az érdek-
lődő állampolgárokat a Pest 
megyei és a Váci Rendőrka-
pitányság vezető beosztású 
tisztjei, akik készségesen vá-
laszoltak a felmerülő kérdé-
sekre. A vásárló közönségtől 
diszkréten elkülönített kávé-
zóban az állampolgárok - az 
üzlethálózat által felszolgált 
kávé mellett - kötetlenül fejt-
hették ki véleményüket és ta-
pasztalataikat a közbizton-
sággal kapcsolatban.   

– Mi országos hálózat-
tal rendelkezünk, üzleteink-
be naponta több ezer ember 
megfordul, ezért számunk-
ra természetes, hogy az ügy 
mellé álltunk. A lakosság 
számára országszerte jó ta-
lálkozási pont lehet egy-egy 
CBA üzlet – mondta a Police 
Caffee nyitás előtti sajtótájé-

koztatón Fodor Attila, a CBA 
kommunikációs igazgató-
ja, aki elmondta azt is, hogy 
rögzítik a bejelentéseket az 
ügy nyomon követhetősé-
ge érdekében. – Arra is oda-
figyelünk, hogy a felvetett 
probléma megoldást nyert-e, 
amiről konzultálunk, vissza-
jelzünk a bejelentőnek – tet-
te hozzá.

A megnyitón a váci polgár-
mester üdvözölte a kezdemé-
nyezést, aki az önkormány-
zat és a rendőrség együttmű-
ködését méltatta.

Fördős Attila kiemelte, 
hogy az elmúlt önkormány-

zati ciklusban két kapitány 
irányította a városi rendőr-
kapitányság tevékenységét, 
akikkel kiváló volt a kapcso-
latuk. Mindkét rendőrkapi-
tány rendszeres tájékozta-
tást adott a rendőrség mun-
kájáról, a város közbizton-
sági helyzetéről. - Kérésein-
ket mindig meghallgatták 
és maradéktalanul telje-
sítették. Az együttműkö-
dés még ezen túl is jelen-
tős, hiszen nekünk – a vá-
ros vezetőiként – az a kö-
zös feladatunk, hogy az 
alulszocializált, nehéz 
gazdasági körülmények 

között élő csoportokat meg 
tudjuk szólítani. Egyál-
talán megismerjük, hogy 
kik ők, hiszen ezekből a 
körökből alakulhatnak ki, 
akik erkölcsileg kifogásol-
ható életmódot választa-
nak. A bűnmegelőzés alfá-
ja, hogy a mélyszegénység-
ben élőknek megfelelő szo-
ciális rendszert működ-
tessünk. Ehhez tartozik 
az is, hogy megpróbáljunk 
olyan munkahelyeket te-
remteni, amelyek koráb-
ban nem voltak jellemzők 
– fogalmazott Fördős Atti-
la polgármester.

Szoboszlainé Siller Zsu-
zsanna r. alezredes, a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Bűnmegelőzési Osztá-
lyának vezetője is elisme-
réssel beszélt a kezdemé-
nyezésről, aki a sajtótájé-
koztatón hangsúlyozta: min-
den lehetőségre nyitottak, 
amely a közönség és rend-
fenntartók közötti párbe-
szédet segíti. Fontosnak ne-
vezte, hogy a lakosság kötet-
len formában, egy kávé mel-
lett mondhatja el gondolata-
it, vetheti fel problémáját a 
rendőrség munkatársainak. 

– De arra is kiváló alkalom a 
találkozás, hogy rendőrként 
konkrét visszajelzést kapjuk 
a bűnmegelőzés területén 
végzett munkánkról – húz-
ta alá a párbeszéd szakmai 
jelentőségét a bűnmegelő-
zési osztály vezetője.

Dr. Garamvölgyi László 
dandártábornok a Duna-
kanyar Régió kérdésére el-
mondta: Eddig közel ezer-
ötszáz beszélgetés hang-
zott el a Police Caffee ren-
dezvényein, melyeknek 91 
százaléka pozitívan ítél-
te meg a rendőrség tevé-
kenységét. - A találkozá-
sok legfontosabb tanulsága 

a bizalom. Bizalom egymás 
iránt – mondta a dandártá-
bornok, aki természetes-
nek tartja, hogy a rendőr-
ség munkatársai találkoz-
nak az állampolgárokkal. 
De azt is, hogy az éssze-
rű, a közösség biztonságát 

szolgáló javaslatokat hasz-
nosítsák. Mint fogalmazott 
azért dolgoznak, hogy a la-
kosság - ne csak az orszá-
gos statisztikákban, hanem 
- közvetlen környezetében 
is jónak tartsa a szubjektív 
biztonságérzetét. 

Vetési imre

Fotó: KesziPress

A megújult Széchenyi utca

Fodor Attila, dr. Garamvölgyi László, Fördős Attila és Szoboszlainé 
Siller Zsuzsanna

Kissné Varga Tünde alezredest is 
sokan megkeresték kérdéseikkel
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Jelentősen felgyorsul 
a forgalom Dunakeszin

Napokon belül megkezdődik a 2. számú 
főút és a Béke úti csomópont átalakítása

Napokon belül megkezdődik Dunakeszin a várost átszelő 2. számú főutat ke-
resztező - Béke úti és a Nap utcai – csomópont átalakítása – tájékoztatta szer-
kesztőségünket Dióssi Csaba. A város polgármestere elmondta, hogy az önkor-
mányzat a Magyar Közút Nonprofit Kft-vel közösen nyújtott be pályázatot a cso-
mópont átépítését és forgalomtechnikai átalakításának finanszírozását biztosí-
tó pénzügyi forrás elnyerésére. 

– Örömmel mondhatom, 
a pályázaton nyertünk, 
melynek eredményeként 
megkezdődhet a nagy for-
galmat áteresztő közleke-
dési csomópont átalakítá-
sa. Május 13-án átadtuk a 
munkaterületet a kivitele-
zőnek, így napokon belül 
megkezdődnek a munká-
latok – mondta a városve-
zető.

A munkálatok idejének 
nagy részében megmarad a 
kétirányú forgalom, ám az 
aszfaltozáskor félpályás út-
lezárással kell számolniuk 
a közlekedőknek. 

Mint megtudtuk, a jelző-
lámpás csomópontnál a Fő 
út Béke úti csatlakozásánál 
minimális szegély korrek-

ciót hajtanak végre a kis-
ívű jobbra – Vác felé - hala-
dás optimalizálása érdeké-
ben. A Béke utca felől a bal-
ra kanyarodó és egyenes 
irányba közlekedők részére 
egy forgalmi sávot építenek 
ki, míg a jobbra kanyarodó 
irány külön forgalmi sávba 
kerül.

A Nap utcai ágon – a Du-
na-parti irányból - minimá-
lis útszélesítésre kerül sor 
az Iskola utcától a Fő útig. 
Ez a szakasz teljes széles-
ségben új burkolatot kap. A 
Nap utcai ágban kialakítás-
ra kerül egy balra kanyaro-
dó forgalmi sáv (Vác felé), a 
jobbra kanyarodó és egye-
nes irány egy forgalmi sáv-
ba kerül. A fenti forgalom-

technikai átalakításnak 
megfelelően kerül módosí-
tásra a jelzőlámpás forga-
lomirányítás.

Dióssi Csaba polgármes-
ter elmondta azt is, hogy 
a csomópontban a Magyar 
Közút álláspontja szerint 
nem kivitelezhető a körfor-
galmi megoldás. A forga-
lom gyorsítása érdekében 
a fenti megoldás valósul 
meg, melynek köszönhető-
en - a tervező előzetes szá-
mításai szerint - 42 %-kal 
növekszik a csomópont át-
eresztő képessége. A mun-
kálatok várható befejezési 
ideje 2014. május 31-e, ad-
dig is a közlekedők türel-
mét kérik. 

A szerK.

A KDNP-s politikus ha-
tározott meggyőződé-
se, hogy csak az eu-

rópai politikai színtéren je-
lentős arányban jelenlévő 
néppárti és szocialista párt-
családhoz tartozó jelöltek-
re érdemes szavazni, mert 
csak ők tudják érdemben 
képviselni hazánkat az Eu-
rópa Parlamentben. „Frak-
ción kívüli vagy kis frakció-
hoz tartozó pártokra nem ér-
demes szavazatokat veszte-
getni, mert az ország számá-
ra semmiféle haszonnal nem 
jár” – húzta alá Surján Lász-
ló, aki szerint az a legizgal-
masabb kérdés, hogy lesz-e 
egy olyan erős csapat, amely 

a különböző támadásokat 
egyrészt védeni tudja, más-
részt a tényleges érdekeket 
érvényesíteni tudja. „Az ér-
dekvédelem és az érdekérvé-
nyesítés a meghatározó, me-
lyek sikeres megvalósításá-
hoz erős nemzeti delegációra 
van szükség” – hangoztatta a 
KDNP-s politikus.

Surján László, az álta-
la megjelölt „hídon áthalad-
va” széles körű tájékozta-
tást adott a Charta XXI Moz-
galom céljairól, melynek ő a 
szülőatyja, ám a szervező és 
tájékoztató tevékenységben 
már számosan vállalnak fel-
adatot. Mint hangsúlyozta, 
a charta legfontosabb üze-
nete, hogy a Trianon okozta 
sebeket begyógyítsa, a trau-
mát feldolgozva Magyaror-
szág és a szomszédos orszá-
gok népei ráébredjenek arra, 
hogy csak egymással össze-
fogva tudják gazdasági ér-
dekeiket eredményesen kép-
viselni az Európai Unióban. 
- Akkor leszünk sikeresek, 
ha a mindennapi életet jel-
lemző, jó szomszédi viszony-
ban élő két nemzethez tar-
tozó családok az állampol-
gár, a nemzet szintjén is felül 

tudnak emelkedni a trianoni 
trauma hatásain – jelentette 
ki az Európai Parlament al-
elnöke, akinek gondolatai a 
határon innen élők számára 
is sokatmondó: „A nemzetek 
közti megbékélés nem csak 
a körülöttünk élő népeknek, 
hanem az élők számára is 
alapvető érdek”

Surján László a sajtótájé-
koztatón – melyet követő-
en előadást tartott a témá-
ban a KDNP városi szerve-
zete meghívására – nyoma-
tékosította: céljuk, hogy a 
Kárpát-medencében élők 
valamennyien szabadon él-
hessenek emberi jogaikkal, 
használhassák anyanyelvü-
ket, fejleszthessék kultúrá-
jukat anélkül, hogy ezért el 
kelljen hagyni szülőföldjü-
ket. De ez csak a térségben 
élők közös akaratából való-
sulhatnak meg – tette hozzá 
az európai parlamenti poli-
tizálástól visszavonuló Sur-
ján László, aki bejelentette 
azt is, hogy napjainkban öt-
ezer tagja van a mozgalom-
nak, melyhez egyre többen 
csatlakoznak. 

(B. szentmártoni)

A május 25-i európai 
parlamenti választá-
sok tétje, hogy lesz-e 

Európában is erős érdekkép-
viseletünk. Meg tudjuk e vé-
deni az elmúlt négy évben el-
ért eredményeinket – emel-
te ki a rendezvényen Rétvá-
ri Bence a Közigazgatási és 
Igazságügyi minisztérium 
parlamenti államtitkára. A 
lakossági fórumon a politi-
kusok megköszönték az áp-
rilis 6-i országgyűlési válasz-
táson mutatott példa értékű 
kiállást, amely szavaik sze-
rint történelmi győzelemhez 
vezetett. 

Nagyon fontos a május 25-i 
európai parlamenti válasz-
tás, hiszen minél több képvi-
selőt tudunk Brüsszelbe kül-
deni, annál hatékonyabban 
tudjuk Magyarország érde-
keit képviselni az Unióban. 
Nagy munka áll mögöttünk, 
hatalmas eredményeket ér-
tünk el, az ország ellen inté-
zett folyamatos támadások 
ellenére is. Folytatni szeret-
nénk a megkezdett munkát, 
de ehhez szükség van arra 

is, hogy a Fidesz-KDNP mi-
nél több képviselőt küldhes-
sen az Unióba- mondta Rét-
vári Bence államtitkár. 

A fórum másik előadója, 
Hölvényi György 2003 ele-
jétől 2012 nyaráig dolgozott 
Brüsszelben, közelről követ-
te az ország csatlakozását, 
majd helykeresését. Az ál-
lamtitkár felidézte a baloldal 
támadásait is, melyet egye-
dülálló sajátosságnak neve-
zett. Más ország esetében el-

képzelhetetlen lett volna az, 
amit a magyar baloldal mű-
velt – jegyezte meg. Ha Eu-
rópában valaki nem tudja a 
saját érveit megfelelő mó-
don megfelelő erővel elmon-
dani, akkor azt elhallgattat-
ják. Ha valaki képtelen arra, 
hogy saját véleménye legyen, 
az helyből megbukott. Egy 
ország nemzeti érdek nélkül 
nem létezhet – szögezte le az 
államtitkár.

DáViD szonjA

"Komoly mennyiségű EP ajánlást gyűjtött 
össze az Együtt-PM váci csoportja. Csak Vác-
ról több mint 500 ajánlást kaptunk. Elmond-
ható, hogy az Együtt-PM politikája iránt tér-
ségünkben egyre nagyobb az érdeklődés." 
– írta szerkesztőségünkhöz eljuttatott köz-
leményében Juhász Béla, az Együtt-PM vá-
lasztókerületi elnöke. 

Fidesz, illetve Orbán Viktor új ellenzéké-
nek magalkotását tűzte ki célul az Együtt-
PM – olvasható Juhász Béla közleményében, 
aki szerint a május végi európai parlamenti 
választás választ ad arra a kérdés is, hogy az 
önállóan induló pártok milyen mértékben él-
vezik a választók bizalmát, mivel az április 
6-i választáson együtt nem tudták leváltani 
a Fideszt.

A magyar érdekek hatékonyabb és átlátha-
tóbb képviseletét ígéri megválasztása esetén 
az Együtt-PM – fogalmazott a választókerü-
leti elnök. 

Krause István, a DK váci elnöke tájékozta-
tása szerint Gyurcsány Ferenc, május 16-án 

délután öt órakor tart(ott) fórumot a város-
ban. 

A Demokratikus Koalíció – a párt honlap-
ján megjelent írás szerint - a magyar politi-
kai közösségek közül leginkább elkötelezett 
a közös Európa iránt, olyan párt, amely nem 
fél attól, hogy a németekkel, osztrákokkal, 
franciákkal együtt megalakítson egy közös 
új államot, az Európai Egyesült Államokat - 
jelentette ki a szervezet elnöke Egerben tar-
tott lakossági fórumán.

Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, hogy 
pártja nem fél az együttműködéstől, nem el-
lenfelet, hanem együttműködő partnereket 
lát az Európai Unió többi nemzetében.

Hozzátette: hazafiként, baloldaliként euró-
painak vallják magukat, osztozni akarnak az 
európai szabadságban. "Nem Záhony, hanem 
Hegyeshalom felé akarunk elindulni" - mond-
ta a politikus.

A szerK.

Surján László múlt heti váci sajtótájékoztatóján két jelentős témakört érin-
tett, melyek között – mint ő fogalmazott – egy összekötő híd feszül. A má-
jus 25-i európai parlamenti választással összefüggésben kiemelte, hogy 
Magyarország 21 mandátumot tölthet be, melyeket mérsékelt szavazási 
részvétel mellett is elfoglalhatnak képviselőink, mivel egyfordulós a vok-
solás, és nincs érvényességi küszöb. 

Az elmúlt négy évben megmutattuk, hogyan kell kiállni a magyar emberek 
érdekeiért Brüsszelben, s ma már Európa partnerként tekint ránk – hang-
súlyozta Tuzson Bence a Fidesz országgyűlési képviselője köszöntőjében, 
a Fidesz-KDNP Dunakeszin tartott lakossági fórumán.  

Az európai parlamenti választáson induló pártok régiónkban is nagyobb kampány 
„üzemmódba” kapcsoltak, mint az a fenti tudósításainkból is kiderül. A kormánypárt-
ok képviselőihez hasonlóan az ellenzéki pártok vezető politikusai is igyekeznek meg-
nyerni az állampolgárokat, hogy a május 25-i választáson őket támogassák voksaik-
kal. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt EP-listavezetője és Já-
vor Benedek, az Együtt-PM EP-listavezetője két külön fórumon, de mindketten, május 
16-án kora este – lapunk nyomdába adásával egy időben – a váci Madách Imre Műve-
lődési Központban találkoztak választóikkal.

EP választás
Surján László: Erős nemzeti 

delegációra van szükség

Tiszteletet 
a Magyaroknak  

Gyurcsány és Jávor pénteken 
Vácott kampányolt

A fórum résztvevői:
Dióssi Csaba, dr. Tuzson Bence, 
Hölvényi György és dr. Rétvári Bence
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Vác legújabb turisztikai attrakciója:

Az őszi önkormányzati vá-
lasztásokra való felké-
szülés jegyében a jelenle-

gi jobboldali városvezetést bírá-
ló nyomtatványokat juttat majd 
el a váci háztatásokba az MSZP 
- adta hírül az ESTV. A képvise-
lő-testületi döntések következ-
ményeként beszélt a szocialista 
frakcióvezető az egyszerűsített 
deákvári körforgalomról, amely 
szerintük hibás konstrukció, 
ezért annak felszámolását kez-
deményezik. Mint kiderült: a 
beérkező lakossági észrevéte-
lek alapján, a városrész másik 
képviselőjével, a Pro Urbe frak-
ció tagjával, Katonáné Doman 
Erikával kidolgoztak egy terve-
zetet, miszerint a jelenlegi meg-

oldás helyett lassító bordák le-
fektetésével késztetnék az au-
tósokat a figyelmesebb közleke-
désre. 

A szocialisták továbbá azt is 
kezdeményeznék, hogy a helyi 
buszjáratok menetrendjének, il-
letve útvonalainak átalakítását 
csak kísérleti jelleggel vezessék 
be június 1-től, a mostani ver-
zió elfogadása ugyanis szerintük 
véglegesítené a szolgáltatás szín-
vonalának csökkenését

Dr. Bóth János szerint a tervet 
csak kísérletnek lehet elfogadni, 
mivel a VOLÁN által kidolgozott 
25%-os teljesítmény csökkenés  
komoly gondokat okozhat a szol-
gáltatás minőségében, s ráadá-
sul felgyorsíthatja a sejcei terü-

let leszakadását. A politikus úgy 
véli, hogy a forgalom – közel 70 
helyközi járatra való átterelése - 
zsúfoltságot, vagy tájékozódási 
zavarokat okozhat. 

- Tudomásul véve, hogy anya-
gi gondokat oldana meg, mi azért 
nem támogattuk ezt az előter-
jesztést, mert egy komoly, több 
ezres felmérés volt a jelenlegi 
közlekedéssel foglalkozó Euró-
pai Unió projektkapcsán a ház-
tartások vonatkozásában. És ez 
az előterjesztés nem erre épült, 
hanem a Volánbusz javaslatára, 
amibe ugye kilóg a ló lába. Ha 
itt, ezen rendszer alapján lesz a 
közbeszerzés meghirdetve, ak-
kor csak a Volánbusz nyerhet – 
fogalmazott dr. Bóth János.

Egy előző napi sajtótájé-
koztató és egy szórólap 
alapján megállapította: 

a gyűlöletkampány folytatódik. 
Az alpolgármester emlékezte-
tett rá: „Az elmúlt négyéves gyű-
löletpolitika oda vezetett, hogy 
az MSZP mind a harminc sza-
vazókörben, Vácott vereséget 
szenvedett az április 6-i válasz-
táson.” A szórólap stílusát meg-
szokottnak, ocsmánynak és sze-
mélyeskedőnek jellemezte. Pető 
Tibor a következtetések levoná-
sát rábízta a polgárokra.

Külön kitért viszont egy 

pontjára, amelyben a Szérűs-
kertbe tervezett egyetemvá-
rosi projektet „szárnyai alá vet-
te dr. Bóth János". Erről az al-
polgármester elmondta, hogy a 
több mint ötmilliárdos elképze-
lést egy 500 000 Ft törzstőké-
vel rendelkező, Nicosiában be-
jegyzett, "off-shore gyanús" cég 
kívánta megvalósítani. Az elő-
ző váci polgármester két ciklus 
alatti tevékenysége alapján azt 
is kijelentette Pető Tibor, hogy 
dr. Bóth János „az off-shore 
gyanús cégek és a befejezetlen 
beruházások polgármestere” 

volt. Konkrétumként a mély-
garázs és a kórházi gyógyszer-
tár beruházást említette - mint 
ahol fellelhető a külföldi szál 
és a minimális törzstőkével 
rendelkező cég. Végül kiemel-
te: a torzóként álló „Vác-Pláza" 
épületéhez kapcsolódó beru-
házás esetében „dr. Bóth Já-
nos és Ferjancsics László volt 
az, aki ezt teljes mellszélesség-
gel támogatta.” Ugyanakkor az 
alpolgármester hangsúlyozta: 
még ellenzékiként Fördős Atti-
la több alkalommal támadta az 
említett projektet. 

„Pető Tibor rosszul emlékszik a 
Vác Plázaként elhíresült beru-
házás múltjára. De miért is em-
lékezne jól, miért is foglalkozott 
volna akkor politikával, amikor 
még más megélhetése lehetett!?

Ha utána nézett volna, akkor 
tudná, hogy az építkezés idején 

konzervatív döntéshozó több-
ség volt a városházán, közülük 
ma többen városvezetők, vagy 
Pető Tibor pártjának potentát-
jai. Javasolom Pető alpolgármes-
ter úrnak, hogy a múltba réve-
dés helyett például a számláinak 
időben való kifizetésével foglal-

kozzon. Esetleg a Vác Pláza jele-
nével és jövőjével is törődhetne, 
ugyanis úgy tűnik: ebben az ügy-
ben sem tett semmi hasznosat a 
város számára.”

Az összeállítást 
szerKesztette: 

Vetési imre

„Valóban akkoriban éppen a sydney-i olimpiára ké-
szültem, de amúgy sem emlékből, hanem jegyző-
könyvekből dolgozom, és akkor Ferjancsics Lász-
ló a Sport Bizottság elnökeként támogatta a Pláza 
építését.
Azt pedig, hogy konzervatív többséget éppen 

Ferjancsics László említi, meglehetősen bizarr, hi-
szen ő maga is 1998-ban FIDESZ színeiben jutott a 
testületbe, de a négy esztendő alatt munkájával az 
MSZP-t, elsősorban Bóth Jánost segítette.
Lezártnak tekintem az ügyet, mert Ferjancsics 
Lászlóval ellentétben nekem feladataim vannak.”

A gyönyörű belvároson kívül 
is számos látnivalót érde-

mes felkeresni az I. István kirá-
lyunknak is nyughelyet adó tör-
ténelmi városban, ami bizony 
nem kis fáradtsággal jár, de ez 
tegnaptól már a múlté, hiszen az 
önkormányzat és a tatai székhe-
lyű Evergreen Kft. együttműkö-
désének köszönhetően elindult 
a városnéző gumikerekes kisvo-
nat.    

Az új szolgáltatás beindítá-
sa szervesen illeszkedik abba 
a koncepcióba, amely alapján 
fejleszti a város idegenforgal-
mi vonzerejét az önkormányzat 
– mondta Fördős Attila polgár-
mester a Városházán május 15-
én tartott sajtótájékoztatón. A 
főtérről induló kisvonaton utazó 
felnőttek és gyermekek kulturált 
módon ismerhetik meg Vác ne-

vezetességeit, történelmét, épí-
tészeti remekeit, egyházi és köz-
intézményeit, hősi emlékműve-
it, a város gyönyörű Duna-part-
ját – hangoztatta a polgármester, 
aki kitért arra is, hogy a rendőr-
kapitánysággal együttműködve 
segíthetik a diákok közlekedé-
si ismereteinek bővítését is. – Jó 
szívvel ajánlom az új szolgálta-
tás igénybe vételét a váci polgá-
rok mellett a hozzánk ellátogató 
turistáknak, a környező telepü-
lések lakóinak, akik reményeink 
szerint a városnéző kisvonatról 
szemlélődve Vác újabb „arcát” is 
felfedezik, amely maradandó él-
ménnyel ajándékozza meg őket 
– mondta Fördős Attila polgár-
mester.

Zink Ferenc ügyvezető igaz-
gató bemutatkozásként arról be-
szélt, hogy a másfél évtizede mű-

ködő szolgáltatást Esztergom, 
Győr, Eger és még további tizen-
három város polgárai vehetik 
igénybe. – Vác Magyarország kin-
csestára, idegenforgalmi vonze-
reje és ismertsége az utóbbi idő-
ben intenzíven fejlődik, ami a mi 
szolgáltatásunk számára is izgal-
mas kihívást jelent – indokolta a 
kisvonat váci beindítását, amely 
naponta 10 órától – óránként – 
indul a Március 15. térről. A vá-
ros sín nélküli „szerelvényén” 45 
felnőtt vagy 60 gyermek utazhat 
egyszerre kényelmesen. A szol-

gáltatás díja az „ismerkedés” idő-
szakában 500 forint, később 800 
forint lesz, ám a 3 év alatti gyer-
mekek díjmentesen utazhatnak 
Vác legújabb látványosságán, 
melyen pár héten belül idegenve-
zető ismerteti a látnivalókat.

A sajtótájékoztatót követően - 
a zuhogó eső ellenére – a zsúfolt 
kisvonat elindult első városné-
ző útjára, melyen az utasoknak 
Cservenák Péter helytörténész 
mesélt Vác nevezetességeiről.

Vetési imre

Az európai parlamenti kampány mellett az önkormányzati választásokra 
is szóróanyagokkal készül az MSZP váci szervezete - jelentette be dr. Bóth 
János, a párt helyi elnöke. Az önkormányzati képviselő-testület balolda-
li frakcióvezetője május 12-én tartott sajtótájékoztatóján arról is beszélt, 
hogy megszüntetnék a nemrég kialakított deákvári körforgalmat, mert az 
ellen többen kifogást emeltek. Dr. Bóth János egyúttal kritikát fogalma-
zott meg az új buszmenetrenddel kapcsolatban is, melyet a városban ter-
veznek bevezetni.  

A május 13-i városvezetői sajtótájékoztató keretében reagált Pető Tibor 
alpolgármester, a Fidesz váci elnöke dr. Bóth János előző nap elhangzott 
kijelentéseire, és a szocialisták által megjelentetett szórólap tartalmára. 
Pető Tibor szerint „a torz látásmódú MSZP-frakcióvezető" - szavai szerint 
- nem veszi észre a sikereket és folytatja az elmúlt négyéves politikájába 
beleillő lejárató kampányát. 

A fenti írás már kedd óta olvasható a váci önkormányzat hivatalos honlap-
ján, melyet lapunk is átvett, s ezért Ferjancsics László az alábbi reagálás 
közlését kérte szerkesztőségünktől:Ferjancsics László reagálására az alábbi reagálás közlését kérte szerkesz-

tőségünktől:

Az országhatáron túl is mind nagyobb népszerűség-
nek örvendő Vác újabb idegenforgalmi attrakció-
val lepte meg a nyári turista idény kezdetén a kö-
zel ezeréves, történelmében és épített „kincseiben” 
egyaránt rendkívül gazdag városba ellátogató ven-
dégeket és a település polgárait. 

MSZP sajtótájékoztató: 
Vétóznák a deákvári 

körforgalmat

Pető Tibor: 
Megbukott az MSZP 
gyűlöletpolitikája

Ferjancsics szerint 
rosszul emlékszik Pető

Pető Tibor alpolgármester reagálása

Városnézés gumikerekes kisvonattal
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A személyre szabott szó-
rakozás ma már egy-
általán nem számít el-

érhetetlen álomnak. Legyen 
szó akár tévénézésről, zene-
hallgatásról, játékokról vagy 
olvasásról, egyre több helyen 
mi magunk dönthetünk an-
nak megfelelően, hogy mikor 
és éppen mire vágyunk. Az 
Invitel tévé-, internet- és te-
lefonszolgáltatásaival a lehe-
tőségek széles tárháza költö-
zik otthonunkba, a filmektől 
és sporteseményektől kezd-
ve a zenén, híreken és infor-
mációkon, utazáson és vásár-
láson át egészen a rokonok-
kal, barátokkal való kapcso-
lattartásig. Már csak rajtunk 
múlik, mivel kívánunk élni, 
és mikor.

A digitális tévészolgálta-
tás lehetővé teszi, hogy töb-
bé már ne kelljen alkalmaz-
kodni a tévéműsorokhoz, hi-
szen bármikor rögzíthet-
jük vagy megállíthatjuk az 
adást, így soha nem mara-
dunk le semmiről. A temati-
kus minicsatornákkal test-
re szabható széles tévécsa-
torna-kínálatban minden-
ki megtalálja az érdeklődé-
sének megfelelőt, legyen szó 
gyerekekről, felnőttekről 
vagy egy-egy téma szerelme-

seiről. A szélessávú internet-
hozzáféréssel pedig minden 
információ egyetlen kattin-
tásnyi közelségbe kerül, mi-
közben a böngészést az egyik 
legismertebb gyártó vírusir-
tó szoftvere teszi még bizton-
ságosabbá.

Ezekkel az egyénileg vá-
lasztható és kombinálható le-
hetőségekkel új távlatok nyíl-
nak meg előttünk – pontosan 
akkor és úgy, amikor és aho-
gyan azt mi szeretnénk.

Egész nyáron át tartó feltöltődés 
a megújult Invilág csomagokkal
Az Invitellel az otthoni szórakozás mellett most még a nyara-
lásra is félretehetünk. 

A jelenlegi akcióban az új lakossági ügyfelek számára az 
első négy hónapban mindössze bruttó 1288 forintos havi díjért 
érhető el bármely megújult Invilág csomag, 24 hónapos, hatá-
rozott idejű szerződéskötéssel. 

A tévé-, internet- és telefonszolgáltatást tartalmazó cso-
magok különböző kombinációkban érhetők el, amelyek közül 
a számunkra ideálisat akár a kanapén ülve is megrendelhet-
jük az 1288-as Invitel Infóvonalat tárcsázva vagy épp a mobil-
készülékekre is optimalizált weboldalon keresztül.

Személyes ügyintézés:
Invitel Pont: 
Vác, Széchenyi u. 34., 
tel.: +36 27 303 344

Invitel Nap: 
Fót, Szent Benedek park 69. 
(Műszaki Központ)
Nyitva tartás: 
csütörtök: 10.00 és 18.00 
óra között
Kapcsolattartó: 
Szentesi Árpád, 
tel.: +36 20 980 0404
További információ: 
a 1288-as Infóvonalon, illet-
ve az 1288.hu weboldalon

Az én házam az én váram. A régi mondás ma is érvényes, sőt most már arra is egyszerűen lehe-
tőségünk nyílik, hogy szélesre tárjuk az ajtót a nagyvilág előtt, és egy pillanat alatt ott teremjen 
a nappalinkban bármi, amire csak vágyunk – természetesen csak átvitt értelemben. Az viszont 
tény, hogy az internet fejlődése, az intelligens tévészolgáltatások terjedése, valamint az egyé-
ni ügyféligényekre is figyelmet fordító szolgáltatók teret nyitottak a bőséges választéknak és a 
saját elvárásokhoz alkalmazkodó kínálatnak. 

A nagyvilág a nappalinkban
Digitális élmények, testre szabva

GÖD KÉTHEKTÁROS DUNA-PARTI 
INGATLANT KAPOTT AZ ÁLLAMTÓL

Kétszeresen ünnepeltek vasárnap a gödiek, akiknek képviseletében Markó József polgármester és dr. Szinay József címzetes főjegyző ezen a napon ve-
hette át dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselőtől azt a jelképes kulcsot, amely azt szimbolizálta, hogy a kormány díjmentesen Göd tulajdonába adta 
a két hektáron elterülő Duna-part Nyaralóházak ingatlant. 

– Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy 
egy régebbi történet végére az én 
segítségemmel tehettünk pontot. 
Amikor a térség területi fejleszté-
si biztosa lettem – akkor még nem 
voltam országgyűlési képviselő – 
az egyik legfontosabb feladatom-
nak azt tekintettem, hogy Göd 
megkaphassa ezt a területet az 
államtól. Noha az önkormányzat 
régóta használhatta, de mindany-
nyian tudjuk, hogy igazán jó gaz-
da akkor lehet a város, ha övé az 
ingatlan. Így tudja igazán a gödiek 
szolgálatába állítani. Ezért min-
dent megtettem, hogy ez a gyönyö-
rű és értékes ingatlan az önkor-
mányzat birtokába kerülhessen. 
Markó József polgármester úrral 
és az önkormányzattal együttmű-
ködve sikerült elérni, hogy az ál-
lam képviselői aláírták a díjmen-
tes tulajdonba adásról szóló szer-
ződést. Örömmel nyújtottam át 
ma – ha jelképesen is – az ingat-
lan kulcsát – nyilatkozta lapunk-
nak dr. Tuzson Bence országgyű-
lési képviselő, a Madarak és fák 
napja ünnepségen. 

Markó József polgármester ért-
hető örömmel vette át a kéthektá-
ros ingatlan kulcsát. A város első 
embere nagyra értékeli az állam 
gesztusát, melynek köszönhetően 
jelentősen megnőtt a város zöld-
felülete.   

– Gödön szinte az összes föld 
magánkézben van, csak az intéz-
ményi területek vannak városi 
tulajdonban. Közösségi célok-
ra hasznosítható zöldterület nem 
igen volt Gödön, hiszen itt a Du-
na-parton, az egykori BM üdülő 
területe is magántulajdonban volt 
a II. világháborúig – tájékoztatott 
Markó József. Az ezredfordulóig 
a Belügyminisztériumé volt az in-
gatlan, melyen nyaralók és tábo-
rozók fogadására alkalmas kom-
fortos faházak mellett közössé-
gi rendezvényeknek otthont adó 
épületek találhatók. 

– Az objektumot kétezerben vet-
tük át üzemeltetésre a BM-től, de 
nem tudtunk az elvárható igények 
szerint költeni fenntartására, ál-
lagmegóvására. De ebben az is 
szerepet játszott, hogy nem a vá-

rosé volt a terület – folytatta a 
polgármester. 

– Megvenni nem tudtuk, na-
gyon drágán hirdette meg az ál-
lam. Szerettük volna díjmentesen 
megszerezni, de a 2002-t követő 
kormányok nem voltak nyitottak 

megkeresésünk iránt. Tavaly újra 
kísérletet tettünk, intenzíven dol-
goztunk a siker érdekében, amit 
jelentősen segített, hogy az elő-
készítésbe aktívan bekapcsoló-
dott dr. Tuzson Bence területi 
fejlesztési biztosként. Az ő szak-

mai tanácsai, kapcsolatrendszere 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
2013-ban a kormány úgy döntött: 
díjmentesen Gödnek adja a Du-
na-part Nyaralóházak ingatlant. 
Nagy kincshez jutott Göd, melyet 
a város 15 évig kizárólag a jelenle-
gi funkciója szerint hasznosíthat. 
Meggyőződésünk, hogy egy olyan 
névváltoztatással -, amely magá-
ba foglalja az idegenforgalom és 
szálláshely jellegét – szélesebb 
körben nyílik lehetőségünk pá-
lyázatok benyújtására – vázolta 
fel a várható változást Markó Jó-
zsef, aki kiemelte, hogy Göd jelen-
tős idegenforgalmi, pihenő cent-
rummá válhat kiváló adottságai-
nak köszönhetően, melyek között 
említette a termálfürdőt, a városi 
és a Duna-parti kerékpárutat, ki-
váló közlekedési infrastruktúrá-
ját, a Dunakanyar és a főváros kö-
zelségét.

Most már a gödiek bölcsességén 
múlik, hogyan tudnak sáfárkodni 
a nem mindennapi ajándékkal.

Vetési imre

Lenkei György önkormányzati képviselő, dr. Tuzson Bence országgyű-
lési képviselő, Markó József polgármester, dr. Pintér György alpolgár-
mester és dr. Szinay József címzetes főjegyző
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Üvegből és agyagból formált alkotások

Madarak és fák napja Gödön

Már a Feredi Grafikai Stúdió által készített esztétikus meghívó is előrevetítette, hogy akik ellátogatnak a gödi Hotel Aphrodite Galériájában otthonra talá-
ló GödART Művészeti Műhely – Üvegtárgyak, Agyagszobrok című – kiállításának megnyitójára, azok különleges művészeti élménnyel gazdagodhatnak. 

A borús, esős időjárás sem riasztotta el a gödieket attól, hogy a település közel két évtizedes szép hagyományát ápolva idén is megünnepeljék a Madarak 
és fák napját. Ünnep volt ez a javából, hiszen amellett, hogy sokan személyes jelenlétükkel is kinyilvánították elkötelezettségüket a növény- és állatvilág 
védelme mellett, a város ezen a napon vehette át díjmentesen saját tulajdonba a két hektáron elterülő Duna-part Nyaralóházak ingatlant az államtól.

Hegedűs Erzsébet 
üvegtervező ipar-
művész és Rabie M. 

Hadie keramikusművész 
közös kiállításának meg-
nyitóján dr. Bognár László, 
Göd Város Önkormányzat 
kultúrális bizottságának el-
nöke mondott köszöntőt. 

A május végéig látogat-
ható tárlaton kiállító alko-
tóművészek tevékenységét 
Maczkay Zsaklin művésze-
ti író méltatta, aki megnyitó 
beszédében – többek között 
– így fogalmazott:

„Amikor végignéztem a ki-
állítás anyagát, elsőként egy 
szópár jutott eszembe, mely 
összeköti a két művész al-
kotásait is, annak ellenére, 
hogy más műfajban és el-
térő stíluseszközökkel dol-
goznak. E két kulcsfoga-
lom, a hagyomány és az újí-
tás, mely mindkettejük mű-
vészetének alappillére. Al-
kotói pályájukat a tradíciók, 
illetve az anyag tiszteletén 
alapuló kísérletezés jellem-
zi, mely képes úgy megőriz-
ni a gyökereket, hogy köz-

ben magába építi a folyama-
tos technikai megújhodást. 

Az alkotások egy része – 
funkciójánál fogva is - konk-
rét dizájn, eszközjellegű, 
eszközrendeltetésű munka, 
mint például Hegedűs Er-
zsébet üveg faliórája vagy 
Rabie M. Hadie vázái, ám ki-
fejezőerejük következtében 
még ezek a művek is túlmu-
tatnak az alkalmazott mű-
vészet szűkebb világán, s 
a képzőművészet, a szob-
rászat határmezsgyéje felé 

sodródnak.”  Majd arról be-
szélt, hogy Hegedűs Erzsé-
bet középiskolai és egyete-
mi tanulmányait is kerami-
kus szakon végezte. Csak 
később, immár neves kera-
mikusművészként fordult 
az üvegtervezés felé, autodi-
dakta módon sajátítva el an-
nak mesterségbeli tudását. 
„Az eredendő, keramikus 
véna azonban természetsze-
rűleg megmaradt, s alapve-
tően meghatározta a művész 
üveghez – mint a kerámiától 

kifejezőeszközeiben és meg-
munkálási lehetőségeiben 
egyaránt jelentősen külön-
böző anyaghoz - való hozzá-
állását. Ez a hozzáállás – a 
művész elmondása szerint 
– mindenekelőtt a kísérlete-
zés végtelen szabadságában 
öltött testet.”

Maczkay Zsaklin kiemel-
te, hogy ez a kísérletező sza-
badság érezhető a most kiál-
lításra kerülő, a művész által 
„örömüvegeknek” elnevezett 
üvegképein is, ahol Hegedűs 

Erzsébet ismét „lehetetlen-
re” vállalkozott, aki a meg-
valósítás technikai bravúr-
jai mellett nagyszerűen ér-
vényesíti a színek kifejezőe-
rejét is. 

A művészeti író Rabie M. 
Hadie munkásságát bemu-
tatva elmondta, hogy a kép-
zőművészeti egyetem szili-
káttervező tanszékének ke-
rámia szakán diplomázott, 
majd a vegyipari egyete-
men szilikátkémia-techno-
lógiából szerzett doktorá-

tust. „Rendkívüli mester-
ségbeli tudása az anyagok-
kal: az agyaggal, az üveggel, 
a fémmel, valamint a kü-
lönböző agyag-masszákkal 
való szüntelen kísérletezés-
re készteti, ám mindemel-
lett alkotásai magukban 
hordoznak tradicionális mo-
tívumokat, s valami sajátos, 
régmúltak titkait hordozó 
hangulatot.” – hallhattuk a 
kiállítást megnyitó Maczkay 
Zsaklintól.

V. i.

A Madarak és fák nap-
jának közismert célja, 
hogy különböző meg-

emlékezésekkel, rendezvé-
nyekkel a társadalom, külö-
nösen az ifjúság természet-
védelem iránti elkötelezett-
ségét kialakítsa, elmélyítse. 

Hazánkban ezt a szép prog-
ramot már több mint egy év-
százada rendezik meg, mely-
nek előzménye, hogy 1902-
ben Párizsban egyezmény 
született a hasznos madarak 
védelme érdekében. Chernel 
István ornitológus még eb-
ben az évben megszervezte 
az első Madarak és fák nap-
ját. 

E nemes hagyományt 
ápolva szervezte meg Göd 
Város Önkormányzata és a 
Búzaszem Általános Iskola 
az idei rendezvényt a Duna-
part Nyaralóházak fákkal és 
zöldnövénnyel dúsan pom-
pázó környezetében.

 Az egész napos rendez-
vény bővelkedett a színes 
és vonzó programok soka-
ságában, melyeket a szabad-
téren és a színházteremben 
tekinthettek meg az érdek-
lődők, akik kedvük szerint 
be is kapcsolódhattak azok-
ba. A fiatalabb korosztály 
képviselői különösen élvez-
ték, hogy megsimogathatták 

a kisállatokat, testközelből 
gyönyörködhettek a hatal-
mas testű sólyom szépségé-
ben, miközben „nyitott fülek-
kel” hallgatták Glavanovics 
Tamás színes anekdotákkal 
fűszerezett előadását. Ter-
mészetesen idén is volt ma-

dárodú készítés, sok-sok já-
ték, zöld sarok – környezet-
védelmi ismeretekkel. Élénk 
érdeklődés kísérte a városi 
könyvtár rajzpályázatának 
eredményhirdetését a szín-
padon, melyen sikert arat-
tak a zenés, táncos produk-
ciók, a sportági bemutatók 
is.

Vastaps kísérte dr. Tuzson 

Bence ünnepi köszöntőjét, 
aki egy különleges ajándék-
kal érkezett Gödre. Az ün-
neplők nagy örömére átad-
ta Markó József polgármes-
ternek és dr. Szinay József 
címzetes főjegyzőnek azt a 
jelképes kulcsot, amely az 
államnak köszönhetően im-
már az önkormányzat szá-
mára díjmenetesen megnyi-
totta a kéthektáros Duna-
part Nyaralóházak ingatlan 
kapuját. (Az ingatlan gödi 
tulajdonba adásáról külön 
cikkben írunk e lap hasábja-
in. A szerk.)

A szabadtéri színes for-
gatagban jókedvűen beszél-
gettek a gödiek, akik dél-
ben elfogyaszthatták a hely-
ben készített ízletes gulyást 
és flekkent. A sokadalom-
ban ott volt a nyolcvanadik 
születésnapját aznap ünnep-
lő Nagy Gábor is, aki évtize-
dekig ápolta a város „tüde-
jét”, az alsógödi sportpályát 
körülölelő több hektáros er-
dőt. Ő volt a gödi Madarak 
és fák napja egyik életre hí-
vója.

- Azon a vidéken, ahonnan 
származom már ifjú korom-
ban szép hagyománya volt 
ennek az ünnepnek. Szülő-
földemen, a Hajdúságban ta-
pasztaltakat igyekeztem Gö-
dön kamatoztatni, amikor 
az önkormányzat felkért a 
14 hektáros erdő ápolására, 
gondozására. Emlékszem, 
még a hetvenes években az 
akkori tanács fel akarta par-

cellázni, de nem hagytuk. 
Tanácstagként én is tilta-
koztam ellene. Szerencsére 
sikerült megmenteni a gödi-
ek számára. Hosszú éveken 
keresztül az erdő közepén 
elterülő sportpályán rendez-
tük meg a Madarak és fák 
napját. Az erdő szépségét, 
az „Év fája”, és az „Év ma-
dara” címmel rajpályázaton 
örökítették meg a város két 
iskolájában tanuló diákok 
– mondta lelkesedéssel a 
hangjában Nagy Gábor, aki 
szerint Pest megyében ke-
vés helyen ápolják a gödiek-
hez fogható szeretettel a Ma-
darak és fák napját. 

- Nagyon büszke vagyok 
rá, s arra is, hogy ezen a na-
pon van a születésnapom – 
hangzottak szerényen Nagy 
Gábor bácsi szavai, aki örül 
annak, hogy az elmúlt évti-
zedekben „gyökeret eresz-
tett” Gödön azokhoz a tölgy-

facsemetékhez hasonlóan, 
melyeket egykoron szülő-
városából, Hajdúhadházról 
hoztak. – Ma már gyönyörű 
ligetként a város értékeként 
tartjuk számon őket. Bízom 
benne, hogy az utánunk jövő 
generációk tagjai, akik ma 
itt vannak ezen a nagyszerű 
rendezvényen, azok tovább 
ápolják és gondozzák Göd 
növény és madárvilágát – 
mondta a környezetét, a vá-
rosát megszállottan szerető 
Nagy Gábor. 

Idén az „Év fája” a mezei 
juhar, az „Év madara” pedig 
a túzok, melyeket a többi nö-
vényhez és madárhoz, kisál-
lathoz hasonlóan a Madarak 
és fák napja szellemiségé-
ben a hétköznapokon is fél-
tő gondoskodással óvjuk és 
ápoljunk, mindannyian.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Dr. Bognár László, Maczkay Zsaklin, 
Hegedűs Erzsébet és Rabie M. Hadie

Glavanovics Tamás solymász 
előadását nagy érdeklődés övezte 
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RUHANEMŰ 
JAVÍTÁS

• Nadrág, szoknya, ruha fel-
varrás • Eredeti aljas, kop-
tatós nadrág felvarrása • 

Cipzár csere • Átalakítás • 
Kiengedés, szűkítés • Stop-

polás • Függönyök, söté-
títők, ágyneműk szabása, 

varrása.
Várom Önöket

Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária ház a zöldséges piacnál.)

Tel.: 06-27-304-679
Nyitva: Hétfő, kedd: 

09.00 – 17.00 

Szerda: Szünnap, 

Csütörtök, péntek:  

09.00 – 17.00

Szombat: 09.00 – 12.00

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

F arkas Pál, a dunake-
szi művészeti iskola 
igazgatója, a sorozat 

házigazdája utalt rá, hogy 
az alkotóművészt sokan is-
merik a városban, hiszen 
huszonöt évig itt élt, hosszú 
ideig tanított képzőművésze-
tet a tanintézményben. Azt 
is jelezte, hogy a tárlat, me-
lyet a művész munkáiból állí-
tottak össze, három hétig te-
kinthető meg. 

Hat évesen kezdett rajzol-
ni, amikor a szüleitől erre a 
célra kapott egy füzetet. Te-
hetségére már gyermekkorá-
ban felfigyeltek tanárai. „A 
hivatást, tehetséget már ki-
csi korunkban hordozzuk, 
ott van a szívünkben” fogal-
mazott a művésznő, s ez szólt 
azoknak a fiataloknak is, 
akik jelenleg növendékei az 
iskola képzőművészeti sza-
kának s ott ültek a közönség 
soraiban.

A pécsi Művészeti Szak-
középiskolában érettségi-
zett, majd diplomát a Magyar 
Iparművészeti Főiskola Tex-
til Tanszékének gobelin sza-
kán szerzett. Rendkívül ér-
dekesen beszélt pályakezdé-
séről, hiszen eredetileg gra-
fikusnak készült, s elmond-
ta, hogyan talált rá jelenlegi 
műfajára. 

Külön fejezet művészeté-
ben a szakrális kárpitok ké-
szítése. A kétezres évek ele-
jén kezdett mélyebben ismer-
kedni a vallásokkal. Elindult 
az Istenhez vezető belső úton 
és megfogalmazódott az ek-
koriban keletkezett művei-
nek a szimbolikus üzenete: 
„Mindegy, hogy hol élsz, mi-
lyen Istent imádsz, ez attól 
függ, hova születtél. Jó len-
ne megalkotni egy olyan sző-
nyeget, amelyre minden em-
ber, vallási hovatartozás nél-
kül, le tudjon térdepelni és 
imádkozni tudjon a maga Is-
tenéhez.”

Az alkotóművészet mellett 
a tanítás is életeleme Farkas 
Évának. E munkában arra 
törekszik, hogy tanítványai a 
maguk útját járják, saját gon-
dolataikat egyéni stílusuk-
ban jelenítsék meg, hiszen 
nem vagyunk egyformák és 
a pedagógusnak éppen az a 
feladata, hogy ezt észreve-
gye, segítse.

Kérdésre válaszolva el-
mondta, hogy hat éve Rádra 
költözött, ám már tervezi a 
visszaköltözést Dunakeszi-
re. 

Azt még el kell mondani, 
hogy számos alkotása ta-
lálható közgyűjtemények-
ben, köztük a „Szárnyas 
napkorong” című gobelin-
je Dunakeszi testvérvárosa, 
Casalgrande Városházáját 

díszíti. „A szövés dimenzói” 
című tértextilje és az Év-
szakok I-IV gobelinek pedig 
az Iparművészeti Múzeum-
ban tekinthető meg.

KAtonA m. istVán

A szerző FelVételei

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola Találkozások című, népszerű sorozatának április 28-án Farkas Éva Biennálé-díjas 
gobelinművész volt a vendége. A program hangulatos bevezetőjeként Badruddin Panna Fatima, Szkubán Judit tehet-
séges tanítványa J. S. Bach É-dúr szvitjéből adta elő zongorán az Allemande és Courante tételeket.

Találkozás Farkas Éva 
gobelinművésszel
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A középiskola csapa-
ta a tavalyi országos 
futsal diákolimpia 300 

együttese közül legjobbként 
kvalifikálta magát az idei is-
kolai futsal világbajnokság-
ra. A váci gimnázium diák-
jai Szardínia szigetén ta-
vasszal a 13. helyen zártak. 
"Szardínián 21 ország csapa-
ta lépett pályára. Csapatunk 
a hét mérkőzéséből négyet 
megnyert, így a 13. helyen 
végzett. Győztek a brazilok, 
második Irán, harmadik Tö-
rökország lett. A csapat tag-
jai Antus Dominik, Biczó-
Kovács Ákos, Daróczi Ba-
lázs, Dian András, Holczer 
Benedek, Hosszú Levente, 
Mészáros Krisztián, Nagy 
Gábor, Péter Alex, Sipos 
Gábor, Tóth Barna Tamás 
és Tóth Tamás volt" – mond-
ta Wagner Bálint felkészítő 
tanár. 

A Sportiskolák Országos 
Szövetsége idén ötödik al-
kalommal ismerte el az elő-

ző esztendőben legjobban 
teljesítő sportiskolákat és a 
sportiskolás sportolókat. A 
pályázatok alapján  4 kategó-
riában 20 intézmény, továb-
bá 12 sportág legeredménye-
sebb versenyzőit jutalmaz-
ták. A kajakos fiúk közül a 

Madách Gimnázium diákja, 
Petró Ádám (edzője: Babella 
László) kapta az országos 
elismerést. Az eseményen 
díjat adott át többek közt 
Szabó Bence MOB-főtitkár, 
Fábián László sportigazga-
tó, Kiss Norbert államtitkár, 

Tóth József, a MOB utánpót-
lásosztályának vezetője és 
Kovács Géza, a szövetség el-
nöke.

„A leány kézilabda V. kor-
csoportos diákolimpián 
ezüstérmesek lettünk. Rá-
adásként a leány labdarúgó 
diákolimpia országos dön-
tőjébe is bejutottunk. Tanul-
mányi versenyeken is sikere-
sek tanulóink. Az Országos 
Középiskolai Tanulmányi 
Versenyen a francia nyelvi 
II. kategóriában Csizmadia 
Kinga a tavalyi második he-
lyezése után, idén első lett” 
– tette hozzá Horváth Edit 
igazgató.

Az oktatási intézmény tag-
ja a Magyar Olimpiai Bizott-
ság Sportiskolai program-
jának, a köznevelési típusú 
sportiskola vezetői a közel-
múltban sikeres konzultá-
ciót folytattak a MOB prog-
ramvezetőjével, Lehmann 
Lászlóval. 

VAsVári Ferenc

A május 24-25-i hétvé-
gén látványos lovas-
versenyek színhelye 

lesz a Szálender Lovastanya. 
A mellett, hogy a koráb-
bi évekhez hasonlóan az 
alsógödi „farmon” rendezik 
a western szakág kupasoro-
zatának első fordulóját, idén 
a viadalhoz társulva egy má-
sik érdekes programra is sor 
kerül, a lovas tájékozódási 
versenyre. Amíg a western-
lovasok amolyan cowboyok 
formájában ülnek nyeregbe, 
addíg a parancsőrtiszti szol-
gálat hagyományőrzői huszár 
egyenruhában teljesítik a rá-
juk váró feladatokat – utóbbi-
ak az első versenynapon mér-
kőznek, terepen. A két főszer-
vező, Pető Zoltán házigazda 
és Katona Sándor a verseny-
zők mellett a lovassport iránt 
érdeklődőket, családokat is 
várja a látványos, izgalmas 
programokra. 

V. F.

Jelentős sikereket értek el a közelmúltban a Váci Madách Imre Gimnázium diákjai, akik a tanulmányi versenyek mel-
lett a sportban is kimagaslóan teljesítenek.

Futsal-vb után – sportban és tanulmányokban is 
sikeres a Váci Madách Gimnázium

Másnap 14 órától már a galoppversenyek rajongói is élvezhetik 
a nem mindennapos futamokat, melyekre fogadni is lehet. 

Klasszis teljesítmények síkon és ugráson, különleges piknik 
hangulat, egyedülálló élmény az egész családnak.

Dunakeszi-Alagi Lovasfesz-tivál - "Vissza a természetbe!"
A belépés díjtalan. 

Az alagi Lóversenypályán 2014. május 24-25. rendezik 
meg a nemzetközi military terepversenyt. A program 
szombaton 11 órakor indul. 

II. Dunakeszi-Alagi 
Lovasfesztivál

Huszárok, 
cowboyok – 

lovasversenyek 
május végén, 

Gödön

A futsal VB-n szerepelt csapat


