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MINDEN KÉSZEN ÁLL AZ ÉVKEZDETRE 
A DUNAKESZI TANKERÜLETBEN

Szent István napi 
ünnepi összeállításunk

Idős Manfred Zollner 
részesült Vác Város 

Polgármester Díjában

„Politikai 
orvgyilkosok” Fóton?

Városhoz méltó főtér 
épül Dunakeszin

2-4. oldal

Összeállításunk a 2-4. oldalon

Beszámolónk az 5. oldalon

Összeállításunk a 6. oldalon

Tudósításunk a 6. oldalon

Megkezdődött 
az önkormányzati 

választás kampánya

Kiemelt szerep vár az egészséges életmódra nevelésre

Pár nap ugyan még hátra van a nyári szünetből a diákok számára, ám a pedagógusok már javában készülnek a jövő 
héten induló tanév feladataira. Mindezt nyugodtan tehetik, ugyanis az elmúlt hónapokban a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KLIK) Dunakeszi Tankerülete mindent megtett annak érdekében, hogy valamennyi oktatási intéz-
ményében a lehető legjobb körülmények várják a tanárokat és a diákokat. Eich László, a Dunakeszi Tankerület veze-
tője lapunknak elmondta, idén kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés. 

Úgy tűnik, talán az utóbbi 
évek legnyugodtabb tan-
évkezdésére kerülhet sor 

a jövő héten a régióban. A Duna-
keszi Tankerület mind a 15 tan-
intézete készen áll a 2014/2015-
ös tanév kihívásaira. Amint azt 
Eich Lászlótól, a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ (KLIK) 
Dunakeszi Tankerületének ve-
zetőjétől megtudtuk, jelentősen 
megnő a száma az induló osztá-
lyoknak, így az egyik legfontosabb 
feladatuk az volt, hogy a nyugodt 
szakmai munka elvégzése érdeké-
ben biztosítsák a megfelelő számú 
státuszokat a tankerületben.

„Nem kevesebb, mint 9 ezer 
diák kezdi meg a tanévet a tan-
kerületünkben, akiket 800 kine-

vezett pedagógus fog tanítani.  
A nyáron 35 új pedagógust, 17 ok-
tató-nevelő munkát segítőt és hat 
iskolapszichológust vettünk állo-
mányba, így a személyi feltételek 
adva vannak a kiemelkedő mun-
kához. A diákok létszáma Duna-
keszin és Gödön emelkedett látvá-
nyosan, míg Fóton a magán-, és 
az egyházi iskolák jelenléte miatt 
nem annyira. Dunakeszin példá-
ul a júniusban kiment nyolc osz-
tály helyett 17 kezdi meg a tan-
évet, míg Gödön az osztályok szá-
ma ugyan nem változott, viszont 
a gyerekszám nőtt, így több osz-
tályban magasabb lesz a létszám, 
mint a törvényileg maximált 27 
fő” – fogalmazott Eich László.
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GAZDAG PROGRAM A NEMZETI ÜNNEPEN
A művelődési házban kezdő-
dött, aztán - miután kiderült az 
idő - a főtéren folytatódott Vá-
cott a város augusztus 20-ai 
ünnepsége.

- Szent István napja a legjelentő-
sebb nemzeti ünnepünk, bár a múlt 
században volt egy időszak, ami-
kor az akkori hatalom igyekezett 
elhomályosítani a lényeget, az ál-
lamalapító méltatása elé helyezve a 
kommunista alkotmányt. De ez el-
múlt, és bíznunk kell benne, hogy 
még hosszú századokon át megem-
lékeznek az utódaink a magyarsá-
got nemzetté kovácsoló nagy ural-
kodóról. És hát kiemelten lényeges, 
hogy ebben az ünnepben különö-
sen egynek érezhetjük magunkat 
az elszakított területeken kisebb-
ségben élő magyarokkal, akik ha-
zájukban ugyancsak méltó mó-
don megünneplik augusztus 20-át - 
emelte ki az esemény szónoka, dr. 
Szakály Sándor.

A történész Szent István "népsze-
rűségét" érzékeltetve megemlítet-
te: bármikor is közvélemény-kuta-
tás készült arról, hogy kik tették a 
legtöbbet hazánkért, az államalapí-
tó mindig ott szerepelt az első há-

rom személyiség között, és ez - így 
a szónok - vélhetően múlhatatlanul 
ugyanígy lesz a jövőben is.

Az esemény folytatásaként Det-
re János evangélikus lelkész meg-
áldotta az új kenyeret.

Az idén már korábban, a Vác és 
Jarvenpaa testvérvárosi kapcso-
latának három évtizedes jubileu-
ma tiszteletére szervezett esemé-
nyen átadott díszpolgári cím kivé-
telével hagyományosan az augusz-
tus 20-ai ünnepség adott alkalmat 
a városi kitüntetések díjazottjai-
nak köszöntésére, méltatására is. 

Egyéni Pro Urbe díjat kapott - az 
56-os forradalomban betöltött sze-
repéért - Oszaczky Sándor, a Ma-
gyar Politikai Foglyok Szövetségé-
nek Pest megyei régióvezetője. Kö-
zösségi kategóriában pedig - közös-
ségformáló, kulturális és kordo-
kumentáló küldetése jutalmaként 
- a Váci Polgár című lap, illetve - az 
alapfeladatokat túlhaladóan vál-
lalt kezdeményezéseinek elismeré-
seként - a Szociális Szolgáltatások 
Háza kollektívája részesült a ran-
gos kitüntetésben. A tavaly alapí-
tott, "A Polgármester Díja" elneve-
zésű kitüntetésre Fördős Attila, a 
város első számú vezetője ezúttal 
idősebb Manfred Zollnert tartotta 
érdemesnek - a díjat külön ünnep-
ségen vehette át a cégtulajdonos 
- kiemelve, hogy a több mint húsz 
éve létrehozott Zollner-gyár a tele-
pülés legnagyobb foglalkoztatója, 
ugyanakkor példa értékű a társa-
dalmi szerepvállalása. 

Az ünnepség fényét emelve - Sán-
dor Bence karnagy vezényletével 
- közreműködött a programban a 
Csűry Lajos vezette Váci Antonio 
Vivaldi Kamarazenekar, továbbá 
Duba Szilvia és Alagi János ének-
művész.

Az esemény zárásaként az aulá-

ban a Szent Anna Karitász, az RST 
pékség és az egyházak közösen 
csaknem 500 kilónyi, természete-
sen már az új búzából készült ke-
nyeret osztottak szét a rászorulók-
nak.

Ám ezzel még nem ért véget a vá-
rosi ünnepség, ugyanis a folytatás-
ban, már napsütésben - új kezde-
ményezésként, Sándor Bence kar-
nagy ötletére - a Vox Humana kórus 

közös éneklésre hívta az érdeklő-
dőket a főtéren. Nagyon sokan el-
fogadták az invitálást, aminek kö-
szönhetően nagyszerű vidám kö-
zösségi programban lehetett ré-
szük. Végül nagy sikert aratott Sza-
lóki Ági "Bárcsak ez az éjszaka" 
című népzenei koncertje. 

rIbáry zoltán

Fotó: cservenák Péte

Kedden reggel elsőként a Fidesz-KDNP váci szervezete 
jelentette be, hogy a választási iroda vezetőjének átad-
ták az ajánlóíveket, amelyek az induláshoz szükséges 
aláírások kétszeresét tartalmazták.

Vác: a Fidesz-KDNP 
már összegyűjtötte 

az aláírásokat

P
ető Tibor elmondta: 
mind a választókör-
zeti jelöltek, mind pe-
dig a polgármester-je-
löltjük összegyűjtötte 

és leadta az induláshoz szükséges 
aláírások kétszeresét.

– Ez azt bizonyítja, hogy a Fi-
desz és a KDNP váci szerveze-
tei felkészülten várták ezt a kam-
pányt. Köszönet az aktivisták-
nak és a támogatóknak – mondta. 
Hozzátette: saját íveiken gyűjtik 
tovább a támogató aláírásokat, 
mert ez egy jó alkalom arra, hogy 

találkozzon a képviselőjelölt és 
választópolgár. A Fidesz – KDNP 
üzenete: maradjunk kapcsolat-
ban

Fördős Attila polgármester, 
a koalíció városvezető-jelöltje 
is köszönetet mondott azoknak, 
akik aláírták az íveket. Elmond-
ta: továbbra is szeretne buzdítani 
mindenkit arra, hogy maradjanak 
kapcsolatban velük, és tegyenek 
meg mindent annak érdekében, 
hogy ez a választás úgy sikerül-
jön, ahogy a nagy többség akarja. 

Furucz AnItA

A Jobbik Vácott mind a tíz körzetben indít jelöltet, de a polgármeste-
ri székért nem száll ringbe – jelentette be Fehér Zsolt helyi pártelnök 
azon a sajtótájékoztatón, ahol valamennyi induló jelen volt.

A Jobbik nem állít 
polgármester-jelöltet Vácott

A döntést a politikus azzal indokolta, hogy mivel nincs reális esélyük arra, 
hogy ők adják a városvezetőt, nem szeretnék gyengíteni a jobboldalt, s ez-
zel erősíteni a balt - írja a Váci Napló. Minden olyan szavazó, aki voksával 
majd a Jobbik jelöltjét támogatja, a lelkiismerete szerint választhat polgár-
mestert - tette hozzá Fehér Zsolt.

A párt az 1. számú választókerületben Gombik Viktort, a 2-esben Tőkés-
né Haffner Katalint, a 3-asban Kászonyi Károlyt, a 4-esben Fehér Zsoltot, 
az 5-ösben Kóra Jánost, a 6-osban Tóth Györgyöt, a 7-esben Székely Nán-
dor Gábort, a 8-asban Tótváradi-Nagy Bencét, a 9-esben Petró Pétert, míg 
a 10-esben Pintérné Sándor Irént indítja. Lapunk kérdésére elmondták, 
hogy a listát Kászonyi Károly vezeti, érdekesség, hogy Fehér Zsolt ezen 
csak a tizedik. Ezt azzal indokolta, hogy a megyei önkormányzati választás-
ra összeállított Jobbik-listán a negyedik helyen szerepel, így valószínűleg is-
mét bejut a grémiumba, s ez a feladat éppen elég munkát ad neki.

Vácon Fördős Attila a Fidesz-KDNP 
közös polgármester-jelöltje

A Fidesz és a KDNP váci szervezeteinek vezetői közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy 
az országos választmányok jóváhagyták és egységesen támogatják a jelenleg regnáló polgár-
mester, Fördős Attila újra jelölését. Pető Tibor és dr. Áfra Tamás bejelentette a képviselő-jelöl-
tek névsorát is.
– A Fidesz és a KDNP csoport is egy-
hangú támogatásával javasolta a je-
lölő szervezeteknek és ott elfoga-
dásra került, hogy Vácott a Fidesz-
KDNP közös polgármesterjelölt-
je Fördős Attila, a jelenlegi polgár-
mester - jelentette be Pető Tibor, a 
Fidesz váci elnöke.

Pető Tibor ezután nyilvánosság-
ra hozta a Fidesz színekben induló 
jelöltek névsorát. A kettes körzet-
ben a jelenleg is képviselő Kovács 
Ágnes indul, a hármasban Pető Ti-
bor a Fideszes jelölt. A négyes szá-
mú körzetben dr. Manninger Pé-
ter, az ötösben Steidl Levente, a ha-
tosban Bodonyi Béla, a nyolcasban 
ifj. Vácy Károly, a kilencesben Pető 
Csilla indul, a tízesben pedig a je-
lenleg is képviselő, Balkovics Péter.

A KDNP részéről dr. Áfra Tamás 
elnök értékelte a jelölési folyamatot, 
aki elmondta, hogy a Fidesz vezető-
ségével teljes egyetértésben támo-
gatják Fördős Attila polgármester 
indítását. - Nagyon egyetértünk a ja-
vaslattal, a váci KDNP, és jómagam 
is nagyon remélem, hogy továbbra 
is Fördős Attila vezeti a várost.

A sajtótájékoztatón Dr. Áfra Ta-
más ezután ismertette, hogy a 
KDNP a Fidesszel egyeztetve két 
körzetben indít jelöltet, akik jelen-
leg is önkormányzati képviselők. 
Az egyesben Kriksz Istvánt, a he-
tesben pedig az alpolgármester, 
Mokánszky Zoltánt.

Fördős Attila a jelölő szerveze-
teknek megköszönve a bizalmat, a 
jobboldal egységének fontosságára 
helyezte a hangsúlyt. - A jobbolda-
li egység lényegét tekintve a legna-
gyobb politikai támogatottságú erő-
térben jött létre, amely önmagáért 

beszél. E nélkül az egység nélkül na-
gyon nehéz lehetne egy várost vezet-
ni, és az egység hiánya a mindenko-
ri városnak a rovására megy, ame-
lyet mi vezetni kívánunk - mondta 
Fördős Attila polgármester-jelölt.

Fördős Attila szerint a két párt kö-
zött mára stabil és jó kapcsolat ala-
kult ki, ami garancia a megkezdett 
munka további folytatásához. Jelen-
tős eredményként említette, hogy 
a szigorú gazdálkodásnak köszön-
hetően sikerült az elmúlt négy év 
anyagi nehézségein úrrá lenni, és 
fejlesztésekre is jutott forrás. A be-
ruházások mellett olyan értékek lét-
rehozásáról beszélt, mint a Váci Du-
nakanyar Színház alapítása, az ide-
genforgalmat növelő turisztikai fej-
lesztések, országos népszerűség-
nek örvendő fesztiválok rendezése. 

A közeli jövő megoldandó teendői 
között említette a már elkezdett, de 
még befejezésre váró feladatok so-
rában a közlekedés fejlesztését, a 
dunai árvízvédelmet, amelyek el-
mondása szerint jó úton haladnak. 

Újságírói kérdésre hozzátet-
te, megválasztása esetén minden-
ki polgármestereként arra fog tö-
rekedni, hogy a testületen belül is 
stratégiai egységet teremtsen.

A sajtótájékoztatón elhangzott a 
Fidesz-KDNP kompenzációs lista 
névsora is, amely az alábbi neveket 
tartalmazza: Pető Tibor, Fördős 
Attila, Dobai Tamás, Kovács Ág-
nes, Kriksz István, Mokánszky 
Zoltán, Balkovics Péter, Ványi 
Lászlóné és Steidl Levente. 

v. I.

Dr. Szakály Sándor történész

Akik átvehették az elismerést: Oszaczky Sándor,  Klinger Mária, Kucsák Gábor

A Fidesz és a KDNP városi elnöke közösen jelentette be, hogy a két szervezet 
egyhangúan Fördős Attilát támogatja polgármester-jelöltnek  
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Dunakeszin István, a király 
rockoperával ünnepelt a város

A hagyományokhoz híven ál-
lamalapítónk, Szent István ki-
rály ünnepe Dunakeszin au-
gusztus 19-én a Nyári tárlat 
megnyitásával vette kezdetét, 
amely 20-án nagyszabású kul-
turális műsorral folytatódott a 
megújult főtéren.

A 
tárlaton – melynek hely-
színe ezúttal is a VOKE 
József Attila Művelődé-
si Központ volt – a vá-
rosban élő harminc-

öt képző- és fotóművész alkotása-
it mutatták be. A kiállítást megnyi-
tó Dióssi Csaba polgármester mél-
tatta a város kulturális arculatát 
gazdagító művészek tevékenységét 
s elmondta, hogy az önkormányzat 
tervbe vette létrehozni a Dunakeszi 
Művészetek Házát, ami egy kétmil-
liárdos beruházás lesz s remélik, 
hogy a következő ciklusban az eh-
hez szükséges állami pénzeszközö-
ket megkapják.

Augusztus 20-án délutántól kezd-
ve mintegy 5-6 ezer dunakeszi lakos 
gyülekezett a huszonegyedik száza-
di köntösbe öltözött térre. Vonzot-

ta őket az átépített sétány látványa 
s nemkülönben az estére meghir-
detett István a király rockopera ke-
resztmetszetének előadása. 

A programot Bocsák István-
né önkormányzati képviselő, csa-
ládügyi tanácsnok nyitotta meg. A 
nagyszámú közönség körében meg-
jelent Tuzson Bence országgyűlési 
képviselő, Dióssi Csaba polgármes-
ter, Szijjártó Péter külügyminisz-
ter helyettes és Wittner Mária volt 
országgyűlési képviselő, valamint 

jelen voltak a város díszpolgárai s 
a képviselő testület tagjai.

Előbb a Dunakeszi Koncertfúvó-
sok, majd a Váci Szimfonikus Zene-
kar adott koncertet Tóth Ferenc il-
letve Farkas Pál – a Farkas Ferenc 
Művészeti Iskola igazgatója – ve-
zényletével.

Ünnepi beszédében Dióssi Csa-
ba felidézte Szent István ezred-
éves államalapító történelemfor-
máló nagyságát. A továbbiakban 
szólt az önkormányzati együttmű-

ködés négy év alatt elért eredmé-
nyeiről. Kiemelte: „Az államalapí-
tás mellett a várossá válásunkat 
jelképező főtér létrejöttét is ünne-
peljük, amely az összefogás, az ed-
dig közösen elért eredményeinket 
is szimbolizálja.”

A várva várt rockopera a Sziget 
Színház művészeinek, a váci szim-

fonikusok, valamint a város művé-
szeti csoportjai 160 tagjának elő-
adásában Pintér Tibor rendezésé-
ben hatalmas sikert aratott. A mű-
sor végén, a Himnusz eléneklését 
követően látványos tűzijátékkal fe-
jeződött be az ünnepi program.

kAtonA M. István  
Fotó: keszIPress

Dunakeszin újra 
Dióssi Csaba 

a polgármester-jelölt
Dióssi Csabát újra egyhangú döntéssel fogadta el polgármester-jelöltnek 
az elnökség javaslata alapján júniusban a Fidesz városi csoportja. Ajánlá-
sukat ugyancsak egyöntetű támogatással hagyta jóvá a párt országos vá-
lasztmánya jelentették be a minap tartott sajtótájékoztatón.

A 
polgármester-je-
lölt és a városi el-
nökség közösen 
tett javaslatot az 

egyéni képviselő-jelöltek 
személyére. 

Dióssi Csaba polgármes-
ter-jelölt arról beszélt, hogy 
a jelölési folyamatban kö-
zel tíz szempont alapján ér-
tékelték a mandátummal 
rendelkező képviselők négy 
éves tevékenységét. Az el-
múlt években végzett jó 
munka eredményeként szin-
te változatlan csapat indul-
nak az október 12-i önkor-
mányzati választáson.

Mint azt a sajtótájékoz-
tatón megtudtuk, az újra 
induló Bocsák István-
né, Benkő Tamás, Erdész 
Zoltán, Kárpáti Zoltán, 
Seltenreich József, Sza-
bó József és Thoma Csa-
ba mellett új jelöltként száll 
ringbe a 6. számú körzet-
ben Bartinai Péter, míg 

Csoma Attila az 1. számú 
körzetben, dr. Kováts Se-
bestyén pedig az 5. számú 
egyéni körzetben mérette-
ti meg magát. Vincze Géza 
és Botka Gábor a jövőben 
más területen szeretné se-
gíteni a várost.

A közös összefogással el-
ért eredményeink - remé-
nyeim szerint - szilárd ala-

pot jelentenek egy hosz-
szú távon is sikeres vá-
rosépítő munkához, mely-
nek megvalósításhoz ismét 
a választók támogatását 
kérjük - mondta a sajtó-
tájékoztató végén Dióssi 
Csaba, a Fidesz-KDNP 
Szövetség közös polgár-
mester-jelöltje. 

(vetésI

RUHANEMŰ 
JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, 

a zöldséges piacnál.)
Várom Önöket

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

István - Tóth Attila

Koppány - Makrai Pál
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Dr. Jakab Zoltán az 
Együtt-Vácért szövetség 

polgármester-jelöltje
Bemutatkozott az Együtt-PM és a Vácért Lokálpatrióta Egyesület közös 
polgármester-jelöltje. Dr. Jakab Zoltán tíz éve van jelen a váci politikai élet-
ben, jelenleg független képviselőként foglal helyet az önkormányzat képvi-
selő-testület soraiban. 

A
z Együtt-Vácért néven indu-
ló politikai tömörülés polgár-
mester-jelöltje programjában 
etikai kódex felállítását hir-
dette meg - adta hírül az ESTV.

A minap tartott sajtótájékoztatón ne-
vezte az Együtt-Vácért Szövetség polgár-
mester-jelöltjét Weisz György, az Együtt-
PM váci csoportjának vezetője. A balkö-
zép értékrendet magáénak valló politikai 
tömörülés az őszi helyhatósági választá-
son e szerint a jelenleg független képvise-
lőt, dr. Jakab Zoltánt kívánja a polgármes-
teri székbe ültetni.

- Olyan jelöltet kerestünk, akit nem a te-
kintélyelvűség, hanem a szolgálat hite irá-
nyít cselekedeteiben. Nem hatalomvágy és 
gazdagodás motivál, hanem az egyenran-
gúság és a felemelés szándéka, a szolida-
ritás eszménye. Nem dölyf és fennhéjázás, 
hanem a türelem és alázat jellemzi embe-
ri kapcsolatait - fogalmazott Weisz György, 
Együtt-PM Váci Szervezete elnöke. 

Az ötvenkét éves váci orvos egyéb-
ként 30 éve dolgozik baleseti sebészként a 
Jávorszky Ödön kórházban. Rövid bemu-
tatkozójából kiderült: kétgyermekes csa-
ládapaként tíz éve vesz részt aktívan a váci 
politikai életben és két ciklust töltött ön-
kormányzati képviselőként a testületben.

- Nem a múlttal, a múlt hibáival és a 
múltban elkövetett botlásokkal szeretnék 
foglalkozni. Ezt kérném az összes többi je-

lölttől is, hiszen ez a város, ez az ország, ez 
a társadalom megunta a visszamutogatást, 
azt gondolom, hogy újat kell mutatnunk, 
újszerű értékrendet kell felállítanunk. 

Mindenképpen törekedni fogok arra, hogy 
a város történelmi demokratikus-polgári 
értékeit visszaállítsuk - hangoztatta dr. Ja-
kab Zoltán, az Együtt-Vácért polgármester-
jelöltje. Jakab Zoltán elmondta, hogy pol-
gármester-jelölti programjában etikai kó-
dexet hirdet, amelyet nemcsak a választá-
sok idejére, hanem az elkövetkező ötéves 
politikai ciklusra is érvényesnek tekint. 

Vác: Matkovich Ilona 
a SZAVAD polgármester-jelöltje
A SZAVAD, vagyis Szóval-tettel A Városért A Demokráciáért Egyesület ked-
den délután mutatta be az őszi választáson induló jelöltjeit. A szervezet elnö-
ke, Matkovich Ilona lett a polgármester-jelölt, aki egyéni képviselő-jelöltként 
is megméretteti magát. Bejelentették, hogy 8 körzetben indítanak képviselő-
jelöltet, mert két helyen más szervezet színeiben olyan jelöltek indulnak, aki-
ket ők is tudnak támogatni.

A 
helyi és a regionális sajtó képviselői 
előtt bemutatkozásként Matkovich 
Ilona Gandhi idézettel kezdte mon-
dandóját: „Te magad légy a változás, 

amit látni szeretnél a világban”.  Ez a gondolat 
jellemzi az egyesület ars poeticáját és közéle-
ti tevékenységét, melyet különböző emberek 
alapítottak másfél éve, ám abban közösek, 
hogy szolidárisabb társadalmi és közössé-
gi életet, átláthatóbb és eredményesebb gaz-
dálkodást, egészségesebb és tisztább környe-
zetet akarnak a városban, amiért tettek is – 
mondta a polgármester aspiráns. 

A polgármester-jelölt hangsúlyozta: nem 
volt és nem lesz semmilyen párt tagja. Sze-
rinte nagyon fontos, hogy ne szavakkal, ha-
nem tettekkel politizáljunk. „Mi felvállaltuk, 
hogy nem pártokkal, de nem is a pártok ellen, 
hanem tetteinkkel politizálunk. Városfejlesz-
tő terveinket egy olyan képviselő-testület-
ben szeretnénk megvalósítani, amely képes 
együtt dolgozni, mert a tagjai tisztelik egy-
mást és megbíznak egymás szakmai tudásá-
ban. Mi nem ellene akarunk menni a megva-
lósult jó dolgoknak, hanem hozzáadni a te-
hetségünket, a tapasztalatunkat, hogy egy 
szerethető, vonzó várost építsünk, amelyre 
mindnyájan büszkék lehetünk. Programun-
kat is az évek óta megoldatlan városi ügyek 
mentén állítottuk össze, és hiszünk ben-
ne, hogy olyan jelölteket sikerült kiválaszta-
ni, akik ismertségük és helyismeretük alap-
ján eredményesek lesznek az egyes városré-
szek problémáinak megoldásában. Mi olyan 
városban akarunk élni, amely a lakóit sike-
ressé és gazdaggá teszi. Ahol a teljesítmény 
számít, és ahol van SZAVAD!” – fogalmazott 

stílszerűen Matkovich Ilona, aki ezután be-
mutatta az egyesület jelöltjeit: Cs. Nagy 
András az 1. számú, Jess Kinga a 2. szá-
mú, Fónagy István a 3. számú, Matkovich 
Ilona a 4. számú, Szél József az 5. számú, 
Horváth Erzsébet a 6. számú, Králikné 

Zibrényi Ildikó a 8. számú, míg dr. Molnár 
Lajos a 10. számú választókörzetben indul.

Lapunk kérdésére, hogy miért nem in-
dítanak a 7-es és a 9-es körzetben jelöltet, 
Matkovich Ilona úgy válaszolt, hogy a háttér-
ben folytattak egyeztetéseket más civil szer-
vezetekkel, pártokkal, és vannak olyan jelöl-
tek, akiket ők is támogatni tudnak. 

(vetésI)
Fotó: keszIPress

Szent István erős, keresztény, gyarapodó országot akart
Göd városának Szent István napi ünnepi műsorára augusztus 19-én a Feneketlen tó melletti réten került sor. Először az Iszkiri együttes táncoltatta, énekeltette meg a leg-
kisebbeket, majd a Himnusz eléneklése után Markó József köszöntötte az egybegyűlteket. A város polgármestere hangsúlyozta: - Szent István erős, keresztény, gyarapo-
dó országot akart, s 38 éven át tudta megőrizni hatalmát. Ma már nincsenek olyan fontos küzdelmek, mint első királyunk idejében. Most az októberi önkormányzati vá-
lasztások állnak előttünk, de utána együtt, közösen kell dolgoznunk azért, hogy mindannyiunk boldogulásáért fejlődjön ez a város.

- Ma egészen különleges felada-
tunk van. Úgy kell érvényesíte-
nünk az akaratunkat, hogy a nem-
zetet össze tudjuk fogni, s így az 
erdélyi, a felvidéki, délvidéki vagy 
kárpátaljai magyarok a nemzet 
integráns részeiként tudják élni 
életüket. S ennek során nem kell 
megijednünk a konfliktusoktól, 
azokat vállalni kell és végig kell 
harcolni, mert konfliktusok nél-
kül senki nem akar nekünk jogo-
kat adni. Ahogy Szent István ko-
rában sem akarta senki a magyar 

állam létrehozását rajtunk kívül 
– hangsúlyozta ünnepi beszédé-
ben Horváth Szilárd, a Búzaszem 
Alapítvány elnöke. Bár Szent Ist-
ván a keresztény magyar állam 
megalapítója – folytatta - , ma a 
magyar állam mégsem úgy néz ki, 
mint ezer éve, hiszen azóta min-
den generáció államalapító vagy 
államalakító volt. Külön kiemel-
te a pogánylázadások után a ma-
gyar államot újra alkotó I. And-
rást, a jog uralmát elhozó erőske-
zű Szent László és erőstörvényű 

Könyves Kálmán királyainkat, a 
közigazgatást meghonosító III. 
Bélát, a második honalapítónak 
nevezett IV. Bélát, aki a tartár-
járás után alkotta újra az orszá-
got, majd a középkori magyar ál-
lamot új pénzügyi alapokra helye-
ző Károly Róbertet, az erős köz-
ponti hatalmat megteremtő Má-
tyást, az Erdélyi fejedelemséget 
megalapító János Zsigmondot és 
Fráter Györgyöt, hogy aztán egy 
nagy ugrással a reformkor és a ki-
egyezés polgári államot teremtő 
generációjáról beszéljen: Széche-
nyiről, Kossuthról, Deákról.

Államalapító tettet vittek vég-
be szerinte a Trianon utáni cson-
ka országot működőképessé tevő 
államférfiak is. 

Mi minden kapcsolódott még 
augusztus 20-ához? – tette fel a 
kérdést az ünnepség szónoka. 
Emlékezette az egybegyűlteket 
arra, hogy 1949 óta ezen a napon 
volt az alkotmány ünnepe, éppen 
a Szent Király és az államalapí-
tás emlékét tompítandó, eltünte-
tendő. Ez az alkotmány Magyar-
ország első írott alkotmánya volt, 
hiszen a korábbi történeti alkot-
mánya a Szent Korona tanon ala-
pult. S éppen a Szent Korona tan 

alapján volt ez az alkotmány ille-
gitim, mert egy megszálló hata-
lom idején hozták létre és egyéb-
ként a szovjet alkotmány fordítá-
sa volt. Csak most, 2011-ben, ami-
kor az új alkotmányt létrehoz-

ta a jelenlegi kormányzat, akkor 
kapta vissza a preambulumban a 
maga jogait és elismerését a tör-
téneti alkotmány. Ezért innen te-
kinthetjük újra jogfolytonosnak 
Magyarországot – hangsúlyozta 
Horváth Szilárd, aki ünnepi be-
széde végén Bethlen Gábor erdé-
lyi fejedelmet idézte: „Nem min-
dig lehet megtenni, amit kell, de 
mindig meg kell tenni, amit lehet.” 

Az ünnepség keretében a város 
polgármestere és alpolgármeste-
re átadta a Pro Urbe díjakat dr. 
Erdélyi István történészprofesz-
szornak és dr. Horváth László-
nak, a Gödi Sportegyesület elnö-
kének. A város vezetői két gyé-
mánt és egy vasdiplomás peda-
gógust is köszöntöttek: Kökény 
Józsefné és Kátai Aladárné a 
gyémántdiplomáját, míg Vízvári 
Jánosné a vasdiplomáját vehet-
te át Markó József polgármester-
től és dr. Pintér György alpolgár-
mestertől.

A késő éjszakába nyúló prog-
ram keretében a Scarabeus kon-
cert fellépését követően a több ez-
res közönség előtt a Bikini együt-
tes adott nagysikerű koncertet.

b. szentMártonI

Fotó: keszIPressGöd vezetőivel együtt ünnepelt a járási hivatal és a tankerület vezetője Az ünnepi szónok: Horváth Szilárd

Matkovich Ilona



5Dunakanyar Régió2014. augusztus 28.

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  

Fördős Attila és idős Manfred Zollner 

Ogl József, a Zollner Elektronik Kft. ügyvezető igazgatója és 
Pető Tibor, Vác Város Labdarugó Sport Egyesület elnöke 

Az internet hasznos se-
gítséget, illetve infor-
mációforrást jelent a 

mindennapokban, melynek 
előnyeit egy hordozható ké-
szülékkel még inkább ki-
használhatjuk. Hogy a világ-
háló mindig kéznél legyen, 
az Invitel kedvező árú, meg-
lévő előfizetőinek kamat-
mentes részletre is kapható 
tablettel bővítette eszközkí-
nálatát. A Huawei MediaPad 
7 Youth2 táblagép 3G- és 
WiFi-hálózaton is képes kap-
csolódni a világhálóhoz, így 
bármikor tudunk netezni, és 
otthon sem kell feltétlenül 
elővenni a számítógépet.

Mindig kéznél
Az iskolakezdés időszaka 
minden családban sok ki-
adással jár, ezért ilyenkor so-
kan örülünk annak, ha ked-
vező konstrukcióban vásá-
rolhatunk akár a tanulást is 
segítő, jó minőségű táblagé-
pet. Az Invitel kínálatában 
elérhető Huawei MediaPad 
7 Youth2 sokoldalú, ugyan-
akkor egyszerűen használ-
ható, így a fiatalok és az idő-
sebbek is hamar megkedvel-
hetik. A 7 colos képátlóval 
rendelkező táblagép mind-
össze 350 gramm, és kes-
keny kialakításának köszön-
hetően jól illeszkedik a kéz-
be. Az androidos eszköz al-
kalmas többek között e-mai-
lezésre vagy navigációra, és 
tökéletesen kezeli a legelter-

jedtebb irodai dokumentum-
formátumokat, valamint a 
különféle közösségimédia-
alkalmazásokat is. A tablet 
nagy kapacitású akkumu-
látora, valamint alacsony 
energiafogyasztása biztosít-
ja, hogy útközben is zavar-
talanul tudjunk böngészni, 
zenét hallgatni vagy fotózni. 
A készülék nagy sebességű 
3G-s és vezeték nélküli inter-
netkapcsolatának köszönhe-
tően pedig bárhonnan csat-
lakozhatunk a webre.

Vidd magaddal
A Huawei MediaPad 7 Youth2 
készülék kedvezményesen 
9.990 forintos kezdőrészlet-
tel és 24 havi, 1.190 forintos 
kamatmentes részletre ér-
hető el a legalább 6 hónap-
ja előfizetéssel rendelkező 
lakossági Invitel előfizetők 
számára, meglévő vagy új 
szolgáltatáscsomagra vállalt 

24 hónapos határozott idejű 
szerződéssel. Az új lakossági 
előfizetők az eszközt egy ösz-
szegben vásárolhatják meg.

Személyes ügyintézés:
Invitel Pont: 
Vác, Széchenyi u. 34. 
(Dunakanyar Áruház)  
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: Petényi Ta-
más, tel.: +36 20 372 0123

További információ: 
az 1288-as Infóvonalon, il-
letve a www.invitel.hu web-
oldalon

Hamarosan véget ér a nyár, és vissza kell rázódnunk a megszokott kerékvágásba. 
A feltöltődés és kikapcsolódás után egyre több feladattal kell megbirkóznunk, le-
gyen szó munkáról vagy házi dolgozatokról, miközben a szórakozásról vagy a ba-
rátokkal, rokonokkal való kapcsolattartásról sem akarunk lemondani. 

Invitel net teljes szabadsággal 
Huawei tableten

Idős Manfred Zollner 
részesült Vác Város 

Polgármester Díjában
Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete 2013-ban alapította a Polgár-
mester Díja kitüntetést, amelyet a mindenkori polgármester adományoz azon 
személynek, közösségnek, aki és amely szakterületén végzett tevékenységé-
vel előmozdította a város gazdasági fejlődését, hozzájárult Vác szellemi, anya-
gi gyarapodásához, illetve munkája, élete példaként állítható a település kö-
zössége elé.

A Dunakanyar Régió Szerkesztősége ezúton ajánlja fel a 2014. október 12-i pol-
gármesterek és önkormányzati képviselők választásán induló jelöltek és az őket 
támogató szervezetek számára a kéthetente 31. 000 példányban megjelenő új-
ság sajtónyilvánosságát fizetett politikai hirdetések közlésére. 

I
dén idős Manfred 
Zollner, a váci  Zollner 
Elektronik Kft. tulajdo-
nosa részesült a Polgár-

mester Díjában városnak, az 
intézményeknek és szerveze-
teknek nyújtott kiemelkedő 
támogatásáért. 

A város legnagyobb mun-
káltatójának hétfő délután 
Vác Város Polgármesteri Hi-
vatala Dísztermében rende-
zett ünnepségen Fördős At-
tila adta át a kitüntetést. A 
polgármester elismerő sza-
vakkal méltatta Manfred 
Zollner tulajdonában lévő 
vállalat teljesítményét, 
amely kiemelkedő helyet fog-
lal el Vác gazdasági életében. 
Köszönetet mondott a Vá-
con több mint 20 éve műkö-
dő Zollner Elektronik Kft.–
nek, amely önzetlenül tá-
mogatja a település kultu-
rális és sportéletét. A város 
első embere rendkívül nagy-
ra értékelte a gazdasági tár-
saság önzetlen támogatá-
sát, amely a TAO-s befizeté-
sek révén hatékonyan segí-
tette a sportegyesületek mű-
ködését. – Ezen gesztusnak 
is köszönhető, hogy a gazda-
sági válság miatt felére csök-
kent adóbevételeink ellené-
re ebben az önkormányzati 
ciklusban a korábbi évekhez 
mérten sikerült megdupláz-
ni a fejlesztéseket a város-
ban – emelte ki Fördős Atti-
la polgármester, aki köszö-
netét és jókívánságát fejezte 
ki Manfred Zollner úrnak, és 
egyben reményét is, hogy a 
német vállalat tovább fejlesz-
ti gazdasági tevékenységét a 
városban, melyhez az önkor-
mányzat további együttmű-

ködését ajánlotta fel. A Pol-
gármester Díj átadását kö-
vetően bejelentették, hogy a 
Zollner Elektronik Kft. a ko-
rábbi évekhez hasonlóan to-
vábbra is támogatja a város 
sportéletét, melynek része-
ként négy egyesülettel köt 
támogatási szerződést és 
együttműködési megállapo-
dást.

A Ogl József, a Zollner 
Elektronik Kft. ügyvezető 
igazgatója ezúttal dr. Schoffer 
Attilával, a Váci Férfi Kézi-

labda Sport Egyesület elnö-
kével és Pető Tiborral, Vác 
Város Labdarúgó Sport Egye-
sület elnökével írta alá ünne-
pélyesen az együttműködési 
megállapodást.

Azt is bejelentették, hogy 
a Váci Vízilabda Sportegye-
sülettel és Váci Női Kézilab-
da Sportegyesülettel is kö-
tendő megállapodást – tech-
nikai okok miatt – más idő-
pontban írják alá. 

vetésI IMre

Fotó: keszIPress

Lapunk a Dunakanyar 
tizenegy településén 
jelenik meg, melyek 

közül pl. Vácon 8.000, míg 
Dunakeszin 16. 000, Gödön 
és Fóton 2500-2500 példány 
kerül terjesztésre díjmente-
sen. 

A Dunakanyar Régió ki-

adója – törvényi feltételek-
nek megfelelve – bejelentet-
te az Állami Számvevőszék-
nek, hogy a választási kam-
pányban részt vesz fizetett 
politikai hirdetések közlé-
sével. 

M é d i a a j á n l a t u n k a t 
megtekinthetik a www.

dunakanyarregio.hu hon-
lapunkon, illetve az újság 
impresszumában szerep-
lő címekre írt elektronikus 
levelekre válaszolva meg-
küldjük az érdeklődők szá-
mára. 

vetésI IMre

kIAdó-Főszerkesztő

MINDEN KÉSZEN ÁLL 
AZ ÉVKEZDETRE A DUNAKESZI 

TANKERÜLETBEN

Polgármester-jelöltek és 
képviselő-jelölteknek ajánljuk

Kiemelt szerep vár az egészséges életmódra nevelésre

Folytatás a címlapról
Természetesen a tárgyi fel-

tételek is adottak, hiszen au-
gusztus 25-ig kiszállították a 
tanulók idei tankönyveit, va-
lamint mindenhol befejeződ-
tek az önkormányzatok által 
finanszírozott és irányított 
felújítások – a július vége óta 
érkezett új tanulók is meg-
kapják azokat szeptember 
végéig –, az új bútorok is már 
a helyükre kerültek.

„A felújításokban és bő-
vítésekben Dunakeszi vá-
rosvezetése végzett az élen, 
igaz, ez a gyerekszám nö-
vekedése miatt indokolt is 
volt. Nem kevesebb, mint 
kétszáz gyerekkel több kez-
di a tanévet, mint ameny-
nyi nyáron befejezte azt, 
ám ennek ellenére nem lesz 
férőhelyhiány. A Bárdos Is-
kolában hat, eddig haszná-
laton kívüli tantermet újí-
tottak fel teljesen, míg a Fa-
zekasban két mobil, úgyne-
vezett konténer tanterem 

várja majd a diákokat ad-
dig, amíg az új, az épület-
hez építendő tantermek el-
készülnek. A teljes mérték-
ben komfortos konténerter-
mek már állnak, hozzá van-
nak kapcsolva az iskolához” 
– árulta el a szakember.

A 2014/15-ös tanévben ki-
emelt szerepet kap az egész-
séges életmódra nevelés. En-
nek egyik alapja, a minden-

napos testnevelés a felme-
nő rendszer alapján szept-
embertől alsóban az 1-3. 
osztályosokat, míg felsőben 
az 5-7. osztályosokat érin-
ti már, ugyanakkor tömbö-
sített formában folytatódik 
az évi 18 órás úszásoktatás, 
melyben idén már az ötödik-
hatodikosok is részt vesznek.

„Természetesen nem ál-
lunk meg ezeknél a lehetősé-
geknél. Fóton például a test-
nevelés órákból heti egy al-
kalommal lovasoktatáson 
vehetnek részt a gyerekek, 
Dunakeszin kéthetente egy 
alkalommal a tenisz alap-
jait sajátíthatják el a gye-
rekek, míg Gödön előreha-
ladott tárgyalásokat folyta-
tunk annak érdekében, hogy 
a kajak-kenu alapjait oktat-
hassák rendszeresen a diá-
koknak. Utóbbi esetben már 
az előkészítési szakaszban 
van a megállapodás” – jelen-
tette ki Eich László.

Molnár 
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200.000 FT A NYOMRAVEZETŐNEK 
Bartos Sándor polgármester és Pozderka Gábor alpolgármester azonnal 
100.000 Ft-ot ajánlottak föl annak a személynek, aki értékes adattal 
szolgál a rendőrségnek a tettes kézre kerítéséhez. Még aznap este,  
a szobor előtti tömeg felháborodáson Földi Pál alpolgármester bejelentette, 
hogy egy - a neve elhallgatását kérő - magánszemély szintén felajánlott 
100.000 Ft-ot erre a célra.

K
it zavart, hogy az önkor-
mányzat szobrot állított a 
Fótot naggyá tevő, Újpestet 
megalakító, hazájáért vagyo-

na jelentős részét feláldozó, a szabad-
ságharcban huszárezredet felállító, s 
a bitófát épp, hogy elkerülő, magyar-
ságáért várbörtönre ítélt embernek, 
aki elsőként szabadította föl jobbá-
gyait az országban, s akit nemzetben 
gondolkodó, hazájáért bölcsen cse-

lekvő tetteiért háromszor választot-
tak meg a megye főispánjának?

A rendkívül szép és kifejező szobrot 

augusztus 21-én este 10 óra körül igye-
keztek valakik tönkre tenni. Egy fiatal-
ember este fél tizenegy körül figyelt föl 
a szobor furcsa színeire, megállt gépko-
csijával, s közelebb menve tapasztalta a 

szörnyűséget. A szobor akkor még ra-
gadt a friss festéktől. 

Azonnal értesítette a helyi rendőr-
őrsöt és a polgármestert. A rendőrök 
perceken belül a helyszínen voltak, s 
elkezdték a fellehető nyomokat azono-
sítani. Másnap délelőtt, ahogy a hír el-
terjedt a városban, kettesével, hárma-
sával jöttek az emberek elszörnyül-
ködve a brutális rongáláson, s a lel-
kükből hirtelen felszakadó véleményü-
ket talán jobb, ha nem idézzük, mert az 
elkövető kezének nyilvános levágása 
még az enyhébb büntetések közt szere-
pelt a javaslatok közt. 

Délutánra az érthető fölháborodás 
ismét az Óvodaparkba hozta az em-

bereket. Karkus Károly és Szentpéte-
ri Péter körtelefonjára több mint 100 
ember gyűlt össze egy nemzeti zászló 
alatt, elítélni azokat, akik ezt a gyalá-
zatos tettet a város ellen elkövették. 

A békés tüntetésen többen elmond-
ták gondolataikat. Itt hangzott el, hogy 
a szobor helyreállításának költségeihez 
az összegeknek a Fóti Károlyiak Ala-
pítványa legyen a gazdája, s a legfonto-
sabb, hogy nem hagyjuk annyiban, a vá-
ros szépítése és jeles elődeink tisztele-
te semmilyen galádság ellenére sem sza-
kadhat meg. Rendbe tetetjük Károlyi 
István megcsúfolt szobrát és jövőre fel-
állíttatjuk Apponyi Franciska szobrát is. 

Sándor atya is megjelent a tömeg-
ben, s annyit kért mindenkitől, hogy 
a köztünk élő gyűlölködők stílusát ne 
vegyük át, mi maradjunk meg a szere-
tet erejénél. 

WIndhAger károly

Vajon kinek lehetett ellenérzése gróf Károlyi István carrarai márványból készült, remekbeszabott, élet-
nagyságú szobrával szemben, amely egy fóti, fiatal művész alkotása? 

„Politikai orvgyilkosok” Fóton? 

Városhoz méltó főtér épül Dunakeszin
Negyven ezret meghaladó lakosságával napjainkra Pest megye második legnagyobb településévé nőtte ki magát Dunakeszi, amely az elmúlt pár évben látványos fejlődés-
nek indult. Remek adottságai révén, Budapest közelsége valóssággal vonzotta a családot alapító fiatal házaspárokat, akit itt találtak otthonra. Az ő igényüket is kiszol-
gálva - az ésszerű gazdálkodásnak és a sikeres pályázatoknak köszönhetően - új bölcsődét, új óvodát, BMX sportpályát, kerékpárutat épített, iskolát bővített a hivatalban 
lévő önkormányzat. 

A
z utóbbi évek 
egyik legjelen-
tősebb fejleszté-
sét szeptember 
20-án veheti tel-

jes egészében birtokba a vá-
ros lakossága, ám akik részt 
vettek a Szent István napi 
nagyszabású ünnepségen, 
azok már megcsodálhatták a 
részlegesen megnyitott újjá-
született főteret. A Városhá-
zához szervesen csatlakozó 
Dózsa György tér évtizedek 
óta a településen élők köré-
ben Dunakeszi központi he-
lyeként funkcionált, ám iga-
zi közösségi térré ezekben a 
hetekben alakul(t) át. 

- A város új, 6 ezer négy-
zetméteres főterét szeptem-
ber végén adjuk át, melyre 

évtizedek óta várt a duna-
kesziek közössége – mondta 
néhány hete az ünnepélyes 
alapkőletételkor Dióssi 
Csaba. - Az épülő főtér 
nemcsak infrastrukturáli-
san fontos, de szimboliku-
san is kifejezi azt, hogy Du-
nakeszi most kezd igazán 
várossá válni, az alvóváros 
kezd felébredni. A jövő ge-
nerációja már egy olyan vá-
rosban nőhet fel, ahol a te-
lepüléshez méltó közössé-
gi tér van, ahol lehetőségük 
lesz összegyűlni, találkoz-
ni, és amire büszkék lehet-
nek – mondta akkor a város 
polgármestere, akinek kije-
lentését a Szent István napi 
ünnepség felemelő műsorát 
és a megújult főteret meg-

tekintő dunakesziek ezrei 
nyugtázták elismerően. 

A gyönyörű napfényes 
időben a gyermekek és fel-
nőttek rácsodálkozva fe-
dezték fel a tér közepén a 
szökőkutat, a térburkolat-
ba vésett 18 méter átmé-
rőjű „időkapszulát”, amely 
a 759 éves település legje-
lentősebb dátumait és ese-
ményeit jeleníti meg. Növé-
nyekkel, pihenőhelyekkel, 
padokkal és egyéb díszítő 
elemekkel „felöltöztetett” 
főtér a dunakesziek köré-
ben máris a város büszke-
sége, amely a szeptember 
20-i átadás után minden bi-
zonnyal az egyik legkedvel-
tebb közösségi hely lesz…

v. I.

A szobrot avatása utáni napokban 
gyalázták meg

A békés demonstrálók elítélik a gyalázatos tettet
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Holló Aurél (ütőhang-
szer) feleségével (csel-
ló), két gyerekével (fu-

vola, ütőhangszer), Lachegyi 
Imre (blockflöte) pedig fiával 
(zongora) és két lányával (he-
gedű, cselló) tökéletes, ma-
gas szintű előadásban ismer-

tetett meg minket a régebbi 
és mai zene világával. De ha-
talmas sikere volt mindkét 
apa saját szerzeményeinek is.

 A Szent István Templom 
plébánosa, Marton Zsolt 
atya megköszönte a művé-
szeknek, hogy házigazdája 

lehetett ezeknek az esteknek 
(július 13. és augusztus 23.), 
s reményét fejezte ki, hogy 
2014-től kezdve állandó hely-
színe lehet temploma ezek-
nek a családi koncerteknek.

Egy nemes hagyomány 
alapjait raktuk le ebben az 

évben. Köszönet a művé-
szeknek, a lelkes közönség-
nek, a támogatóknak, a segí-
tőknek, hogy partnerei vol-
tak kezdeményezéseinknek.

WAgner lászló

A gödI csAládI FesztIvál 
Főszervezője

A Gödi Jazz Napok és a Templomi Családi Koncerteken fellépő művészek csodálatos élménnyel ajándékoz-
tak meg bennünket. A magas színvonalú fesztivál méltó befejezése volt az augusztus 23-i hangverseny, me-
lyen a Holló és a Lachegyi család kápráztatta el közönségét örömteli, magas fokú hangszeres tudással pá-
rosuló produkciójával. 

GÖDI CSALÁDI FESZTIVÁL   2014

Végéhez közeledik a mobilgát építése
A végéhez közeledik 
Nagymaroson a Duna na-
gyobb áradásainak elhá-
rítását célzó mobilgát-
rendszer kiépítése.

Az állami- és uniós for-
rásból megvalósuló, 
csaknem másfél mil-

liárdos beruházás nyomán, 
mobil elemek és fix, vasbe-
ton alap vegyes alkalmazá-
sával létesülő védmű igen 
nagy szakaszon, a parti há-
zak kerítésének vonalában 
óvja majd a mögötte élőket, 
de a város Vác felőli végén 
a Duna közvetlen közelében 
- egyes vélemények szerint 
"csupán" ártéri, más, szigo-
rúbb megítélés alapján azon-
ban az úgynevezett nagyme-
derben lévő - lakó- és üdülő-
ingatlanos rész nem tartozik 
bele a projektbe. Az itteni tu-
lajdonosok csak a legutóbbi 
hetekben, az építkezés vég-
hajrájába jutva szembesül-
tek igazán ezzel a ténnyel, és 
- amint annak egy, a napok-
ban tartott fórumon is han-
got attak - úgy érzik, hogy 
cserben hagyták őket, úgy-
mond bezárva a területet a 
Duna-mederbe. 

Mint azt Petrovics László 
polgármester az említett fó-
rumon is kifejtette, a Duna 
időnkénti nagyobb áradá-
sai indították arra az önkor-
mányzatot, hogy keressék a 
lehetőségeket egy védelmi 
vonal megépítésére, a tavalyi 
csúcsárvíz pedig még inkább 
rámutatott a fejlesztés jelen-
tőségére. 

- Az uniós pályázati rend-
szerben talán csak soká visz-
szatérő lehetőség mutatko-
zott ilyen jellegű beruházás-
ra, ezt pedig vétek lett vol-
na elmulasztani. A fejlesz-
tés közvetlenül ezer embert 
védhet meg a folyó jövőbeni 
áradásaitól, közvetve pedig 

a város több mint 4700 lako-
sának jelenthet nagyobb biz-
tonságot. De természetesen 
nem mondunk le a további 
bővítés lehetőségéről, ezzel 
kapcsolatban egyelőre any-
nyit ígérhetek, hogy a ciklus-
záró testületi ülésen határo-
zati javaslat lesz a védmű to-
vábbépítésének tervezését 
célzó indítvány elfogadtatá-
sa - mondta az említett fóru-
mon a település első embere.

A fejlesztésből most kima-
radt - nagyjából félszáz in-
gatlanból álló - településrész 
történetéről tudni kell: ere-
detileg csak lábakra emelt 
üdülőingatlanok épülhettek 
a területen, később viszont 
a helyhatóság (még a taná-
csi rendszerben) hozzájá-
rult, hogy aki kívánja, élet-
vitelszerű lakhatásra is al-
kalmassá teheti a házát, az-
tán többen már eredendően 
ilyen céllal építkeztek itt.

- Az engedélyezést a múlt-
ból örökölt hibának tekint-
hetjük, a változtatási tila-
lom kapcsán megkérdője-
lezhető továbbá a terület 
Natura 2000-es besorolása, 
ugyanakkor az már az ön-
kormányzati rendszer, a je-
len mulasztása, hogy az itt 
ingatlantulajdonnal rendel-
kezőket jobban be kellett 
volna vonni a város egészét 
érintő fejlesztésekkel kap-
csolatos döntésekbe - fogal-
mazott némiképp önkritiku-
san a minapi fórumon Petro-
vics László.  

Az eseményen jelen volt a 
választókerület országgyűlé-
si képviselője, Harrach Péter 
is, aki megígérte: közvetlen 
kapcsolatot teremt a hatósá-
gok és az érintett ingatlantu-
lajdonosok között, hogy kö-
zösen megoldást találjanak 
a terület árvízi katasztrófa-
helyzetből adódó élet- és va-
gyonvédelmi gondjaira. 

rIbáry zoltán

Petrovics László polgármester a cikluszáró testületi ülésen 
határozati javaslatot tesz a védmű továbbépítésének tervezését 

célzó indítvány elfogadására
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2014-ben is tisztelje meg hirdetéseivel 
a régió legnagyobb példányszámú és 
legolvasottabb színes közéleti lapját, 

a Dunakanyar Régiót!

Megjelenik 
kéthetente, 

31 000 
példányban.

Előtte azonban egy 
örömteli újdonság: a 
most induló női NB 

I/B-s női bajnokságban is 
lesz régiónkból résztvevő: 
a Gödi SE hölgykoszorúja - 
miután utcahosszal nyerte 
a harmadosztályú bajnoksá-
got - a második vonal Keleti 
csoportjában vághat neki a 
pontvadászatnak. Sok sikert 
az újoncnak!

A váciakra áttérve, kezd-
jük a szebbik nem Duna-parti 
reprezentánsaival! Az Ipress 
Center-Vác továbbra is Kon-
koly Csaba mesteredző (ké-

pünkön balra) irányításával, 
a korábbi évekhez hason-
ló jelentős játékosvándorlás 
után fogadhatja a bajno-
ki premieren (szeptember 
3. szerda, 18.00) a moson-
magyaróváriak igen fiatal 
együttesét. A felkészülési 
időszak tesztmérkőzéseinek 
több tanulsága is volt: a nyá-
ron távozók közül különösen 
a kapus Triffa Ágnes és az 
irányító Kamper Olívia hi-
ányozhat majd. A kapuskér-
dés megoldatlansága mel-
lett a szélsőjáték szürkesé-
ge is aggaszthatja a szurko-
lókat. Akik szeretnék hinni, 
hogy teljesíthető a klubveze-

tés célkitűzése, a 4-5. hely ki-
harcolása.

Ebben sokat segíthetnek 
az új igazolások, közülük is 
a győri kispadozás után vég-
re bizonyítani akaró irányí-
tó, Hornyák Dóra, valamint 
az akaratos, edzői utasításra 
akár az ellenfél betonkemény 
védőfalának is nekiron-
tó macedón átlövő, Marija 
Sterjova. A többi érkezőnek 
egyelőre bizonyítania kell le-
igazolásuk jogosságát, ráadá-
sul a nagy tehetség Tóth Esz-
ter sérülés miatt ősszel alig-
ha jelentkezhet játékra. 

Alaposan átalakult az ér-
dekes sportdiplomáciai kö-

rülmények között NB I-től 
búcsúzó (erről idei 14. lap-
számunkban részletesen ír-
tunk - a szerk.) Váci KSE já-
tékoskerete is. Több játékos 
ugyanis mindenképpen az él-
vonalban akart kézilabdázni, 
így távozott Vácról. A legna-
gyobb erősítés a kispadra ér-
kezett: Zsiga Gyula mester-
edző (képünkön jobbra) sze-
mélyében egy korábbi váci 
sikertréner tért vissza. Sokat 
jelenthet a cél - az azonnali 
visszajutás az élvonalba - el-
érése érdekében a gyöngyösi 
NB I-es klubbal való együtt-
működés. Ennek értelmében 
2-3 fiatal kettős játékenge-
déllyel, 3 rutinos kézilabdás 
(Bajusz Sándor, Gunya Pé-
ter és Nigrinyi Tibor) köl-
csönbe érkezik Vácra. Így a 
játékoskeretet tekintve esé-
lyes is lehet a gárda a Nyu-
gati csoport megnyerésére, 
ám tavaly ilyenkor a rendel-
kezésre álló játékosok alap-
ján akár az NB I-es felsőhá-
zi rájátszásra is sanszosnak 
mondták a VKSE-t. 

Aztán kiesés lett belőle...
kereszturI gyulA

Jövő héten a szezon 
szakmai szempontból 
legerősebb lóverseny-
hétvégéje a Kincsem 
Parkban. A Nemzet-
közi Lóversenyhétvé-
ge első napján, szom-
baton az ügetőn a 
100. Hungária Díj és a 
sprinterek legnagyobb 
Közép-európai verse-
nye a Marscall József 
Emlékverseny lesz a fő 
attrakció, míg vasár-
nap a galoppon a Kin-
csem Díj, az Imperiál 
Díj és az Overdose Díj 
hív nemzetközi me-
zőnyt a starthoz. Mind-
két napra a belépés 
díjtalan, a versenyna-
pot a Sport Tv élőben 
közvetíti.

Egy hét múlva a női élvonalban, majd szeptember közepén a férfi másodosztály-
ban játssza le első bajnoki mérkőzését az érdekelt váci csapat. A rajt előtt pár 
tudnivaló a két csapatról.

Nemzetközi 
Lóversenyhétvége 
a Kincsem Parkban

RAJT ELŐTT 
a váci kézilabdások
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