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K
omoly tétje van az október 12-i ön-
kormányzati választásoknak, mert 
a helyi közhatalom gyakorlóit vá-
lasztják meg a választópolgárok, és 

komoly tétje van azért is, mert nem mindegy, 
hogy egy települést kik vezetnek – mondta 
Gulyás Gergely a Madách Imre Művelődési 
Központban. A Fidesz-KDNP jelöltek 2010-
ben kapott elsöprő támogatásukkal élve – 
legtöbb helyen – jól dolgozva, továbbra is 
méltóak a választók bizalmára – tette hozzá 
a politikus, aki úgy véli, hogy a parlamenti 
választástól eltérően a helyhatósági voksolá-
son sokkal nagyobb jelentősége van a jelölt 
személyiségének, felkészültségének, hiteles-
ségének. De az nem hátrány, ha a kormány-
koalíció pártjai állnak a jelölt mögött – fűzte 
hozzá. Gulyás Gergely komoly előrelépésnek 
tartja, hogy Vácnak 2010 óta polgári vezeté-
se van. – Ehhez az előrelépéshez a kormány-
zati politika, a város adósságállományának 
átvállalása is hozzájárult. Az önkormányza-
ti szférában végbement változásokhoz, átala-
kulásokhoz Vác gyorsan és jól alkalmazko-
dott. Vácnak van oka a büszkeségre – emelte 
ki a Fidesz frakcióvezető-helyettese, aki elbi-
zakodottság nélkül, kellő szerénységgel kéri 
a választókat, ha elegédettek a jelenlegi váci 
vezetéssel, méltóak a további bizalomra, ak-
kor szavazzanak nekik újra bizalmat. 

Harrach Péter szerint a választó a jelölt 
értékrendje és alkalmassága alapján dönt. 
Fördős Attila polgármester és Pető Tibor al-
polgármester már bizonyította vezetői alkal-
masságát – mondta. – Ami pedig az érték-
rendet illeti, ma Magyarországon két politi-
kai oldal van, a baloldal és a jobbközép oldal, 
illetve ott van a szélsőjobb is. Azt azonban 
nyugodtan kimondhatjuk, hogy egy kor-
mányzóképes erő van Magyarországon, a Fi-
desz-KDNP szövetség – húzta alá.  

A választási “matematikáról” kifejtette: ha 

egy politikai oldalon egy jelölt indul, akkor 
ő valamennyi, ott várható voksot be tudja 
gyűjteni, de ha több jelölt van, akkor előfor-
dulhat, hogy ennek következtében a másik 
politikai oldal jelöltje nyer. – Magyarul, ha 
Vácon a Fidesz-KDNP szervezet által támo-
gatott, az országos pártszervezet által nyúj-
tott előnyöket élvező, illetve a helyi csapattal 
rendelkező jelöltek egyedül indulnak, akkor 
minden, az ezen az oldalon várható szavaza-
tot elvisznek. Ha viszont, bármilyen értékes, 
tisztességes jelöltek indulnak mellettük, ak-
kor biztos, hogy ebből a szavazat halmazból 
valamennyit elvisznek. Ezért még az is elő-
fordulhat, ha túl sokat visznek el, akkor a 
másik oldalon álló jelölt jár jól – fejtegette ér-
veit a KDNP frakcióvezetője. 

Harrach Péter arra kérte a váci polgárokat, 
gondolják meg, hogy szavazatukkal a Fidesz-
KDNP jelöltjeit támogatják-e vagy a másik ol-
dalt. 

Fördős Attila polgármester és Pető Tibor 
alpolgármester arról beszélt, hogy az előző 
önkormányzattól kapott gazdasági, pénzügyi 
„örökséget” hogyan tudták kezelni az állam 
segítségével. Kiemelték, hogy a jó kormány-
zati kapcsolatoknak köszönhetően ebben a 
ciklusban – az elnyert pályázati forrásokkal 
együtt – 7 milliárd forintot hoztak a város-
nak. Emellett jelentősnek nevezték – a helyi 
nagy vállalkozókkal újraépített jó együttmű-
ködés eredményeként – a TAO-s bevételek-
ből származó 500 millió forintot, melyet a vá-
ros sportéletének gazdagítására, a sportlé-

tesítmények bővítésére fordítottak. Az ered-
mények között említették Vác idegenforgal-
mának növekedését, fesztiválok rendezését, 
színház alapítását, múzeumok létrehozását, 
kiállítóhelyek gyarapodását. Az alvó belvá-
rost, közkedvelt, életteli közösségi térré for-
málták, a fiatalok számára vonzó, kulturált 
szórakozási lehetőségeket kínálnak. A jövő-
beni feladatok között sorolták – a már meg-
kezdett, olyan jelentős projekteket, mint - a 
város közlekedési hálózatának megújítását, 
a közvilágítási rendszer korszerűsítését, du-
nai mobilgát kiépítését, a Duna-parti korzó 
felújítását, a külterületek közműhálózatának 
fejlesztését, melyekhez – mint mondták – el-
engedhetetlen egy jó kormányzati kapcsolat, 
amely az elmúlt négy évet jellemzett.  

- Mindenki a saját felelősségére indul vagy 
lép vissza, hiszen nyerési esélye egy függet-
lenként induló, párt támogatást nem élvező 
jelentnek nincsen – mondta arra az újságírói 
felvetésre válaszolva Harrach Péter, hogy a 
jobb oldalon több polgármester-jelölt indul. 
- De éppen a rátermettsége, a tisztessége – 
egyébként alkalmassága – esetleg azt jelent-
heti, hogy ezen tulajdonságoknak a birtoká-
ban növekszik az a szavazat mennyiség, amit 
elvinni képes. Tehát nem megnyeri egy ilyen 
jelölt a választók bizalmát, hanem eltéko-
zolja a ráadott szavazatokat. Én senkit nem 
szeretnék személyében minősíteni, azért is 
hangsúlyoztam ki, hogy lehet bármilyen ki-
váló ember valaki, politikai érzék hiányában, 
talán az egyéni ambíciók túltengése miatt el-
indulhat, de biztos vagyok benne, hogy csak 
olyan jelölt fogja a választók többségének  a 
bizalmát elérni,  aki megfelel az ő értékrend-
jüknek, személyében alkalmas és áll mögötte 
egy olyan szervezet, amelyik nemcsak az esz-
meiségében, de gyakorlati segítségben is so-
kat jelent neki – hangsúlyozta Harrach Péter.

Vetési imre

Országjárásba kezdtek hétfőn a Fidesz-KDNP vezető politikusai, akik több mint 250 lakossági fórumot tartanak majd az önkormányzati választási kampány része-
ként. Szeptember 8-án dr. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető-helyettese és Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője, a térség országgyűlési képviselője Fördős At-
tila váci polgármesterrel és Pető Tibor alpolgármesterrel, a Fidesz váci elnökével az esti lakossági fórum előtt közös sajtótájékoztatót tartott.

Nagymaroson és Zebegényben csak egy 
polgármester-jelölt indul, Dunakeszin öt,  

Vácon nyolc aspiráns van

Harrach Péter: Óriási a jelölt és a választópolgár felelőssége

Az október 12-i önkormányzati vá-
lasztáson indulók szeptember 8-án 
délután négy óráig adhatták le az 
induláshoz szükséges ajánlásokat 
a helyi választási bizottságoknak. 
Mint közismert a választási törvény 
módosulása miatt ezúttal nem 4, 
hanem 5 évre választjuk az önkor-
mányzat tagjait.

Vác:
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Vá-
con hetvenöten versengenek 15 mandátu-
mért. A hivatalos határideig hat polgármes-
ter-jelöltet nyilvántartásba vett a helyi vá-
lasztási bizottság. A jelöltek neveit a nyil-
vántartásba vétel sorrendjében közöljük: 
Fördős Attila (Fidesz-KDNP), dr. Bóth Já-
nos István (MSZP-DK), dr. Jakab Zoltán At-
tila (EGYÜTT-Lokálpatrióták), dr. Néveri 
István (Független), Tomori Pál (Függet-

len), Matkovich Ilona Zsuzsanna (SZAVAD).  
A Nemzeti Választási Iroda legfrissebb, szer-
dai adatai szerint - két döntésre váró jelöltet 
- Nagy Pétert (Független) és Medveczki Zol-
tánt szeptember 9-én vett nyilvántartásba a 
helyi választási bizottság. A korábban eluta-
sított egy jelölt esetében nem történt változás.

Dunakeszi:
A város jelenlegi polgármesterét, Dióssi 

Csabát (Fidesz-KDNP) elsőként, már au-
gusztus 26-án nyilvántartásba vette a bi-

zottság, őt követte Sulyok Győző (Függet-
len) és Szombat István (Jobbik) szeptember 
4-én. Dr. Horváth István (EGYÜTT-PM-DK-
4K!-MLP-MOMA) és Fári Éva (MSZP) szept-
ember 8-án került nyilvántartásba. A város 
tíz egyéni körzetében 40 képviselő-jelölt in-
dul, köztük két független. A polgármester-
rel együtt 15 fős képviselő-testületet vá-
lasztanak Dunakeszin. Mint azt dr. Molnár 
György jegyzőtől, a helyi választási iroda 
vezetőjétől megtudtuk: „Az egyéni válasz-
tókerületi jelöltek közül a Helyi Választási 
Bizottság két esetben utasította el a jelölt 
nyilvántartásba vételi kérelmét, mivel a le-
adott érvényes ajánlások száma nem érte el 
az adott választókerületben az induláshoz 
szükséges mennyiséget. Dunakeszi 10 egyé-
ni önkormányzati választókerületében így 
kettőben öt fő, hat választókerületben négy 
fő, kettőben három fő képviselő-jelölt fog in-
dulni a szavazatokért. 

Harrach Péter, Fördős Attila, Pető Tibor, dr. Gulyás Gergely



2 XVI. évfolyam 18. számDunakanyar Régió

Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.huDunakanyar Régió

VÁC: Néveri István független 
polgármester-jelöltként indul
Néveri István, a közismert váci ügyvéd szerdán délelőtt bejelentette: indul az 
őszi helyhatósági választásokon a polgármesteri székért. Mint mondta, bár 
független, a Pro Urbe Egyesület támogatását élvezi, akik nem indítanak város-
vezetői jelöltet. További tárgyalásokat folytat még más civil szervezetekkel is 
jelöltsége támogatásáról – hangzott el. 

Tomori Pál korábban a KDNP színeiben az összefogás frakciót erősítette.  
A hétfő délután tartott sajtótájékoztatón bejelentette: független polgármes-
ter- és képviselő-jelöltként indul az október 12-i önkormányzati választáson.

A szükséges ajánláso-
kat – több mint 750 
aláírást – már kedden 

leadta a helyi választási iro-
dának, így nincsen akadálya 
az indulásának. Az elköte-
lezettsége, értékrendje nem 
változott: továbbra  is a ke-
resztény, nemzeti értékeket 
kívánja képviselni. 

- Polgármesteri-jelöltsé-
gem okát számos körül-
ményben tudom meghatá-
rozni. Röviden most csak 
annyit, hogy hónapok és 
évek óta – és itt nem az el-
múlt négy évre, hanem sok-
kal hosszabb időszakra gon-
dolok – tapasztalom a vá-
rosban azt az elégedetlensé-
get, jobboldali és baloldali 
szavazótáborban egyaránt, 
amely a pártoskodáson és 
vélt, vagy valós személyi el-
lentéteken alapul, amely-
ből ennek a városnak vala-
milyen szinten elege van – 
mondta. Hozzátette: ez erő-
sítette meg őt abban a hi-
tében, hogy függetlenként 
elinduljon a választásokon.

Néveri István arról is be-
szélt, hogy több civil szer-

vezettel is tárgyal támogatá-
sáról. Azt azonban elárulta, 
hogy a Pro Urbe Egyesület 
nem indít polgármester-je-
löltet, hanem őt támogatja. 

Vezetői programjával kap-
csolatban elmondta: öncélú-
nak tartja, hogy a közpénz-
ből fizetett képviselők a sa-
ját személyes érdekeiket, el-

lentéteiket képviselik a tes-
tületben. Ő ezen változtatni 
szeretne, hiszen mindenek 
előtt a város érdekeit kell 
képviselni. 

- Olvastam az összes kollé-
gám programját. Több pont-
ban is felsoroltak olyan fe-
ladatokat, amelyek szerin-
tem nem is szabadna, hogy 
programok legyenek. Olyan, 
mint a mélygarázs befejezé-
se nem lehet kérdés és prog-
ram. Ez nem feladat, hanem 
kötelesség – mondta.  

Számos olyan probléma, 
befejezetlen beruházás van 
a városban, amelyben sze-
rinte nem történt előrelé-
pés. Ha megválasztják, az 
első feladata az lesz, hogy 
tárgyalásba kezd ezen ingat-
lanok tulajdonosaival, hogy 
közösen oldják meg a prob-
lémát. Ilyen többek között a 
volt rendőrség épülete, a Vác 
pláza, vagy a kórház mellett 
álló félig kész patika. 

A városvezetési struk-
túrán szeretne változtatni 
Néveri István – ez program-
jának legfőbb célja. 

(Furucz AnitA)

A  Szent Karitász veze-
tőjeként szegényeket 
segítő egykori önkor-

mányzati képviselő idén is 
a régi körzetében, a 3-asban 
méretteti meg magát. Az én 
felelősségem, hogy talentu-
momat felkínáljam a válasz-
tóknak, az ő felelősségük pe-
dig, hogy ezt elfogadják vagy 
sem – mondta a polgármes-
ter-jelölt. 

Öt pontban foglalta össze 
programját: szegények szol-
gálata, munkahelyteremtés, 
fiatalok lakáshoz juttatása, 
helyi vállalkozók előnyben 
részesítése, a sport és a kul-
túra támogatása.

- A program prioritása-
inak megfelelően: indulá-
som figyelemfelhívás a sze-
génységre. Mint azt a koráb-
bi FIDESZ-KDNP frakcióve-
zetőjeként és szociális bizott-
sági elnöki megbízásomkor 
megtapasztaltam, sajnos nő 
a szegénység Vácott is. Ezért 
a szeretet és az együttérzés 
kell, hogy domináljon ben-
nünk. Programom címe ezért 
a Létbiztonság programja – 
jelentette be, majd hozzátet-
te: - Ehhez természetesen tár-
sulnak az önkormányzat kö-

telező feladatai, ám nem sze-
repelnek benne irreális vál-
lalások és olyan feladatok, 
amelyek nem önkormányza-
ti hatáskörbe tartoznak. Bár 
kívánatos lenne több ezer új 

munkahely megteremtése, 
de ennek reális esélye is csak 
néhány száz lehet – mondta 
azzal a kiegészítéssel, hogy 
valójában az önkormányzat 
feladata a vállalkozásvonzó 
adózási és gazdasági klíma 
megteremtése. 

Itt tett említést arról is, 
hogy örülne a 2/A bővítésé-
nek, a váci Duna-híd felépíté-
sének, de az nem a város kom-
petenciája és főleg nem egy 
polgármester-jelölté, mint az 
a jelöltek ígéretei között meg-
jelent, hanem az államé. 

Tomori Pál fontosnak tar-
totta hangsúlyozni, hogy az 
országgyűlési képviselő vá-
lasztástól eltérően, az önkor-
mányzati voksolásnál a jelölt 
személyisége, nem pedig a 
pártlogó kell, hogy érvényre 
jusson. - Szavazzunk az em-
berre, akit megismerünk és 
hitelesnek érzünk – mondta. 

- Nem osztom meg a jobb-
oldalt – válaszolta újságírói 
kérdésre -, hiszen ha 2010-
ben a FIDESZ indíthatott pol-
gármester-jelöltet a KDNP je-
löltjével szemben, akkor egy 
független is nyugodtan elin-
dulhat. A pártok győzelme a 
pártok felelőssége, őket pe-
dig láthatóan nem érdekli az 
indulásom, hiszen nem keres-
tek meg. Egy egyfordulós vá-
lasztás pedig nem ad lehető-
séget a visszalépésre - érvelt. 

Tomori Pál szerint, ha a vá-
lasztók hangnemet akarnak 
változtatni, akkor pártatla-
nul kell szavazniuk. 

A hatgyermekes édesapa 
politikusként nem kíván köl-
teni plakátokra, hirdetések-
re, mert szerinte az „embertől 
emberig” kampány a leghaté-
konyabb, emberi és békés.  

(Vetési)

Nagymaroson és Zebegényben csak egy 
polgármester-jelölt indul, Dunakeszin öt, 

Vácon nyolc aspiráns van

Megtörtént a nemzetiségi ön-
kormányzati képviselőválasz-
tás folyamatában is a jelöltállí-
tás. Dunakeszin várhatóan három 
nemzetiség – bolgár, német, roma 
- tekintetében adhatják le a nem-
zetiségi önkormányzati jelöltekre 
a szavazatukat azok, akik a nem-
zetiségi névjegyzékbe történő fel-
vételüket kérik.”

Göd:
Gödön öten szálltak ringbe a pol-

gármesteri székért, köztük a két cik-
lusban irányító jelenlegi városve-
zető, Markó József (Fidesz-KDNP), 
Kovacsik Tamás (Független), Ger-
gely Zoltán (Jobbik), Pinczehelyi 
Tamás Miklós (MSZP-DK), Lőrincz 
László (DK-EGYÜTT-PM-MLP). A 
helyi választási bizottság 36 képvi-
selő-jelöltet vett nyilvántartásba.  

Fót:
Fóton a jelöltek között van a jelen-

legi polgármester, és a két alpolgár-
mester. Nyilvántartásba vett jelöl-
tek: Bartos Sándor (Fidesz-KDNP), 
Kancz István (Jobbik), Takács Ist-

ván (MSZP), Földi Pál János (Füg-
getlen), dr. Vargha Nóra Mária 
(MLP-EGYÜTT-PM-DK), Pozderka 
Gábor (Független). A 8 egyéni man-
dátumért 42 képviselő-jelölt szállt 
ringe, köztük 10 független.

Sződliget:
A négyezer lélekszámú községben 

négyen szálltak ringbe a polgármes-
teri székért, köztük a jelenlegi veze-
tő, Juhász Béla is. Nyilvántartás-
ba vett polgármester-jelöltek: Török 
Gábor György (Fidesz-KDNP), Ju-
hász Béla (Tiszta Forrás), Svéd Gá-
bor János (MSZP), Kármán Ferenc 
(Független). 

Verőce:
A Nemzeti Választási Iroda ada-

tai szerint a jelenlegi polgármester, 
Bethlen Farkas nem indul a válasz-
táson, helyére hárman pályáznak: 
Bethlen Erzsébet Sára (Független), 
Nagyné Lippai Éva (Független), 
Grauszmann György (Független). 

Kismaros:
A település jelenlegi polgármeste-

re, Poldauf Gábor (Független) mel-
lett Neubauer Rudolf (Független) je-

löltként igyekszik elnyerni település 
választópolgárainak támogatását.

Nagymaros:
Némi túlzással már kijelenthet-

jük, hogy ki lesz a város régi-új pol-
gármestere, hiszen egyetlen induló 
van, még pedig jelenleg is regnáló, 
Petrovics László (Független). 

Zebegény:
A szomszéd településen is hason-

ló a helyzet, mivel ott is csak egy 
polgármester-jelölt, a falu jelenlegi 
vezetője, Hutter Jánosné (Függet-
len) indul. A képviselő-jelöltek is va-
lamennyien függetlenek.

Szob:
A határ menti városnak is új pol-

gármestere lesz, mivel a jelenlegi 
városvezető, Remitzky Zoltán nem 
indul, akit a négy független jelölt kö-
zül váltja a választás nyertese: Fe-
rencz György (Független), Szőke 
István (Független), Petró Krisztián 
(Független), Gyurcsok Zoltán (Füg-
getlen). 

Az összeállítást írtA: 
Vetési imre 

Mint arról korábban hírt adtunk, "a Jobbik Szombat Istvánt, a Dunakeszi Alap-
szervezet alelnökét indítja a településen a polgármesteri címért. Polgármes-
terjelöltünk az ellenzéki pártok közül elsőként adta le a szükséges számú ér-
vényes ajánlást, így hivatalosan is indulhat az október 12-i megmérettetésen.

Nyilvántartásba vették 
a Jobbik polgármester-jelöltjét 

és képviselő-jelöltjeit Dunakeszin

Mint arról korábban hírt adtunk, 
a Jobbik Szombat Istvánt, a Du-
nakeszi Alapszervezet alelnö-

két indítja a településen a polgármesteri 
címért. Polgármesterjelöltünk az ellen-
zéki pártok közül elsőként adta le a szük-
séges számú érvényes ajánlást, így hiva-
talosan is indulhat az október 12-i meg-
mérettetésen.

A Jobbik mind a tíz választóke-
rületben indít képviselőjelöltet is, 
akik ugyancsak mind leadták az 

induláshoz szükséges ajánlásokat, 
és valamennyiüket nyilvántartás-
ba is vette a helyi választási bizott-
ság, így minden jelöltünk elindul-
hat Dunakeszin az október 12-i ön-
kormányzati választáson. Köszön-
jük mindazoknak, akik ajánlásuk-
kal jelöltjeinket támogatták." - írja 
a szerkesztőségünkhöz eljuttatott 
közleményében Varga Zoltán Péter, 
a Jobbik Dunakeszi  Alapszerveze-
tének elnöke.

A Dunakanyar Régió Szerkesztősége ezúton ajánlja fel a 2014. októ-
ber 12-i polgármesterek és önkormányzati képviselők választásán 
induló jelöltek és az őket támogató szervezetek számára a kétheten-
te 31. 000 példányban megjelenő újság sajtónyilvánosságát fizetett 
politikai hirdetések közlésére. 

Lapunk a Dunakanyar ti-
zenegy településén jele-
nik meg, melyek közül pl. 

Vácon 8.000, míg Dunakeszin  
16. 000, Gödön és Fóton 2500-
2500 példány kerül terjesztésre 
díjmentesen. 

A Dunakanyar Régió kiadója – 
törvényi feltételeknek megfelel-
ve – bejelentette az Állami Szám-
vevőszéknek, hogy a választási 

kampányban részt vesz fizetett 
politikai hirdetések közlésével. 

Médiaajánlatunkat megtekint-
hetik a www.dunakanyarregio.
hu honlapunkon, illetve az újság 
impresszumában szereplő címek-
re írt elektronikus levelekre vála-
szolva megküldjük az érdeklődők 
számára. 

Vetési imre

KiAdó-FőszerKesztő

Polgármester- és képviselő-
jelölteknek ajánljuk

Folytatás a címlapról

2014-ben is tisztelje meg hirdetéseivel a régió 
legnagyobb példányszámú és legolvasottabb színes 

közéleti lapját, a Dunakanyar Régiót!
Megjelenik kéthetente, 

31 000 példányban.

Vác: Tomori Pál független 
polgármester-jelöltként indul

Dr. Néveri István

Tomori Pál
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Komplex energetikai felújítást 
kínál az ELMŰ-ÉMÁSZ

Negyedéves szakmai kísér-
let után országosan elindul az 
ELMŰ-ÉMÁSZ enHome nevű üz-
letága, amely a lakosságnak kí-
nál komplex energetikai felújí-
tást és napelemes kiserőművet 
– jelentette be dr. Marie-Theres 
Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ Társa-
ságcsoport igazgatóságának 
elnöke szeptember 8-án a bu-
dapesti székházban tartott saj-
tótájékoztatón.

Nagy sajtónyilvánosság mellett 
– enHome márkanéven - mu-
tatták be az ELMŰ-ÉMÁSZ 

Társaságcsoport új üzletágát, amely 
főként megújuló erőforrásokon ala-
puló, teljes körű energiahatékonysá-
gi szolgáltatásokat nyújt. A személy-
re szabott korszerűsítési megoldások 
szeptembertől az ország egész terüle-
tén a lakossági ügyfelek rendelkezé-
sére állnak. 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 
komoly figyelmet fordít a fenntartha-
tó villamosenergia-ellátásra, mely-
nek fontos része a környezetbarát 
technológiák bevezetése, valamint az 

innovatív megoldások alkalmazása.  
Az egész Európában változó piaci és 
szabályozási környezet következté-
ben a hagyományos nagy erőművek 
mellett hamarosan egyre fontosabb 
szerepet töltenek be a megújuló ener-
giaforrásokat felhasználó kisebb ter-
melőegységek. Ezek lokálisan látják 
el az egyes háztartásokat, a kisebb 
közösségeket, vagy akár települése-
ket energiával, részlegesen függetle-
nítve őket a mai ellátórendszertől. 

Ezen hazai igények egyedi kiszol-
gálását biztosítja az enHome, mely 
független energia tanácsadóként és 
szakértőként jelent meg a piacon, fe-

lelős szerepet vállalva a környezet-
tudatos energiafelhasználás népsze-
rűsítésében. Célja, hogy valamennyi 
esetben az európai szabványoknak 
megfelelő, kiváló minőségű, az ener-
giatermelést, illetve fogyasztást raci-
onalizáló rendszert vegyen igénybe a 
felhasználó.  

Mint az a sajtótájékoztatón elhang-
zott: ennek érdekében szolgáltatása-
ik köre a korszerűsítés valamennyi 
fázisát lefedi. Az adott ingatlan szá-
mára optimális berendezés kiválasz-
tása minden esetben alapos felméré-
sen alapul (energetikai audit). A szak-
mai részletek ismertetése közben 

hangzott el: a projektről minden in-
formáció megtalálható a cég honlap-
ján, melyek segítségével az ingatlan-
tulajdonos megismerheti a ház ener-
getikai jellemzőit. Igény esetén a cég 
szakembere a helyszínen méri fel az 
épület energetikai állapotát.  

A kiválasztott technológia beszer-
zését, tervezését, esetleges engedé-
lyeztetését, majd szerelését és ké-
sőbbi karbantartások elvégzését az 
enHome mind magára vállalja – erről 
már Papp András üzletágvezető be-
szélt, aki azt is elmondta, hogy – bár 
még nem ismert a felhasználók teljes 
körű igénye - 10 éves távlatban 100-
200 ezer lakás energetikai felújítását 
akarják elvégezni ebben a konstruk-
cióban.

A beruházáshoz az Erste Bank 
nyújt hitelt, jelzálogfedezettel 6 szá-
zalék alatti teljes hiteldíjmutatóval 
(thm), míg jelzálogfedezet nélkül 14-
15 százalékos thm mellett lehet hoz-
zájutni a Zöld Hitelhez – ismertet-
te a finanszírozást Jelasity Rado-
ván, a bank elnök-vezérigazgatója, 
aki hangsúlyozta, hogy a Zöld Hitel-
hez jelenleg is jár állami támogatás. 
A hitel futamideje 2-30 év, a nagysá-
ga pedig a felhasználó igényétől füg-
gően 1-50 millió forint. A hitel felvéte-

lét semmilyen költség nem terheli, így 
még az értékbecslés díját is visszaté-
ríti a bank. Az átlagos hitel nagysága 
várhatóan 1-5 millió forint lesz. Egy 
ekkora beruházás - ilyen alacsony 
thm mellett - már belátható időn be-
lül megtérül - mondta. 

A társaság megversenyeztette a be-
szállítókat, így a napelem rendszere-
ket például egy német és egy magyar 
cég szállítja – hallhattuk Papp And-
rástól, aki újságírói kérdésre példa-
ként elmondta, hogy Németország-
ban 40 ezer megawatt beépített kapa-
citású napelem termel áramot, ami a 
magyar fogyasztás tízszerese.

Az igények szerint rugalmasan bő-
vülő termékpalettában megtalálha-
tók a ma elérhető legnépszerűbb és 
leghatékonyabb berendezések: nap-
elem, napkollektor, hőszivattyú és 
kondenzációs kazán. Az enHome 
kulcsrakész ajánlatairól a www.
enhome.hu oldalon tájékozódhatnak 
az érdeklődők. 

Felértékelődik a megújuló energiaforrások szerepe az energiaellátásban

Egy júniusi képviselő-testületi döntés értelmében Vác idén ismételten 
csatlakozik az Európai Autómentes Nap rendezvénysorozatához.

Európai Autómentes 
Nap Vácott

A váci program szept-
ember 16-án reggel 
polgármesteri meg-

nyitóval indul, majd a dél-
előtt folyamán különböző 
feladatok, tesztek várják 
a résztvevőket. A város te-
rületén, több helyen lesz-
nek pontgyűjtő állomások 
- Váci Uszoda és Strand-
fürdő, Tourinform Iroda, 

Duna-part Zenepavilon 
előtti területe, Városhá-
za termei és udvara - majd 
kora délután a Városháza 
dísztermében sor kerül az 
eredményhirdetésre.

A váci esemény napján 
indul az Európai Mobilitá-
si Hét, amelynek jelmon-
data: "A mi utcánk - A mi 
jövőnk." 
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dr. Marie-Theres Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 
igazgatóságának elnöke
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Beszámoló az elmúlt 4 év munkájáról

TISZTELT DUNAKESZI POLGÁROK!
2010-ben az Önök bizalmából a Város pol-
gármestere lettem. Minden erőmmel azon 
dolgozom, hogy egy új, átfogó szemlélet-
váltással megalapozhassuk Dunakeszi tör-
ténelmének új fejezetét. Sikerült a párt-
politika fölé emelve olyan együttműködé-
si rendszert létrehoznunk, amely egy soha 
nem látott, dinamikus fejlődési szakasz be-
indulásához segítette hozzá városunkat. A 
társadalmi párbeszédre épített, közösség-

formáló gondolkodásmód újjászervezte 
Dunakeszi működését.  

A 4 év alatt elért eredményeink elhelyez-
ték azokat az alapokat, amelyre reményeim 
szerint a következő időszakban egy hosszú 
távon is sikeres várost építhetünk. Munká-
mat egy elkötelezett, felkészült és dinami-
kus csapattal közösen végezhetem. A vá-
rosi intézményekben és iskoláinkban dol-
gozó több száz munkatárs és képviselő-

társaim részvétele, együttműködése nél-
kül nem lett volna módunk a béke teremtő 
erejével megsokszorozni saját erőforrása-
inkat. 

Hiszem, hogy minden itt élő nevében 
büszke lehetek arra, amit eddig elértünk. 
A megkezdett munka folytatásához tovább-
ra is számítok az Önök támogatására, és 
bízom benne, hogy sikerül megvédenünk a 
közösen elért eredményeinket. 

Képviselőjelölt társaimmal hitet tettünk 
az összefogás mellett, és egy csapatban, 
Együtt a Várossal, egy zászló alatt kíván-
juk munkánkkal a sikeres jövőt szolgálni.

Kérem, ajánlásával és szavazatával tá-
mogasson engem és képviselőjelölt társa-
imat, akik a Fidesz-KDNP jelöltjeiként el-
kötelezték magukat egy Sikeres Dunakeszi 
mellett!

Tisztelettel: dióssi csAbA

Elkészült Dunakeszi Város Önkormányzata elmúlt 4 éves munkájáról szóló beszá-
moló, amely hamarosan a városban lakók postaládájába is kézbesítésre kerül. A ki-
advánnyal kapcsolatban kérdezte lapunk Dióssi Csabát. 

Bizalom és felelősség

Egy kiállítás képei Csőváron

A város polgármestere 
szerint óriási bizalom 
és egyben óriási fele-

lősség is közéleti szerepre 
felhatalmazást kapni, hiszen 
polgármesterként a választó-
kat képviselve, az ő közvet-
len környezetükről, minden-
napi életüket meghatározó 
ügyekről kell tudni dönteni. - 
Ez egy óriási megtiszteltetés 
– hangsúlyozta Dióssi Csa-
ba, aki így folytatta: - Már a 
ciklus elején úgy gondoltam, 
ha valaki ilyen bizalmat kap, 
fontos, hogy beszámoljon vá-
lasztóinak, mit végzett, ho-
gyan gazdálkodott, a célok 

megvalósításával hogyan áll. 
Ezért évente beszámoltunk a 
város polgárainak a végzett 
munkánkról. 

A most megjelenő polgár-
mesteri beszámolóval kap-
csolatosan Dióssi Csaba így 
fogalmazott. - A demokra-
tikus működés miatt négy-
évente lezárunk egy cik-
lust. Ezért most nem csak 
az idei esztendő, hanem az 
elmúlt négy év eredményei-
ről is számot adunk válasz-
tóinknak. A terjedelméből is 
látszik, mennyi mindent vé-
geztünk el közösen, köszön-
hetően a képviselő-testü-

let tagjaival, az intézménye-
inkben dolgozókkal és az itt 
élőkkel tapasztaltalt össze-
fogásnak. 

- Amikor megláttam ezt az 
anyagot, büszkeséggel töl-
tött el, mennyi minden tör-
tént az elmúlt négy évben. 
Mindenkinek javaslom, ve-
gye kézbe, lapozgassa át. 
Aki ezt elolvassa, maga is 
büszke lesz arra az összefo-
gásra, és intenzív fejlődésre, 
ami megvalósult városunk-
ban – mondta Dióssi Csaba 
polgármester.

A szerK.

Több évtizedes szak-
mai, és tudományos 
munkájáért a Magyar 

Érdemrend Lovagkereszt-
jét kapta dr. Czalbert –Ha-
lasi János. A Csővári falu-
nap alkalmából több alko-
tóval együtt festményeiből 
állított ki a település galéri-
ájában. A képek között meg-
különböztetett szerep jutott 
a Művészetet Mindenkinek 
projekt keretében készült 
grafikáinak. A BCI eljárás-
sal készült kép sarkában, az 
előírtak mellett egy QR kód 
van, amely okos telefonnal 
beolvasható. A látási fogya-
tékosnak Brei írással tapint-
ható a téma, a netről pedig 
letölthető a hozzátartozó 
zene, a siketeknek a jelmu-
togatás. A képek jövőre az 
Asklepios–MED Orvos Kép-
zőművész Csoport kiállítá-
sán nemzetközileg is meg-

ismerhetők lesznek. A köz-
ismert sebész több évtize-
den át a dunakeszi Szakor-
vosi Rendelőintézet elismert 
főorvosa, több évig az intéz-
ményvezetője volt.

A szerK.
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Balog Zoltán minisztertől vehette át a kitüntetést 
dr. Czalbert-Halasi János főorvos
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Dunakeszi Város Önkor-
mányzata az utóbbi év-
tizedek legjelentősebb 
óvodai férőhelybővítést 
valósította meg ebben a 
négy éves önkormányza-
ti ciklusban. Míg koráb-
ban egy ilyen időszakban 
52 férőhellyel bővült az 
intézmények befogadóké-
pessége, addig 2010 óta 
380 férőhellyel. 

Dunakeszin négy év alatt 
380 óvodai férőhely létesült

A 
legdinamikusabb 
fejlődést idén tudja 
felmutatni a város 
a szeptember 4-én 

átadott 180 gyermek ellátá-
sát biztosító Meseház Óvo-
da megnyitásával. A város 
gyártelepi negyedében mint-
egy 206 millió forint összkölt-
séggel megvalósított beru-
házáshoz közel 196 millió fo-
rint vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert Dunakeszi. A 

Piros Óvoda tagintézménye-
ként működő Meseház Óvoda 
meleg víz ellátását és fűtését 
36 darab napelem biztosítja, 
melynek köszönhetően éves 
szinten várhatóan legalább 
9000 kWh áramfogyasztás ta-
karítható meg. 

A Kandó Kálmán sétányon 
épült óvoda tágas udvarral, 
sok-sok játékkal, korszerűen 
felszerelt szobákkal fogadja a 
gyerekeket, akik már az ava-

tó ünnepség idején is önfeled-
ten játszottak a napfényben 
pompázó udvaron. 

Dióssi Csaba polgármes-
ter a nemzeti színű szalag át-
vágásával átadta a Meseház 
Óvodát Póczik Miklósné óvo-
davezetőnek és a 180 kis óvo-
dásnak, akik kitörő örömmel 
vették birtokba azt. 

A szerK.
Fotó: Keszipress

Száz férőhelyes 
óvodát avattak Gödön
– A mai nap egy hosszabb fo-

lyamat állomása – kezdte ün-
nepi beszédét Markó József 
abból az alkalomból, hogy 
100 férőhellyel bővült a gödi 
Kastély Központi Óvoda. A 
város polgármestere emlé-
keztette az egybegyűlteket 
arra, hogy a település vezeté-
se évekkel ezelőtt elhatároz-
ta: megteremtik annak lehe-
tőségét, hogy Gödön minden 
3 év feletti gyermek járhas-
son óvodába. - Ez az óvoda-
bővítés azt jelenti, hogy idén 
szeptembertől a kitűzött cé-
lunkat elértük – hangsúlyoz-
ta Markó József, aki még el-
mondta azt is, hogy az egy 
év alatt elkészült, 210 millió 
forint összköltségű beruhá-
zás pályázati forrás bevoná-
sával valósult meg, a támo-
gatás összege 199 millió fo-
rint volt, a fennmaradó részt 
a város biztosította. A tele-

pülés polgármestere megkö-
szönte mindazok közremű-
ködését, akiknek áldozatos 
munkája lehetővé tette en-
nek a meseszép óvodának 
az elkészültét. Elismerés-

sel szólt a magánóvodák sze-
repéről is, melyek az elmúlt 

évek során hozzájárulnak az 
óvodai férőhely igények ki-
elégítéséhez. 

Az ünnepi beszéd végén 

Markó József polgármester 
jelképesen átadta az új épü-
let kulcsát az óvoda veze-
tőjének, Karaszek Ernőné-
nek.

A Központi Kastély Óvo-

da vezetője köszöntőjében 
úgy fogalmazott: nagyon jó 

együttműködésben csodát 
teremtettünk, most már a 
miénk, a gyerekeké ez a bi-
rodalom. Mint elmondta, az 
óvoda dolgozói megtettek 
mindent, ami rajtuk múlott. 
- Büszkén veszem át ezt az 
intézményt, büszke vagyok 
a kollégáimra. Kívánom, 
hogy a gyermekek érezzék 
itt otthon magukat, olyan 
jól, amilyen nagy szeretet-
tel, odafigyeléssel és törő-
déssel készült ez az épület, 
és ahogy a kollégáim olyan 
barátságossá, gyerek köze-
livé tették – zárta köszöntő 
gondolatait Karaszek Ernő-
né, óvodavezető.

Ezt követően Markó Jó-
zsef polgármesterrel közö-
sen ünnepélyesen átvág-
ták a nemzeti színű szala-
got, s átadták az épületet az 
óvodai dolgozók és a város 
gyermekei számára.

b. szentmártoni

Markó József polgármester a gyerekekkel együtt avatta fel az óvodát
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Új beruházások a dunakeszi zeneiskolában

SZABADI KÁLMÁN HAGYATÉKA: 
Hajómakettek, tervrajzok, oklevelek

Hármas ikrek születtek Fóton

Véget ért a vakáció, ami az iskolások számára a pihenést, kikapcsolódást felhőtlen szórakozást jelentette. Mind-
eközben a dunakeszi tanintézményekben nem állt meg az élet, a felújításokban tevékenykedő szakemberek 
szorgos munkájának eredményével szinte valamennyi helyszínen a tanévnyitón találkozhattak a diákok. Meg-
újultak többek között a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola belső terei is. Az ünnepélyes átadásra szep-
tember 4-én, az idei tanév megnyitóján került sor. 

Vác önkormányzata tovább bővítette a város már eddig is egyedülállóan gazdag kiállítási kínálatát, miután a közelmúltban megnyílt a Szabadi Kálmán Hajótörténeti Gyűj-
temény. Az új kiállítóhely a Március 15. tér 18. szám alatt található (a főtér, a főutca és a mélygarázs térfelszín felől egyaránt megközelíthető), és hétfő kivételével napon-
ta 10-17 óra között látogatható.

- 2014. július 16-án, hosszas várakozás után világra jöttek hár-
mas ikreink Anna, Andika, Attila. Mindhárman kiváló egészség-
nek örvendnek! A gyermekek a Szent János Kórházban szület-
tek, ahol Dr. Molnár Lászlónak és kollégáinak köszönhetően szü-
letés után gyors és szakszerű ellátást kaptak - újságolta a bol-
dog fóti édesanya és édesapa. 

A  
megjelentek – köz-
tük Dióssi Csa-
ba polgármester, 
Eich László tanker-

ületi igazgató, Csoma Atti-
la a VOKE József Attila Mű-
velődési Központ igazgató-
ja és a Programiroda veze-
tője, Szabó József, a körzet 
önkormányzati képviselője, 
az intézmény tanárai vala-
mint a szülők – meghallgat-
ták Jámbor Máté és Szibert 
Gergő (Jancsovics Eszter és 

Simonffy György tanítvá-
nyai) trombitajátékát. 

Beszédében Farkas Pál 
igazgató szólt arról, hogy ami-
kor egy esztendeje, miután 
megkapta igazgatói kinevezé-
sét a Klebersberg Intézmény-
fenntartó Központtól s ezzel 
párhuzamosan a város Ön-
kormányzata is bizalmat sza-
vazott számára, tájékoztat-
ta Dióssi Csabát és Erdész 
Zoltán alpolgármestert, mi-
lyen felújítási munkákra lenne 

szükség, hogy a gyerekek mi-
nél kulturáltabb környezetben 
végezhessék zenei tanulmá-
nyaikat. Ennek nyomán még a 
múlt év őszén az emeleti rész-
leg új kövezetet kapott s meg-
történt az épületben a szüksé-
ges festés-mázolás. Idén nyá-
ron pedig sor került a tető-
szerkezet felújítására, a teljes 
fűtéskorszerűsítésre, kialakí-
tották a már régóta esedékes 
ütőhangszer-tantermet és az 
udvaron a parkoló térkövezé-

se is megtörtént. Az igazgató 
véleménye szerint 20 éve nem 
történt ilyen mértékű megúju-
lás az intzéményben.

Meghallgatásra talált a vá-
ros vezetésénél az az elkép-
zelés, hogy egy nagy koncert-
teremre lenne szükség. A Du-
nakeszi Művészetek Házának 
terve már elkészült, s az új lé-
tesítményben négy szinten 
lenne helye a művészeti isko-
lának is. Így új szakokkal és 
megemelt növendéklétszám-

mal bővülhet a város nagy 
múltú zenei képzése. 

Végezetül méltatta a dina-
mikusan fejlődő város művé-
szeti, kulturális életét, mely-

ben fontos szerepet tölt be a 
Farkas Ferenc alapfokú Mű-
vészeti Iskola. 

KAtonA m. istVán

A szerző FelVétele

S
zabadi Kálmán 
nem Vácott szüle-
tett, de  miután a 
családja édesapja 
munkája révén ide 

költözött, és ő maga aztán 
élete végéig itt lakott és dol-
gozott, szakmai és közéleti 
tevékenysége révén beírta a 
nevét a város történetébe.

Eredetileg grafikusnak ké-
szült, de aztán formaterve-
zővé, konstruktőrré képez-
te magát. Kezdetben motor-
kerékpárt, oldalkocsit, ro-

bogót, buszokat, 
lakókocsikat ter-
vezett, illetve eb-
ben a "műfajban" 
leginkább Fesz-
tivál névre ke-
resztelt, műkö-

dőképes kétszemélyes kisau-
tója révén vált ismertté, an-
nál is inkább, mert a jármű 
sorozatgyártására is mutat-
kozott esély (végül a Zaporo-
zsec győzött a KGST rendsze-
rében). Később egyre inkább 

a hajótervezés felé fordult 
a figyelme, a vízi-szórako-
zás és a jachtturizmus, va-
lamint az általános, bizton-
ságos vízi közlekedés kiszé-
lesítése érdekében 1969-től 
jelentős terveket készített, 
egyik legismertebb megvaló-
sult hajója a Hableány II. tú-
rajacht volt, amely gróf Szé-
chenyi Ödön 1867-es neve-
zetes Budapest-Párizs hajó-
útjának 110. évfordulójának 
tiszteletére ismét megtette 
ezt az utat.

A kiállítás megnyitóján 
Fördős Attila polgármester 
elsősorban arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy Szabadi Kál-
mánt foglalkoztatta a Duna-
part rendezésének ügye (pél-
dául papírra vetett egy hídter-
vet, illetve megálmodott egy 
szállodahajót), s ugyancsak 
nagy érdeklődéssel fordult a 
főtéri munkálatok felé, ame-
lyek kapcsán az egyik szószó-

lója volt, hogy a világháborús 
emlékműnek vissza kell kerül-
nie ide, a város szívébe.

- Remélem, hogy ez az új ki-
állítás is népszerű lesz, ahogy 
rövid idő alatt azzá vált a lá-
togatók körében a Váci Érték-
tár, a városházán helyet ka-
pott Mobil MADI Múzeum, 

a Sajdik-gyűjtemény, hogy 
csak a legutóbbi években lét-
rehozott állandó bemutatóin-
kat említsem - mondta a kiál-
lítás kurátora, Papp László.

A kiállításon - melynek lét-
rehozása a mérnök-feltalá-
ló fiának, Szabadi Péternek 
és a hagyaték gondozásában 
korábban segédkező lelki jó 
barátnak, Székely Sándor-
nak is köszönhető - csaknem 
150 makett, tervrajzok, fo-
tós és írásos dokumentumok 
sora látható.

ribáry zoltán

Fotó: cseledy András

A 
háromszoros mun-
ka mellett három-
szoros az öröm is, 
hiszen már évekkel 

ezelőtt terveztük a babákat. 
Rengeteg és folyamatos se-
gítséget igényelnek a babák 
ellátása, gondozása, hiszen a 
szoros napirend mellett a dé-
delgetéshez is szükség van 
plusz kezekre. Szüleim se-
gítsége mindennél többet ér, 
hálával tartozunk nekik! Ön-
zetlen segítséget kapunk ba-
rátoktól, kollégáktól, isme-
rősöktől, sőt idegenektől is! 
Jó látni és érezni, hogy nem 
veszett ki az emberekből a 
szeretet, a segítségnyújtás 
és az empátia! Külön köszö-
net illeti Dr. Albi Mariann 
gyermekorvost és Bósza 

Pálné Marika védőnőt lelki-
ismeretes munkájáért! 

Tudomásom szerint Fó-
ton nem csak mi vagyunk az 
egyetlen hármasikres csa-
lád. Egy-egy séta alkalmával 
sokan megcsodálnak, meg-
állítanak, fényképeznek min-
ket, hiszen az emberek arcá-
ra mosolyt csalunk a hármas 
babakocsinkkal és a gyönyö-
rű gyermekeinkkel - újságol-
ta a boldog anyuka, Knul-
Kerezsi Andrea óvónő, aki 
Fóti Boglárka Óvodában dol-
gozik, és az apuka, Knul At-
tila, aki fóti Borknultúrában 
üzletvezető. A szülőknek 
sok szeretettel gratulálunk, 
mindnyájuknak jó egészsé-
get, örömteli, boldog életet 
kívánunk.

HOSSZÚ TÁVÚ 
MUNKALEHETŐSÉG 

DUNAKESZIN
Üzemi konyhánkra keresünk

• raktárost
• karbantartót

• feketemosogatót
• konyhai kisegítőt

• kézilányt
 

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

 Jelentkezni lehet: 20/778-1577

Farkas Pál igazgató: Az önkormányzat támogatásával 
megújult a zeneiskola

Fördős Attila: Remélem, hogy ez 
az új kiállítás is népszerű lesz 
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A régió legna-
gyobb lecsó-
fesztiválját 

a Pro Urbe díjjal 
kitüntetett Ven-
dégvárók Váci 
Egyesülete szer-
vezte, amely ezút-
tal is példásan bi-
zonyította, hogy méltó 
helyre került a rangos elis-
merés 2013-ban. 

A késő délutánig tartó - óriá-
si érdeklődéssel kísért - lecsófő-
ző versenyen a civil,- a vállalko-
zói, intézményi szféra képviselői 
mellett fakanalat fogtak a pár-
tok képviselői is, hogy a finom 
étkek okozta gasztronómiai él-
mény mellett jó hangulatú, kö-
tetlen beszélgetésekkel is gazda-
godjanak. Az ismert váci közéle-
ti személyiségek mellett ott volt 
a térség országgyűlési képvise-
lője, Harrach Péter és Lőwy Já-
nos, Ipolyság polgármestere is. 
A helyi szocialisták és a DK ven-

dégeként Vácra lá-
togatott Újhelyi 

István, a Par-
lament koráb-
bi alelnöke, EP 
képviselő.

Szép gesz-
tusként érté-

kelték sokan, 
hogy az élő sport-

legenda, a kilencsze-
res kenuvilágbajnok, háromszo-
ros Európa-bajnok, két olimpi-
ai ezüstéremmel büszkélkedő 
Wichmann Tamás a váci ka-
jak-kenu utánpótlás tagjainak 
egy hatalmas üstben főzte az íz-
letes lecsót, melynek elkészíté-
sében közreműködött a kétsze-
res evezős világbajnok, Pető Ti-
bor váci alpolgármester. A kü-
lönböző receptúrák alapján ké-
szített lecsókból és lecsó jellegű 
ételekből egy adagot 200 forin-
tért vásárolhatták meg az iga-
zi hungarikumként elismert fi-
nomságok kedvelői.

Fördős Attila polgármester - 
aki gratulált a rendezvény szer-
vezőinek és a versengő csapatok 
tagjainak a nagy sikerű lecsó-
fesztiválhoz - a közönség vastap-
sa közepette adta át a 200 ezer 
forintos adományt jelképező ha-
talmas csekket Nábelek Rómeó 
édesanyjának, mellyel a kisfiú 
barcelonai gyógykezeléséhez já-
rultak hozzá a nemes adakozók.

Az egész napos - rendkívül jó 
hangulatú - rendezvény záróak-
kordjaként a szponzoroknak kö-
szönhetően értékes jutalmak ta-
láltak gazdára. S ezt követően 
érkezett el a nagy pillanat, ami-
kor a két műsorvezető, Fábián 
Nicoletta és Fónagy István be-
jelentették a szakmai zsűri dön-
tését. A lecsó jellegű ételek ver-
senyének végeredménye: 1. E2V1 
Team, 2. Földváry Téri Közös-
ség, 3. Piac Kommandó. A le-
csót készítők versengését a Váci 
Holding "Aszfaltbetyár" csapata 
nyerte Fenyvesi Misi Baráti Tár-
sasága előtt, a képzeletbeli dobo-
gó harmadik fokára a Fruit Vác 
csapata állhatott fel.

A díjkiosztó után még soká-
ig tereferélték a csapatok tagjai 
a gyönyörű főtéren, melyet a ke-
délyes beszélgetések hangulata 
mellett megtöltött a színpadon 
felcsendülő zene  

(Vetési)
Fotó: Keszipress

Az idei év szeptember 6-án 
immár ötödik alkalom-
mal került megrendezés-

re a Lecsófesztivál, mely remé-
nyeink szerint kellemes kikap-
csolódást nyújt kicsinyeknek és 
nagyoknak egyaránt - tette hoz-
zá a megnyitó előtt bizakodva az 
igazgató asszony. 

A napsütéses időben már kora 
reggel 12 bogrács körül volt nagy 
sürgés-forgás. A versenyző csa-
patok tagjai az iskola pedagógu-
saiból, a szülőkből, valamint a 
város meghívott intézményeinek 
tagjaiból verbuválódtak.

A program megnyitóján az is-
kola pompon csapata lépett fel, 
ezt követően a szülők közösségé-
nek apukái tartottak egy kedves 
bemutatót, majd egy kisgyerek 
mondta el saját versét, melyet a 
lecsófesztiválról írt. S az elmúlt 
évek hagyományait követve az 
iskola igazgatónője idén is Mittli 
Adriennel, a szülők közösségé-
nek vezetőjével egy vidám vers-
sel, paródiával készült. A Lecsó-
fesztivál programja igen széles 
volt. A főszerepben - lévén, hogy 
családi napról van szó - a lecsó 
mellett természetesen a gyere-
kek voltak. Nagy sikere volt a ku-
tyabemutatónak, az ugráló vár-
nak, a színvonalas kirakodó vá-
sárnak. A programok között volt 
még a "Parasztolimpia", melyen 
sportos feladatokkal versenyez-
tek a vállalkozó kedvű résztve-
vők, napjaink "Toldi Miklósai", a 

gyerekek pedig kézműves foglal-
kozásokon vehettek részt.

Ebédre egy hatalmas kondér 
lecsót főztek, melyet a résztve-
vők jó ízűen el is fogyasztottak- 
Az iskolánk honlapján több kü-
lönleges lecsóreceptet is ösz-
szegyűjtöttünk, magam is ter-
vezem, hogy kipróbálom őket - 
árulta el lapunknak Laczkovich 
Krisztina igazgatónő.

Az elkészült ételeket a város 
jegyzője, dr. Molnár György ál-
tal vezetett zsűri bírálta el. A 
csapatok teljesítményét a zsűri 
részéről Bocsák István Károly-
né családügyi tanácsnok érté-
kelte, s hirdette ki a verseny sor-
rendjét:

I. "Lecsodák" csapat (Győrffy 
család)

II. "Tuti lecsó 3" csapat  
(Széchenyi Iskola)

III. "Lecsó Macsók" csapat 
(Szent István Iskola 1.a osztály)

Az első három helyezett csapat 
oklevelet és kupát kapott. A győz-
tes csapat ezen kívül három kony-
hai kisgépet vehetett át Szabó Jó-
zsef önkormányzati képviselő fel-
ajánlásának köszönhetően.

A legkülönlegesebb lecsó kü-
löndíját a "Szőnyi Lecsó Team" 
kapta (Szőnyi család csapata), 
egy magyar és latin nyelvű sza-
kácskönyvet, melyet a Késő-Ró-
mai Kikötőerőd Alapítvány aján-
lott fel. 

V. i. 
Fotó: Keszipress

Idén immáron a X. Váci Lecsófesztivál versengő csapataival telt meg a Dunakanyar szívének főtere. A ren-
dezvény sikerét jól jelzi, hogy a mai gasztronómiai vetélkedésre 71 csapat nevezett be, melyek tagjai ízle-
tesebbnél ízletesebb lecsó különlegességekkel állították nem kis feladat elé a szakmai zsűrit. 

A paradicsomtermesztés hagyománya közis-
merten szorosan összefonódik Dunakeszi tör-
ténetével. A Szent István Általános Iskola szü-
lői közössége és tantestülete ennek a nemes ha-
gyománynak kíván emléket állítani az évről évre 
ismétlődő, bensőséges, jó hangulatú fesztivál 
megszervezésével - mondta lapunknak, az intéz-
mény igazgatója, Laczkovich Krisztina. 

Hetvenegy csapat versengett 
a X. Váci Lecsófesztiválon

Dunakeszin is főtt a lecsó

Wichmann Tamás 

A győztes csapat: Győrffy György és családja
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A csapat bronzot a Váci Hajó nyerte

A
z alsógödi Duna-
part már kora reg-
gel benépesült a 
versenyzőkkel és az 

őket kísérő csapatvezetők-
kel, családtagokkal, a nép-
szerű sportág lelkes szurko-
lóinak sokaságával. A Duna-
kanyar legnagyobb ifjúsági 
seregszemléjét, a XXI. Göd 
Kupát a házigazda sport-
egyesület szakosztályvezető-
je, Nagy Árpád nyitotta meg. 
A rangos utánpótlás viada-
lon induló egyesületek – Váci 
Hajó, Nagymaros SE, Gödi 
SE, KSI, Csepel, VVSE, Verő-
ce, MAFC, Bp. Honvéd - több 
mint kétszáz fiatal sportoló-
ja nevezett, akik 20 futam-
ban vívtak ádáz küzdelmet 
egymással és a természet-
erőivel. Jó volt látni, hogy a 
látványos hajrákkal tarkított 
Göd Kupa résztvevői között 
számtalan tehetség lapátolta 
magabiztosan, reményteljes 
jövőt sejtetően a Duna vízét. 

A kora délutáni eredmény-
hirdetés előtt Markó József 
polgármester köszöntötte 
a fiatalokat, akiknek gratu-
lált a színvonalas verseny-
zéshez, a látványos küzdel-
mekhez. A város első embe-
re bejelentette, hogy az ön-
kormányzat – lehetősége-
ihez mérten – továbbra is 
támogatja Göd sportéletét, 
köztük a Gödi SE kajak-ke-
nu szakosztályát. Terveik 
között szerepel újabb sport-
csarnok és egyéb sportléte-
sítmények építése – mond-
ta Markó József, aki köszö-

netet mondott dr. Horváth 
Lászlónak, a Gödi SE elnö-
kének az eredményes tevé-
kenységért, a TAO támoga-
tások elnyerése érdekében 
végzett munkájáért.

Dr. Horváth László azt kér-
te a versenyzőktől, hogy jö-
vőre mindenki hozzon magá-
val még egy versenyzőt, mert 
reményeik szerint 2015-ben a 
mainál kétszer nagyobb lesz 
az egyesület létesítménye.  
Az egyesület elnöke gratulált 
a versenyzőknek és az őket 
felkészítő edzőknek, csapat-
tagoknak.

Az ünnepi köszöntők után 

következett a nyolc korcso-
portban induló fiúk és a lá-
nyok egyéni versenyének 
eredményhirdetése, melyet 
az összesített csapatverseny 
eredményeinek ismertetése 
követett. 

A nagy érdeklődéssel kí-
sért összesített pontversenyt 
a Gödi SE nyerte, a dobogó 
második fokára az ugyan-
csak gödi MAFC, míg a har-
madikra a Váci Hajó ver-
senyzői állhattak fel a közön-
ség hatalmas tapsa és üdvri-
valgása közepette.   

V. i.
Fotó: Keszipress

K
özel kettőszáz futbal-
listapalánta vette bir-
tokba szeptember 6-án, 
a nyáron elkészült nagy 

műfüves pályát a negyvenezer la-
kosú Dunakeszin, a Magyarság 
Sporttelepén. A villanyvilágítás-
sal ellátott játéktér ünnepélyes át-
adására a Dunakeszi Kinizsi Után-
pótlás SE által szervezett gyerek-
torna betétprogramjaként került 
sor. Az eseményt Seltenreich Jó-
zsef városi sportigazgató szavai 
nyitották meg, aki a résztvevők 
mellett külön köszöntötte Dióssi 
Csabát, Dunakeszi polgármes-
terét, Dunai Antal olimpiai baj-
nok labdarúgót és Benkő Tamást, 
a Magyar Labdarúgó Szövetség 
Pest megyei igazgatóját.

Dióssi Csaba reményét fejezte 
ki, hogy Dunakeszi folyamatosan 
fejlődő szabadtéri sportlétesítmé-
nyeit – az új műfüves nagypályán 
túl a közelmúltban átadott kismé-
retű műfüves játékteret, a BMX-
pályát, a felújított Kinizsi- és a re-
konstrukció alatt álló Magyarság 
centerpályát – a jövőben is rend-
szeresen megtöltik majd a város 
fiataljai mellett az idősebb kor-
osztály képviselői is. A városveze-
tő kifejtette: a sportlétesítmények 
fejlesztésébe fektetett kormány-
zati és helyi források az egészség-
ügyre fordítandó támogatásokban 
fognak hosszú távon megtérül-
ni, hiszen amelyik nemzet tagjai 
sportos életmódot folytatnak, ott 
kevesebben és ritkábban szorul-
nak rá az egészségügyi ellátásra 
az emberek. A polgármester külön 
háláját fejezte ki az MLSZ elnök-

ségének képviseletében megjelent 
Dunai Antalnak az átadáson való 
részvételéért, megemlítve a gyere-
kek számára, hogy a korábbi több-
szörös gólkirály még azon kevés 
hiteles egykori futballisták egyi-
ke, akik naggyá és világszerte el-
ismertté tették hajdan a magyar 
labdarúgást.

Dunai Antal a tőle megszokott 
dinamizmussal szólt a gyerekek-
hez, hangsúlyozva a sport által 
okozott örömök és erények nagy-
szerűségét, kiemelve a labdarú-
gás akaraterőre, közösségi szel-
lemre, kreatív gondolkodásra, já-
tékosságra és küzdeni tudásra ne-
velő hatását. Fontosnak tartotta 
megjegyezni, mennyire örül an-
nak, hogy a fiúk érthető dominan-
ciája mellett a dunakeszi műfüvön 
lányfocistákat is láthat szép szám-
mal, hiszen a futball támogatásá-
ban kiemelkedő szerep jut a höl-
gyeknek, akik később, anyuka-
ként a gyermekük foci iránti elkö-
telezettségét tudják erősíteni. Az 
egykori remek labdarúgó – közel 
a hetvenedik évéhez – a hivatalos 

beszédek végén egy labdát elkér-
ve még néhány cselt és technikai 
mutatványt is bemutatott a jelen-
lévőknek.

Benkő Tamás, az MLSZ Pest 
megyei igazgatója külön elisme-
rését fejezte ki a szülőknek, akik 
időt, energiát és pénzt nem sajnál-
va biztosítják gyerekeik számá-
ra a sportolás lehetőségét. Meg-
köszönte az utánpótlás-nevelés-
ben dolgozó edzők lelkiismeretes 
munkáját is, hangsúlyozva: kizá-
rólag megfelelő szakképesítéssel 
rendelkező edzőkre szabad a gye-
rekeket bízni, mert különben hiú 
ábránd, hogy 10-15 év múlva a ma-
inál jobb szinten teljesítő felnőtt 
focistáink legyenek. Benkő Ta-
más sportvezetőként és magán-
emberként egyaránt örömtelinek 
nevezte a dunakeszi pálya átadá-
sát, mivel abban a töretlenül fejlő-
dő városban épült meg, ahol ő is 
él, és ahol a sportfejlesztések tá-
mogatását önkormányzati képvi-
selőként is elő tudta segíteni. 

A szerK.
Fotó: Vörös istVán

A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya és a Dunai Vízisport Alapítvány au-
gusztus 30-án, szombaton rendezte a Dunakanyar egyik legnagyobb 
vízisporteseményét, a XXI. Göd Kupát. Délelőtt a fiatalok kajakversenyeken, 
délután az amatőrök indiánkenu-futamokon mérkőztek meg egymással és 
a kirótt versenytávval. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség két és fél éve Országos Pályaépítési Programot hirde-
tett.  Pest megyében ez idő alatt Budaörstől Sülysápon át Veresegyházig 15 településen 
összesen 21 db műfüves játéktér készült el. Ebből három – a dunaharaszti és a veres-
egyházi után a dunakeszi is – nagyméretű, villanyvilágítással felszerelt pálya.

Kettős hazai siker 
a XXI. Göd Kupán

Nagyméretű műfüves 
pálya épült Dunakeszin
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