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A Magyar Állam megvásárolta az egykori 
MÁV Dunakeszi Járműjavító Üzemet

D
unakeszi gazdasági, kulturális- és sport-
életében kiemelkedő szerepet töltött 
be az elmúlt közel egy évszázad alatt az 
1926-ban kapuit megnyitó MÁV Főmű-

hely, majd későbbi nevén, a MÁV Dunakeszi Jármű-
javító Üzem. A honi vasúti személykocsi gyártás- és 
javítás egykori fellegvára a mögöttünk hagyott évez-
red utolsó évtizedeiben jelentős változáson ment át. 
Az üzem gyártó kapacitásának csúcsidőszakában 
több mint 3 ezer embernek adott munkát. Ez a lét-
szám azonban napjainkra lecsökkent alig félezerre. 
A gazdasági és társadalmi rendszerváltozás idősza-
kában – több lépcsőben – privatizált vasúti üzem az 
utóbbi években a kanadai Bombardier többségi tu-

lajdonában volt, melytől a közeli hetekben megvásá-
rolta a Magyar Állam – jelentette be egy szeptember 
végi rendezvényen dr. Tuzson Bence, Dunakeszi or-
szággyűlési képviselője.  

Az üzem megrendelés-állományának és munka-
helymegtartó kapacitásának és a cég állami visz-
szavásárlásának elősegítése érdekében a közelmúlt 
éveiben Dióssi Csaba polgármester, a város akkori 
országgyűlési képviselője és a Dunakeszin élő Szij-
jártó Péter intenzív tárgyalásokat folytatott, a po-
zitív változások beindítása érdekében lobbiztak. A 
két politikus által megkezdett folyamatot vitte si-
kerre a kormány támogatásával dr. Tuzson Bence, 
aki a város és a munkavállalók számára kedvező 

hírt a minap jelentette be a nagy nyilvánosság előtt. 
A munkahelyteremtésre kell koncentrálni – mondta a 
szeptember végi rendezvényen dr. Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselő, aki ekkor jelentette be, hogy 
az egykori Dunakeszi Járműjavítót, a Bombardier 
MÁV Dunakeszi Üzemét a Magyar Állam megvásárol-
ta. - Aláírták az adás-vételi szerződést. Ezzel új len-
dületet kap Magyarországon, és itt Dunakeszin a kö-
töttpályás járműgyártás – emelte ki az országgyűlé-
si képviselő, aki szerint remény van arra is, hogy fő-
város által megvásárolt CAF spanyol villamosok ösz-
szeszerelése és gyártása mellett a 3-as Metro mintegy 
kétszáz kocsiját is Dunakeszin javítsák.

Vetési imre
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FÖRDŐS ATTILA POLGÁRMESTER: 
A város érdekében vállalni kell a személyes küzdelmet is
Néhány napon belül, október 12-én a váci választópolgárok is „ítéletet” mondanak voksaikkal az önkormányzat elmúlt négy esztendőben végzett munkájáról, 
és döntenek arról, hogy a következő fél évtizedben kikre bízzák a város irányítását. Képletesen szólva a népi bölcselet szerint jóval nehezebb egy biztonságot 
jelentő vár alapjait megszilárdítani és értékeit megvédeni a sok irányból érkező támadásokkal szemben, mint azt kívülről meghódítani. Munkával és küzdel-
mekkel teli négy évet tudhat maga mögött Fördős Attila polgármester, akitől azt kérdeztük ciklusértékelő interjúnk elején, hogy mi volt számára a legnagyobb 
kihívás ebben az időszakban?

– Plasztikus, de nagyon is helyt-
álló a hasonlat, hiszen minden-
ki tudja, hogy nagyon kemény és 
sok fejtörést okozó küzdelem után 
kaptam felhatalmazást a város 
irányítására a választópolgárok-
tól, akik bíztak bennem, és az ál-
talam képviselt erkölcsi és politi-
kai értékrendben. Ez a megtiszte-
lő bizalom, Vác iránt érzett felelős-
ségünk és lokálpatriotizmusunk 
eggyé forrasztotta a többséget ka-
pott Fidesz-KDNP koalíciót, mely-
re óriási szükség volt, hiszen in-
stabil politikai és pénzügyi hely-
zetet „örököltünk” elődeinktől. A 
stabilitás megteremtése érdeké-
ben már a választás másnapján 
munkához láttunk. Nyilvánvaló 
volt számunkra, hogy a rendelke-
zésre álló szűkös források a város 
biztonságos működtetése mellett 
fejlesztésekre és beruházásokra 
nem elegendőek, ezért pótlólagos 
többletfinanszírozásra volt szük-
ségünk. Ebben segítségünkre volt 
az állami konszolidáció, valamint 
a pályázati pénzek. Ez utóbbihoz 
természetesen az önrészt a város-
nak kellett biztosítania. A forrá-
sok harmadik elemeként még az 
úgynevezett TAO-s pályázatokat 
szeretném megemlíteni, melyek jó-
voltából tudtuk fejleszteni a város 
sportintézményeit: megújítottuk a 
sportcsarnok tetőszerkezetét, mű-
füves pályákat építettünk és mo-
bil tető került az uszodára. Az ösz-
szefogásnak és a tudatosan építke-
ző munkának köszönhetően mind 
jobb pozícióba került a város.

– Nagy szükség volt erre az ösz-
szefogásra, hiszen az ön által emlí-
tett „örökség” terhe mellett meg kel-
lett birkózniuk az újkori magyar köz-
igazgatás legnagyobb átszervezéséből 
adódó teendőkkel is. Külön váltak az 
állami és az önkormányzati felada-
tok, több évtized után újra létrejöttek 
a járási hivatalok. A város oktatási 
intézményhálózatának jelentős része 
mellett a kórház is állami fenntartás-
ba került, melynek egyik következmé-
nyeként több milliárddal csökkent a 
város költségvetése. A kialakult hely-
zetet súlyosbította a gazdasági válság 
hatása is. Hogyan tudtak kitörni eb-
ből a kemény szorításból?

– Munkával. Hihetetlen elszánt-
sággal és szakmai alázattal vég-
zett munkával, aminek szép las-
san, de meglett az eredménye. 
Büszke vagyok az elért teljesítmé-
nyünkre. A recesszió valóban 2010 
után gyűrűzött be az önkormány-
zati világba, melynek hatását 2012 
nyarán éreztük a legsúlyosabb-
nak, hiszen a stagnáló vállalkozá-
sok milliárdos nagyságrenddel ke-
vesebb iparűzési adót tudtak fizet-
ni a város kasszájába, mint a ko-
rábbi években. Mindeközben az ál-
lamigazgatás átalakítása miatt a 
ciklus közepén rengeteg adatszol-
gáltatási feladatot is végre kellett 
hajtanunk. Kialakítottuk a polgár-
mesteri hivatal új struktúráját, 

előkészítettük a járási hivatal be-
indítását, amiben nagyon sok egy-
kori munkatársunk vállalt orosz-
lánrészt. Gördülékeny és zökke-
nőmentes volt a feladatok átadá-
sa, ami azért is dicséretes, mert 
ilyen horderejű feladatokat az ön-
kormányzati rendszernek koráb-
ban nem kellett megoldania. Be-
fejeztük a kórház több milliárdos 
rekonstrukcióját mielőtt átvette 
az állam. Az átadás előtti időszak-
ban évente 160 millió forintot biz-
tosítottunk ahhoz, hogy az intéz-
mény működőképes legyen. A fő-
utca project és a kórháznak adott 
források, valamint a mélygarázs 
építése 1,24 milliárd forintot vett 
el a költségvetésünkből, amely-
ből akár a város teljes közvilágí-
tás korszerűsítését is megoldhat-
tuk volna. Azonban ezt nem tehet-
tük, mert a város korábbi pályáza-
ti kötelezettségvállalásait teljesí-
tenünk kellett.

– Nem vitatva az önök eredményes 
munkáját, de mégis idéznem kell azo-
kat, akik az önök szemére vetik, hogy 
a korábbinál jóval kisebb lett a város 
költségvetése, még mindig nem üze-
mel a mélygarázs. Ennek mi az oka? 

– Kezdjük a költségvetéssel, 
amelyről minden józanul gondol-
kodó váci polgár tudja -, és azok 
is, akik fennhangon számon ké-
rik rajtunk, de nekik most ez a 
politikai érdekük -, hogy az okta-
tási intézmények és a kórház mű-
ködtetését biztosító több milliárd 
forint csak átengedett tétel volt 
az önkormányzatnál. Csak a kór-
ház állami támogatása éves szin-
ten elérte a 4,5 milliárd forintot, 
az oktatási intézmények átadása 
után összesen 6,6 milliárd forint-
tal csökkentette költségvetését a 
városnak. Hiába szerepelt a város 
költségvetésében ez a hatalmas 
összeg, azt át kellett adnunk a kór-
háznak és az iskoláknak, nem épít-
hettünk belőle utat vagy járdát a 
város külső peremén. De ezt bírá-
lóink is nagyon jól tudják, hiszen 
korábban őket is erre kötelezték a 
jogszabályok. De nemcsak felada-
tot, hanem tulajdont is adtunk át 
a kórház és a tűzoltóság esetében, 
amely miatt sajnos közel 2,5 milli-
árd forintos vagyonveszteséget is 
elszenvedett Vác. Ez nem a jelenle-
gi városvezetés felelőssége, hiszen 
erről az országgyűlés döntött, mi-
ként a költségvetési főösszegünket 
is a jogszabályi változások csök-
kentették le. De a tulajdonunkban 
maradt épületek fenntartása a mi 
feladatunk. Akik a tények tükré-
ben vizsgálják a mélygarázs körül 
kialakult helyzetet, azok belátják, 
hogy nem az önkormányzat miatt 
áll még ma is üresen az építmény. 
Egy jogilag és pénzügyileg tisztá-
zatlan helyzetet nem vállalhat fel 
az önkormányzat. A legújabb fej-
lemény, hogy a finanszírozó bank 
új kivitelezővel kívánja befejezni 
a beruházást, melyre jó esélyt lá-

tok. Arról pedig már az új képvise-
lő-testület dönt majd, hogy a város 
akar-e vagy sem tulajdont szerezni 
a mélygarázsban. 

– Valaki úgy fogalmazott nemrég, 
hogy önöknek ebben a négy évben leg-
inkább a recesszió és a város kiegyen-
súlyozott működtetése érdekében ví-
vott küzdelem jutott. 

– Ez csak részben igaz, mert a 
küzdelmes évek alatt is értünk el 
szép sikereket. A legfontosabb, a 
legnagyobb költségű beruházá-
sunk a több mint 1 milliárd forintos 
Fő tér-Fő utca program befejezése 
volt, melynek eredményeként meg-
újult a teljes belváros, a Széchenyi 
utca, valamint a Duna-parti rész. 
A másik nagy léptékű fejlesztés – 
noha nem az önkormányzat égisze 
alatt valósul meg, de Vác minden-
napi életét jelentősen megkönnyí-
ti, vonzerejét növeli – a MÁV állo-
más rekonstrukciója és környeze-
tének modernizálása, amely kom-
fortosabbá teszi az utazók életét. 
Még a sokat bírált mélygarázs tér-
felszínét is rendeztük több tízmil-
lió forintos ráfordítással, amit per-
sze vannak, akik „kidobott pénz-
nek” tartanak. Pedig nem az. Sok 
száz „apró” fejlesztést, beruhá-
zást hajtottunk végre, ami a váciak 
mindennapi életét teszi könnyebbé. 
Örömmel számolhatok arról, hogy 
11 ezer négyzetméternyi területet 
aszfaltoztunk le a városban az el-
múlt négy esztendőben. Pályázati 

munkánk sikerének köszönhetően 
2 milliárd forintos beruházás kere-
tében épül egy új mobilgát a Duna 
mentén. Már folyamatban van a 
600 millió forintos közvilágítási re-
konstrukció is, s a település összes 
közintézményében is folyamatos 
felújítást végeztünk.

– A Pannónia Házban elhelyezett 
gyűjtemények bemutatásakor ön úgy 
fogalmazott, hogy fontosnak tartja a 
váciak lelki és kulturális gazdagodá-
sát. Ez alatt mit értett?

– Meggyőződésem, hogy egy ön-
kormányzat nemcsak a terek, par-
kok, utak, járdák építésével járul-
hat hozzá a lakosság jó közérzeté-
hez. Ezeket az alapvető fejleszté-
seket el kell végezni, de ha nincs 
rá forrás, ha a vállalkozások adó-
fizető képessége lecsökkent, ak-
kor sem tehetjük fel lemondóan a 
kezünket. Noha nem helyettesíti a 
járdát vagy az aszfaltozott utat, de 
ilyen helyzetben is azon kell mun-
kálkodnunk, hogy siker élmény-
hez, örömhöz juttassuk lakótársa-
inkat egy nagyszerű kiállítással, 
új múzeum vagy tárlat megnyitá-
sával, a város közösségi és kultu-
rális életének színesítésével. Erre 
gondoltam, s olyan turistavonzó 
rendezvényekre, mint a megújult 
Váci Világi Vigalomra, a visegrá-
di, a V4 színházi találkozóra, me-
lyek lelki gazdagodást, kulturális 
élményt jelentenek mindannyiunk 
számára. Kreativitással, jó ötletek 

felkarolásával igyekszünk a váci-
ak és turisták számára egyaránt 
vonzóvá formálni Vácot, a Kultúra 
magyar városát. 

– Jól érzékelhető, hogy ön nagy 
hangsúlyt helyez az egyházakkal és 
a testvérvárosokkal való tartalmas 
együttműködésre is. 

– Számomra az egyházaknak 
nem csak szakrális jelentőségük 
van, hanem nagyon fontos közös-
ségteremtő szerepet is tulajdoní-
tok nekik. Az egyházak elsődleges 
szerepe a lelkek ápolása, s mint kö-
zösségteremtő intézménnyel, fon-
tos, hogy élő kapcsolatunk legyen. 
Ezért fontos, hogy az egyházi ve-
zetők is rendszeres tájékoztatást 
kapjanak a város ügyeiről. Örülök, 
hogy rendszeres konzultációt tud-
tunk kialakítani a város egyházai-
nak vezetőivel. Hasonlóan nagy je-
lentőségűnek tartom a tartalmas 
testvérvárosi kapcsolatok ápolá-
sát is, hiszen azon túl, hogy Erdély-
ben, Kárpátalján, a szomszédos 
Ipolyságon erősítjük az összetarto-
zásunk nemzeti szálait, addig a tá-
voli finnországi, törökországi vagy 
a cseh testvérvárosban tett látoga-
tás a legjobb és leghatékonyabb vá-
rosmarketing. Közeli és távoli or-
szágokba vihetjük el a jó hírét en-
nek a jelentős történelmi múlttal és 
kulturális örökséggel rendelkező 
városnak. Örömmel mondhatom, 
hogy az elmúlt években gyümölcsö-
zően alakultak a testvérvárosi kap-
csolataink, melyek reményeink sze-
rint hamarosan megmutatkoznak a 
turisztikai és gazdasági együttmű-
ködésekben is. 

– Néhány nappal az újabb meg-
mérettetés előtt, hogy érzi, sikerült-e 
mindent megvalósítania, volt-e olyan 
dolog, amelyet másként csinálna 
most, mint ahogy tette azt az elmúlt 
négy esztendőben?

– Inkább azt mondanám, hogy 
amiben gondolkodtam, és amit 
szerettem volna, mindenhez hozzá 
tudtam nyúlni. Sokan sokszor vá-
doltak, miért nem írtam alá a mély-
garázsról szóló szerződést. De ma 
is csak azt tudom mondani: azért, 
mert nem volt meg rá a megfelelő 
fedezet, a város működését pedig 
emiatt nem veszélyeztethettük. 
Nem engedhettem semmilyen po-
litikai nyomásnak és hisztériának. 
Mert ma is vallom, hogy számom-
ra a pillanatnyi „sikernél” sokkal 
fontosabb és értékesebb akár küz-
delmek árán kivívott hosszú távú 
építkezés szilárd alapjának a meg-
teremtése.   

– Polgármester úr, köszönöm a be-
szélgetést.

– Én köszönöm a szerkesztőség 
érdeklődését és a választók bizal-
mát.

Vetési imre
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Tisztelt Sződligeti Polgárok! 
A múlt objektív ismerete nélkül a jövőt nem lehet tervezni. Ezért tekintsünk vissza az elmúlt 
időszak történéseire, hogy a valóság ismeretében hozhassák meg döntésüket október 12.-én. 
Bár történt fejlődés, sőt még azt is elismerhetjük, hogy több mint az előző vezetések alatt.  
Ennek ellenére az, amit az elmúlt négy évben tapasztaltunk, az nem egy előre tervezett, meg-
fontolt településfejlesztés politika volt, hanem csak ide-oda kapkodás. 

A 
polgármesteri hivatal 
épülete akadálymen-
tes lett. Ez igaz. Viszont 
ne felejtsük el, hogy az 
akadálymentesítés tör-

vényi kötelezettség, amihez az ál-
lam támogatást adott.

Az óvodák építése, bővítése, fel-
újítása a kormány népesedéspoli-
tikájának része. Így természetesen 
ezeket a beruházásokat kiemelten 
támogatja. Nem volt szükség arra, 
hogy a támogatásért lobbizni, har-
colni kelljen. Viszont elmaradt az 
óvoda megközelítéséhez szükséges 
parkolás kialakítása. Jelenleg reg-
gel és délután a gyermekeiket gép-
kocsival szállító szülők nem tud-
nak megállni az óvoda előtt sem 
környékén. A gyermekét gyalog 
óvodába kísérő szülők a Dunai fa-
sor reggeli forgalmával szembesül-
nek, nincs kiépített gyalogos átjá-
ró, de még egy egyszerű zebra sem.

Mindenki tudja, hogy az árvíz-
védelmi gát építését az előző ön-
kormányzat készítette elő. Az ár-
vízi védekezés kormányprogram, 
így annak anyagi támogatásáért 
sem kellett erőfeszítéseket tenni. A 
megépült nyomvonalon és a gát mi-
nőségén most nem vitatkozunk. Re-
mélem nem lesz árvízi védekezésre 

szükség, de ha mégis, akkor kide-
rül, hogy jelen állapotában alkal-
mas-e a víz elől megvédeni telepü-
lésünket. 

Sződliget utcáira az előző önkor-
mányzat idején csapadékvíz elve-
zetési terv készült, amiből persze 
semmi sem valósult meg. A terve-
zési díj így kidobott pénz, tehát pa-
zarlás. Nagy eső után a polgármes-
teri hivatal előtt parkoló járműve-
ket az ott dolgozók és az ügyfelek 
csak gumicsizmában tudják meg-
közelíteni, de igaz, ilyenkor leg-
alább pormentes. A pormentesített 
utakat tavasszal ismét fel kell újíta-
ni, ha nem akarunk ismét kátyúkat 
vagy pocsolyákat kerülgetni. Az el-
készült aszfaltozott utak minőségé-
ről pedig jól tudjuk az ott lakók vé-
leményét. Siralmas.

A főtér rekonstrukciója szintén 
az előző vezetés terve volt, amihez 
forrásokat is szerzett. A tervek el-
készültek, és valóban lehetőség 
nyílt arra, hogy a tér a templomtér-
rel együtt a község ékessége lehes-
sen. A jelenlegi polgármester azon-
ban, tudatlanságból vagy hiúság-
ból, lesöpörte a tervet az asztalról, 
bár tudta, hogy már ki van fizetve. 
Ezzel kárt okozott az településnek, 
amit azzal akart jóvátenni, hogy az 

adófizetők pénzéből az eredeti el-
képzelés helyett annak felét való-
sította meg. Még szerencse, hogy 
van az önkormányzatnak arra pén-
ze, hogy a füvet naponta kétszer a 
dolgozójuk meglocsolja, ahelyett, 
hogy fúrt kutat és automata öntö-
zőberendezést létesített volna.

A sződligeti erdőirtásokról a je-
lenlegi polgármester nem szívesen 
ír és beszél. Megértjük, maga ellen - 
nem kampányol.

A fentiek nem adnak teljes ké-
pet a múltról. Mindenki ítélje meg, 
hogy elégedett-e vagy sem közvet-
len környezete vagy a település fej-
lődésével, azzal, ami az elmúlt négy 
évben történt. Hiszen az itt élők ér-
zik, hogy a jelenlegi településveze-
tés teljesítménye messze elmarad 
választási ígéreteitől.

Tisztelt Választó Polgárok!

Október 12.-én Önöké a választás, 
hogy rábízzák-e a települést olyan 
polgármesterre, aki valamikor az 
MDF színeiben kezdett politikai 
karriert építeni, majd „függetlene-
dett”, jelenleg az Együtt PM válasz-
tókerületi elnöke, listavezetője Vá-
con és a Tiszta Forrás leple alatt 
szeretne polgármester lenni Sződli-

geten? Egy ilyen kacskaringós élet-
pálya nem vall egy képzett politoló-
gusra.

Mindezek ismeretében, megítélé-
sem szerint, a jelenlegi polgármes-
ter nem képes a jövőben a település 
érdekeit képviselni. 

Kérem Önöket, hogy mérlegelje-

nek, és szavazzanak a szakmai tu-
dásra, a tapasztalatra és a tisztes-
ségre október 12.-én. 

Tisztelettel:
török Gábor

a Fidesz-kdNp 
polGármester-jelöltje
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„Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”- mondta 1849. ok-
tóber 6-án, kivégzése előtt Damjanich János, a szabadságharc legendás tábornoka. 
A Nemzeti gyásznap dunakeszi megemlékezésén Fábián Katalin tanárnő idézte az 
Aradon kivégzett tábornok örökbecsű mondatát. 

A halhatatlan hősökre 
emlékeztek Dunakeszin

A
z Aradi vértanúk terén tartott megem-
lékezést a Bárdos Lajos Általonos Isko-
la tanuló ifjúsága, akikkel együtt hajtott 
fejet a 13 aradi vértanú tiszteletére emelt 

szobornál Dióssi Csaba polgármester, dr. Tuzson 
Bence országgyűlési képviselő és Csoma Attila, a 
Dunakeszi Városi Programiroda vezetője.  

„Azokra a hősökre, magyarokra, és nem magya-
rokra emlékezünk, akik a legtöbbet: az életüket ál-
dozták Magyarország szabadságáért, és valóban ké-
szek voltak elviselni a halált a hazáért. Életüket ad-
ták a szabadságharc napjaiban, életüket adták a bu-
kás után Aradon, életüket adták a börtönökben, 
és hazájuktól távol, a száműzetésben. Emlékez-
zünk ma rájuk!” – mondta Fábián Katalin. A Him-
nusz eléneklése után: A szabadság vértanúi az ara-
di várban – című magyar népköltést Lackó Lili és 
Miklósváry Ákos 4. a osztályos tanulók szavalták el. 

Ünnepi megemlékezést Szilágyi Ferencné, a 
Bárdos Lajos Általános Iskola igazgató-helyette-
se mondott, aki beszédében méltatta az 1848-49-es 
szabadságharc hőseinek helytállását, az aradi vér-
tanúk rendíthetetlen bátorságát, a magyar nemzet 
iránti szeretetüket. 

Az emlékműnél koszorút helyezett el: 
Szilágyi Ferencné és két diák, Dióssi Csa-

ba, Tuzson Bence, Csoma Attila, dr. Merwald 
Anna, a Német Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke, Sólyomváry György, az Örmény Nemze-
tiségi Önkormányzat vezetője.

A hazájuktól messze bujdosók emlékére sza-
lagot kötöttek a kopjafára, majd az iskola ének-
kara Maronics Melinda vezényletével: Elindul-
tam szép hazámból… című dalt énekelte, miköz-
ben a diákok virágot helyeztek el az emlékműnél.  
Mind a 13 aradi vértanú és gróf Batthyány Lajos, 

valamint Kazinczy Lajos nevének elhangzása előtt 
megszólalt a dob, s közben a fiatalok meggyújtot-
ták a 15 gyertyát:

Aulich Lajos 
Damjanich János 
Dessewffy Arisztid 
Kiss Ernő 
Knezić Károly 
Láhner György
Lázár Vilmos 
gróf Leiningen Westerburg Károly 
Nagysándor József 
Poeltenberg Ernő 
Schweidel József 
Török Ignác 
Gróf Vécsey Károly
+ 
Gróf Batthyány Lajos
Kazinczy Lajos emlékére és tiszteletére.
Az ünnepi megemlékezés: Kossuth Lajos azt 

üzente... című dal közös éneklésével zárult, melyen 
közreműködött Endesné Bodzsár Csilla tanárnő, 
aki székely népdalt énekelt és furulyán játszott, va-
lamint dobon Breznik Balázs 8.b osztályos tanuló.
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A megtermelt termékek többsége 20-30 km-en belülről származik, ellenőrizhető az 
eredete. Felelősségre vonható, kártérítésre kötelezhető az előállítója. Közvetlenül 
kerülhet olcsón az üzletbe, nem kell  a világ  túlsó részéről megutaztatni.

Már újra a főtéren vannak a korábban száműzött, és a száműzetésben szét is dara-
bolt I. világháborús emlékmű szoboralakjai. A mementó az irgalmas-rendi kórház 
előtt kap helyet, miután az ehhez szükséges alapzat is elkészül.

Medveczki Zoltán váci polgármester-jelölt:  
Hogyan tudna Vác profitálni 

a Zöld Piacgazdaságból? 

Elkezdődött az I. világháborús 
emlékmű újraállítása

A
z őstermelő-családi gazdálkodó 
számlaképes, így a közvetítők nem 
veszik le róla a sápot, jobb az íze, 
táplálóbb a szervezet számára, és 

sokkal olcsóbb a helyben előállított termék.
Az árképzése jobb, mivel nincs manipulá-

ció, hiszen tisztességes haszonra törekszik 
a termék előállítója. Az idegenforgalomra 
élénkítő hatású.

Ha okos a boltos kereskedő a legtöbbször 
még abba a kényelmes helyzetbe kerül, hogy 
a termelő még be is szállítja az üzletbe a ter-
méket, tehát a nagybani piacon történő be-
szerzést se kellene mindig vállalnia, nem is 
beszélve a szállítási költségről és az idővesz-
teségről.

A településen csökkenne a vastagbélrákot, 
szív-érrendszeri betegségeket, idegrendszeri 
betegséget, cukorbetegséget, terméketlensé-
get és más szervi betegségeket okozó forga-
lomba hozott élelmiszerek mennyisége. Ke-
vesebb tablettából készült bort, nehézfémet 
tartalmazó sárgarépát, guargumit tartalma-
zó süteményt és gyümölcsöt, kőolaj szárma-
zékot tartalmazó üdítőt hoznának forgalom-
ba. A környékről a lakosság értelmesebb-
je, aki szereti annyira önmagát és családját, 
mint az autóját megválasztaná ezentúl mit 
fogyaszt, nem csak az autója üzemanyagát  
tekintve volna igényes.

 A Zöld Program keresztülvitelére minden-
ütt a világon – így Magyarországon is - egye-
dül a Környezetvédők képesek, mivel a töb-

bieknek a legalapvetőbb rész a tudás hiány-
zik hozzá!

 
FRANCIA A TEJ, OLASZ A CSEMPE, JA-

PÁN A VÍZ, OSZTRÁK A JÉGKRÉM, NÉMET 
A KENYÉR, ANGOL A LÉTRA, DE MAGYAR 
A CUKORBAJ, A BÉLRÁK, A SZÍVINFARK-
TUS, AZ INFLÁCIÓ AZ ELADÓSODÁS ÉS A 
MUNKANÉLKÜLISÉG!

medVeczki zoltáN 
Váci polGármester-jelölt

- Az emlékmű újbóli egybekovácsolásának 
és eredeti helyére való visszahelyezésének 
gondolata már a rendszerváltozás hajnalán 
felmerült. Aztán a politikai széljárástól füg-
gően újabb, méltatlanabb helyszínötletek is 
szóba kerültek az elmúlt csaknem negyed 
században. A főtér felújítása pedig megha-
tározta-behatárolta a mementó újraállításá-
nak pontos helyét - mondta az előkészítő épí-
tési munkálatok megkezdése kapcsán tar-
tott helyszíni sajtótájékoztatón Fördős Atti-
la polgármester – adta hírül a város hivata-
los honlapja.

Az irgalmas-rendi kórház elől a Mária szo-
bor még az idén visszakerül eredeti helyére, 
a Fehérek temploma elé, így az ennek révén 
szabaddá váló területen épülhet újjá a világ-
háborús mementó.

- Köszönetet mondok mindenkinek, akik 
aláírásukkal pártolták és bármilyen más 
módon is segítették illetve segítik a világhá-
borús emlékmű újraállítását - fogalmazott a 
város első számú vezetője.

Pető Tibor alpolgármester arról szólt, 
hogy a szoboregyüttes környezetét is rend-
be kell tenni, és szavai szerint ebből a szem-
pontból kulcskérdés az úgynevezett pengefal 
látképe.

- Az épületmaradvánnyal határolt terület 
tulajdonosa, a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat nemes célként újabb kórházi szárnyat il-
letve hotelt kíván itt építeni, de a projekt las-
san halad, így egyelőre marad a pengefal. Ezt 
viszont most az önkormányzat saját forrás-
ból biztonságossá és a lehetőségek szerint 

tetszetősebbé tette. És ehhez még az is kap-
csolódik, hogy - más, hosszan elhúzódó épít-
kezésekhez hasonlóan - az eddig itt álló épü-
letet idéző nyomatú háló fedi majd a felületet 
- ismertette Pető Tibor.

Sofőrt keresünk SOS!
D kategóriás jogosítvánnyal rendelke-
ző sofőrt keresünk városnéző kisvonat 
vezetésére Dunakeszi és környékéről. 
A munka nem fix állás, alkalmi jellegű. 
Megbízható, talpraesett  személy jelentkezését várjuk. Nyug-
díjasoknak, rugalmas munkakörben dolgozóknak remek lehe-
tőség jövedelem kiegészítésre. Magas órabért, korrekt együtt-
működést kínálunk. Gépjármű szerelési jártasság előnyt jelent. 
Tel: 06-70-3694046

ÁLLÁS
Gyakorlattal ren-
delkező varrónőt 

keresünk  
váci munkahelyre: 
06-70-3989-278 

Szomorú hírt kaptunk. Ismét eltávozott közülünk egy nagyszerű ember, elhunyt 
Dr. Gauland Mária Dunakeszi köztiszteletnek örvendő gyermekorvosa. 

"Nagyon sokan jártak hozzá, 
és mindenkinek az jut róla az 
eszébe, hogy nagyon szerette 
a gyerekeket és nagyon értett 
a nyelvükön! Előfordult, hogy 
szilveszterkor a saját lakásán 
is ellátta a beteg gyereket, és 
megnyugtatta az aggódó szü-
lőket. Mindig kedves és segí-
tőkész volt, de ha kellett ha-
tározottan orientálta a szü-
lőket." – emlékezett meg róla 
a szomorú hír hallatán egy 
édesanya az egyik helyi hír-
portálon.

A város közéletében (is) év-
tizedeken át jelentős szerepet 
betöltő doktornő a Magyar 
Gyermek Gasztroenterológiai 
Társaság honlapján így írt 
magáról: �”Budapesten sze-
reztem diplomát 1962-ben, 
gyerekgyógyászatból és 
"skolaorvostanból szakvizs-
gáztam. A gyermekneurológia, 
a gasztroenterológia és az if-
júságorvostan iránt érdeklő-
dök fokozottabban. A szak-
vizsgáig a keszthelyi gyer-
mekosztályon dolgoztam, 
ahol főnökömtől, Dr. Kutor Je-
nőtől megtanultuk, hogy a tu-
dományos igényesség a legki-
sebb osztályon is fontos, de 
nem elég, ha nem ismerjük a 
családot, az elvárható szü-
lői, környezeti segítséget, és 
legelsősorban saját határain-
kat. Szakvizsga után Tapol-
cán dolgoztam házi gyermek-

orvosként, majd 1979 óta Du-
nakeszin. Férjem állatorvos, 
három mérnök-fiam van, há-
rom unokám. Mindig foglal-
koztatott a társadalmi hát-
tér, ami körülvesz, a Nagycsa-
ládosok Országos Egyesüle-
tében és a helyi önkormány-
zatokban igyekeztem tenni is 
azért, hogy a gyermekek, csa-
ládok számára jobb legyen." 

Dr. Gauland Mária szerény-
ségét, hivatása iránti elköte-
lezettségét jól mutatja, hogy 
évek óta jelentős összeggel 
(50. 000, - Ft) jutalmazza azt az 
előadót, aki az éves Gyermek-
gasztroenterológiai Konferen-
cián gyakorlati szempontból a 
legjobb előadást tartja, amit 
soha nem kívánt a nagy nyil-
vánosság elé tárni.

Nyugodjon békében! 

a szerk.

Elhunyt Dr. Gauland Mária
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A Pest Megyei Grund Road Show ez évi sorozatának első állomásán, a Dunakeszi Repülőtéren kialakított grundon több mint száz 
gyerek futballozhatott együtt a közel- és távolabbi múlt meghatározó magyar labdarúgói közül jó néhánnyal. Október 7-én, ked-
den délután nem csupán Dunakesziről, hanem Szentendréről, Pomázról, Vácról, Gödről, Fótról, Mogyoródról, Csörögről és még 
Dunabogdányból is érkeztek gyerekek a mezőre, hogy hamisítatlan, felhőtlen örömfoci élményében legyen részük.

Micsoda csapat! Batári, Bozó Bodi, Csank, Halmai, Juhár, Leboniczki, Pintér, Steidl, Telek  
Több mint száz gyermek grundfocizott Dunakeszin 

Hárommillió forint helyi kezdeményezésekre:  
A Zöld Megoldásokat 

idén is támogatja 
a Duna-Dráva Cement Kft.

A DDC idén is meghirdeti Zöld Megoldás-pályázatát, amellyel a vállalat váci és 
beremendi cementgyárának vonzáskörzetében élő közösségek zöld kezdeménye-
zéseit támogatja területenként 3-3 millió forint értékben. A benyújtott pályázatokat 
helyi szakértőkből álló zsűri bírálja el. A pályázat kiírásának célja olyan fejlesztések 
és programok támogatása, amelyek a közösségi terek és az infrastruktúra környe-
zettudatos működését, valamint a természeti környezet megismerését segítik elő.

A DDC  hazánk ve-
zető építőanyag-
gyártójaként a tár-
sadalmi felelősség-

vállalást a vállalati kultúra ér-
tékteremtő tevékenységének 
tekinti, mellyel megőrizzük a 
természet kincseit a jövő ge-
nerációi számára.  2011 óta 
ezért minden évben meghir-
deti a gyárak vonzáskörzeté-
ben található települések kör-
nyezetvédelmi és fenntart-
hatóságot támogató kezde-
ményezései számára az anya-
gi támogatást biztosító Zöld 
Megoldás-pályázatot. 

A tavalyi évben Vácott egy, 
míg Beremend vonzáskörze-
tében két zöld megoldás való-
sulhatott meg a DDC támoga-
tásából. Villányban a Kikerics 
Óvodában létesült só- és fény-
terápiás szoba segíti az im-
munrendszer erősítését, eny-

híti az allergiát és hozzájárul a 
légúti betegségek, így az aszt-
ma tüneteinek csillapításához 
is. Siklóson a Táncsics Mi-
hály Gimnázium és Szakisko-
lában átadott iskolai zöld ud-
var segíti az élhetőbb környe-
zet, a zöld közösségi tér meg-
valósulását, a tanárok és diá-
kok összefogásából létrejött 
közös munka pedig hozzájá-
rult a diákok környezeti neve-
léséhez, és a közösségi tér által 
létrehozott értékek megbecsü-
léséhez is. 

Az építőipar nehéz helyze-
te ellenére, az előző évek Zöld 
Megoldásainak eredményei 
alapján a pályázat ismételt 
meghirdetése mellett döntött 
a vállalat. A fő célkitűzések 
és a képviselni kívánt értékek 
nem változnak, idén is kulcs-
fontosságú, hogy a környezet 
védelme megjelenjen, és emel-

lett fenntartható legyen a pro-
jekt: az alkotók vegyék figye-
lembe a fejlesztés hosszú távú 
kötelezettségeit is. 

A környezetvédelmi prog-
ram céljait, ütemezését és 
költségvetését, egyéb doku-
mentumok kíséretében 2014. 
november 3-ig kell a pályáza-
ti felhívásban megjelölt mó-
don benyújtani a DDC felé. 
A pályázati felhívás elérhető 
a www.duna-drava.hu honla-
pon. A nyertesnek 2015. au-
gusztus 15-ig kell lezárnia a 
tervezett program megvalósí-
tását.

A beérkezett pályázato-
kat független, a váci és a 
beremendi régióban elismert, 
tapasztalt szakértők bírálják el.  

- A játék megismertetését, annak megszerettetését 
leginkább az 5–9 év közötti korban kell elérni a gye-
rekeknél, az igazgatóság a Pest Megyei Grund Road 
Show 2012 őszét követő ismételt megszervezésével 
ebben, valamint a labdarúgás népszerűsítésében kí-
ván elöl járni – mondta megnyitójában Benkő Tamás, 
az MLSZ Pest megyei igazgatója, akivel olyan egykori 
kiválóságok népszerűsítették a labdarúgást Dunake-

szi Repülőtéren, mint Batári Csaba, Bozó Bodi István, 
Halmai Gábor, Juhár Tamás, Leboniczki Imre, Pintér 
Sándor, Steidl Sándor (képünkön), Telek András és 
Csank János mesteredző, volt szövetségi kapitány. 

A show természetesen megy tovább: október 10-
én Vecsésen, október 17-én Vácott, október 31-én 
délután pedig Pomázon találkozhatnak és futbal-
lozhatnak együtt korábbi válogatott játékosokkal 

és neves szakemberekkel az érdeklődő gyermekek 
Pest megyén innen és túl.

A Pest Megyei Grund Road Show kétperces kedv-
csináló promóciós kisfilmje az alábbi linkre kat-
tintva tekinthető meg:

http://www.youtube.com/watch?v=P59je5Mh8-M

a szerk.
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Napjainkban, amikor a NASA űrprogramjának keretein belül nyomtatóval készült 
pizzát is fogyaszthatnak az asztronauták, az élet számos területére beszivárog a 3D 
technológiával készült termékek kínálata.

Térdelőrajtos, ám ehhez képest kiemelkedően sikeres első évadja után a második-
ban máris úgymond turbó fokozatba kapcsol a Váci Dunakanyar Színház, aminek - 
hely- és színháztörténeti szempontból egyaránt kiemelkedő jelentőségű - záloga, 
hogy a fiatal teátrum együttműködési szerződést kötött a Nemzeti Színházzal. 

3Dimenziós nyomtatás, a jövő technológiája

Szoros együttműködés 
a Nemzeti Színházzal

A
z eljárás lényege abban rejlik, hogy 
a számítógépbe táplált adatok és 
a beállított paraméterek alapján a 
nyomtató megalkotja a kívánt há-

romdimenziós terméket. Ma már nyomtat-
nak hangszereket, aranyat, marhasültet, 
csokoládét, cipőt, gázturbinát, sőt egy kínai 
cég 10 családi házat képes előállítani 3D-s 
nyomtatással 24 óra leforgása alatt. Ki hitte 
volna akár pár éve, hogy ilyesmi lehetséges? 
Ez a technológia olyan elképesztő lehetősé-
gek sorát kínálja, mely alapjaiban változtatja 
meg a termelésről alkotott elképzeléseinket. 

Ez már nem is a távoli jövő eszméje, a 3D-s 
technológia itt kopogtat az ajtónkon. Pár 
éven belül jelenlétük ugyanolyan természe-
tessé válik, mint a maga idejében szintén 
óriási újdonságnak számító mobiltelefonok, 
vagy az internet. És ezek nem is voltak olyan 
régen, hiszen sokan emlékszünk még a mo-
bil- és számítógépmentes időkre. 

A 3D nyomtatás egyik különleges fajtája a 
hallókészülékek terén szolgál számos újdon-
sággal. Az így megalkotott készülékek tökéle-
tesen személyre szabottak, és diszkrét meg-
oldást nyújtanak használóiknak, legyen szó 
akár kisebb, akár súlyosabb fokú halláscsök-
kenésről. Ezek a fülbe rejthető kis készülékek 

pontosan a fül formájának megfelelően jön-
nek létre, így viseletük nagyon kényelmes. 

A 3D LED technológia ilyen célú alkalmazá-
sa Magyarországon egyedülállóan a Victofon 
Kft. hallásgondozóiban érhető el. Az eljárás 
nagyszerűsége és különlegessége abban rej-
lik, hogy a nyomtatóból kikerült pici hallásja-
vító eszköz háza pontosan illeszkedik, tökéle-
tesen belesimul a fülbe. A 3D-s technológiával 
nyomatott készülékek kisebbek, esztétikusab-
bak, komfortosabbak és szinte észrevétlenek. 

VictoFoN kFt.
több miNt 20 éVe 

a hallás szolGálatábaN

- Első évadunkban egy sa-
ját előadást vittünk színre, 
a másodikban viszont már 
négyet tervezünk, szoros 
együttműködésben a Nem-
zeti Színházzal. A repertoárt 
sikeres V4 fesztiválunk alap-
ján a visegrádi összefogás-
ban együttműködő országok 
egy-egy szerzőjének művei-
ből válogattuk, lesznek kö-
zöttük már klasszikus dara-
bok és teljesen új művek is. 
Ami a rendezőket és a színé-
szeket illeti, ebben főszerep 
jut az ország első számú te-
átrumának, ami garanciát 
jelent arra, hogy igazán szín-
vonalas produkciókkal ruk-
kolhassunk elő - mondta a 
szerződéskötés alkalmából 
tartott október 1-jei sajtótá-
jékoztatón Kis Domonkos 
Márk színigazgató.

Aztán kiemelte, hogy a 
színházalapításban főszere-
pet játszott a teátrumot meg-
álmodó Góczán Zsolt, majd 
a tervet felkaroló Fördős At-
tila polgármester és Har-

rach Péter országgyűlési 
képviselő is.

- Óriási dolog, hogy amíg 
másutt le kell húzniuk a ro-
lót különböző közművelődé-
si intézményeknek, addig ez-
zel szemben itt Vácott életre 
kel egy színház. Ez a város és 
a környező térség lelki erejé-
nek a bizonyítéka. Ami egy-
úttal példa, hiszen a vágyott 
általános kulturális felemel-
kedés csakis ilyen kisközös-
ségi kezdeményezések révén 
valósulhat meg - fogalmazott 
Vidnyányszky Attila, a Nem-
zeti Színház vezérigazgatója.

Aztán hitet tett arra vonat-
kozóan, hogy a két teátrum 
összefogása garanciát jelent 
arra, hogy a Váci Dunaka-
nyar Színházban az együtt-
működés keretében folyama-
tosan számos minőségi elő-
adásra ülhetnek be a nézők 
évadról évadra.

Fördős Attila polgármes-
ter emlékeztetett: alig két 
évvel ezelőtt még adott volt 
egy kihasználatlan, pusztuló 

kulturális középület, de az-
tán jelentkeztek a színházál-
modók, élükön az alapcsapa-
tot összehozó Góczán Zsolt-
tal, és mára nekik és az ön-
kormányzat támogatásának 
köszönhetően ott tartunk, 
hogy Vác már az ország szín-
házi térképén is fontos pont.

- A kultúra egy új bástyá-
ja épül itt, és az, hogy a Váci 
Dunakanyar Színház egy-
re sikeresebb legyen, közös 
ügy. Éspedig nem csak a vá-
ros szempontjából, hanem az 
egész kistérség vonatkozá-
sában. Tehát a választókerü-
let képviselőjeként minden 
tőlem telhetőt megteszek, 
hogy teátrumunk folyamato-
san betölthesse nemes kül-
detését - mondta Harrach Pé-
ter, térségünk országgyűlési 
képviselője.

A színház saját előadásai-
nak sorát a Nemzeti Színház 
idén szerződtetett új társula-
ti tagja, Olt Tamás "Minden 
kezdet nehéz, hát még a kon-
certzongora" című művének 
ősbemutatója nyitja októ-
ber 26-án, amelyet Slawomir 
Mrozek Özvegyek, Václav 
Havel Audiencia/Verniszázs 
és Michaela Zakutanská 
Single radicals című drámá-
ja követ. 

A példaértékű együttmű-
ködés keretében Olt Tamás 
mellett Bakos-Kiss Gábor, 
Nagy Péter István és Tömő 
György rendez majd egy-egy 
darabot Vácon az évadban.

ribáry zoltáN

Magyarország több mint 1600 településén rendeztek Szent Mihály-napi ünnepsé-
get szeptember 27-én. A tavaly útjára indított hagyományteremtő-sorozathoz idén 
is csatlakozott Vác, amely színes programokkal várta az érdeklődőket. A nagy ér-
deklődéssel kísért közösségvonzó program fénypontjaként lobbant fel az összetar-
tozást szimbolizáló máglya lángja a Duna-parton 

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!
SZERETLEK, VÁC!

A
z "Itthon vagy-Ma-
gyarország, szeret-
lek" Szent Mihály-
napi program dél-

után öt órakor vette kezde-
tét a kézműves kirakodó-
vásárral a város főterén. A 
sok-sok látogató nemcsak 
a kézművesek, a mesterem-
berek remekműveit csodál-
hatta meg, de élvezhette a 
Naszály Gyermek Néptánc-
együttes fergeteges műsorát 
is. Szabó Balázs Bandája, 
"Élet elvitelre" lemezbemuta-
tó koncertjére teljesen meg-
telt a Március 15. tér a zene-
kar tagjaival együtt dúdoló, 
táncoló, olykor tapsviharba 
kitörő lelkes publikummal. 
A 20 órára meghirdetett fák-
lyás felvonulás csak jó pár 

perces késéssel indulhatott, 
mert a közönség Szabó Ba-
lázs Bandáját "Vissza, visz-
sza, vissza" - rigmus kántá-
lásával ráadásra "követel-
te" a színpadra, amit a zené-
szek örömmel meg is tettek. 
A rendezvény háziasszonya, 
Fábián Nicolette gyors in-
terjút készített még a felvo-
nulás előtt Mokánszky Zol-
tán alpolgármesterrel, aki 
örömét és köszönetét fejez-
te ki a program résztvevői-
nek és a közönségnek, hogy 
érdeklődésükkel, jelenlétük-
kel hozzájárultak a Szent Mi-
hály-napi vigalom sikeréhez.

A fáklyás felvonulás fél ki-
lenc előtt pár perccel érke-
zett meg a Duna-parti Or-

szágzászló mellett felállított 
máglyához, melynek lángra 
lobbantása előtt Mokánszky 
Zoltán alpolgármester kö-
szöntötte a több száz érdek-
lődőt. Örömének adott han-
got, hogy ilyen sokan sze-
retik a várost, ilyen sokan 
csatlakoztak az "Itthon vagy-
Magyarország, szeretlek!" 
- rendezvényhez, melyet az 
önkormányzat sikeres pályá-
zatának köszönhetően ren-
dezhették meg. "Szeretlek, 
Magyarország, szeretlek, 
Vác" - mondta az alpolgár-
mester, aki büszkén szólt ar-
ról is, hogy Vác felkerült a vi-
lág térpékére annak köszön-
hetően, hogy aznap a vá-
ros adott otthont a fiatal ga-
lambok világbajnokságának, 
melyre a távoli Kínából, Afri-
kából és Európa számos or-
szágából érkeztek küldött-
ségek. A sporteseményről a 
külföldi hírcsatornák is be-
számoltak. 

Mokánszky Zoltán rö-
vid köszöntőjében az ösz-
szefogás, az együvé tarto-
zás, a hagyományok ápolá-
sának jelentőségét, a szü-
lőföld, az otthon szeretetét 
emelte ki, aki pontban fél ki-
lenckor meggyújtotta a ha-
talmas máglyát. A fellobba-
nó láng fénye bevilágította a 
Duna-partot, melynek mele-
génél dalra fakadt több száz 
váci polgár. 

(Vetési)
Fotó: keszipress

Vidnyánszky Attila és Kiss Domonkos Márk

A főtérről indult a fáklyás felvonulás a Duna-partra
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A település védőszentjé-
nek tiszteletére min-
den esztendőben nagy-

szabású rendezvényt tartanak 
Dunakeszin, melynek idén – a 
Szent Mihály templom szom-
szédságában – a város főtere 
volt a színtere. A kellemes őszi 
időben családok, baráti társa-
ságok sokasága élvezhette a 
színvonalas produkciókat. A 
6 ezer négyzetméteres főteret 
a kézműves sátrak, étel külön-
legességeket kínáló standok, a 
játékok ezreit felvonultató sát-
rak ölelték körbe. A tér déli ol-
dalán, a hatalmas színpadon 
pergő műsorok, míg szem-
közt, az északi oldalon a Ha-
gyományok Sátrában a város 
múltját, szokásait bemutató 
kiállítás vonzotta a közönsé-
get. A sátor házigazdája, Sza-
bó József önkormányzati kép-
viselő a mustkészítés rejtel-
meibe vezette be az érdeklődő 
gyerekeket.

Közepén pedig két napon át 
a dunakesziek ezrei sétáltak, 
vagy az asztalok mellett élvez-
ték a kulturális és gasztronó-
miai különlegeséket. 

Szombat kora este a fiatal és 
igen tehetséges Szabó Ádám 
harmonikájával és énekével 
hódította meg a szépszámú 
közönséget.  

A nap sztárját, Vastag Csa-
bát óriási taps köszöntötte, 
aki az ismert slágerekkel ezút-
tal is „belopta” magát hódolói-
nak szívébe. Rövid, ám annál 
fergetegesebb produkcióját a 
népszerű dallal: „Azért van-
nak a régi jó barátok…” zárta, 
melyet a közönség vele együtt 
énekelt. A jó hangulatú nap 
végén a CIMBALIBAND szó-
rakoztatta a közönséget.

Másnap a Szent Mihály 
templomban tartott misével 
kezdődött az ünnepi program, 
melyet a főtéren a helyi kórus 
műsora folytatott. Napközben 
volt táncház és számos közön-
ségvonzó műsor. 

Berecz András, a nagy me-
semondó ezúttal is magával 
ragadta ízes mondataival, pi-
káns történeteivel a hallgató-
ságot, akikkel az előadás vé-
gén közösen nótázott. Sokan 
tapsoltak a város ifjú büszke-
ségének, Kováts Verának, az 
X-Faktor egyik felfedezettjé-
nek, aki saját zenekarával bi-
zonyította tehetségét a „ha-
zai színpadon” is. A kétnapos 

rendezvényt az igényes mu-
lattatós, elsősorban a magyar 
és a balkáni népzenét ját-
szó Balkan Fanatik koncert-
je zárta.  

Az esti fényekben pompázó 
új főtér is meghódította a du-
nakeszieket, akik élvezhették 
a különböző színekben csillo-
gó szökőkút látványát, a hely-
ben sütött kürtöskalácsot, az 
ízletes házi készítményeket, 
az illatozó kávét, a jó hangula-
tú családi és baráti beszélgeté-
sek, az összetartozás örömét…

(b. szeNtmártoNi)
Fotó: keszipress

Idén a város újjávarázsolt főtere adott otthont a "Szent Mihály napok" rendezvénysorozatnak. A képnapos 
programok fűzére október 4-én, Mátyás király a csillagok között című színjátékkal kezdődött, melyet számos 
kulturális program, zenei produkció, hagyományőrző kiállítás,- filmbemutató, és szentmise követett.  

Szent Mihály napok Dunakeszin
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Üzemi konyhánkra keresünk

• raktárost
• karbantartót

• feketemosogatót
• konyhai kisegítőt

• kézilányt
 

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

 Jelentkezni lehet: 20/778-1577

KözéletI újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.
kiadó-főszerkesztő: 

Vetési Imre
szerkesztőség: 

2133 sződliget, Pf. 5. 
tel./Fax: 06-27/353-520, 
Mobil: +36-30/342-8032 

www.dunakanyarregio.hu 

e-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

tördelés: 
BB tanpress Bt.

nyomda:  
DélKelet-Press Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

HirdetésFelvétel:
a szerkesztőségben: 
a 06-27/353-520 és a 
+36-30/342-8032-es 

telefonszámokon. 

e-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

vácon: 
a Front graFIKa stúDIóBan

dunakeszin: 
Uno reklám – Kisbán renáta  

tel.: +36-20/319-5213.

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  
a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi 

megváltoztatása nélkül – szerkesztett 
formában közölje. Kéziratot nem őrzünk 

meg, és nem küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. 
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizs-
gálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

     

Vastag Csaba
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Gusztus Gábor lovas csapata ezúttal is nagy sikert aratott T
alán olvasóink is em-
lékeznek rá, hogy a 
2012/2013-as bajnoki 
esztendő bronzcsa-

táinak két mérkőzésén már 
irányította Ottó Katalin a fel-
nőtt hölgykoszorút. Akkor a 
közös megegyezéssel távozó 
Gulyás Istvánt váltotta ide-
iglenes jelleggel. Most a klub-
vezetés az Érd elleni tízgó-
los hazai vereség másnapján 
előbb felfüggesztette a pont-

vadászat végéig szerződő Kon-
koly Csaba mesteredzőt, majd 
másnap a helyére az ifjúsági 
és junior csapatnál dolgozó 
Ottó Katalint nevezte ki.

Ezzel az esztendők óta rend-
szeres edzőváltások sora foly-
tatódott, hiszen 2011-ben  
Németh András után Ökrös 
Csaba, egy év múlva Gulyás 
István, majd 2013 nyarán Kon-
koly Csaba érkezett a váci kis-
padra. Utóbbi kitöltötte ugyan 
első bajnoki évét (a 7. helyen 
zárt az IPC-Vác), ám a nyáron  
meggyengült és sérülésektől 
tizedelt csapata igen szerény 
produkcióval bosszantotta a 
szurkolókat és - mint láthat-
juk - a klubvezetést is. (A váci-
ak hat bajnokiból kettőt nyer-
tek meg és jelenleg a 8. helyen 
állnak a tabellán.)

Ottó Katalin fiatal kora el-
lenére lassan a váci női kézi-
labdasport ikonjának számít. 

Már kapusként is szép sikere-
ket ért el a Terra SE Vác csapa-
tával, majd védett az NB I-be 
felkerült Synergon SE együt-
tesében is. Játékos pályafutá-
sa után utánpótlás trénerként 
halmozta a sikereket, melynek 
csúcsa az idei élvonalbeli ifjú-
sági aranyérem volt. (Ezzel a 
sportág első váci NB I-es baj-
noki címét érte el tanítványa-
ival.)

Most a klubvezetés által ki-
adott közlemény szerint "Az új 
vezetőedző elsődleges felada-
ta a hosszú távú építkezés: az 
Ipress Center Vác vezetősé-
ge elsősorban nem azonnali 
eredményeket, hanem a stra-
tégiai alapok kialakítását vár-
ja az edzőtől."

A szurkolók és a magunk 
nevében is sok erőt és sikert 
kívánunk ehhez. 

kereszturi Gyula

Nem csupán a játékoskeretben, de a kispadon is minden naptári évre 
jut lényeges változás az Ipress Center-Vác élvonalbeli felnőtt kézilab-
dásainál. A legfrissebb: Konkoly Csaba helyett Ottó Katalin (képünkön) 
látja el a vezetőedzői feladatokat.

Nyolcadik alkalommal szervezték meg Gödön a Szüreti Fesztivált, 
melynek fő attrakciói hagyományosan a lovas felvonulás és a bográ-
csos főzőverseny. Az eseménynek a Feneketlen tó alatti rét adott hely-
színt október 4-én.

OTTÓ KATALIN 
a váci felnőttek kispadján

Míg a lovasok, lovas fo-
gatok – a gödiek mel-
lett sződi, váci, vác-

rátóti résztvevőkkel - a vá-
ros határában gyülekeztek, 
a főzőcsapatok a rendezvény 
helyszínén készülődtek. Az 
egybegyűlteket Markó József 
polgármester köszöntötte, a 
nap műsorvezetője Vízvári 
Judit volt.

A program hangulatos nyi-
tányaként a DRUMS ütő 
együttes produkcióját élvez-
hette a közönség, Stefán Ti-
vadar és növendékei meg-
adták a nap ritmusát. A szín-
padon váltották egymást a 
gödi és környékbeli fellépők: 
jazzbalett, kötélugró, kutya-
dumás, hipp-hopp bemutatók, 
illetve a réten a Gusztos tanya 
fríz show-ja nyolc fantaszti-
kus paripával és lovassal káp-
ráztatva el a közönséget.  

Idén tíz csapat vállalkozott 
arra, hogy üstben főtt étkét a 
vendégek bírálataira bízza, az 
első helyen egy újpesti nyelv-
iskola, a Hartman csapata 
csülkös bablevese végzett, a 
második helyezett a gödi Vár-
domb büfé csapata lett csül-
kös, káposztás bab egytáléte-
lével, míg a harmadik helyen 
a Göd V2 motoros baráti kör 
végzett gazdagon elkészített 
paprikás krumplijával.

A lovas felvonulás déli kö-
rül érkezett meg a helyszínre, 
a gyönyörű fogatok, szebbnél 
szebb lovak, viseletbe öltö-
zött utasokkal és lovasokkal 
színpompás látványt nyúj-
tott, néhány percre nyüzsgő 
kavalkádot alkotva a rendez-
vényterület közepén.

A gödiek számára évek óta 
meghatározó őszi közössé-
gi program a Szüreti feszti-
vál, ahol kötetlen keretek kö-
zött nyílik alkalom a talál-
kozásra. Meghitté teszi az 
együttlétet egymás főztje, il-
letve a bátorságot, fesztelen-
séget erősítő itókák megízle-
lése, a jóízű beszélgetések, s 
a mindennek keretet adó kö-
zös tevékenység. 

Vpk
Fotó: bea istVáN

Szüreti Fesztivál 
Gödön

Október első napja ünnepi műsorral vette kezdetét a Játszóház Óvodában, 
ahol felavatták a gyermekek kényelme és biztonsága érdekében a nyáron ki-
vitelezett közel 20 millió forintos fejlesztést az újjávarázsolt udvarban. 

DUNAKESZIN MEGÚJULT 
a Játszóház Óvoda udvara

A
dunakeszi óvodá-
ban a beruházás 
keretében teljesen 
kicserélték a talajt 

az udvaron és kiépült a föld 
alatt kanyargó locsolóháló-
zat. Az egész udvart gyönyö-
rű gyepszőnyeg borítja. A 
gyermekek biztonsága érde-
kében a szabadtéri játékok 
alatt és környezetükben gu-

miszőnyeg került elhelyezés-
re. 

Az október 1-jei avató ün-
nepségen Madárné Kondacs 
Mária óvodavezető a gyer-
mekek és a szülők nevében 
is kedves szavakkal mondott 
köszönetet a megszépült és 
megújult pormentes, zöld 
környezetért az önkormány-
zat vezetőinek, a körzet kép-

viselőjének és a kivitelező-
nek. Szabóné Ónodi Valé-
ria, a Polgármesteri Hivatal 
csoportvezetője volt óvoda-
pedagógusként egykori kol-
légáit arra buzdította, hogy 
a megszépült udvar adta le-
hetőségeket a gyermekek 
harmonikus fejlődése érde-
kében minél sokoldalúbban 
használják ki.  

A gyermekek színes műso-
ra után Dióssi Csaba polgár-
mester rövid köszöntőt mon-
dott, majd az óvoda vezetőjé-
vel és a terület önkormányza-
ti képviselőjével, Kárpáti Zol-
tánnal a nemzeti színű szalag 
átvágásával ünnepélyesen fel-
avatta a felújított udvart, me-
lyet és a biztonságos játszó-
eszközöket örömmel vettek 
birtokba a kis ovisok.  

(b. szeNtmártoNi)
Fotó: keszipress

Ezúton mondunk köszönetet a DVSE Alapítvány kuratóriuma nevében mindazoknak, 
akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták Alapítványunkat.

Köszönet az egy százalékért!

A 
felajánlott összeg, 
amelyet alapítvá-
nyunk kapott 121.138,-
Ft, azaz százhuszon-

egyezer-százharmincnyolc fo-
rint volt.

Az összeg felajánlásáról az Alapí-
tó Okirat szerint a kuratórium dön-
tött, s az alapítvány céljának megfe-

lelően a diáksport fejlesztésére, ezen 
belül a DVSE atlétika szakosztályát 
segítette. Szerek és szerelések pót-
lására, valamint eseti útiköltség té-
rítésre fordította a felajánlott ösz-
szeget.

Alapítványunkat a DVSE 1991-
ben alapította. Célja a diák és tö-
megsport tárgyi és anyagi feltétele-

inek segítése, a kiváló eredményt el-
érő sportolók és edzőiknek jutalma-
zása.
Számlaszám: 11742104-20043757
Cím: DVSE Alapítvány 
2120 Dunakeszi, Fő út 145.

hámor józseF

a kuratórium elNöke


