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SZIJJÁRTÓ PÉTER:

Göd szépen fejlődő város
A kormány célja, hogy a ciklus végére Magyarországon legyen a legmagasabb
az ipari termelés hozzájárulása a nemzeti össztermékhez európai uniós ös�szevetésben - jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, külügyminiszter-helyettes szeptember 16-án egy lakossági fórumot megelőzően az MTI és a helyi sajtó részvételével tartott sajtótájékoztatón, Gödön, melyet szépen fejlődő városnak tart.

S

zijjártó Péter hozzátette: ez szükséges ahhoz, hogy a válság utáni világban az ország a legerősebbek közé
tartozhasson. Olyan környezetnek
kell létrejönnie, amely újabb és újabb ipari beruházásokat képes vonzani, ehhez van
szükség az ipari rezsicsökkentésre - mondta.
Kiemelte: ha ezen a területen nem születik európai közös stratégia, akkor Magyarország maga fogja megtenni azokat a lépéseket, amelyek következtében Európában a legalacsonyabbak lehetnek az energiaköltségek

az ipar számára is. Szijjártó Péter szólt arról
is, hogy a magyar emberek összefogásának
és erőfeszítéseinek köszönhetően immár 3,9
százalékkal nő a magyar gazdaság, 8 százalék alá került a munkanélküliség, több mint
20 százalékkal nőttek a beruházások és az elmúlt 20 évben soha nem dolgoztak annyian,
mint most.
Az októberi önkormányzati választással
kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy idén
harmadszor mondhatnak véleményt az emberek Magyarországról, és úgy fogalmazott:
"eddig kétszer meglehetősen egybehangzó
véleményt kaptunk a magyar emberektől,
akik a parlamenti választáson megerősítették, hogy 2010-ben jó irányba indult az ország, az európai parlamenti választáson pedig világossá tették, hogy támogatják azt a

politikát, hogy Magyarország határozottan
kiáll az érdekeiért az unióban is, és ez így
lesz a jövőben is".
Szijjártó Péter gödi programja a Huzella
Sportcsarnokban rendezett fórummal folytatódott, ahol Markó József köszöntötte az
államtitkárt, a megjelent gödi polgárokat.
Bevezetőjében rövid áttekintést adott az elmúlt évek választási eredményeiről, kiemelve, hogy 2006-ban a nyolc egyéni mandátumból hetet, míg négy évre rá, a jó munka elismeréseként már mind a nyolcat elnyerte a
Fidesz-KDNP szövetség, amely biztos alapja
volt a kiegyensúlyozott városirányításnak. –
Göd békés hely, korrekt ellenzékkel – emelte
ki a polgármester.
Folytatás a 2. oldalon

2014. szeptember 25.

Emléktáblákat avattak
a váci izraelita
temetőben
Tudósításunk a 2. oldalon

Ünnepélyes főtér
avatás Dunakeszin
Írásunk 3. oldalon

Ritka pályázati lehetőség
magánszemélyek
részére
Írásunk az 5. oldalon

…”Legyen békesség
köztünk mindenkor…”
Írásunk a 7. oldalon

Futsal:
Gólzáporos nyitány
Tudósításunk a 8. oldalon
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Szijjártó Péter: Göd szépen fejlődő város
Folytatás a címlapról

A város helyzetét jónak minősítette. Ebben meghatározó szerepet játszik, hogy a
kormány átvállalta az önkormányzat frankos hitelállományát. – Szükség is van
a kormány támogatására, hiszen – noha 1999-ben városi
rangot kapott Göd – most
építjük a városhoz méltó infrastruktúra-hálózatot – folytatta. Markó József szólt arról is, hogy Göd rendkívül
vonzó az új otthont teremtők körében, létszáma jelentősen, 12 ezerről 18 ezerre
nőtt az utóbbi években. – Ez
újabb közel ezer fővel emelkedett Nevelek csatlakozásával - tette hozzá a város első
embere, aki ütemes felzárkó-

zást ígért, mert csak így tudják a terület fejlesztését megoldani, ahol nincs csatorna
és szilárdburkolatú úthálózat.
Az elért eredmények között jelentősnek nevezte,
hogy hosszú évek után végre
városi tulajdonba került az
egymilliárdos értéket képviselő Duna-parti BM Üdülő,
ami nagyban köszönhető dr.
Tuzson Bence országgyűlési
képviselő közbenjárásának.
Tényszerűen közölte: Göd
iparűzési adóbevételét érzékenyen érinti, hogy a Samsung leállította gyártó kapacitását, így csak ingatlanadót fizet a városnak. A jó
kormányzati kapcsolatoknak köszönhetően a város
120 millió forintot kapott a

vis maior keretből, melynek
köszönhetően nem álltak elő
költségvetési problémák. A
polgármester Szijjártó Péter segítségét kérte a Samsung újraindítása vagy új befektető csoport bevonása érdekében. Hasonló kérést fogalmazott meg az egykoron
szebb napokat megélt Pólus
Palace hasznosítása érdekében is.
A polgármester hangsúlyozta: az önkormányzat továbbra is a környezetbarát
beruházásokat támogatja,
hiszen Göd egy csendes kertváros, amelyben élénk a fürdő-, gasztronómiai, turisztikai, kerékpáros turizmus. –
Célunk, hogy ne növeljük a
lakosság közterheit, ugyanakkor gyarapítsuk a közös-

Szijjártó Péter: Markó József jól irányítja a várost

ség, az önkormányzat bevételeit. Szerencsére Gödön
csak 2,2 százalék a munkanélküliek aránya, a város lakóinak többsége talál munkát a környező városokban
– emelte ki Markó József, aki
szerint a nyugodt, városépítő

önkormányzati munka alapját a képviselő-testület többség adja, ezért arra kérte a
választópolgárokat, hogy október 12-én is Göd érdekét
szolgálókat támogassák szavazataikkal.
Szijjártó Péter a fórumon

tartott előadásában megerősítette a sajtótájékoztatón
adott nyilatkozatát, melyben
külön kiemelte a lakossági rezsicsökkentés és a devizahitelesek megmentése érdekében tett törvényalkotó
munka jelentőségét. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy
a kormány tárgyalásokat
folytat a Bombardier tulajdonában lévő nagy múltú dunakeszi vasúti üzem állami tulajdonba vétele érdekében.
Magánemberként, sportemberként jól ismeri Gödöt, melyet nyugodt, szépen fejlődő
városnak nevezett, amit jól
irányít Markó József polgármester, akinek újraválasztására bíztatta a gödieket.
Vetési Imre

Emléktáblákat avattak Elköszöntek
a váci képviselők
a váci izraelita temetőben
A Duna-Ipoly-Galga régióból a vészkorszakban elhurcolt zsidó emberek előtt tisztelgő emlékmű felállítása, több kiadvány megjelentetése, a regionális holokauszt oktató- és kutató központ valamint a sírkerti kegyeleti tanösvény kialakítása után szeptember 19-én - a holokauszt
emlékév újabb jeles váci eseményeként - egy-egy emléktáblát avattak az izraelita temetőben
- idősebb Antall József, Henryk Slawik, Tom Lantos és Radnóti Miklós tiszteletére
gasló személyiség előtt, és
ebben a főhajtásban minden különbözőségünk ellenére eltéphetetlenül összeköt bennünket az emberségesség - mondta köszöntésképp Harrach Péter.
A politikus rövid beszédében kiemelte: a zsidó közösség szerves része a magyar
társadalomnak, amelynek
tagjaiként mindannyian felelősséggel tartozunk egy-

lítsa őket a következő generációk elé.
- Idősebb Antall József,
Henryk Slawik, Tom Lantos és Radnóti Miklós személyében olyan embereknek adunk tiszteletet, akiknek a neve kitörölhetetlenül beíródott hazánk és Vác
történetébe. Igazi példaképek ők, akikre fel kell néznünk, akikre büszkék lehetünk. Legyen felkiáltójel az

Tom Lantos lánya is (balról) eljött Vácra

H

enryk Slawik és
idősebb
Antall
József
Lengyelországból menekülő zsidó emberek ezreit mentették meg a vészkorszakban, Vácon több mint
száz árva gyermeket helyeztek biztonságba. Radnóti
Miklós, a magyar irodalom
egyik legjelesebb költője
itt töltötte második munkaszolgálatát, innen hurcolták
el a bori táborba, ahonnan
hazafelé tartva az erőltetett
menetben kivégezték.
Tom Lantos szintén munkaszolgálatosként
került
Vácra, de sikerült megszöknie, aztán az USA-ba emigrálva fényes politikai karriert futott be, elsősorban
az egyetemes emberi jogok
élen járó szószólójaként.
A kegyeleti eseményre

díszvendégként eljött mások mellett Fónagy János
államtitkár, az amerikai
és a lengyel nagykövetség
egy-egy vezető diplomatája, a Duna-Ipoly-Galga régió
több önkormányzati vezetője, a társegyházak számos
képviselője, s jelen volt idősebb Antall József több leszármazottja, valamint Tom
Lantos lánya is.
Az avatóünnepség a magyar, az amerikai és a lengyel himnusz elhangzásával kezdődött, majd beszédet mondott Harrach Péter, térségünk országgyűlési képviselője, Fördős Attila
polgármester valamint Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke.
- Azért jöttünk, hogy emlékezzünk és kifejezzük
tiszteletünket a négy kima-

Az emléktáblák előtt tisztelgett:
Fördős Attila, Turai János, Laczi István

másért, ennek a felelősségvállalásnak pedig abban is
meg kel nyilvánulnia, hogy
a nehéz időkben kiállunk a
származásuk, nemzeti-, vallási hovatartozásuk miatt
bármilyen hátrányt szenvedő honfitársainkért.
Fördős Attila polgármester úgy fogalmazott, hogy
a békesség zászlóvivői,
az egyetemes emberi jogok szószólói megérdemlik,
hogy az utókor méltó módon ápolja szellemi örökségüket, illetve példaként ál-

utókornak az életművük! mondta Turai János.
A hitközségi elnök köszönetet mondott a kormánynak a holokauszt emlékév
pályázataiért, Vác és Ipolyság önkormányzatának a
helyi tervek megvalósításában való segítő közreműködésért, a DDC váci gyárának anyagi támogatásáért,
a mementók felállítását segítő vállalkozóknak önzetlen munkájukért.
Ribáry Zoltán
Fotó: Cseledy András

Az utolsó testületi ülésen sem sikerült
művelődési központ igazgatót választani

Szeptember 18-án tartotta meg az önkormányzati
választások előtti utolsó ülését Vác Város Képviselőtestülete. Ezzel négy év után leköszönt a mostani grémium.

Vác Kiváló Diákja elismerés kitüntetettjei

A

tanácskozás díjátadással és ajándékozással
vette kezdetét. Átadták a Vác Kiváló Diákja kitüntetéseket, majd pedig Fördős
Attila polgármester ajándékkal köszönte meg a négy
év munkáját a képviselőknek. Beszédében két városatyát emelt ki: Váradi Iván
Attilát és Csereklye Károlyt,
akik nem indulnak a következő választásokon. Mindkettőjük eddigi munkájáért köszönetet mondott a városvezető.
Az ülés talán egyik legfontosabb napirendje a Madách Imre Művelődési Központ igazgatójának megválasztása volt. Most két jelentkező közül kellett választania
a testületnek. Meghallgatták
Bánkó Lászlót és Palásti Bélát is. Utóbbi már sokadszorra állt a képviselők előtt. Végül egyikük sem kapott többséget, így hatodszorra sem
tudtak igazgatót kinevezni. A
pályázatot változatlan tartalommal újra kiírják, de az elbírálás időpontját már az új
testület fogja meghatározni.
A testület a további döntéseket hozott még: rendelete-

ket módosítottak, kérelmeket
bíráltak el, pályázati beszámolókat hallgattak meg.
A zárt ülésről szóló tájékoztatón Fördős Attila az elmúlt
négy évet is értékelte. Úgy
véli, hogy most egy új fejezet
kezdődik.
- Mind politikai, mind gazdasági értelemben nagyon
nehéz időszakot éltünk át.
Vác városa sikeresen jutott
túl ezen a négy éven. Ehhez
feszített munkatempóra volt
szükség. Az önkormányzat
képviselő-testülete ezen időszak alatt 77 ülést tartott,
amely nagyon jelentős szám,
hiszen az éves munkatervek
összesen 44 tanácskozást
tartalmaztak. Ez a városvezetés és a testület tagjainak
egyaránt nagy kihívás volt,
de végigcsináltuk – mondta.
Végül pedig megköszönte
mindenki munkáját, köszönetet mondott a váciaknak is,
akik figyelemmel kísérték tevékenységüket és a demokrácia segítségével esetenként
kritikával illették döntéseiket.
Furucz Anita
Fotó: Sándor Lajos
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TÖRÖK GÁBOR
Polgármester-jelölt
Sződligeten
Lassan húsz éve élek Sződligeten a családommal, és mostanra érett meg bennem az elhatározás, hogy aktívabban is szeretnék részt venni a helyi közösség életében.

Ú

gy tapasztalom, hogy a
község fejlődése hosszú
ideje a politikai és egyéni
érdekek mentén zajlott,
éppen ezért nem sok minden történt. Ebben valamennyi vezetés,
beleértve a fideszes önkormányzati vezetést is, hibás, felelős. Ha polgármester
leszek, kizárólag a község érdekeit tartom szem előtt. Nem engedem meg, hogy
egy olyan kis település, amelyet csak ös�szefogással tudunk vezetni, öncélú politikai játszmák martaléka legyen. Nem
alakítom például a helyi közvélemény
előtt a független polgármestert, miközben pártpolitikusként is megmérettetem
magam. Jobboldali kötődésemet nem titkolom, de Sződliget minden lakója számíthat rám, megbízhat bennem. Nekem
nem a politikai karrier számít, kizárólag településünk jobb és hitelesebb képviselete.
Vitathatatlanul megvalósult néhány
elképzelés, de egy ilyen jó adottságú
községnek jóval többet kell felmutatnia. Megengedhetetlen, hogy a vasútállomás, a Duna-part szemetes legyen, a

parlagfű vígan virágozzon, az emberek
ne foglalkozzanak egymással és a település gondjaival. És ez nem pénzkérdés, hanem hozzáállás, mentalitás dolga. Jártam a világban hasonló településeken, ahol a lakosok törődnek környezetükkel, egymással beszélgetnek,
megoldják a problémákat. Mindehhez
ugyanakkor joggal várják el választott
vezetőik segítségét, és azt a lehetőségekhez képest meg is kapják. Helyi lakosként átéltem, hogy felnövekvő gyermekeink nem találtak szórakozási lehetőségeket helyben, ezért éjszakákat aggódtunk végig: vajon, hazaérkeznek-e
időben, épségben?
A hasznos elfoglaltság nemcsak a fiataloknak fontos, de mindenkinek, aki
sportolni, szórakozni kíván Sződligeten. Ha polgármester leszek, rendezvényeket szervezünk, kikapcsolódási lehetőségeket biztosítunk a községben. Erre
alkalmas lenne a Duna-part és az újonnan felépítendő közösségi ház. Számomra elfogadhatatlan, hogy járda hiányában, a gyalogosok az úttesten közlekednek, a gyerekkocsit ott tolják, eső után

pedig a tócsákat kerülgetjük. S mindezt pusztán azért, mert senki nem foglalkozik ezzel a problémával. Ha utat
javítunk, akkor csináljuk meg rendesen! Inkább kevesebbet, de ne kelljen
fél év múlva ismét kátyúkat kerülgetni. Sajnos, sokszor csak a határidő számított, ezért megelégedtek a félmunkával. Jó példa erre a főtér, ami részben elkészült ugyan, de koránt sem tekinthető
a falu gyöngyszemének. Ki kell használni a település kedvező fekvését, a főváros közelségét, a természet adta lehetőségeket, hogy élhetővé, mások számára
is vonzóvá tegyük Sződligetet. Az eddigieknél sokkal jobban bevonjuk a helyi
vállalkozókat a falu életébe, meg fogjuk
hallgatni az ötleteiket, hiszen tapasztalataikon, tanácsaikon múlik közös jövőnk.
Csatlakozva a kormány népesedéspolitikájához, bölcsődét fogunk építeni, és mindenben segítjük a kisgyermekes családok életét. Sződliget az a hely
lesz, ahol érdemes családot alapítani, a
gyerekek biztonságban, vidáman élhetnek, tanulhatnak. Ehhez gondozott ját-

szóterekre, színvonalas gyermek- és ifjúsági programokra, sportolási lehetőségekre van szükség. A jelenlegi vezetés nem törődik az iskolával sem. Sokan
nem tudják – talán a polgármester sem -,
hogy az ország egyetlen krikett pályája
Sződligeten van, ahol rendszeresen külföldi csapatok is játszanak. Ennek és�szerűbb kihasználása csak egy lehetőség a sok közül. Személyesen azt ígérhetem, hogy a polgármesteri hivatalba belépő emberek ügyes-bajos dolgaikat intézve mosolygó, segítőkész dolgozókkal
találkoznak majd. Még a polgármester
is visszaköszön. A sok apró változtatás

mellett nagyobb beruházásokat is megvalósítunk, ezekhez pályázati forrásokra van szükség. Biztosíthatom Önöket,
hogy rendelkezem a megfelelő kapcsolatokkal, és sem politikai, sem szakmai viták miatt nem maradunk le egyetlen fejlesztésről sem.
Szívesen fogadom véleményeiket, ötleteiket az alábbi elérhetőségeken, vagy
személyesen.
Telefon: 06 30 75 66 140
ill. torok.gaborsnr@ gmail.com
Hajrá, Sződliget!
Tisztelettel: Török Gábor
polgármester-jelölt

Ünnepélyes főtér avató Dunakeszin
A gazdag történelmi múlttal és hagyományokkal
büszkélkedő Dunakeszi
fejlődésének egyik legjelentősebb közösségépítő
beruházásaként szeptember 22-én ünnepélyesen
avatta fel a 6 ezer négyzetméteres alapterületű
főteret a város diáksága
és Dióssi Csaba polgármester.

A

Városháza előtt már
korábban kiépített –
díszkővel borított –
parkosított
terület-

A Dózsa György tér a város összefogásának a szimbóluma is
ható 18 méter átmérőjű időspirál a
759 éves település történelmének
főbb állomásait örökítette meg. A
szökőkútként is funkcionáló kör-

Dióssi Csaba polgármester:
Szívből remélem, mindenki örömét leli az új főtérben
hez kapcsolódó újjáépített Dózsa
György tér az összefogás, a közösséggé válás szimbóluma is. A múlt
értékeit továbbörökítő modern főtér – amely a korábbi évszázadokban is a település központja volt az
ott működő piaccal - térépítészeti
elemeiben megjeleníti Dunakeszi
történelmét. A tér közepén talál-

körös területen olyan jelentős események időpontjai -, mint például
IV. Béla adománylevelének keltezése vagy Dunakeszi várossá válása, az alagi Lovaregylet megalapítása - kerültek megörökítésre.
A főtér egy részét már augusztus 20-án, a városi Szent István
napi ünnepségen, a nagy sikerű

István a király című rockopera
megtekintésekor birtokba vették
a dunakesziek. A teljesen újjáépített főtér ünnepélyes átadására szeptember 22-én került sor a
város iskoláinak látványos zenés,
táncos műsorával. Dióssi Csaba
polgármester rövid avató beszédében köszönetet mondott a főtér tervezőjének, a kivitelezőnek,
s mindazoknak, akik aktív szerepet vállaltak abban, hogy megszülethetett a város új főtere. Külön elismeréssel beszélt a diákok
színvonalas produkciójáról, akik
képviselőivel – a nemzeti színű
szalag átvágásával –ünnepélyesen felavatták a Dózsa György
főteret. - Dunakeszi történetében nagy nap a mai, hiszen végre méltó központja lett Városunknak, melyre büszkék lehetünk. Ez
a tér mindannyiunké, a közösségé, az itt élő polgároké, ezért szívből remélem, hogy mindenki örömét leli majd benne – hangzottak
a polgármester örömteli szavai.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Fizetett politikai hirdetés

Nagy Péter független
polgármester-jelölt:
Merjünk „Nagy”-ot álmodni
Sajtótájékoztatón mutatkozott be a váci polgármesteri székért nyolcadmagával
ringbe szálló Nagy Péter. A kilencgyermekes édesapa a birkózósport váci támogatója, aki vállalkozóként is sikeresnek vallja magát. Mélyen hisz a kimondott igazság
tisztító erejében. Győzelme esetén munkájában a rendre, a bizalomra, a hitre és átláthatóságra helyezné a hangsúlyt.

B
Elindult a Duna-Dráva pályázat
A tehetség sokszínű, bármely területen megmutatkozhat, lehet különleges művészi érzék, kézügyesség, erő, taktika, kitartás, vagy adott tudományterületen mutatott kimagasló tudás. Sok esetben azonban kevés a lángelme, vagy az ügyesség, hogy a fiatal
tehetségből komoly sikereket elérő, értékeket teremtő felnőtt váljék.

A

Duna-Dráva Cement Kft célja, hogy
minden tehetség kibontakozhasson
és maradandót teremthessen, ezért az
évek óta működő ösztöndíj programjával támogatja a Beremend és Vác vonzáskörzetében élő fiatalokat. A társaság kiemelt figyelmet
fordít a tanulmányi, sport vagy kulturális területen ígéretes általános és középiskolás diákok
támogatására. A váci és beremendi gyárak vonzáskörzetében tanulók számára az előző évekhez
hasonlóan a 2014/2015-ös tanévre is meghirdette a Duna-Dráva a Tehetségekért ösztöndíj programot.
Az ösztöndíj mértéke az általános iskolák ta-

T

ájékoztatjuk a Tisztelt
Szobi Választópolgárokat, hogy a Dunakanyar Régió 2014. szeptember
11-én megjelent lapszámának
2. oldalán Szerkesztőségünk
hibájából sajnálatos módon

Kérem, látogasson ki
családjával a hagyományainkat felelevenítő Szent Mihály-napokra, amelyet a város központjában, az
idén megújult Főterünkön ünnepelünk.

nulói számára 6.000, a középiskolák diákjai számára 8.000 forint havonta.
A pályázatra olyan diák jelentkezhet, aki Vác
közigazgatási területén működő általános és zeneiskola vagy középiskola nappali tagozatos tanulója érettségiző osztályig bezárólag, megkezdte legalább az általános iskola 7. osztályát, tehetségígéret és fejlődésével, illetve eredményeivel kitűnik az átlagból. Fontos feltétel, hogy a
2013/2014-es tanév végén legalább 4,5-ös átlageredményt ért el.
A pályázat postára adásának határideje 2014.
október 3. péntek. A pályázat eredményhirdetésére ezúttal is novemberben kerül sor.

arátai, ismerősei felkérésére húzta fel a
politikai ringbe szólító kesztyűt. A független polgármester-jelölt
visszafogottan előadott monológjában keményen koppantak az
igazsággal, a tisztességgel
szemben ostorozott elvtelen,
korrupcióval átszőtt politikai magatartást bíráló mondatai. Véleménye szerint a jó
érzésű közösség által elfogadhatatlan negatív jelenség
a magyar társadalomban és
helyben is tetten érhető, melyeket példákkal igyekezett
alátámasztani. Nagy Péter
bejelentette, hogy ha ő nyeri
el a választók bizalmát, akkor visszamenőleg elszámoltatná a közszereplőket, akiknek markáns kifejezést használva ezt meg is üzente. Mint
mondta: újat építeni biztos,
szilárd alapra, csak a régi
romok eltakarítása után lehet. A független polgármester-jelölt száműzné a parttalan, terméketlen pártvitákat
a képviselő-testület munká-

SZOB: NÉVELÍRÁS HELYESBÍTÉSE
pontatlanul jelent meg a nyilvántartásba vett szobi polgármester-jelöltek nevei kö-

zül az egyik jelölt neve. Az általunk Ferencz György néven
közölt személy nem indul a

választáson, nem szerepel a
nyilvántartásba vett polgármester-jelöltek névsorában.

jából, melyben véleménye
szerint csak az olyan képviselők jelenléte volna kívánatos, akik a város, a közösség
érdekei alá tudják rendelni
egyéni érdekeiket, megalapozott egzisztenciával rendelkeznek. A közösség iránti
önzetlen tenni akarás egyik
mérföldköveként fogalmazta meg: ha elnyeri a polgármesteri felhatalmazást, akkor elvárja, hogy a képviselők hozzá hasonlóan társaSzob Város Helyi Választási
Bizottság által nyilvántartásba vett jelölt neve: FERENCZ
GYÖNGYI, akitől és támogatóitól a pontatlan közlésért
ezúton kér elnézését a Szerkesztőség.

dalmi munkában dolgozzanak a városért.
Nagy Péter fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a
kampányban ne ígérjenek
olyat, ami egy vezető, egy
képviselő jól elvégzett tevékenységében alapvető elvárás. Ő nem kíván részt venni a „ki tud többet, szebben
és nagyobbat ígérni” versenyben. „Ráadásul sokan
olyat ígérnek most, amit már
4 évvel ezelőtt is megígértek.
Ez hiteltelen.” – húzta alá. A
független polgármester-jelölt
a személyes párbeszédben
hisz, amely lehetőséget kínál az érvek és a vélemények
ütköztetésére, az egy irányba mutató gondolatok finomítására. A változás emberének tartja magát, aki nem
fél a feladattól és választóit is arra bíztatja: „Merjünk
nagyot álmodni és akkor egy
nagyszerű dolog következik!
Lehet ezt jobban is csinálni” – hangoztatta a független
polgármester-jelölt.
Vetési Imre
A hivatalosan
nyilvántartásba vett szobi
polgármester-jelöltek:
Ferencz Gyöngyi
Szőke István
Petró Krisztián
Gyurcsok Zoltán

Szent Mihály-napok a megújult Városi Főtéren

V

árosunk
múltja,
őseink iránt érzett
tiszteletünk arra kötelez minket, hogy
éljünk az általuk megteremtett lehetőségekkel, tovább

vigyük hagyományainkat.
Ilyenkor lehetőségünk van
közösen emlékezni, visszanyúlni a gyökerekhez. A búcsú közösségünk egyik bensőségesebb eseménye, ahol

a Hagyományok Sátrában
találkozhatunk szokásaink
színességével, eltölthetünk
egy hétvégét népzenei, és világzenei programokkal.
Ez a hétvége megteremti a

lehetőségét annak, hogy mi,
Dunakeszin élők, a hagyományainkat közösen éljük
meg, és tovább adjuk azokat
gyermekeink számára.
Vásári forgataggal, színpa-

di programokkal és körhintával, nép játszótérrel készülünk erre a hétvégére.
Jöjjenek családjukkal, barátaikkal, és találkozzunk a
Főtéren!
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AZ INVITELLEL
Ritka pályázati lehetőség
magánszemélyek részére! SZILVESZTERIG LAZÍTHAT
Megindult a kormány lakossági energiahatékonyságot javító programja, melynek
keretében három területen – tüzelőberendezések, háztartásigép-csere, nyílászáró
csere – nyílt lehetőség pályázatok benyújtására. Akik részt kívánnak venni a napokban ismertté vált programban, azok október 22-től nyújthatják be pályázatukat.

Ahogy véget ért a nyár, úgy rövidülnek a nappalok. A munka vagy tanulás után szívesebben megyünk haza, és a hűvös, borongós időben egyre több időt töltünk a lakásban, így jobban igényeljük azt is, hogy a tartalmas otthoni szórakozáshoz mindenünk meglegyen. Ilyenkor jólesik a lakás melegében kényelmesen kikapcsolódni, és
a legfrissebb hírek böngészése mellett a személyes ügyeinket is komfortosabb a kanapénkról intézni.

nyugdíjasok és nagycsaládosok
adhatnak majd be pályázatot.
Az elérhető támogatás összege
háztartásigép-csere programban a gépek beszerzési árának
50 százaléka, az A+ energiaosztályú készülékekre maximum
25 ezer forint, az A++ és A+++
gépekre legfeljebb 35 ezer forint lehet. Az is fontos, hogy a
cserével háztartásonként minimum 10 százalék energia megtakarítást, vagy legalább évente
a szén-dioxid-kibocsátás 20 kilogrammos csökkenését kell elérni. Ebből adódóan a pályázat
elsősorban a kis háztartásokat
támogatja. Ennél a pályázatnál
a támogatás a vásárlás összegénél azonnal érvényesíthető lesz
a boltokban az elnyert támogatói okirat felmutatásával!

hogy a család minden tagja
megtalálja az érdeklődésének
megfelelő programokat. A választék az Invitel IPTV- és
digitáliskábeltévé-előfizetői
számára tovább bővíthető a
személyre szabható tematikus minicsomagokkal. Ráadásul a legfrissebbek közül
most egyet 90 napig díjmentesen kipróbálhatunk az új,
kétéves csomagok mellett. A
megrendelt, határozott idejű
Invilág előfizetés mellé szintén 90 napig díjmentes extraként kapjuk a Kaspersky
vírusvédelmi
szoftverét,
amely több eszközre, akár
okostelefonra és táblagépre is
telepíthető, így még nagyobb
biztonságban érezhetjük magunkat a világhálón.

- Tüzelőberendezések: a programsorozat első lépcsője
szeptember 22-én jelent meg.
Ennek célja az elavult kazánok, tüzelőberendezések új,
nagyobb energiahatékonyságú fűtőberendezésekre történő cseréje. A keretösszeg
mindössze egymilliárd forint.
Ezen a pályázaton a magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek indulhatnak. Pályázatonként maximum 40 százalékos támogatást és lakásonként maximálisan bruttó 650 ezer forintot
lehet elnyerni. A pályázat utófinanszírozású.

- Háztartásigép-csere program: szeptember 25-én jelent
meg 627,1 millió forintos keretösszeggel. A háztartásigépkorszerűsítési támogatásra csak

- Nyílászárók: A külső homlokzati nyílászárócsere-programmal feltehetően szeptember 29-én jelenik
meg 1,1 milliárd forint keretösszeggel. A megítélhető legmagasabb támogatás bruttó
520 ezer forint. Ezen a pályázaton is indulhat bármely ma-

gánszemély magyarországi lakóhellyel. Ez a pályázat utófinanszírozású lesz.
A pályázatokat a meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően lehet majd
először benyújtani a pályázat lezárásáig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig (ez utóbbi valószínűsíthető). A pályázat internetes beadással történik - ahol a napra
és percre pontosan regisztrált
beérkezési sorrend számít!
A pályázatokat kizárólag a pályázati portálon keresztül nyújthatja be a www.
magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy, aki a megvalósítás
helyszínéül szolgáló ingatlan –
tulajdoni lapon szereplő – valamelyik tulajdonosa.
Bővebb információ:
Forrás-Trend Kft.,
2120 Dunakeszi,
Barátság út 6/A, III/8.,
rezsicsokkentes@forrastrend.hu
vagy a +36 30/690-6788-as telefonszámon.

Munkahelyteremtő kapacitásbővítés
a Zollner Kft. szügyi gyárában

A

Zollner
Elektronik
Gyártó és Szolgáltató Kft, a GOP-2.1.311-2012-0004 azonosítószámú Gazdaságfejlesztő Operatív Program keretében
106.998.731 Ft összegű vis�sza nem térítendő támogatást nyert. A projekt összköltségvetése 465.827.578 Ft
volt, melynek keretében négy
nagyteljesítményű
lemezmegmunkáló gép került beszerzésre és 25 új munkavál-

lalónak biztosítunk munkát.
A projekt 77,03%-os önrész
biztosítása mellett 22,97 %-os
mértékű támogatásban részesült.
A gépeknek köszönhetően a
gyár továbbra is a legmodernebb technológia mellett tudja kiszolgálni a növekvő vevői
igényeit.
A projekt keretében a legmagasabb vevői igényeket is kielégítő lemezmegmunkáló központ, stancoló gép, ponthe-

gesztő gép, illetve sorjázó gép
került beszerzésre.
A 25 szakképzett munkavállaló a fejlesztéseknek köszönhetően hosszú távú, stabil, biztos munkahelyhez jutott.
A beruházás a terveknek
megfelelően
megvalósult,
melynek
eredményeképpen
számos új projekt megnyerésére nyílik lehetőség, ennek köszönhetően a gyár hosszú távú
eredményessége, és fejlődése
biztosítható.

A

z Invitel legújabb tévé,
internet és telefonszolgáltatást, továbbá díjmentesen kipróbálható extrákat tartalmazó, akciós ajánlatával egészen szilveszterig élvezhetjük az otthoni lazítást.
Az új előfizetők ugyanis kétéves, határozott idejű szerződéssel 2014. december 31-ig
egységesen, 1999 forintos akciós havi díjért vehetik igénybe az összes, így akár a legnagyobb Invilág csomagot is.
Teljes kényelem,
gazdag tartalom
Az Invilág csomagok által kínált televízió-, internet- és
telefonszolgáltatás
többféle kombinációban érhető el.
Már az alapcsomagokban is
megtalálhatók a legfontosabb
tévéadók és köztük a legnézettebb sportcsatornák. A nagyobb csomagok pedig még
több filmet, sportot, zenét,
közszolgálati és kereskedelmi, tudományos és gasztronómiai, valamint hír- és gyerekműsorokat tartalmaznak,

A gyors döntés kifizetődik
Az új ajánlat különlegessége
az év végéig szóló akciós havi
díj, így minél korábban rendeljük meg a kiválasztott csomagot, annál tovább élvezhetjük a kedvezményes időszakot. Az új lakossági előfizetők 24 hónapos határozott
idejű szerződéssel év végéig
1999 forintos havi díjért vehetik igénybe a két vagy három szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág csomagokat,
amelyekhez online megrendelés esetén további kedvezmény is kapcsolódik. Azok,
akik már az Invitel ügyfelei,
a jelenlegi előfizetésük mellé

megrendelt új internet- vagy
tévészolgáltatást szilveszterig 999 forintos havi díjért élvezhetik 24 hónapos, határozott idejű szerződéskötés esetén. Így két új elem egyidejű
megrendelésekor az új szolgáltatások 2014. december 31ig érvényes havi díja 1998 forint. A csomagokért 2015 januárjától a hozzájuk tartozó
havi díj fizetendő.
Személyes ügyintézés:
Invitel Pont:
Vác, Széchenyi u. 34.
(Dunakanyar Áruház)
tel.: +36 27 303 344
Október 1-től Dunakeszin
is elérhetők vagyunk!
Invitel Nap:
• Fót, Szent Benedek park 69.
(Műszaki Központ)
Nyitva tartás: csütörtök:
10.00 és 18.00 óra között
• Dunakeszi,
Bajcsy-Zsilinszky u 6.
Nyitva tartás: hétfő, szerda, péntek 13.00 és 20.00 óra
között
Kapcsolattartó: Petényi Tamás, tel.: +36 20 372 0123
További információ:
az 1288-as Infóvonalon, illetve a www.invitel.hu weboldalon

Veszélyes hulladékgyűjtés Dunakeszin

A

Dunakeszi Közüzemi
Nonprofit Kft. ismételten díjtalan elektronikai és veszélyes hulladékgyűjtést szervez 2014. október 04én, szombaton 8 órától 14 óráig
az alábbi helyszíneken.
- Az elektronikai hulladékok a CASALGRANDE téri
OTP mögötti parkolóban valamint a Dunakeszi Közüzemi
Kft. Szent István utca 1. szám

alatti telephelyének parkolójában adhatók le.
- Az alábbi veszélyes anyagokat kizárólag a Dunakeszi
Közüzemi Nonprofit Kft Szent
István utca 1. szám előtti parkolójában veszik át:
• Festék és lakk hulladékok
• Irodatechnikai hulladékok
• Fáradtolaj

• Oldószerek és oldószer keverékek
• Szennyezett göngyöleg
• Hajtógázas szórópalackok
• Vegyszermaradékok
• Növényvédőszerek
• Fénycső (ÉP)
• Étolaj
• Gyógyszermaradékok
• Szárazelemek
Bővebb információ:
+36 27 341 789
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Fergeteges Dunakeszi Feszt

váljon számukra a város. Egy
szemléletet igyekeztünk megteremteni, amelyet azóta az itt
élőkkel közösen töltöttünk s
töltünk meg tartalommal – többek között városunk közösségi
eseményeivel – sorolta a beteljesült terveket a polgármester,
aki büszke arra, hogy a város
legnagyobb rendezvénye a Du-

Az esős, változékony időjárás sem tartotta otthon a Dunakeszi Feszt közönségét, akik három napon át élvezhették a kulturális, szórakoztató programok sokaságát. Látványos tánc- és sportbemutatók, nagy sikerű koncertek,
Kossuth-díjas művészek színvonalas produkciói, a Kistérségi Hétpróba izgalmas versenyei kínáltak kellemes kikapcsolódást több tízezer látogatónak.

A

z elmúlt évek szép hagyományait követve
idén is a fesztivál első
napján, szeptember
12-én, pénteken rendezték meg
a Kistérségi Hétpróba Sárkányhajó versenyt, amely már igazi
presztízsviadallá nemesedett a
két nagy rivális, Dunakeszi és
Göd csapatai között. A Duna
korzón sok százan drukkoltak
kedvenc sárkány légiójuknak.
A dunakeszi csapat végig élen
haladt, ám a célvonal előtt nem
sokkal a gödiek ritmust váltottak, és alig fél méterrel a házigazda egység előtt értek célba.
Dunakeszi sportszerűen gratulált a gödi csapatnak. A négy alkalomból kétszer Göd, kétszer
Dunakeszi nyert, ezzel továbbra is megmaradt a verseny izgalma. Harmadik helyen Veresegy-

ház végzett. A csapatokat a parton lelkes szurkolók vastapsa és
a Koncertfúvósok dallamos zenéje fogadta, akik a versenyzők
ünneplése után a tömeg kíséretében a Horányi Révtől a Katonadombig, a fesztivál nagyszínpadáig vonulva zenéltek.
A IV. Dunakeszi Feszt rendezvény-sorozatot Erdész Zoltán
alpolgármester nyitotta meg,
aki a közösségépítés fontosságát emelte ki, melyet zászlajára tűzött az önkormányzat. Dunakeszi, a Mi városunk! - mondta. - A szlogenhez méltó közösségi és kulturális programokkal
igyekszünk Dunakesziből egy
lokálpatrióta települést formálni - folytatta az alpolgármester,
aki mindenkinek nagyon kellemes szórakozást kívánt a három napos rendezvényhez. Mi-

előtt megnyitotta az idei fesztivált, gratulált a sárkányhajó verseny győztesének, a gödi
csapatnak, melynek Dióssi
Csaba polgármester adta át (képünkön) a győzelmi trófeát.
A kiváló sportemberek ünneplése után az OCHO MACHO
és a Punnany Massif együttesek fergeteges koncertjével vette kezdetét a három napos kulturális- és sörfesztivál önfeledt
szórakoztató program-sorozata, amely vasárnap késő estéig
tartott.
A színvonalas programok
közül az egyik legnagyobb élményt sok kisgyermek számára
Halász Judit fellépése szerezte. A lelkes kis közönség még
akkor is kitartott, amikor eleredt az eső: előkerültek az esőkabátok és az esernyők, s közösen énekelték a felnőttekkel az
örökzöld slágereket.
A fesztivál vendégeként bemutatkozott Dunakeszi bolgár
testvérvárosa, Ravda, itt voltak
a székelykeresztúri küldöttség
tagjai is, de megismerhettük a
városban működő civil közösségek, művelődési és kulturális intézmények, nemzetiségi önkormányzatok igényes kínálatát is.
Amilyen szépek és tartalmasak voltak a kulturális programok, olyan izgalmas sportversenyeknek lehettünk tanúi. A
Kistérségi Hétpróbán négy te-

lepülés - Göd, Mogyoród, Veresegyház és Dunakeszi - mérte össze erejét, ügyességét. A
rodeóbikát legmagabiztosabban Veresegyház csapata ülte
meg, a Skander versenyt Dunakeszi nyerte, miként a falmászó
versenyt is. Sörivásban Mogyoród volt a legjobb, melynek csapata a kötélhúzásban is a legerősebbnek bizonyult. A főzőversenyen – melyen a nemzetközi zsűri díjazta a kreativitást, az
étel felszolgálását, a teríték igényességét is - idén a Dunakeszit
képviselő Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola tanári és szülői közössége alkotta "mesterszakácsok" csapata hódította el
a győzelmi pálmát. A hétpróba
összesített versenyét Dunakeszi nyerte. A győztes csapatot
megillető trófeát Dióssi Csaba
polgármester vehette át Erdész
Zoltán alpolgármestertől.
A jó hangulatú versenyek

mellett a város iskoláinak művészeti csoportjai, sportegyesületei látványos és vonzó programokkal szórakoztatták a kulturális és sörfesztivál közönségét.
A helyi fellépők mellett olyan
kiválóságok, mint a már fentebb említett Halász Judit,
Demjén Ferenc, Rudolf Péter,
a Csík Zenekar művészetét élvezhették a nézők.
A szeszélyes időjárás ellenére
idén is nagy siker övezte a háromnapos programsorozatot,
amely az R-Go együttes fellépésével zárult.
- Az idei Dunakeszi Feszt
iránti érdeklődés ismét megmutatta, hogy az itt élők szeretik ezt az eseményt, magukénak érzik. A rossz idő ellenére is rengetegen jöttek el, hogy
találkozzanak, beszélgessenek,
kikapcsolódjanak ezen a hétvégén – hallhattuk Dióssi Csaba értékelését, aki szerint ez is
bizonyság arra, hogy az elmúlt
négy év rendezvényei felpezsdítették a város közösségi életét.
- Négy éve, amikor életre hívtuk a Dunakeszi, a Mi Városunk programot, nem kisebb cél
fogalmazódott meg bennünk,
mint hogy tevékenységünkkel
elérjük: a város polgárai a munka végeztével úgy érezzék, hazajöttek. Büszkék legyenek és
lehessenek arra, hogy Dunakeszi lakosai, igazi otthonná

Nagy lépés
kis cipőben

Alcsófesztivál

Négy kislegény „lefőzte” a felnőtteket
Igazán kegyes volt az időjárás az Alcsófesztivál több száz résztvevőjéhez, akik a ragyogó őszi napfényben jó hangulatban főzték az ízletes lecsó különlegességeket Dunakeszi-alsón. A hangulatos, szép portálokkal büszkélkedő nyugalmas kertváros központi utcája ezen a napon a vidám közösségek, családi és baráti társaságok önfeledt társalgásától volt hangos. A jóízű beszélgetéseknél talán csak a bográcsokban készített lecsó különlegességek voltak ízletesebbek.

S

zeptember 20-án a
Muskátli utca megtelt
a helyi polgárok sokaságával, de többen érkeztek a szomszédos Káposztás II-ről is, egy család pedig
a távoli Maklárról látogatott el
a lecsófesztiválra. Közel harminc csapat, civil közösség
versengett a győztest megillető trófeáért és a szponzorok
értékes ajándékaiért.
A korábbi évek hagyományait követve idén is ne-

ves személyiségek zsűrizték
a helyben készített ízletes étkeket, akik a lecsók íz világa
mellett azt is díjazták, hogy a
csapatok hogyan szervírozták az igazi gasztronómiai
különlegességeket. A lenyugvó nap vörös koronája már a
Pilis hegygerince fölött járt,
amikorra a zsűri tagjai: Bodorné Dr. Guba Ágnes Rita,
alsói háziorvos, Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere,
Kovács Ágnes, olimpiai bajnok úszó, Laczkovich Krisztina, a Dunakeszi Szent István Általános Iskola igazgatója, Nagy Adrienn, a Neuwelt
2001. Tűzifa Kft. képviselője,
Sümegi Miklós, a 2013-as Alsói Lecsófesztivál győztes főszakácsa, valamint Tóth Csaba, Dunakeszi rendőrkapitánya végig kóstolta valamennyi
versenykészítményt és értékelte a csapatok kreativitását.
A nap fénypontjaként a csapatok egyenként mutatkoztak
be a zsűrinek és a több száz
vendégnek, akik szinte kivétel nélkül arról beszéltek: „A

A győztes Tök-Alsó tagjai
Kovács Ágnes és Dióssi
Csaba társaságában

főzés és az együttlét öröméért vesznek részt a rendezvényen.”
A zsűri döntése alapján a
2014. évi Alcsófesztivál III. helyezett csapata: Maklári „Betyárok”, II. helyen a Jó szóró Sószóró végzett. Az eddigi
vastapsot tomboló tapsvihar
váltotta fel, amikor Benkő Tamás, a rendezvény ötletgazdája, a terület önkormányzati képviselője felkonferálta a
színpadra a verseny győztesét, a négy tizenéves srác alkotta Tök-Alsó-t.

A négy kislegény, a két testvérpár, akik „lefőzték” a felnőttetek: Anderle Lambert,
Anderle Lóránt, Raikovich
Tibor, Raikovich Levente.
A közönség díját: a Pancserok
csapata vehette át.
Az egymás sikerének örülő versenyzőket és vendégeket
látva bizton jelenthetjük ki, az
Alcsófesztivál megrendezésével mindannyian nyertünk.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

nakeszi Feszt, amely a rossz idő
ellenére is közel 30 ezer látogatót vonzott.
- Minden évben igyekszünk
valami újdonsággal készülni –
folytatta az összegzést. - Idén
a Dunakeszi Feszt helyszínéhez vezető Katonadomb sort
és a rendezvény területén lévő
közlekedő „csapásokat” burkoltuk le térkővel, és kiépítettük az öntözőrendszert, megkezdtük az állandó játszótér
kiépítését, amiről elismerően
nyilatkoztak a vendégek. Az
egész rendezvényterület sokkal kulturáltabb lett, melyen
örömmel léptek fel a résztvevők. A fellépőknek és a szervezőknek köszönöm a kitartó
felkészülést, gratulálok a színvonalas szerepléshez – hangzottak Dióssi Csaba elismerő
szavai.
(B. Szentmártoni)
Fotó: Vörös István

Újabb műfüves ovi-foci pályát adtak át Vácon

Az Aranycsapat egyetlen élő legendás játékosa,
Buzánszky Jenő nevével fémjelzett Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány és a váci önkormányzat közös
összefogásának köszönhetően hétfőn ünnepélyesen avatták fel a város második műfüves Ovi-Foci
pályáját az Eötvös utcai óvoda udvara mellett.

A

jeles eseményre érkező politikai és hivatali vezetőket, a sportág képviselőit ünnepi műsorral köszöntötték a kis ovisok. A megható produkció
után Harrach Péter, a térség országgyűlési képviselője a TAO bevezetését méltatta, amely lehetőséget teremtett arra, hogy a cégek adójuk egy részét sportcélokra
fordítsák. - Nekünk vezetők-

nek a legfontosabb a jövő, a
jövőt, pedig a gyerekek jelentik. Azért ünnep ez a mai nap,
mert jele az összefogásnak,
a gyermek szerető társadalomnak. Kívánom, hogy azok
a gyerekek, akik igénybe veszik ezt a pályát egészséges
felnőttek legyenek – hangzott
a jókívánság.
Folytatás a 8. oldalon
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"...Legyen békesség köztünk mindenkor..."
Fenti címmel nyílt kiállítás öt váci alkotóművész munkáiból a Madách Imre Művelődési Központban, melynek fővédnöke, dr. Beer Miklós váci megyéspüspök. A szeptember 11-i megnyitón Fördős Attila polgármester mondott ünnepi köszöntőt.

Z

súfolásig megtelt a művészetpártoló
közönséggel a Kassai Vidor
Galéria előcsarnoka és a kávézó, akiket Koltai-Dietrich
Gábor, a művelődési központ
főmunkatársa kedves szavakkal köszöntött.
A kiállító művészek Cseledy András Sándor fotóművész (Forte Fotóklub Vác)
Gerengay Gusztáv fotóművész (Dunakanyar Fotóklub,
Forte Fotóklub Vác), Kocsis
Iván fotóművész (Dunakanyar Fotóklub), Orvos András

Hangulatos volt a megnyitó ünnepség
Szalon néven alakítottak alkotóközösséget, míg Zubovits
Győrkös Erzsébet pedig a Múzsa Egyesület jeles alkotó
személyisége. - Különböző alkotócsoportok tagjai, különböző elképzelések, különböző művészeti stílus és irányzat képviselői fogtak össze,
és közösen mutatkoznak be a
váci közönségnek. És ennek a
lényege a már idézett keresztényi gondolat, hogy - „Legyen békesség köztünk min-

festőművész, Zubovits Győrkös Erzsébet képzőművész bemutatása után Tóth Balázs
gitárral kísért énekét élvezhette a közönség.
Fördős Attila polgármester
ünnepi beszédében örömét fejezte ki, hogy a gyönyörű keresztény gondolat - "Legyen
békesség köztünk mindenkor" - jegyében együtt mutatkozik be öt alkotó, akik különböző művészeti csoportba
tömörültek, melynek jelentős
az üzenetértéke. Példaként
említette Gerengay Gusztávot, aki mindkét fotóklub tag-

denkor” - mondta a polgármester, aki azt kívánta a városnak, hogy ne csak a kiállító művészek képviseljék ezt,
hanem hirdetesse mindenki.
A kiállítás fővédnökének
képviseletében, dr. Varga Lajos váci segédpüspök osztotta meg gondolatait a hallgatósággal a békesség, a harmónia jelentéséről, jelentőségéről.
Papp László műgyűjtő, kurátor szenvedélyes szavakkal beszélt Vác kulturális
életéről, a hagyományok és
értékek ápolásának közösségépítő szerepéről, az alkotóemberek
megbecsülésének fontosságáról, az utóbbi
években életre hívott kiállítótermek, múzeumok országos ismertségéről és népszerűségéről.
A megnyitó ünnepség záróakkordjaként a fiatal eladóművész, Tóth Balázs színvonalas ének-zenei produkcióját
élvezhette a nagyérdemű.
(Vetési)
KesziPress

ja. Majd Kocsis Ivánról, a Dunakanyar Fotóklub megalapítójáról beszélt elismerően,
akinek több évtizedes munkássága révén olyan jelentős
érték jött létre, amely méltó
arra, hogy a városban állandó kiállításként ismerhesse
meg a nagyközönség. Cseledy
András művészete mellett a
fotóklub megismertetése és
elismertetése érdekében kifejtett kommunikációs tevékenységét emelte ki.
A város polgármestere felidézte azt a korszakot, amikor Orvos Andrásék, Új Váci

HOSSZÚ TÁVÚ

MUNKALEHETŐSÉG
DUNAKESZIN

ŐSZI AKCIÓ
2014. október 10-ig!

Külső hőszigetelő rendszer
MEGRENDELÉSRE!
pl. 8 cm-es 2410 Ft/m2,
10 cm-es 2710 Ft/m2
A csomag tartalma:
polisztirollap, üvegszövet
háló, ragasztótapasz, alapozó, 700 féle szín fehér árban 1,5 mm-es vakolattal!

Üzemi konyhánkra keresünk
• raktárost
• karbantartót
• feketemosogatót
• konyhai kisegítőt
• kézilányt
PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Jelentkezni lehet: 20/778-1577

Ingyenes szállítás
60.000 FT felett!
Üveggyapot 10 cm-es
DF 39-es 615 FT/m2
DF 42-es 465 FT/m2

Érdeklődjön kereskedésünkben!
(Fenti áraink bruttóban értendők!)
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Nagy lépés kis cipőben
Folytatás a 6. oldalról

Fördős Attila polgármester szerint a legjobb helyre
került a sportpálya, hiszen az
óvoda a kapacitásához mérten viszonylag szűk udvarral
rendelkezik. - Az átadás azért

gármesternek és a kivitelezőnek. – Használjátok egészséggel – fordult a gyerekek felé
beszéde végén.
Pető Tibor alpolgármester elmondta, hogy mindkét
gyermeke ebbe az óvodába
járt. Szülőként ő is érzékel-

Elérkezett a nagy pillanat…

késlekedett, mert meg kellett
építtetni a pályát körbevevő
kerítést – mondta a kis ovisoknak, akiknek és a pedagógusoknak kedves szavakkal
mondott köszönetet a türelmes várakozásért. A városvezető elismerését fejezte ki
a projekt megvalósításában
résztvevőknek, a két alpol-

te, hogy szűkös az udvar a játékhoz. Közös gondolkodás
eredményeként fogalmazódott meg az óvodai udvar bővítésének igénye.
- Ezzel párhuzamosan indult el az Ovi-Foci Közalapítványnak köszönhetően az a
folyamat, amelynek eredményeként ma már a második

Ovi-Foci pályánkat avathatjuk Vácon – fogalmazott a politikus, aki szólt arról, hogy
a program folytatódik. Két
új pályázatot már benyújtottak. Reményeik szerint a következő ciklusba sikerül OviFoci pályát építeni a Hársfa
utcai és az alsóvárosi óvodában TAO-s befizetések eredményeként.
Dr. Molnár Andrea, az
Ovi-Foci Közalapítvány kuratóriumának elnöke színes
tájékoztatójában ismertette, hogy Buzánszky Jenővel
közösen találták ki a közalapítványt, melynek szlogenje:
Nagy lépés kis cipőben. Az elmúlt négy évben országszerte mintegy 225 ehhez hasonló sportpálya került átadásra,
első sorban a TAO-s források
felhasználásával. Az Ovi-Foci
sikerét jól mutatja, hogy a
közalapítvány 2013-ban a Magyar Termék Nagydíját és egy
innovációs nívódíjat vehetett
át a Parlamentben.
Az ünnepélyes szalagátvágást követően az óvodások
örömmel vették birtokba a
műfüves foci pályát.
(A szerk.)

Európai Autómentes
Nap Vácott
Vác 12. alkalommal csatlakozott az Autómentes Nap mozgalmához, melynek kapcsán az egész kontinensen Európai Mobilitási Hét zajlott. A Dunaparti városban 2014. szeptember 16-án mintegy 300 résztvevővel került
megrendezésre a program, melyen az ifjúság az óvodásoktól kezdve a középiskolásokig képviseltette magát.

A

progra msorozat
kedd reggel a Városházán vette kezdetét, ahol Fördős
Attila tartott megnyitót. A
polgármester köszöntőjében a klímaváltozás veszélyeire hívta fel a fiatalok figyelmét.
- 60 millió évvel ezelőtt,
amikor még ezen a földön
dinoszauruszok jártak és a
növényzet páfrányokból, fenyőkből, nyitvatermőkből
állt, akkor a légkörnek az
oxigéntartalma hétszer an�nyi volt, mint a mai időkben.
Az élővilág, a növényvilág és
az ember is alkalmazkodott
ehhez a megváltozott körülményhez. De vajon, hogy ha
ilyen mértékű lesz a széndioxid kibocsájtása, a keletkezés, akkor vajon a következő nemzedékeknek lesz-e
elég oxigén, egyáltalán életképes marad-e ez a bolygó.
Ez a nap tétje, és erre ideje
korán fel kell hívni a figyelmet mindenkinek – fogalmazott a város első embere.
A rendezvény 9 pontgyűjtő állomásait bejárva –
Váci Uszoda és Strandfürdő, Tourinform Iroda, Duna-part Zenepavilon előtti terület, valamint a Városháza termei és udvara – az
egészséges és környezettu-

datos életmódra való figyelemfelhívó feladatok megoldását várták el a szervezők
a gyerekektől. A gyerekeknek az életkoruknak megfelelő feladatokat kellett teljesíteniük.
Az ügyességi, sportos,
gondolkodtató
tesztjellegű feladatok, illetve a helyi Rendőrség, Tűzoltóság

kozó adták át a díjakat a legeredményesebben teljesítő
csapatoknak.
A rendezvény szervezői
rajzpályázatot is hirdettek,
a „pályamunkákat” GarayNagy Norbert festőművész
értékelte. A beérkezett művek legjobbjait a zsűri egy
hónapos rajzkurzuson való
részvétellel jutalmazta.

XVI. évfolyam 19. szám

Gólzáporos nyitány

Rába ETO II-Dunakeszi
Kinizsi–KSK-LIMES SE 16-8
Szeptember 14-én, vasárnap este Dunakeszin ismét útjára indult a
futsal örömfoci az NB II Közép csoportjába sorsolt ETO II-Dunakeszi Kinizsi gólzáporos játékának köszönhetően.

A

mérkőzés felvezetése a régi időket
idézte, hiszen Kundlya Zsófia tanárnő "lányai" ezúttal is látványos
produkcióval hangolták a nézőket
a bajnoki nyitányra.
A Rába ETO-val történt fúzió után a dunakeszi alakulat ETO II-Dunakeszi Kinizsi
néven az NB II-ben indult. Az új bajnokságra öt győztes előkészületi mérkőzéssel készült Fehér Zsolt vezetőedző csapata. A jól
sikerült felkészülést azonban beárnyékolja, hogy a csapatkapitány, Szijjártó Péter
megsérült, akire hosszabb ideig nem számíthat "Papa".
A két műsorvezető, Hódi Richárd és Szebeni István kedves szavakkal köszöntötték a hűséges drukkereket és a rövid kitérő után visszatérő Bita Lászlót, a cselezés
"nagymesterét". Nagy taps fogadta a két új
igazolást, az elmúlt évben a női NB I-ben az
Év edzőjenek megválasztott Biczi Gábort
és a Ferencvárosból érkezett, Somorai Attilát.
Mielőtt a hosszú nyári bajnoki szünet
után bevonult volna a pályára a két csapat,
előtte egy perces néma felállással emlékeztek meg a 86 éves korában elhunyt Sándor
Károlyról, a népszerű „Csikar”-ról, az MTK
75-szörös legendáshírű válogatott labdarúgójáról.

A lelkesen játszó KSK-LIMES a második félidőt 5-5-re hozta, de így is magabiztos, néhol pazar megoldásokat is felvillantó ETO II-Dunakeszi Kinizsi 16-8-ra nyerte
a mérkőzést.

A tisztelgés szomorú percei után ismét
útjára indult Dunakeszin a futsal örömfoci. A Radnóti Miklós Gimnázium Sportcsarnokában a hazai publikum már az első
percben Monspart László gólját ünnepelhette, melyet még tíz Kinizsi találat követett az első félidőben, amire csak háromszor tudott válaszolni a fiatalokat felvonultató vendégcsapat.

A következő bajnokit idegenben, a szomszédos Újpesti TE vendégeként játszotta a
Kinizsi, amely igen „udvariatlan” volt, mert
13 góllal terhelte meg a házigazdák hálóját,
akik csak háromszor tudtak válaszolni.
Pénteken, szeptember 26-án, 20 órakor
Hódmezővásárhely látogat a Kinizsi „barlangjába”.
V. I.

Szikora Levente a közönség egyik kedvence
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