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A Magyar Állam megvásárolta az egykori
MÁV Dunakeszi Járműjavító Üzemet

D

unakeszi gazdasági, kulturális- és sportéletében kiemelkedő szerepet töltött
be az elmúlt közel egy évszázad alatt az
1926-ban kapuit megnyitó MÁV Főműhely, majd későbbi nevén, a MÁV Dunakeszi Járműjavító Üzem. A honi vasúti személykocsi gyártás- és
javítás egykori fellegvára a mögöttünk hagyott évezred utolsó évtizedeiben jelentős változáson ment át.
Az üzem gyártó kapacitásának csúcsidőszakában
több mint 3 ezer embernek adott munkát. Ez a létszám azonban napjainkra lecsökkent alig félezerre.
A gazdasági és társadalmi rendszerváltozás időszakában – több lépcsőben – privatizált vasúti üzem az
utóbbi években a kanadai Bombardier többségi tu-

lajdonában volt, melytől a közeli hetekben megvásárolta a Magyar Állam – jelentette be egy szeptember
végi rendezvényen dr. Tuzson Bence, Dunakeszi országgyűlési képviselője.
Az üzem megrendelés-állományának és munkahelymegtartó kapacitásának és a cég állami vis�szavásárlásának elősegítése érdekében a közelmúlt
éveiben Dióssi Csaba polgármester, a város akkori
országgyűlési képviselője és a Dunakeszin élő Szijjártó Péter intenzív tárgyalásokat folytatott, a pozitív változások beindítása érdekében lobbiztak. A
két politikus által megkezdett folyamatot vitte sikerre 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 országgyűlési képviselő, aki ekkor jelentette be, hogy
az egykori Dunakeszi Járműjavítót, a Bombardier
MÁV Dunakeszi Üzemét a Magyar Állam megvásárolta. - Aláírták az adás-vételi szerződést. Ezzel új lendületet kap Magyarországon, és itt Dunakeszin a kötöttpályás járműgyártás – emelte ki az országgyűlési képviselő, aki szerint remény van arra is, hogy főváros által megvásárolt CAF spanyol villamosok ös�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 küzdelmekkel 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 helytálló a hasonlat, hiszen mindenki tudja, hogy nagyon kemény és
sok fejtörést okozó küzdelem után
kaptam felhatalmazást a város
irányítására a választópolgároktól, akik bíztak bennem, és az általam képviselt erkölcsi és politikai értékrendben. Ez a megtisztelő bizalom, Vác iránt érzett felelősségünk és lokálpatriotizmusunk
eggyé forrasztotta a többséget kapott Fidesz-KDNP koalíciót, melyre óriási szükség volt, hiszen instabil politikai és pénzügyi helyzetet „örököltünk” elődeinktől. A
stabilitás megteremtése érdekében már a választás másnapján
munkához láttunk. Nyilvánvaló
volt számunkra, hogy a rendelkezésre álló szűkös források a város
biztonságos működtetése mellett
fejlesztésekre és beruházásokra
nem elegendőek, ezért pótlólagos
többletfinanszírozásra volt szükségünk. Ebben segítségünkre volt
az állami konszolidáció, valamint
a pályázati pénzek. Ez utóbbihoz
természetesen az önrészt a városnak kellett biztosítania. A források harmadik elemeként még az
úgynevezett TAO-s pályázatokat
szeretném megemlíteni, melyek jóvoltából tudtuk fejleszteni a város
sportintézményeit: megújítottuk a
sportcsarnok tetőszerkezetét, műfüves pályákat építettünk és mobil tető került az uszodára. Az ös�szefogásnak és a tudatosan építkező munkának köszönhetően mind
jobb pozícióba került a város.
– Nagy szükség volt erre az ös�szefogásra, hiszen az ön által említett „örökség” terhe mellett meg kellett birkózniuk az újkori magyar közigazgatás legnagyobb átszervezéséből
adódó teendőkkel is. Külön váltak az
állami és az önkormányzati feladatok, több évtized után újra létrejöttek
a járási hivatalok. A város oktatási
intézményhálózatának jelentős része
mellett a kórház is állami fenntartásba került, melynek egyik következményeként több milliárddal csökkent a
város költségvetése. A kialakult helyzetet súlyosbította a gazdasági válság
hatása is. Hogyan tudtak kitörni ebből a kemény szorításból?
– Munkával. Hihetetlen elszántsággal és szakmai alázattal végzett munkával, aminek szép lassan, de meglett az eredménye.
Büszke vagyok az elért teljesítményünkre. A recesszió valóban 2010
után gyűrűzött be az önkormányzati világba, melynek hatását 2012
nyarán éreztük a legsúlyosabbnak, hiszen a stagnáló vállalkozások milliárdos nagyságrenddel kevesebb iparűzési adót tudtak fizetni a város kasszájába, mint a korábbi években. Mindeközben az államigazgatás átalakítása miatt a
ciklus közepén rengeteg adatszolgáltatási feladatot is végre kellett
hajtanunk. Kialakítottuk a polgármesteri hivatal új struktúráját,

felkarolásával igyekszünk a váciak és turisták számára egyaránt
vonzóvá formálni Vácot, a Kultúra
magyar városát.

előkészítettük a járási hivatal beindítását, amiben nagyon sok egykori munkatársunk vállalt oroszlánrészt. Gördülékeny és zökkenőmentes volt a feladatok átadása, ami azért is dicséretes, mert
ilyen horderejű feladatokat az önkormányzati rendszernek korábban nem kellett megoldania. Befejeztük a kórház több milliárdos
rekonstrukcióját mielőtt átvette
az állam. Az átadás előtti időszakban évente 160 millió forintot biztosítottunk ahhoz, hogy az intézmény működőképes legyen. A főutca project és a kórháznak adott
források, valamint a mélygarázs
építése 1,24 milliárd forintot vett
el a költségvetésünkből, amelyből akár a város teljes közvilágítás korszerűsítését is megoldhattuk volna. Azonban ezt nem tehettük, mert a város korábbi pályázati kötelezettségvállalásait teljesítenünk kellett.

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

– Nem vitatva az önök eredményes
munkáját, de mégis idéznem kell azokat, akik az önök szemére vetik, hogy
a korábbinál jóval kisebb lett a város
költségvetése, még mindig nem üzemel a mélygarázs. Ennek mi az oka?
– Kezdjük a költségvetéssel,
amelyről minden józanul gondolkodó váci polgár tudja -, és azok
is, akik fennhangon számon kérik rajtunk, de nekik most ez a
politikai érdekük -, hogy az oktatási intézmények és a kórház működtetését biztosító több milliárd
forint csak átengedett tétel volt
az önkormányzatnál. Csak a kórház állami támogatása éves szinten elérte a 4,5 milliárd forintot,
az oktatási intézmények átadása
után összesen 6,6 milliárd forinttal csökkentette költségvetését a
városnak. Hiába szerepelt a város
költségvetésében ez a hatalmas
összeg, azt át kellett adnunk a kórháznak és az iskoláknak, nem építhettünk belőle utat vagy járdát a
város külső peremén. De ezt bírálóink is nagyon jól tudják, hiszen
korábban őket is erre kötelezték a
jogszabályok. De nemcsak feladatot, hanem tulajdont is adtunk át
a kórház és a tűzoltóság esetében,
amely miatt sajnos közel 2,5 milliárd forintos vagyonveszteséget is
elszenvedett Vác. Ez nem a jelenlegi városvezetés felelőssége, hiszen
erről az országgyűlés döntött, miként a költségvetési főösszegünket
is a jogszabályi változások csökkentették le. De a tulajdonunkban
maradt épületek fenntartása a mi
feladatunk. Akik a tények tükrében vizsgálják a mélygarázs körül
kialakult helyzetet, azok belátják,
hogy nem az önkormányzat miatt
áll még ma is üresen az építmény.
Egy jogilag és pénzügyileg tisztázatlan helyzetet nem vállalhat fel
az önkormányzat. A legújabb fejlemény, hogy a finanszírozó bank
új kivitelezővel kívánja befejezni
a beruházást, melyre jó esélyt lá-

tok. Arról pedig már az új képviselő-testület dönt majd, hogy a város
akar-e vagy sem tulajdont szerezni
a mélygarázsban.
– Valaki úgy fogalmazott nemrég,
hogy önöknek ebben a négy évben leginkább a recesszió és a város kiegyensúlyozott működtetése érdekében vívott küzdelem jutott.
– Ez csak részben igaz, mert a
küzdelmes évek alatt is értünk el
szép sikereket. A legfontosabb, a
legnagyobb költségű beruházásunk a több mint 1 milliárd forintos
Fő tér-Fő utca program befejezése
volt, melynek eredményeként megújult 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 mindennapi életét jelentősen megkönnyíti, vonzerejét növeli – a MÁV állomás rekonstrukciója és környezetének modernizálása, amely komfortosabbá teszi az utazók életét.
Még a sokat bírált mélygarázs térfelszínét is rendeztük több tízmillió forintos ráfordítással, amit persze vannak, akik „kidobott pénznek” tartanak. Pedig nem az. Sok
száz „apró” fejlesztést, beruházást hajtottunk végre, ami a váciak
mindennapi életét teszi könnyebbé.
Örömmel számolhatok arról, hogy
11 ezer négyzetméternyi területet
aszfaltoztunk le a városban az elmúlt négy esztendőben. Pályázati

munkánk sikerének köszönhetően
2 milliárd forintos beruházás keretében épül egy új mobilgát a Duna
mentén. Már folyamatban van a
600 millió forintos közvilágítási rekonstrukció 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 gazdagodását. Ez alatt mit értett?
– Meggyőződésem, hogy egy önkormányzat nemcsak a terek, parkok, utak, járdák építésével járulhat hozzá a lakosság jó közérzetéhez. Ezeket az alapvető fejlesztéseket el kell végezni, de ha nincs
rá forrás, ha a vállalkozások adófizető képessége lecsökkent, akkor sem tehetjük fel lemondóan a
kezünket. Noha nem helyettesíti a
járdát vagy az aszfaltozott utat, de
ilyen helyzetben is azon kell munkálkodnunk, hogy siker élményhez, örömhöz juttassuk lakótársainkat egy nagyszerű kiállítással,
új múzeum vagy tárlat megnyitásával, a város közösségi és kulturális életének színesítésével. Erre
gondoltam, s olyan turistavonzó
rendezvényekre, mint a megújult
Váci Világi Vigalomra, a visegrádi, a V4 színházi találkozóra, melyek lelki gazdagodást, kulturális
élményt jelentenek mindannyiunk
számára. Kreativitással, jó ötletek

– Számomra az egyházaknak
nem csak szakrális jelentőségük
van, hanem nagyon fontos közösségteremtő szerepet is tulajdonítok nekik. Az egyházak elsődleges
szerepe a lelkek ápolása, s mint közösségteremtő intézménnyel, fontos, hogy élő kapcsolatunk legyen.
Ezért fontos, hogy az egyházi vezetők is rendszeres tájékoztatást
kapjanak a város ügyeiről. Örülök,
hogy rendszeres konzultációt tudtunk kialakítani a város egyházainak vezetőivel. Hasonlóan nagy jelentőségűnek tartom a tartalmas
testvérvárosi kapcsolatok ápolását is, hiszen azon túl, hogy Erdélyben, Kárpátalján, a szomszédos
Ipolyságon erősítjük az összetartozásunk nemzeti szálait, addig a távoli finnországi, törökországi vagy
a cseh testvérvárosban tett látogatás a legjobb és leghatékonyabb városmarketing. Közeli és távoli országokba vihetjük el a jó hírét ennek a jelentős történelmi múlttal és
kulturális örökséggel rendelkező
városnak. Örömmel mondhatom,
hogy az elmúlt években gyümölcsözően alakultak a testvérvárosi kapcsolataink, melyek reményeink szerint hamarosan megmutatkoznak a
turisztikai és gazdasági együttműködésekben is.
– Néhány nappal az újabb megmérettetés 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 vádoltak, miért nem írtam alá a mélygarázsról 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 politikai nyomásnak és hisztériának.
Mert ma is vallom, hogy számomra a pillanatnyi „sikernél” sokkal
fontosabb és értékesebb akár küzdelmek árán kivívott hosszú távú
építkezés szilárd alapjának a megteremtése.
– Polgármester úr, köszönöm a beszélgetést.
– Én köszönöm a szerkesztőség
érdeklődését és a választók bizalmát.
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, megfontolt településfejlesztés politika volt, hanem csak ide-oda kapkodás.

A

polgármesteri hivatal
épülete akadálymentes lett. Ez igaz. Viszont
ne felejtsük el, hogy az
akadálymentesítés törvényi kötelezettség, amihez az állam támogatást adott.
Az óvodák építése, bővítése, felújítása a kormány népesedéspolitikájának része. Így természetesen
ezeket a beruházásokat kiemelten
támogatja. Nem volt szükség arra,
hogy a támogatásért lobbizni, harcolni kelljen. Viszont elmaradt az
óvoda megközelítéséhez szükséges
parkolás kialakítása. Jelenleg reggel és délután a gyermekeiket gépkocsival szállító szülők nem tudnak megállni az óvoda előtt sem
környékén. A gyermekét gyalog
óvodába kísérő szülők a Dunai fasor reggeli forgalmával szembesülnek, nincs kiépített gyalogos átjáró, de még egy egyszerű zebra sem.
Mindenki tudja, hogy az árvízvédelmi gát építését az előző önkormányzat készítette elő. Az árvízi védekezés kormányprogram,
így annak anyagi támogatásáért
sem kellett erőfeszítéseket tenni. A
megépült nyomvonalon és a gát minőségén most nem vitatkozunk. Remélem nem lesz árvízi védekezésre

szükség, de ha mégis, akkor kiderül, hogy jelen állapotában alkalmas-e a víz elől megvédeni településünket.
Sződliget utcáira az előző önkormányzat idején csapadékvíz elvezetési terv készült, amiből persze
semmi sem valósult meg. A tervezési díj így kidobott pénz, tehát pazarlás. Nagy eső után a polgármesteri hivatal előtt parkoló járműveket az ott dolgozók és az ügyfelek
csak gumicsizmában tudják megközelíteni, de igaz, ilyenkor legalább pormentes. A pormentesített
utakat tavasszal ismét fel kell újítani, ha nem akarunk ismét kátyúkat
vagy pocsolyákat kerülgetni. Az elkészült aszfaltozott utak minőségéről pedig jól tudjuk az ott lakók véleményét. Siralmas.
A főtér rekonstrukciója szintén
az előző vezetés terve volt, amihez
forrásokat is szerzett. A tervek elkészültek, és valóban lehetőség
nyílt arra, hogy a tér a templomtérrel együtt a község ékessége lehessen. A jelenlegi polgármester azonban, tudatlanságból vagy hiúságból, 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 elképzelés helyett annak felét valósította meg. Még szerencse, hogy
van az önkormányzatnak arra pénze, hogy a füvet naponta kétszer a
dolgozójuk meglocsolja, ahelyett,
hogy fúrt kutat és automata öntözőberendezést létesített volna.
A sződligeti erdőirtásokról a jelenlegi polgármester nem szívesen
ír és beszél. Megértjük, maga ellen nem kampányol.
A fentiek nem adnak teljes képet a múltról. Mindenki ítélje meg,
hogy elégedett-e vagy sem közvetlen környezete vagy a település fejlődésével, azzal, ami az elmúlt négy
évben történt. Hiszen az itt élők érzik, hogy a jelenlegi településvezetés 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 „függetlenedett”, jelenleg az Együtt PM választókerületi elnöke, listavezetője Vácon és a Tiszta Forrás leple alatt
szeretne polgármester lenni Sződli-

geten? Egy ilyen kacskaringós életpálya nem vall egy képzett politológusra.
Mindezek ismeretében, megítélésem szerint, a jelenlegi polgármester nem képes a jövőben a település
érdekeit képviselni.
Kérem Önöket, hogy mérlegelje-

nek, és szavazzanak a szakmai tudásra, a tapasztalatra és a tisztességre október 12.-én.
Tisztelettel:

Török Gábor
Fidesz-KDNP
polgármester-jelöltje
a

A halhatatlan hősökre
emlékeztek Dunakeszin
„Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”- mondta 1849. október 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

z Aradi vértanúk terén tartott megemlékezést a Bárdos Lajos Általonos Iskola 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 magyarokra emlékezünk, akik a legtöbbet: az életüket áldozták Magyarország szabadságáért, és valóban készek voltak elviselni a halált a hazáért. Életüket adták a szabadságharc napjaiban, életüket adták a bukás után Aradon, életüket adták a börtönökben,
és hazájuktól távol, a száműzetésben. Emlékezzünk ma rájuk!” – mondta Fábián Katalin. A Himnusz eléneklése után: A szabadság vértanúi az aradi 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-helyettese mondott, aki beszédében méltatta az 1848-49-es
szabadságharc hőseinek helytállását, az aradi vértanúk rendíthetetlen bátorságát, a magyar nemzet
iránti szeretetüket.
Az emlékműnél koszorút helyezett el:
Szilágyi Ferencné és két diák, Dióssi Csaba, Tuzson Bence, Csoma Attila, dr. Merwald
Anna, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Sólyomváry György, az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat vezetője.
A hazájuktól messze bujdosók emlékére szalagot kötöttek a kopjafára, majd az iskola énekkara Maronics Melinda vezényletével: Elindultam szép hazámból… című dalt énekelte, miközben 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 meggyújtották 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, valamint dobon Breznik Balázs 8.b osztályos tanuló.
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Medveczki Zoltán váci polgármester-jelölt:

Hogyan tudna Vác profitálni
a Zöld Piacgazdaságból?

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.

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 manipuláció, 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 terméket, tehát a nagybani piacon történő beszerzést se kellene mindig vállalnia, nem is
beszélve a szállítási költségről és az időveszteségről.
A településen csökkenne a vastagbélrákot,
szív-érrendszeri betegségeket, idegrendszeri
betegséget, cukorbetegséget, terméketlenséget és más szervi betegségeket okozó forgalomba hozott élelmiszerek mennyisége. Kevesebb tablettából készült bort, nehézfémet
tartalmazó sárgarépát, guargumit tartalmazó süteményt és gyümölcsöt, kőolaj származékot tartalmazó üdítőt hoznának forgalomba. A környékről a lakosság értelmesebbje, 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 mindenütt a világon – így Magyarországon is - egyedül a Környezetvédők képesek, mivel a töb-

Elhunyt Dr. Gauland Mária
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 szülőket. Mindig kedves és segítőkész volt, de ha kellett határozottan orientálta a szülőket." – emlékezett meg róla
a szomorú hír hallatán egy
édesanya az egyik helyi hírportálon.

A város közéletében (is) évtizedeken át jelentős szerepet
betöltő doktornő a Magyar
Gyermek Gasztroenterológiai
Társaság honlapján így írt
magáról: ”Budapesten szereztem diplomát 1962-ben,
gyerekgyógyászatból
és
"skolaorvostanból szakvizsgáztam. A gyermekneurológia,
a gasztroenterológia és az ifjúságorvostan iránt érdeklődök fokozottabban. A szakvizsgáig a keszthelyi gyermekosztályon
dolgoztam,
ahol főnökömtől, Dr. Kutor Jenőtől megtanultuk, hogy a tudományos igényesség a legkisebb osztályon is fontos, de
nem elég, ha nem ismerjük a
családot, az elvárható szülői, környezeti segítséget, és
legelsősorban saját határainkat. Szakvizsga után Tapolcán dolgoztam házi gyermek-

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

orvosként, majd 1979 óta Dunakeszin. Férjem állatorvos,
három mérnök-fiam van, három unokám. Mindig foglalkoztatott a társadalmi háttér, ami körülvesz, a Nagycsaládosok Országos Egyesületében és a helyi önkormányzatokban igyekeztem tenni is
azért, hogy a gyermekek, családok számára jobb legyen."
Dr. Gauland Mária szerénységét, hivatása iránti elkötelezettségét jól mutatja, hogy
évek óta jelentős összeggel
(50. 000, - Ft) jutalmazza azt az
előadót, aki az éves Gyermekgasztroenterológiai Konferencián gyakorlati szempontból a
legjobb előadást tartja, amit
soha nem kívánt a nagy nyilvánosság elé tárni.
Nyugodjon békében!
A szerk.

ÁLLÁS
Gyakorlattal rendelkező varrónőt
keresünk
váci munkahelyre:
06-70-3989-278

bieknek a legalapvetőbb rész a tudás hiányzik hozzá!
FRANCIA A TEJ, OLASZ A CSEMPE, JAPÁN A VÍZ, OSZTRÁK A JÉGKRÉM, NÉMET
A KENYÉR, ANGOL A LÉTRA, DE MAGYAR
A CUKORBAJ, A BÉLRÁK, A SZÍVINFARKTUS, AZ INFLÁCIÓ AZ ELADÓSODÁS ÉS A
MUNKANÉLKÜLISÉG!
Medveczki Zoltán

váci polgármester-jelölt

Elkezdődött az I. világháborús
emlékmű újraállítása
Már újra a főtéren vannak a korábban száműzött, és a száműzetésben szét is darabolt I. világháborús emlékmű szoboralakjai. A mementó az irgalmas-rendi kórház
előtt kap helyet, miután az ehhez szükséges alapzat is elkészül.
- Az emlékmű újbóli egybekovácsolásának
és eredeti helyére való visszahelyezésének
gondolata már a rendszerváltozás hajnalán
felmerült. Aztán a politikai széljárástól függően újabb, méltatlanabb helyszínötletek is
szóba kerültek az elmúlt csaknem negyed
században. A főtér felújítása pedig meghatározta-behatárolta a mementó újraállításának pontos helyét - mondta az előkészítő építési munkálatok megkezdése kapcsán tartott helyszíni sajtótájékoztatón Fördős Attila polgármester – adta hírül a város hivatalos honlapja.
Az irgalmas-rendi kórház elől a Mária szobor még az idén visszakerül eredeti helyére,
a Fehérek temploma elé, így az ennek révén
szabaddá váló területen épülhet újjá a világháborús mementó.
- Köszönetet mondok mindenkinek, akik
aláírásukkal pártolták és bármilyen más
módon is segítették illetve segítik a világháborús emlékmű újraállítását - fogalmazott a
város első számú vezetője.
Pető Tibor alpolgármester arról szólt,
hogy a szoboregyüttes környezetét is rendbe kell tenni, és szavai szerint ebből a szempontból kulcskérdés az úgynevezett pengefal
látképe.
- Az épületmaradvánnyal határolt terület
tulajdonosa, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemes célként újabb kórházi szárnyat illetve hotelt kíván itt építeni, de a projekt lassan halad, így egyelőre marad a pengefal. Ezt
viszont most az önkormányzat saját forrásból biztonságossá és a lehetőségek szerint

tetszetősebbé tette. És ehhez még az is kapcsolódik, hogy - más, hosszan elhúzódó építkezésekhez hasonlóan - az eddig itt álló épületet idéző nyomatú háló fedi majd a felületet
- ismertette Pető Tibor.
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Hárommillió forint helyi kezdeményezésekre:

www.citroenvac.hu

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 kezdeményezéseit 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 környezettudatos működését, valamint a természeti környezet megismerését segítik elő.

A

DDC hazánk vezető
építőanyaggyártójaként a társadalmi felelősségvállalást a vállalati kultúra értékteremtő tevékenységének
tekinti, mellyel megőrizzük a
természet kincseit a jövő generációi számára. 2011 óta
ezért minden évben meghirdeti a gyárak vonzáskörzetében található települések környezetvédelmi és fenntarthatóságot támogató kezdeményezései számára az anyagi támogatást biztosító Zöld
Megoldás-pályázatot.
A tavalyi évben Vácott egy,
míg Beremend vonzáskörzetében két zöld megoldás valósulhatott meg a DDC támogatásából. Villányban a Kikerics
Óvodában létesült só- és fényterápiás szoba segíti az immunrendszer erősítését, eny-

híti az allergiát és hozzájárul a
légúti betegségek, így az asztma tüneteinek csillapításához
is. Siklóson a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakiskolában átadott iskolai zöld udvar segíti az élhetőbb környezet, a zöld közösségi tér megvalósulását, a tanárok és diákok összefogásából létrejött
közös munka pedig hozzájárult a diákok környezeti neveléséhez, és a közösségi tér által
létrehozott értékek megbecsüléséhez is.
Az építőipar nehéz helyzete 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 kulcsfontosságú, hogy a környezet
védelme megjelenjen, és emel-

lett fenntartható legyen a projekt: az alkotók vegyék figyelembe a fejlesztés hosszú távú
kötelezettségeit is.
A környezetvédelmi program céljait, ütemezését és
költségvetését, egyéb dokumentumok kíséretében 2014.
november 3-ig kell a pályázati felhívásban megjelölt módon benyújtani a DDC felé.
A pályázati felhívás elérhető
a www.duna-drava.hu honlapon. A nyertesnek 2015. augusztus 15-ig kell lezárnia a
tervezett program megvalósítását.
A beérkezett pályázatokat független, a váci és a
beremendi régióban elismert,
tapasztalt szakértők bírálják el.

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/49 88 629 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

Micsoda csapat! Batári, Bozó Bodi, Csank, Halmai, Juhár, Leboniczki, Pintér, Steidl, Telek

Több mint száz gyermek grundfocizott Dunakeszin
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, kedden 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.
- A játék megismertetését, annak megszerettetését
leginkább az 5–9 év közötti korban kell elérni a gyerekeknél, az igazgatóság a Pest Megyei Grund Road
Show 2012 őszét követő ismételt megszervezésével
ebben, valamint a labdarúgás népszerűsítésében kíván 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 10én Vecsésen, október 17-én Vácott, október 31-én
délután pedig Pomázon találkozhatnak és futballozhatnak együtt korábbi válogatott játékosokkal

és neves szakemberekkel az érdeklődő gyermekek
Pest megyén innen és túl.
A Pest Megyei Grund Road Show kétperces kedvcsináló promóciós kisfilmje az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:
http://www.youtube.com/watch?v=P59je5Mh8-M
A szerk.
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Szoros együttműködés
a Nemzeti Színházzal
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Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!

SZERETLEK, VÁC!

Térdelőrajtos, ám ehhez képest kiemelkedően sikeres első évadja után a másodikban 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.

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

kulturális középület, de aztán jelentkeztek a színházálmodók, élükön az alapcsapatot összehozó Góczán Zsolttal, és mára nekik és az önkormányzat támogatásának
köszönhetően ott tartunk,
hogy Vác már az ország színházi térképén is fontos pont.
- A kultúra egy új bástyája épül itt, és az, hogy a Váci
Dunakanyar Színház egyre sikeresebb legyen, közös
ügy. Éspedig nem csak a város szempontjából, hanem az
egész kistérség vonatkozásában. Tehát a választókerület képviselőjeként minden
tőlem telhetőt megteszek,
hogy teátrumunk folyamatosan betölthesse nemes küldetését - mondta Harrach Péter, térségünk országgyűlési
képviselője.
A színház saját előadásainak sorát a Nemzeti Színház
idén szerződtetett új társulati tagja, Olt Tamás "Minden
kezdet nehéz, hát még a koncertzongora" című művének
ősbemutatója nyitja október 26-án, amelyet Slawomir
Mrozek Özvegyek, Václav
Havel Audiencia/Verniszázs
és Michaela Zakutanská
Single radicals című drámája követ.
A példaértékű együttműködés keretében Olt Tamás
mellett Bakos-Kiss Gábor,
Nagy Péter István és Tömő
György rendez majd egy-egy
darabot Vácon az évadban.
Ribáry Zoltán

szágzászló mellett felállított
máglyához, melynek lángra
lobbantása előtt Mokánszky
Zoltán alpolgármester köszöntötte a több száz érdeklődőt. Örömének adott hangot, hogy ilyen sokan szeretik a várost, ilyen sokan
csatlakoztak az "Itthon vagyMagyarország,
szeretlek!"
- rendezvényhez, melyet az
önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően rendezhették meg. "Szeretlek,
Magyarország,
szeretlek,
Vác" - mondta az alpolgármester, aki büszkén szólt arról is, hogy Vác felkerült a világ térpékére annak köszönhetően, hogy aznap a város adott otthont a fiatal galambok világbajnokságának,
melyre a távoli Kínából, Afrikából és Európa számos országából érkeztek küldöttségek. A sporteseményről a
külföldi hírcsatornák is beszámoltak.
Mokánszky Zoltán rövid köszöntőjében az ös�szefogás, az együvé tartozás, a hagyományok ápolásának jelentőségét, a szülőföld, az otthon szeretetét
emelte ki, aki pontban fél kilenckor meggyújtotta a hatalmas máglyát. A fellobbanó láng fénye bevilágította a
Duna-partot, melynek melegénél dalra fakadt több száz
váci polgár.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Vidnyánszky Attila és Kiss Domonkos Márk

- Első évadunkban egy saját előadást vittünk színre,
a másodikban viszont már
négyet tervezünk, szoros
együttműködésben a Nemzeti Színházzal. A repertoárt
sikeres V4 fesztiválunk alapján a visegrádi összefogásban együttműködő országok
egy-egy szerzőjének műveiből válogattuk, lesznek közöttük már klasszikus darabok és teljesen új művek is.
Ami a rendezőket és a színészeket illeti, ebben főszerep
jut az ország első számú teátrumának, ami garanciát
jelent arra, hogy igazán színvonalas produkciókkal rukkolhassunk elő - mondta a
szerződéskötés alkalmából
tartott október 1-jei sajtótájékoztatón Kis Domonkos
Márk színigazgató.
Aztán kiemelte, hogy a
színházalapításban főszerepet játszott a teátrumot megálmodó Góczán Zsolt, majd
a tervet felkaroló Fördős Attila polgármester és Har-

rach Péter országgyűlési
képviselő is.
- Óriási dolog, hogy amíg
másutt le kell húzniuk a rolót különböző közművelődési intézményeknek, addig ezzel szemben itt Vácott életre
kel egy színház. Ez a város és
a környező térség lelki erejének a bizonyítéka. Ami egyúttal példa, hiszen a vágyott
általános kulturális felemelkedés csakis ilyen kisközösségi kezdeményezések révén
valósulhat meg - fogalmazott
Vidnyányszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója.
Aztán hitet tett arra vonatkozóan, hogy a két teátrum
összefogása garanciát jelent
arra, hogy a Váci Dunakanyar Színházban az együttműködés keretében folyamatosan számos minőségi előadásra ülhetnek be a nézők
évadról évadra.
Fördős Attila polgármester emlékeztetett: alig két
évvel ezelőtt még adott volt
egy kihasználatlan, pusztuló

A főtérről indult a fáklyás felvonulás a Duna-partra

A

z "Itthon vagy-Magyarország, szeretlek" Szent Mihálynapi program délután öt órakor vette kezdetét a kézműves kirakodóvásárral a város főterén. A
sok-sok látogató nemcsak
a kézművesek, a mesteremberek remekműveit csodálhatta meg, de élvezhette a
Naszály Gyermek Néptáncegyüttes fergeteges műsorát
is. Szabó Balázs Bandája,
"Élet elvitelre" lemezbemutató koncertjére teljesen megtelt a Március 15. tér a zenekar tagjaival együtt dúdoló,
táncoló, olykor tapsviharba
kitörő lelkes publikummal.
A 20 órára meghirdetett fáklyás felvonulás csak jó pár

perces késéssel indulhatott,
mert a közönség Szabó Balázs Bandáját "Vissza, vis�sza, vissza" - rigmus kántálásával ráadásra "követelte" a színpadra, amit a zenészek örömmel meg is tettek.
A rendezvény háziasszonya,
Fábián Nicolette gyors interjút készített még a felvonulás előtt Mokánszky Zoltán alpolgármesterrel, aki
örömét és köszönetét fejezte ki a program résztvevőinek és a közönségnek, hogy
érdeklődésükkel, jelenlétükkel hozzájárultak a Szent Mihály-napi vigalom sikeréhez.
A fáklyás felvonulás fél kilenc előtt pár perccel érkezett meg a Duna-parti Or-

3Dimenziós nyomtatás, a jövő technológiája
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.

A

z eljárás lényege abban rejlik, hogy
a számítógépbe táplált adatok és
a beállított paraméterek alapján a
nyomtató megalkotja a kívánt háromdimenziós terméket. Ma már nyomtatnak 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 lehetőségek 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 természetessé 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 mobil- és számítógépmentes időkre.
A 3D nyomtatás egyik különleges fajtája a
hallókészülékek terén szolgál számos újdonsággal. Az így megalkotott készülékek tökéletesen személyre szabottak, és diszkrét megoldást nyújtanak használóiknak, legyen szó
akár kisebb, akár súlyosabb fokú halláscsökkenésről. Ezek a fülbe rejthető kis készülékek

pontosan a fül formájának megfelelően jönnek létre, így viseletük nagyon kényelmes.
A 3D LED technológia ilyen célú alkalmazása Magyarországon egyedülállóan a Victofon
Kft. hallásgondozóiban érhető el. Az eljárás
nagyszerűsége és különlegessége abban rejlik, hogy a nyomtatóból kikerült pici hallásjavító eszköz háza pontosan illeszkedik, tökéletesen belesimul a fülbe. A 3D-s technológiával
nyomatott készülékek kisebbek, esztétikusabbak, komfortosabbak és szinte észrevétlenek.
Victofon Kft.
több mint 20 éve
a hallás szolgálatában
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Szent Mihály napok Dunakeszin
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.

Kováts Vera
Vastag Csaba

A

település védőszentjének tiszteletére minden esztendőben nagyszabású rendezvényt tartanak
Dunakeszin, melynek idén – a
Szent Mihály templom szomszédságában – a város főtere
volt a színtere. A kellemes őszi
időben családok, baráti társaságok sokasága élvezhette a
színvonalas produkciókat. A
6 ezer négyzetméteres főteret
a kézműves sátrak, étel különlegességeket kínáló standok, a
játékok ezreit felvonultató sátrak ölelték körbe. A tér déli oldalán, a hatalmas színpadon
pergő műsorok, míg szemközt, az északi oldalon a Hagyományok Sátrában a város
múltját, szokásait bemutató
kiállítás vonzotta a közönséget. A sátor házigazdája, Szabó József önkormányzati képviselő a mustkészítés rejtelmeibe vezette be az érdeklődő
gyerekeket.
Közepén pedig két napon át
a dunakesziek ezrei sétáltak,
vagy az asztalok mellett élvezték a kulturális és gasztronómiai különlegeséket.
Szombat kora este a fiatal és
igen tehetséges Szabó Ádám
harmonikájával és énekével
hódította meg a szépszámú
közönséget.
A nap sztárját, Vastag Csabát óriási taps köszöntötte,
aki az ismert slágerekkel ezúttal is „belopta” magát hódolóinak szívébe. Rövid, ám annál
fergetegesebb produkcióját a
népszerű dallal: „Azért vannak a régi jó barátok…” zárta,
melyet a közönség vele együtt
énekelt. A jó hangulatú nap
végén a CIMBALIBAND szórakoztatta 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 közönségvonzó műsor.
Berecz András, a nagy mesemondó ezúttal is magával
ragadta ízes mondataival, pikáns történeteivel a hallgatóságot, akikkel az előadás végén közösen nótázott. Sokan
tapsoltak a város ifjú büszkeségének, Kováts Verának, az
X-Faktor egyik felfedezettjének, aki saját zenekarával bizonyította tehetségét a „hazai színpadon” is. A kétnapos

Szabó Ádám
rendezvényt az igényes mulattatós, elsősorban a magyar
és a balkáni népzenét játszó Balkan Fanatik koncertje zárta.
Az esti fényekben pompázó
új főtér is meghódította a dunakeszieket, akik élvezhették
a különböző színekben csillogó szökőkút látványát, a helyben sütött kürtöskalácsot, az
ízletes házi készítményeket,
az illatozó kávét, a jó hangulatú családi és baráti beszélgetések, az összetartozás örömét…
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress
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Szüreti Fesztivál
Gödön

Gusztus Gábor lovas csapata ezúttal is nagy sikert aratott

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

M

íg a lovasok, lovas fogatok – a gödiek mellett sződi, váci, vácrátóti résztvevőkkel - a város határában gyülekeztek,
a főzőcsapatok a rendezvény
helyszínén készülődtek. Az
egybegyűlteket Markó József
polgármester köszöntötte, a
nap műsorvezetője Vízvári
Judit volt.
A program hangulatos nyitányaként a DRUMS ütő
együttes produkcióját élvezhette a közönség, Stefán Tivadar és növendékei megadták a nap ritmusát. A színpadon váltották egymást a
gödi és környékbeli fellépők:
jazzbalett, kötélugró, kutyadumás, hipp-hopp bemutatók,
illetve a réten a Gusztos tanya
fríz show-ja nyolc fantasztikus paripával és lovassal kápráztatva el a közönséget.
Idén tíz csapat vállalkozott
arra, hogy üstben főtt étkét a
vendégek bírálataira bízza, az
első helyen egy újpesti nyelviskola, a Hartman csapata
csülkös bablevese végzett, a
második helyezett a gödi Várdomb büfé csapata lett csülkös, káposztás bab egytálételével, míg a harmadik helyen
a Göd V2 motoros baráti kör
végzett gazdagon elkészített
paprikás krumplijával.
A lovas felvonulás déli körül érkezett meg a helyszínre,
a gyönyörű fogatok, szebbnél
szebb lovak, viseletbe öltözött utasokkal és lovasokkal
színpompás látványt nyújtott, néhány percre nyüzsgő
kavalkádot alkotva a rendezvényterület közepén.
A gödiek számára évek óta
meghatározó őszi közösségi program a Szüreti fesztivál, ahol kötetlen keretek között nyílik alkalom a találkozásra. Meghitté teszi az
együttlétet egymás főztje, illetve a bátorságot, fesztelenséget erősítő itókák megízlelése, a jóízű beszélgetések, s
a mindennek keretet adó közös tevékenység.
VPK
Fotó: Bea István

XVI. évfolyam 20. szám

OTTÓ KATALIN
a váci felnőttek kispadján

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

T

alán olvasóink is emlékeznek rá, hogy a
2012/2013-as bajnoki
esztendő bronzcsatáinak két mérkőzésén már
irányította Ottó Katalin a felnőtt hölgykoszorút. Akkor a
közös megegyezéssel távozó
Gulyás Istvánt váltotta ideiglenes jelleggel. Most a klubvezetés az Érd elleni tízgólos hazai vereség másnapján
előbb felfüggesztette a pont-

vadászat végéig szerződő Konkoly Csaba mesteredzőt, majd
másnap a helyére az ifjúsági
és junior csapatnál dolgozó
Ottó Katalint nevezte ki.
Ezzel az esztendők óta rendszeres edzőváltások sora folytatódott, hiszen 2011-ben
Németh András után Ökrös
Csaba, egy év múlva Gulyás
István, majd 2013 nyarán Konkoly Csaba érkezett a váci kispadra. 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 láthatjuk - a klubvezetést is. (A váciak hat bajnokiból kettőt nyertek meg és jelenleg a 8. helyen
állnak a tabellán.)
Ottó Katalin fiatal kora ellenére lassan a váci női kézilabdasport ikonjának számít.

Már kapusként is szép sikereket ért el a Terra SE Vác csapatával, majd védett az NB I-be
felkerült Synergon SE együttesében is. Játékos pályafutása után utánpótlás trénerként
halmozta a sikereket, melynek
csúcsa az idei élvonalbeli ifjúsági aranyérem volt. (Ezzel a
sportág első váci NB I-es bajnoki címét érte el tanítványaival.)
Most a klubvezetés által kiadott közlemény szerint "Az új
vezetőedző elsődleges feladata a hosszú távú építkezés: az
Ipress Center Vác vezetősége elsősorban nem azonnali
eredményeket, hanem a stratégiai alapok kialakítását várja az edzőtől."
A szurkolók és a magunk
nevében is sok erőt és sikert
kívánunk ehhez.
Kereszturi Gyula

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

A

felajánlott
összeg,
amelyet
alapítványunk kapott 121.138,Ft, azaz százhuszonegyezer-százharmincnyolc forint volt.
Az összeg felajánlásáról az Alapító Okirat szerint a kuratórium döntött, s az alapítvány céljának megfe-

1%

lelően a diáksport fejlesztésére, ezen
belül a DVSE atlétika szakosztályát
segítette. Szerek és szerelések pótlására, valamint eseti útiköltség térítésre fordította a felajánlott ös�szeget.
Alapítványunkat a DVSE 1991ben alapította. Célja a diák és tömegsport tárgyi és anyagi feltétele-

inek segítése, a kiváló eredményt elérő sportolók és edzőiknek jutalmazása.
Számlaszám: 11742104-20043757
Cím: DVSE Alapítvány
2120 Dunakeszi, Fő út 145.

a

Hámor József
Kuratórium elnöke

DUNAKESZIN MEGÚJULT
a Játszóház Óvoda udvara
Október első napja ünnepi műsorral vette kezdetét a Játszóház Óvodában,
ahol felavatták a gyermekek kényelme és biztonsága érdekében a nyáron kivitelezett közel 20 millió forintos fejlesztést az újjávarázsolt udvarban.

A

dunakeszi óvodában a beruházás
keretében teljesen
kicserélték a talajt
az udvaron és kiépült a föld
alatt kanyargó locsolóhálózat. Az egész udvart gyönyörű gyepszőnyeg borítja. A
gyermekek biztonsága érdekében a szabadtéri játékok
alatt és környezetükben gu-

miszőnyeg került elhelyezésre.
Az október 1-jei avató ünnepségen Madárné Kondacs
Mária óvodavezető a gyermekek és a szülők nevében
is kedves szavakkal mondott
köszönetet a megszépült és
megújult pormentes, zöld
környezetért az önkormányzat vezetőinek, a körzet kép-

viselőjének és a kivitelezőnek. Szabóné Ónodi Valéria, a Polgármesteri Hivatal
csoportvezetője volt óvodapedagógusként egykori kollégáit arra buzdította, hogy
a megszépült udvar adta lehetőségeket a gyermekek
harmonikus fejlődése érdekében minél sokoldalúbban
használják ki.
A gyermekek színes műsora után Dióssi Csaba polgármester rövid köszöntőt mondott, majd az óvoda vezetőjével és a terület önkormányzati képviselőjével, Kárpáti Zoltánnal a nemzeti színű szalag
átvágásával ünnepélyesen felavatta a felújított udvart, melyet és a biztonságos játszóeszközöket örömmel vettek
birtokba a kis ovisok.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress
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