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A váci Bartók Béla Zeneiskolában rendezett la-
kossági fórum – az aktuális politikai kérdések mel-
lett – jelentős teret kapott a Főtér – Fő utca program 
második ütemének megvalósítása. Mint azt Dr. 
Bóth János polgármester, leköszönő országgyűlési 
képviselő bejelentette: február 26-án írja alá a vá-
ros azt a megállapodást, amely garancia a felújítá-

si munkálatok beindításához. A csütörtök esti ren-
dezvényen a polgármester szólt arról is: ha az elő-
készítő munkálatok optimálisan haladnak, akkor a 
Fő tér – Fő utca program második ütemének kivite-
lezése idén júniusban megkezdődhet. 

A héten aláírják a megállapodási szerződést

Folytatódik a váci Főtér 
– Főutca program  

(Folytatás a 2. oldalon)

 A tervezett beruházás ellen tiltakozó helyi civi-
lek és országosan ismert környezetvédők vélemé-
nye szerint a hatóságok egy pótolhatatlan értékű 
madár- és növényvilág, természetvédelmi terület 
elpusztításában működnek közre. 

Az illetékes Természetvédelmi Főfelügyelőség 
ugyanakkor állítja, igazságügyi szakértő vélemé-
nyére alapozták álláspontjukat, aki szerint nincs 
láp az érintett részen. A helyzet ellentmondásos-
ságát jól jelzi, hogy a kétezres évek elején a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park az érintett területet védetté 
nyilvánította, ám egy részének védettségét 2003-
ban visszavonta.

A civilek a terület védelme érdekében a köztársasá-
gi elnökhöz, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biz-
tosa irodájához fordultak. A dunakeszi önkormány-
zatot nyílt levélben szólították fel a láp megmentésé-
re, „a tőzegláp beépítését lehetővé tévő korábbi tör-

vénysértő rendeleteinek visszavonására, melyek el-
lentmondanak a magasabb jogszabálynak.”

A város polgármestere szerint az önkormányzat - 
a civilek kijelentésével ellentétben - nem követett el 
törvénysértést, jogkövető módon, kellő szakmai és 
jogi körültekintéssel járt el, a földhivatali nyilván-
tartási adatok, a különböző hatóságok szakmai vé-
leményének ismeretében fogadta el a magántulaj-
donban lévő terület rendezési tervet. 

Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi minisz-
ter február elején felülvizsgálati eljárást rendelt 
el az ügyben, mellyel kapcsolatban Kecskeméthy 
Géza polgármester úgy nyilatkozott, hogy jogkö-

vető önkormányzatként tiszteletben tartják a bíró-
ság majdani döntését, melyhez hozzáigazítjuk – ha 
szükséges – a rendezési tervet is. 

Az Auchan garantálja 
a vitatott terület érintetlenségét 

(Folytatás a 4. oldalon)

fo
tó

: k
es

zi
pr

es
s

Jean-Paul Filliat vezérigazgató: Az Auchan garantálja a vitatott terület érintetlenségét

Hónapok óta élénk vita dúl arról, hogy valóban láp-e a láp Dunakeszi határában, a Tőzeg horgásztavak 
szomszédságában lévő több hektáros terület. A vitát az váltotta ki, hogy a földtulajdonosa – az Auchan 
– a hírek szerint a 19 hektár egy részére újabb áruházat és parkolót kíván építeni. 



Dr. Bóth János a főtér felújí-
tása során szerzett tapasztala-
tokat elemezve elmondta, hogy 
a program második üteme alatt 
különös figyelmet fordítanak 
arra, hogy a kivitelezés nyerte-
se a lehető legrövidebb idő alatt 
végezze el a feladatát, adja át a 

munkaterületet. A gyors mun-
ka azonban semmiképpen nem 
csökkentheti a minőségi színvo-
nalat – húzta alá. 

A polgármester terveiket is-
mertetve elmondta, hogy jól ki-
munkált stratégia szerint halad 
majd a munkafolyamat, melyben 
nagy gondot fordítanak a meg-
újuló Széchenyi utcában működő 
vállalkozások, szolgáltatók és la-
kóingatlanok megközelíthetősé-
gére. Az üzletek árufeltöltésére 
több alternatívát is kidolgoznak. 

A megszépülő városnegyed-
ben elsőként a Széchenyi utca 
burkolatát bontják fel, kicserélik 
a közműveket, ám ügyelnek arra 
is, hogy az utca valamelyik olda-
lán mindig közlekedhessenek a 
gyalogosok. A megszépülő Szé-
chenyi utca megújult arculatá-
val várhatóan 2010 tavaszán kö-
szöntheti a járókelőket. A Fő tér 

- Fő utca program második üte-
mének kivitelezésére az uniós 
elírások szerint 18 hónap áll ren-
delkezésre – jelentette Dr. Bóth 
János. A polgármester elmondta 
azt is, hogy a Széchenyi utcát és 
a főtér környezetét érintő beru-
házás ütemtervéről és az építke-
zéssel kapcsolatos egyéb kérdé-
sekről egy külön fórum, a meg-
állapodás aláírását követően tá-
jékoztatják az érintetteket. 

A fórumon elhangzott, hogy 
Vác hétszáz-millió forintot nyert 

a projektre, mely kiegészül az 
önrésszel, de a közüzemi szol-
gáltatók is hozzájárulnak a köz-
művek cseréjéhez.

A hallgatóság soraiban több 
vállalkozói is jelen volt, akik kö-
zül a Vendégvárók Váci Egye-
sületének elnöksége nevé-
ben Csepreginé Nagy Ildikó, a 
Megcsí-PiPi gyorsétkező veze-
tője elismeréssel szólt a belváros 
felújításáról. Arra kérte a polgár-
mestert, hogy a felújítási munká-
latok aktuális kérdéseiről rend-
szeresen tájékoztassák a terüle-
ten működő üzletek tulajdonosa-
it. A felvetésre nyitott volt a pol-
gármester, aki beszámolt róla, 
hogy a Széchenyi utcában lévő 
pavilonok tulajdonosaival, bér-
lőivel már folynak az egyeztető 
tárgyalások, miként a taxi társa-
ságok képviselőivel is. 

A fórumon meghívott vendége, 
Varju László, a Nemzeti Fejlesz-
tési és Gazdasági Minisztérium 
államtitkára az általános gazda-
sági kérdések mellet szólt arról is, 
hogy a városközpont megújítása 
munkalehetőséget kínál az épít-
kezési vállalkozásoknak is. Nagy 
érdeklődés kísérte azt a bejelen-
tését, hogy a minisztérium több-
féle pályázati lehetőséget kínál a 
városközpont átalakítása miatt és 
ideje alatt hátrányba került vállal-
kozások számára. 

Vetési Imre
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műszaki  szerszám  áruházunk  ajánlata

Bábiné Szottfried Gabriella
mögött a Fidesz és a KDNP

Minden jel azt mutatja, hogy célegyesbe fordultak az országgyűlési képviselő választáson induló képvi-
selőjelölteket támogató pártok és kampánycsapataik. Javában tart a jelöltséghez szükséges ajánlószel-
vények gyűjtése, a pártok szinte naponta rendeznek sajtótájékoztatókat, hogy a választópolgárokhoz 
eljuttassák a legfontosabb politikai üzeneteket. Pető Tibor, a Fidesz váci csoportjának elnöke sajtótájé-
koztatón ismertette azt a megállapodást, melyet pártja és a KDNP helyi csoportja írt alá. 

MAKITA EGYEDI AJÁNLAT: LXT600 Li-Ion 18V 3,0Ah Gépszett 
Minden csomagban ajándék sporttáska, lámpa!
BHP451RFE Fúró-csavarbehajtógép+BSS160RFE akkus 
körfűrész+BJR181RFE akkus orrfűrész + BTD140RFE akkus 
ütve-csavarbehajtógép+BGA452RFE akkus sarokcsiszológép 
+BML185 akkus lámpa    Szett ára: 232.299.-Ft

SPECIAL EDITION! EGYEDI LIMITÁLT KIADÁS!
GA5030KSP2 Sarokcsiszológép 720W/125mm 
Fémkofferben Ajándék sapka,vágó ás tisztítótárcsa készlet, 
gyémántvágótárcsa! 
Szett ára:19.900.-Ft

HR4002 Fúró-vésőkalapács 1.050W 6,2Joule, 6,6kg SDS-Max 
szerszámbefogás
Praktikus kofferben most ajándék BMR100 Makita rádióval!
Szett ára:129.900.-Ft

ÚJ GÉP A MAKITÁNÁL!
HP1640 Ütvefúrógép 680W 13mm 
fogaskoszorús tokmány,
Bevezető ár:18.900.-Ft

6271DWALE Akkus Fúró-csavarozógép 30NM! 12V/2,0Ah 
2db Ni-Cd akkumulátor, akkus lámpa
AJÁNDÉK 100 db.-os SZERSZÁMKÉSZLET!
Kiemelt ajánlat: 43.900.-Ft (ajándék értéke 14.000.-Ft)

A feltüntetett árak bruttó, áfás árak! Kizárólag a készlet erejéig, 
vagy legkésőbb 2010.03.15.-ig érvényes!

Simon Gábor, a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium állam-
titkára 2010. február 17-én Fótra, 
a Károlyi István Gyermekköz-
pontba látogatott, ahol megte-
kintette az uniós támogatásból 
épülő Speciális Gyermekotthon 
néhány napja kezdődött munká-
latait. Az eseményen részt vett 
Fábry Béla Fót alpolgármestere 
is. Az intézményt és a fejlesztést 
a projektgazda képviseletében 
Czikó Benjámin, a gyermekköz-
pont igazgatója mutatta be.

A Károlyi István Gyermek-
központ szerkezetátalakítása – 
a fenntartó Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium jóváhagyá-
sával – két évvel ezelőtt kezdő-
dött el. A cél a gyermekvédelmi 
szakellátásban élő, súlyos pszi-
chés zavarokkal küzdő, speciális 
szükségletű gyermekek részére 
egy korszerű speciális gyermek-
otthon kialakítása, részt vállal-
va ezzel az ezredfordulót köve-
tő gyermekvédelmi problémák 
megoldásában.

A projekt keretében a projekt-
gazda Károlyi István Gyermek-
központ 40 férőhelyes Speciá-
lis Gyermekotthont hoz létre. Az 
otthonban súlyos pszichés zavar-
ral küzdő, gyermekvédelmi szak-
ellátásban élő, 12 éven felüli fiúk 
teljes körű otthont nyújtó ellátását 
kívánják megvalósítani a gyer-
mekvédelmi törvény előírásai 
alapján. Fő cél: a célcsoport szak-
szerű és hatékony ellátása, keze-

lése, rehabilitációja, társadalmi 
beilleszkedésük elősegítése.

A projekt során az intézmény 
hajdani iskolaépületének aka-
dálymentes átalakításával hoz-
zák létre a gyermekotthont, ok-
tatói, terápiás, egészségügyi, 
foglalkoztatói háttérrel. A szer-
ződést 2009. január 16-án kötöt-
ték meg. A teljes támogatási ösz-
szeg 152.808.030 Ft

fti

Speciális Gyermekotthon épül 
Fóton uniós támogatásból

Közel 153 millió forintos beruházás kezdődöttA héten aláírják a megállapodási szerződést

Folytatódik a váci Főtér 
– Főutca program  

Pető Tibor a helyi sajtó képvi-
selői előtt felolvasta a két elnök-
ség által egységesen támogatott 
közleményt: „Pest megye 2. szá-
mú választókerületének Fidesz 
és KDNP csoportjai reagálva a 
választókerületben kialakult fél-
reérthető hírekre kijelenti, hogy 
a választókerületben a két párt 
csoportjainak együttműködése 
jó, és közösen készülünk az áp-
rilis 11-ei megmérettetésre. Kér-
jük minden támogatónkat, hogy 
ajánlószelvényét adja és szavaz-
zon a Fidesz-KDNP Szövetség-
re, és annak jelöltjére, Bábiné 
Szottfried Gabriellára.” A sajtó-
közleményt a KDNP elnöke, Dr. 
Áfra Tamás és Pető Tibor, a Fi-
desz elnöke látta el kézjegyével. 

A Fidesz elnöke bejelentette, 
megválasztása óta legfontosabb 
feladatának azt tekintette, hogy 
egységes keresztény, konzerva-
tív erőt hozzon létre Vácott. Eb-
ben a folyamatban elsőként a Fi-
desz egységét kívánta megte-

remteni. Úgy ítéli meg, hogy jó 
úton halad, az újjá szervezett 
csoport egységes. Az aktivisták 
javában gyűjtik az ajánlószelvé-
nyeket. Őszintén szólt arról is, 
hogy – szerencsére - a korábbi 
aggodalma alaptalan volt, a pár-
ton belüli konfliktusok nem ter-
helték meg a két párt szövetsé-
gét. Az esetleges nehézségek 
megelőzése érdekében már janu-
árban tárgyalást kezdeményezett 

a KDNP váci elnökénél, Dr. Áfra 
Tamásnál, melynek eredménye-
ként a két elnökség közös tanács-
kozáson erősítette meg a szilárd 
együttműködés alapjait.  

„Örömmel vettem, hogy az or-
szággyűlési képviselő válasz-
tással kapcsolatban minden kér-
dést megnyugtatóan tisztáztuk. 
E megállapodás eredménye a 
mai sajtóközlemény, melyben 
egyértelműsítjük, hogy a Fidesz 
és a KDNP közös képviselője-
löltje, Bábiné Szottfried Gab-
riella.” – hangsúlyozta Pető Ti-
bor. Mint mondta ez a bejelen-
tés azért is fontos, mert értesül-
tek róla, hogy egyes aktivisták a 
Fidesz és a KDNP nevében füg-
getlen jelöltnek gyűjtenek aján-
lószelvényt. A két párt, a mér-
sékelt jobboldali erő egységesen 
felsorakozott Bábiné Szottfried 
Gabriella mögé. S ez az erő már 
képes az április 11-ei győzelem-
re – húzta alá Pető Tibor.  

V. I. 

(Folytatás az 1. oldalról)



Pest megye 2. sz. választóke-
rületében – Vác, Sződliget, Göd 
– a Magyar Demokrata Fórum 
országgyűlési képviselő-jelölt-
je Regyep János – tájékoztatta 
szerkesztőségünket Juhász Béla 
kampányfőnök.  

„Regyep János 1966-ban szü-
letett Vácon. Nős, három gyer-
mek édesapja. Diplomáját 1997-
ben szerezte a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem Hittudo-
mányi Karán, mint általános is-
kolai katolikus hittanár. A civil 
életben előbb hitoktatóként tevé-
kenykedett, később a biztosítási 
szakmában helyezkedett el, ahol 
üzletkötőként majd vagyonbiz-
tosítási üzletágvezetőként dol-
gozott. A magyaron kívül né-
metül és angolul beszél. Hobbi-
ja a sakk, melyben a legnagyobb 
eredményét tavaly érte el, ami-
kor a világ legjobb női játéko-
sa, Polgár Judit ellen döntetlent 
ért el egy szimultánon. Legfőbb 
erényeinek a becsületességet és a 
bátorságot tartja.

 A közélettel a nyolcvanas 
évek végén, még a rendszervál-
tás előtt kezdett el foglalkozni. 
Cikkei jelentek meg a helyi és az 
országos sajtóban is. Komolyab-
ban a 2002-es önkormányza-
ti választások óta politizál. Ek-
kor Vácon önkormányzati kép-

viselőjelöltséget vállalt Fidesz-
MDF színekben. Néhány évig a 
Fidesz váci szervezetében dolgo-
zott, a helyi csoport alelnöke és 
önkormányzati frakciójának ve-
zetője volt. Miután azonban azt 
tapasztalta, hogy a párt vezeté-

se egyre diktatórikusabbá kezd 
válni, 2006 nyarán megszűntet-
te a tagságát. 

Munkáját a Magyar Demok-
rata Fórumban folytatta, ahol 
2009-ben a váci szervezet el-
nöke lett. Aktívan dolgozik az 
MDF megyei választmányában 
is. Döntését az a meggyőződé-
se motiválta, hogy a Magyar De-
mokrata Fórum felelős, a józa-

nul gondolkodó középosztály 
megerősödését hosszú távon is 
biztosító programmal rendelke-
zik. Olyan világos és egyértelmű 
programmal, amely az elmúlt 
évek felelőtlen politizálása után 
Magyarországon egy korszerű, 
a konzervatív társadalmi értéke-
ket a jó értelemben vett liberális 
gazdaságpolitikával ötvöző ren-
det képes teremteni. Ma egyet-
len ilyen párt van: a Magyar De-
mokrata Fórum. 

A populista politika súlyos kö-
vetkezményei mára minden jó-
zanul gondolkodó ember számá-
ra egyértelművé váltak, a pár-
tok többsége azonban a mai na-
pig adós maradt az őszinte szem-
benézéssel.

Az MDF előremutató prog-
ramjának megvalósításához 
olyan tiszta kezű, hiteles embe-
rekre van szükség, akik tisztes-
séges, kitartó munkával végre is 
tudják azt hajtani. 

Regyep János ebben a nehéz, 
de magasztos célért folyó mun-
kában kíván részt vállalni. Részt 
vállalni úgy, hogy Vác, Sződliget 
és Göd polgárait, Magyarország 
e csodálatos településeit és az itt 
élő dolgos emberek érdekeit kép-
viselje. 

Ehhez kérjük a választók fel-
hatalmazását.”

2010. február 24. 3Dunakanyar Régió

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

KözéletI újság
kiadja:  

KesziPress Kft.

kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

szerkesztőség: 
Vác, Köztársaság út 5. I. em. 

(Vác és Vidéke Ipartestület Székház)

tel.: 06-27/502-390, 
Fax: 06-27/502-391, 

Mobil: +36-30/342-8032 
www.dunakanyarregio.hu 
e-mail: keszipress@invitel.hu

tördelés: gubán Kornélia

nyomda:  
Rotodruck 

Felelős vezetők:  
Dr. Unger lőrinc, Dr. Kasza Péter

HIrdetésFelvétel:
váC: 

a szeRKesztőségben és a 
FRont gRaFIKa stúDIóban

dUnAkeszI: 
Uno Reklám – Fóti út 45. 

Kisbán Renáta – +36-20/319-5213

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a 
be kül dött írásokat – a tartalom lényegi meg-
változtatása nélkül – szerkesztett formában 
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza.

Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A 
hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgál-
ja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

Dunakanyar Régió

www.dunakanyarregio.hu
klikkeljen  ránk!

Bevezetett,  jól  prosperáló  közéleti  újsághoz  kulturált 
fellépésű,  számlaképes  hirdetésszervezőket  keresünk. 

érd.: +36-30/342-8042, +36-30/292-7150

Papp Lajos kendőzetlen őszin-
teséggel beszélt arról, hogy a 
polgároknak kötelességük részt 
venni a választáson. A profesz-
szor hasonló nyíltsággal bírálta 
az elmúlt 20 esztendőt, melyben 
véleménye szerint a parlamen-
táris pártdiktatúra érvényesült 
a parlamentáris demokráciával 
szemben. „A frakció eldöntötte, 
hogy minden képviselőnek hogy 
kell szavazni. Nem önöket kér-
dezték meg, senkit nem kérdez-
tek meg, hanem párt utasításra 
megtörtént a szavazás. Ezt úgy 
hívják, hogy parlamentáris párt-
diktatúra - hangoztatta. Papp 
Lajos szerint helyre kell állítani 
azt a törvényes rendet, amely a 
népfelség elvét követve a válasz-
tópolgárok számára biztosítja a 
demokratikus néphatalom elvét. 
Majd azt hangsúlyozta: Bethlen 
Farkas, mint pártoktól független 
ember az eddigi munkájával bi-
zonyította alkalmasságát a kép-
viselet ellátására. 

A Kárpát-Haza templomát 

építő Bethlen Farkas kampány-
beszédében a szeretet, az ösz-
szefogás és a munka kapta a fő 
hangsúlyt. A jövő feladatait so-

rolva kijelentette, hogy a válasz-
tókerület településeinek gondja-
it pártoskodás nélkül, ám a pár-
tok, az önkormányzatok, az egy-

házak összefogásával, a helyi la-
kosság érdekeit szolgálva kell 
megoldani.  

A képviselő jelöltséget azért 
vállalta, mert – mint mondta – 
százával érkeztek a megkere-
sések Sződliget és Göd térségé-
ből, ahonnan a civil szervezetek 
és magánemberek jelezték, hogy 
valami mást szeretnének. „Gon-
dolom, hogy ez a térség látta az 
elmúlt 15-20 éves munkámat, én 
soha nem háborúztam, soha nem 
pártoskodtam. Én mindig a ma-
gyarságért, a kereszténységért 
küzdöttem. Én gondolom, hogy 
ezt látták, hisz a szomszédban 
dolgozom tizen-pár éve. Előtte is 
itt Vácon, a Dunakanyar rádiót 
vezettem” – beszélt önmagáról 
Bethlen Farka, aki hisz a szere-
tetteljes összefogásban. A füg-
getlen jelölt kiemelte: megvá-
lasztása esetén az önkormány-
zatok, az egyházak és a pártok 
összefogásával egy szeretetteljes 
együttműködést szeretne megte-
remteni a választókerületben.

Fehér Zsolt beszédében ki-
emelte, hogy jól érzékelhetően 
napról napra erősödik a Jobbik, 
míg a kormányzó MSZP gyen-
gül. Úgy véli, hogy az ország-
gyűlési voksolás választ ad arra 
a kérdésre, hogy a nép továbbra 
is támogatja-e az elmúlt két évti-
zed politikáját vagy sem. A kép-
viselőjelölt kijelentette: a Jobbik 
az egyetlen párt, amely fel mert 
vállalni olyan kérdéseket, mint a 
cigánybűnözés, az izraeli felvá-
sárlás témája vagy a multinacio-
nális bűnözés kérdésköre. Fehér 
Zsolt megosztotta a hallgatóság-
gal, hogy a magyarországi pár-
tok közül elsőként a Jobbik ké-
szítette el programját. Abban ki-
emelt helyen szerepel például a 
politikusbűnözés felszámolása.

Szólt arról is, hogy a Jobbik 
az egyetlen párt, amely a teljes 
számonkérést is a megoldási ja-
vaslatai közé sorolja. „Még ak-
kor is, hogyha egyesek retoriká-
jukban azt mondják, hogy teljes 
számonkérés várható. Hogyan 

lehet hiteles ez a szájukból el-
hangzó mondás akkor, amikor 
pont a közelmúltban szigorítot-
ták meg a titkosításokat és eb-
ben mindegyik parlamenti párt 
ludas volt.” – hangoztatta Fe-
hér Zsolt, aki fontosnak tarta-
ná azt is, hogy a politikusok ál-
tal elkövetett jogsértéseket dupla 
büntetési tétellel sújtanák. Felül-
vizsgálnák a mentelmi jog kér-
dését is, valamint szigorítanák a 

büntető törvénykönyvet. A kép-
viselő jelölt kitért arra is, hogy 
megválasztásuk esetén a szerin-
tük sztálinista mintára megalko-
tott jelenlegi alkotmányt felvál-
tanák a Szent Korona Tanra ala-
puló alkotmánnyal. Programjuk-
ban szerepel még többek között a 
nyugdíjrendszer átalakítása, va-
lamint a kis- és középvállalkozá-
sok támogatása. 

Szegedi Csanád kijelentette, 
hogy pártoktól és kormányoktól 
függetlenül jelentős a korrupció 
Magyarországon, ahol elherdál-
ják a nemzeti vagyont. 

Az európai parlamenti képvi-
selő szerint a nemzeti identitás 
válsággal küzdő Magyarorszá-
got még inkább sújtja a gazdasá-
gi válság. Kormányra kerülésük 
esetén ezért is tartják kiemel-
ten fontosnak a nemzeti identi-
tás helyreállítását, a határon túli 
magyarok ügyét, a magyar gaz-
dák és vállalkozók helyzetének 
javítását, a munkahelyteremtést, 
és a regionális fejlesztést is. 

Regyep János, 
az MDF képviselőjelöltje

Bethlen Farkas
független jelölt az összefogás

erejében bízik
A váci Bartók Béla Zeneiskolában mutatkozott be Bethlen Farkas, Verőce polgármestere, aki Pest me-
gye 2. számú választókerületében független jelöltként indul az országgyűlési képviselő választáson. A 
kampánynyitó rendezvényen – az ismert szívsebész professzor – Papp Lajos méltatta a képviselőjelölt-
ségre aspiráló Bethlen Farkas eddigi tevékenységét.

Fehér Zsolt:
A Jobbik a teljes  

számonkérést támogatja
A Jobbik váci kampányrendezvényén, a 2-es számú választási kerületben induló képviselőjelölt, Fehér 
Zsolt és a mellette korteskedő, Szegedi Csanád, a párt európai parlamenti képviselője kijelentette, ha 
pártjuk kormányra kerül, akkor gyökeres fordulatot vesz Magyarország politikája, amelynek része-
ként például a korrupt vezetők teljes számonkérésre számíthatnak.

•  Parkettás vállal hagyományos-, szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakko-
zást, javítást. T.: +36-70-505-1177

•  Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és 
álmennyezetek építése, stb. T.: +36-30-386-4456

•  Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/m2, házhozszállítással. T.: +36-30-296-1771



Tudósítások Dunakesziről
Felhívás 

adomány-
gyűjtésre

Sikeresebb tavaszról álmodnak  
a Vasutas labdarúgói

Megint kigyulladt  
egy családi ház Dunakeszin

A Dunakeszi Vasutas labda-
rúgó csapata az NB III  Mátra 
csoportjában szerepel, az őszi 
idényt  a 12. helyen, 11 ponttal  
zárta. A csapat edzője, a 42 éves 
Zorán Kuntics, aki az együttes-
től jobb őszi szereplést várt. 

– Tény, hogy az indulás előt-
ti napon kerültem a csapathoz. 
Nem ismertem, hogy milyen tel-
jesítményre képesesek a játéko-
sok. Az első négy forduló után 
szereztük meg az első pontun-
kat… A csapat minden tagjával 

elégedett vagyok, akivel nem, az 
már nincs itt – mondta az edző. 

Zorán Kuntics olyan tavaszi tel-
jesítményt vár a csapattól, amely 
biztosítja a bennmaradást az NB 
III-ban. Az edzések február 1-jén 
kezdődtek, már lejátszották az 
első edzőmérkőzést is. – Az át-
igazolási időszakban erősíteni 
szeretnénk az együttest, melyben 
bízom, hogy a március 6-án in-
duló bajnoki sorozatban megáll-
ja a helyét. A feltételek adottak – 
mondta Zorán Kuntics.

Kép és szöveg:
Solymosi László

„A házból egy sérültet hoztak 
ki súlyos állapotban a tűzoltók, 
a férfi testfelületének kilencven 
százaléka megégett. Úgy tud-
juk még él, de Isten tudja, hogy 
meddig bírja szegény” – mond-
ja a szomszédban lakó idősebb 
asszony, aki a gomolygó füstre 
lett figyelmes, de mire kiderítet-

te, hogy melyik irányból lepi el 
a környéket, már megérkeztek a 
tűzoltók. A mentők a sérültet a 
Szent István kórházba szállítot-
ták. Válságos állapotban van…

A rendőrség és tűzvizsgálók 
részvételével megindult a vizs-
gálat az eset okának felderíté-
sére. A városban alig egy hét-
tel korábban egy másik ház te-
tőszerkezete is lángra kapott, a 
következmények ott is súlyosak 
voltak. A tetőtéri tüzek rendsze-
rint emberi mulasztásból kelet-
keznek. Azonban nem csak egy 
ottfelejtett csikk, vagy egy hő-
sugárzó okozhat tragédiát. A te-
tőterek tűzvédelmével azért kell 
foglalkozni, mert azok beépíté-
se, bebútorozása, illetve haszná-
lata nagymértékben növeli a kér-
déses lakóépület tűzveszélyessé-
gét. Nagyon kell figyelni a tűz-
védelmi szabályokra.

 A tetőtér kialakítása során a 
tűzvédelmi szempontokon túl itt 

a födém mechanikai terhelhető-
ségét is figyelembe kell venni, 
a megnövekedett többletterhelé-
sek miatt. Régebbi épületeknél 
fontos odafigyelni az épület vil-
lamos hálózatára is. Az újonnan 
kialakított tetőtér megnövekedett 
villamos teljesítményfelvételt je-
lent, amelyhez a meglevő villa-
mos hálózatot – állapotától füg-
gően – „igazítani” kell. Könnyen 
túlterhelés jöhet létre, ami hatal-
mas tüzet okozhat.

A gondozatlan kémények fala-
inak hézagaiból kipattanó szik-
ra vagy izzó parázs a faszerke-
zetre kerülve pillanatokon belül 
kigyújtja a födémet. Ha pedig a 
nyílászárók nem szigetelnek tö-
kéletesen, és nem szakaszolják le 
az adott égésteret, akár az egész 
ház is porig éghet. Érdemes tehát 
évente legalább egyszer átnézni 
a lakást tűzbiztonsági szempont-
ból is.

BCSI

Egyelőre hideg aszfalttal 
tömik be a kátyúkat

Az utakon közlekedők a téli időszak közelgő végével egyre több kátyút kénytelenek kerülgetni. Egy-egy 
figyelmetlenség akár komoly károkat is tehet a gépjárműben. Ahogy enged a fagy szorítása, úgy jelent-
kezik egyre erősebben az igény, hogy kezdődjön meg a megrongálódott útszakaszok rendbetétele, a ká-
tyúk eltüntetése.

Dunakeszin a tavalyi évhez 
hasonlóan idén is kátyúk töme-
ge borítja a Bajcsy-Zsilinszky út 
egy részét. Mint a Polgármeste-
ri Hivatal illetékesétől megtud-

tuk, már tavaly is gondot oko-
zott, hogy a megyei közútkezelő, 
amely az érintett út fenntartója, 
csak többszöri felszólítás után 
volt hajlandó betömni a kátyú-

kat. Ez a munka azonban nem 
bizonyult időtállónak, hiszen 
mára kátyúk tömege jelent meg 
újra ugyanazon az útszakaszon.

Az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő útszakaszokon megje-
lenő kátyúkat a Közüzemi Kft. 
munkatársai tömik be folyamato-
san hideg aszfalttal. 

Ez a megoldás azonban csak 
ideiglenesnek tekinthető, de mint 
megtudtuk, március közepéig 
biztosan várni kell az időtállóbb 
meleg aszfalt felhasználására, 
ugyanis az aszfaltkeverő telepek 
általában akkor kezdik el műkö-
désüket.

L. A.

Nagyon megijedtek az utca lakói, amikor tűz ütött ki egy családi ház tetőszerkezetében Dunakeszin, a 
Felső Tabán utcában. 

A rászoruló dunakeszi lakosok 
részére adománygyűjtést kezde-
ményez a Dunakeszi Cigány Ön-
kormányzat.

Ezért felhívjuk a tisztelt lakosok 
figyelmét, hogy akinek lehetősége 
van rá: a feleslegessé vált játékait, 
ruháit, takarító eszközeit, könyv- 
és tankönyveit, valamint egyéb 
hasznos dolgait mielőbb juttasson 
el a Dunakeszi, Szent István utca 
48. szám alatt (kispostával szem-
ben, a régi földhivatal épületében) 
található irodánkba, vagy eseten-
ként akár házhoz is megyünk érte. 
Kérjük Önöket, segítsenek, hogy 
segíthessünk. 

Segítségüket köszönöm:
Kertész Lóránt elnök

Dunakeszi Cigány 
Önkormányzat

Tel.: (irodai): 27-540-276
(H-Cs: 9-15; P: 9-12)

Tel.: +36-20-916-6979

Hasonló álláspontot képvi-
sel Jean-Paul Filliat, az Auchan 
Magyarország Kft. vezérigaz-
gatója, aki a pénteki budapes-
ti sajtótájékoztatón bejelentette: 
„Amennyiben a terület védett-
nek bizonyul, felfüggesztjük a  
beruházást, ha azonban nem kap 
védettséget, a vállalat akkor is 
kötelezettséget vállal arra, hogy 
érintetlenül marad a természetes 
terület.  Sajnálatos, hogy egyes 
szervezetek az Auchant támad-
ják, pedig a vállalat a terület tu-
lajdonosaként csak elszenvedője 
az ügynek, a terület védettségé-
nek kérdésében az illetékes ható-
ságok döntenek. A földet építési, 
kereskedelmi, fejlesztési terület-
ként vásárolta a vállalat” – húzta 
alá az Auchan vezérigazgatója, 
aki kitért arra is, hogy az utóbbi 
hónapokban példanélküli táma-
dást indítottak az Auchan ellen, 
sőt egyes esetekben még a mun-
katársak jó hírét is beszennyez-
ték, amit visszautasítanak. 

Gillemot Katalin, az Auchan 
vezérigazgatóság munkatár-
sa hangsúlyozta, hogy „2003 és 

Az Auchan garantálja 
a vitatott terület érintetlenségét 

családot érint a válság, sokan ag-
gódnak a társadalmi és gazdasá-
gi nehézségek miatt – tették fel 
a kérdést a Dunakeszin 629 főt 
foglalkoztató, évente 100 milli-
ós nagyságrendű helyi adót fize-
tő Auchan vezetői, hiszen a ter-
vezett beruházás jelentősen nö-
velné a foglalkoztatottak számát 
a térségben. Közel 1000 új mun-
kahelyet teremtene – alvállalko-
zókkal, beszállítókkal együtt – a 
jelenlegi munkahelyek megtar-
tása mellett – érvelt Jean-Paul 
Filliat vezérigazgató, aki azon-
ban azt is aláhúzta, hogy ameny-
nyiben a bíróság ítélete értelmé-
ben a terület védettséget élvez, 
az Auchan tiszteletben tartja ezt 
a döntést. De még abban az eset-
ben is, hogyha a beruházás meg-
valósulhat, a vállalat – csakúgy, 
mint minden eddigi beruházá-
sánál - szigorúan eleget fog ten-
ni környezetvédelmi vállalása-
inak, ily módon is kimutatva a 
természet iránti felelősségválla-
lását. Bízunk a józan észben és a 
jogban – mondta végezetül Jean-
Paul Filliat, az Auchan Magyar-
ország Kft. vezérigazgatója.

Vetési Imre

2009 között két lépésben, szá-
mos közigazgatási szervezet és 
hatóság bevonásával lefolyta-
tott hosszú közigazgatási folya-
mat eredményeként megszü-
lettek azok a határozatok, ame-
lyek beépíthetővé nyilvánították 
a fejlesztési területeket, s eze-
ket a határozatokat kihirdették 
és kifüggesztették. Ezeket a ha-
tározatokat senki nem támadta 
meg. Az Auchan a határozatok 
hatályba lépését követően jog-
szerűen vásárolta meg ezeket a 
területeket”, melyet Jean-Paul 
Filliat azzal egészített ki, hogy 
„akkor még szó nem volt arról, 
hogy ez láp lenne.” 

A „rendezési terv kötelező elő-
írásai szerint az Auchan tulajdo-
nában lévő 19 hektár 20 %-át kell 
zöld területként megőrizni. Ám 
a vállalat közel 53 százalékát, 
csaknem 9,8 hektárt megőriz ter-
mészetes állapotában, elsősorban 

az északi oldalon, a részben vizes 
területeket, amelyek egyes szer-
vezetek filmjében szerepeltek. 
Ezek a területek biztosan nem 
kerülnek beépítésre. Vagyis soha 
nem lesz parkoló azokon a terüle-

teken, amelyeket a tiltakozó szer-
vezetek említenek.” – jelentették 
ki határozottan. 

Vajon kinek lehet az érdeke ez 
a példátlan támadás egy olyan 
időszakban, amikor sok magyar 

(Folytatás az 1. oldalról)

Mint lapunk megtudta, az igaz-
ságügyi minisztérium írta ki azt 
a pályázatot, melynek keretében 

Dunakeszi két településőr alkal-
mazására nyert támogatást. 

Feladatban nem fognak szű-

kölködni, hiszen a közel 40 ez-
res lélekszámú városban az egy 
közterület-felügyelő csak nehe-
zen birkózott már meg a temér-
dek munkával. 

Közösen járják az utcákat au-
tóval vagy gyalog, kivizsgálják a 
bejelentéseket, s ellenőrzik töb-
bek között a közterületek rend-
jét. Kovács László városi rendőr-
kapitány a kezdetektől támogat-
ta a településőrök alkalmazását a 
városban. 

A jövőben már nem csak a köz-
terület-felügyelővel, de a telepü-
lésőrökkel közösen is tudnak jár-
őrözni és helyszíni ellenőrzése-
ket tartani a rend őrei.

L. A.

Településőrök a város utcáin
Tavaly decembere óta két településőr segíti a megszorító intézkedések miatt egyedül maradt közterü-
let-felügyelő munkáját a városban. 
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Nemcsak télen, a fagyok előtt, 
hanem ilyenkor tavasz kezde-
tekor is érdemes ellenőriz-
ni a vízmérőket. 

A házi ivóvízhálózat 
részét képező vízmé-
rőakna tisztán tartá-
sáról és a vízmérők 
épségének megőr-
zéséről a fogyasztó 
köteles gondoskod-
ni. A szakemberek ja-
vaslata szerint a tartós 
fagyok elmúltával minden-
képp célszerű megvizsgálni a víz-
mérőakna állapotát, különösen 
a hétvégi házakban. Jót tesz, ha 
alaposan kiszellőztetjük az aknát, 
így a mérők megóvhatók a korró-
ziótól. A kerti csapokat csak akkor 
ajánlatos üzembe helyezni, ami-
kor már nem várhatóak fagyos éj-
szakák, hiszen a hideg jelentősen 
károsíthatja a szerkezeteket. 

A DMRV Zrt. (Vízmű) szakembe-
rei gyors és egyszerű technikát ja-

vasolnak az állapotellenőrzésre 
és a hálózat tesztelésére: zár-

juk el gondosan valameny-
nyi vízvételi hely kifo-

lyószerelvényét, és 
nézzük meg a vízmé-
rőt. Ha a legkisebb 
csillagkerék mégis 
pörög, valahol szi-
várgás lehet a háló-

zaton, ezért érdemes 
szakemberrel átnézet-

ni a rendszert. Ellenke-
ző esetben utólag váratlan 

meglepetés érhet minket!
Ha a szokásosnál nagyobb fo-

gyasztást jelez a mérő, akkor is 
meghibásodás lehet a hálózaton. 
Keressük meg a baj forrását, és ja-
víttassuk meg a hibás szerelvényt 
vagy vezetéket.

Köszönjük, hogy odafigyel víz-
mérője állapotára, hiszen a víz-
órák rendeltetésszerű működteté-
se közös érdekünk!

DMRV Zrt.

HAJNAL HOTEL*** 3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.
Tel.: 06-49/505-190 • Fax: 06-49/505-199

E-mail: hajnalpa2@t-online.hu

Részletek: www.hajnalhotel.hu

A természet közelsége, az Európa-szerte híres gyógyvíz és a Hajnal Hotel  
Zsóri-fürdőn páratlan gyógy- és wellness-szolgáltatásai igazi felüdülést  

és pihenést kínálnak minden kedves vendégnek! 

Március 15-ei hosszú hétvége (4 nap/3 éj)
Szállás svédasztalos reggelivel, svédasztalos vacsorával, élőzene  

ünnepi ízekkel, teadélután aprósüteménnyel; korlátlan szauna-, gőzkabin-, 
pezsgőfürdő-, sókamra-, infrakabin-, konditerem-használat.

30 000 Ft/fő

A Hajnal Hotelben 2010-ben sem áll meg az élet!  
Ezúton ajánljuk év eleji programjainkat:

Pihenés és gyógyulás (5 nap/4 éj)
Vasárnapi vagy hétfői kezdéssel, érvényes április 30-ig.  

Szállás svédasztalos reggelivel, menü jellegű vacsorával, wellness részleg  
használattal, 1 jádeköves masszázságy kezelés,  

1 30 perces gyógymasszázs, 1 mágnesterápia kezelés, 1 sonoterápia kezelés,  
1 alakformáló masszázs (20 perc)
27 800 Ft/fő

MEZŐKÖVESDZSóRy-füRDŐ

Nőnapi hétvége (március 5–7., 3 nap/2 éj)
Nőnapi üdvözlőital, virágcsokor; svédasztalos reggeli, gyertyafényes pezsgős 

vacsora; fél óra gyógymasszázs (hölgyek számára csokoládés masszázs); 
finnszauna, infra-aroma-fény szauna, gőzkabin, pezsgőfürdő, sókamra; 12 perc 

szolárium, vagy férfiak számára 45 perces jádeköves masszázságy kezelés.
21 900 Ft/fő

Tavasszal is célszerű  
ellenőrizni a vízóraaknát!



IX. Váci Tavaszi Fesztivál
Noha az idén szokatlanul hosz-

szúra nyúlt a tél, reménykedünk, 
hogy előbb-utóbb csak beköszönt 
a tavasz, új lendületet, frisses-
séget hozva. Erre utal „kulturá-
lis előrejelzésünk” is, hiszen alig 
három hét, és újra kezdetét ve-
szi Vác város egyik legrangosabb 
programsorozata, a Váci Tavaszi 
Fesztivál, mely ezúttal is a Buda-
pesti Tavaszi Fesztivállal egyide-
jűleg kerül megrendezésre. 

A váci fesztivál ugyanakkor 
nem csupán időben esik egy-
be a fővárosi rendezvénnyel, de 
szellemiségében, tematikájában 
is közelít hozzá, miközben a fő 

hangsúlyt természetesen a he-
lyi hagyományok megőrzésére 
helyezi. A 2010. évi fesztivál – 
mind Budapesten, mind Vácott - 
a Chopin-emlékév és a romantika 
jegyében zajlik. 2010. Fryderyk 
Chopin, a világhírű lengyel zene-
szerző születésének 200. évfor-
dulója, de ugyanebben az eszten-
dőben, 1810-ben született a ma-
gyar zeneművészet egyik óriása, 
Erkel Ferenc is. E két, jeles ese-
mény okán a zenei programok ta-

lán még a szokottnál is erőtelje-
sebb hangsúlyt kapnak – tudtuk 
meg Iványi Károlynétól, a fesz-
tivál-rendező Madách Imre Mű-
velődési Központ igazgatójá-
tól, a február 8-i sajtótájékozta-
tón. A Kossuth-és Liszt Ferenc–
díjas zongoraművész, Bogányi 
Gergely, valamint a Váci Szim-
fonikus Zenekar Nyitógála Kon-
certjén Chopin és Erkel művek 
csendülnek fel, március 19-én. 
A további zenei kínálatban - mű-
fajilag és formailag egyaránt - 
sokszínű koncertekkel találkoz-
hatunk: a magyar népzene - vi-
lágzene sajátos hangját képviselő 

Csík zenekartól és „A harmonika 
szerelmeseit” megszólító, köny-
nyed dallamoktól kezdve a mu-
sicalig. Az idén a zene társművé-
szete, a tánc is kitüntetett helyen 
szerepel. Kármán József Fanni 
hagyományai c. darabját a Váczi 
Néptáncegyüttes viszi színre egy 
különleges táncköltemény for-
májában, de érdekesnek ígérke-
zik a világos és sötét harcát meg-
jelenítő, Botafogo Táncegyüttes 
Sakk c. táncjátéka is. Szintén bő-

séges a színházi repertoár, mely-
ben – többek közt - olyan darabok 
szerepelnek, mint a Dés László-
Geszti Péter-Békés Pál nevé-
vel fémjelzett Dzsungel köny-
ve, Moliére Képzelt betege vagy 
akár Eszenyi Enikő önálló estje. 
A képzőművészet ezúttal – egye-
bek közt – Ásztai Csaba festőmű-
vész tárlatának, valamint a „Kis-
térségi tavasz” c. csoportos kiál-
lításának formájában jelenik meg 
a fesztiválon.

A nehéz gazdasági helyzet 
– mondta Iványi Károlyné – a 
fesztivál színvonalát szerencsé-
re nem csorbította, és jegyárak 

emelésére sem volt szükség. 
Mindez elsődlegesen a fenntar-
tó városi önkormányzatnak kö-
szönhető, mely a kellő forrást az 
idén is biztosította, továbbá kö-
szönet illeti a két fő támogatót, 
a Duna-Dráva Cement Kft-t és a 
Budapesti Fesztivál Kht-t.

A programokról bővebb tájé-
koztató a Madách Imre Művelő-
dési Központ honlapján: a www.
mimk.vac.hu-n.

Maczkay Zsaklin             

No és annak a bizalomnak is 
köszönhető, melyről Dr. Szabó 
László, a DDC Kft. váci gyárá-
nak új igazgatója beszélt a saj-
tótájékoztatón. Dr. Szabó Lász-
ló méltatta az európai hírű cég 
és Madách Imre Művelődési 
Központ immár hagyományos 
együttműködését. Mint mondta: 
Értéknek tartjuk a hagyomány-
teremtést és annak megőrzését. 
Napjaink értékzavaros, válságos 
időszakában különösen nagy je-
lentősége van a bizalomra épülő 
együttműködésnek. A DDC Kft. 
és a Madách Imre Művelődési 
Központ között fennálló együtt-
működés az értékek ápolására és 
a bizalomra épül, mely a fenn-
tartható fejlődés zálogának is te-
kinthető - fogalmazott az igaz-
gató.

S ez mennyire így van, hiszen 
a Duna-Dráva Cement Kft., a 
környezetéért felelősséget érző 
vállalatként – az elmúlt évek so-
rán – a helyi kezdeményezések 
támogatásával is igyekszik erő-
síteni kapcsolatát a környezeté-
ben élőkkel. A kultúra területén 
a DDC Kft. évek óta támogatja a 
Madách Imre Művelődési Köz-
pont rendezvényeit: az együtt-
működésnek köszönhetően, a 
Váci Világi Vigalom részeként, 
2008-ban a DDC Reneszánsz 
Udvar, majd 2009-ben a DDC 
Művészeti Udvar létrehozásá-
val több programnak adott hely-
színt. Legutóbb, 2009 decembe-

rében, a beremendi cementgyár 
fejlesztéséről szóló fotókiállítást 
szervezett.

A váci gyár több mint négy év-
tizede működik a városban, és 
azon kevés gazdasági szereplő 
közé tartozik, amely – a nehéz-
ségek ellenére – hosszú távon is 

megbízható munkaadónak, gaz-
dasági szereplőnek és adófize-
tőnek tekinthető. Mindig is fel-
adatának tartotta, hogy környe-
zetével és a környezetében élő 
emberekkel szorosabbá váljon 
a kapcsolat. Támogatáspolitiká-
ja is a vállalat értékrendjén alap-
szik, amelynek középpontjá-
ban a fenntartható fejlődés elve 
áll. A fenntarthatóságra törek-
vő és felelős szemléletmód bizo-
nyítéka, hogy a társaság több ki-

emelt városi cél megvalósításá-
hoz is hozzájárult. Fennállásá-
nak 40. évfordulóján, 2003-ban - 
egy 52 millió forintos szponzori 
csomag keretében – 16 millió fo-
rinttal támogatta például, a bel-
városi Postapark rendezését. 

A DDC Kft. létrehozta a Du-
na-Dráva Ifjúsági Innováci-
ós Alapítványt, amely ösztöndíj 
formájában – pályázat alapján -, 
évente három millió forintot jut-
tat a Vácott működő általános és 
zeneiskolák valamint középisko-
lák nappali tagozatos tehetséges 
diákjainak. Hasonló hagyomá-
nya van a DDC Sportgálának is. 
A szintén évente meghirdetett, 3 
millió forint összdíjazású sport-
verseny nyereményeit sportesz-
közök vásárlására fordíthatják 
az iskolák. 

A DDC volt a szponzora a 
Gyadai réti faültetésnek – amely-
ben 2007-ben 150 váci diák vett 
részt -, ugyancsak a társaság tá-
mogatásával létesült gyalogos 
függőhíd a Gyadai Tanösvényen. 
Anyagiakkal segítette a váci ce-
mentgyár a Mozgáskorlátozot-
tak Közép-magyarországi Egye-
sülete központjául szolgáló épü-
lettömb renoválását is, mivel a 
cég filozófiája a fenntartható fej-
lődés támogatása, és a közösség 
akkor tekinthető valóban fenn-
tarthatónak, ha a fenntartható-
ság minden ember számára biz-
tosított.

V. I.

A polgármester köszöntőjében 
elmondta: Vác nemcsak gazda-
sági központ 18 ezer munkahely-
lyel, hanem iskolaváros is, ahol 
oktatási időben közel tízezer 
diák tartózkodik. Éppen ezért 

a nagy számok törvénye szerint 
előbb vagy utóbb sajnos szük-
ség lesz a készülék használatá-
ra. A városban működő vállal-
kozások egy része számára már 
természetes a társadalmi felelős-
ségvállalás, mely hasonló akciók 
keretein belül valósul meg. 

Dr. Jakab Zoltán, váci Já vorsz-
ky Ödön Kórház baleseti sebész 
főorvosa beszámolt arról, hogy 

Vácon mindössze három készü-
lék van, ami igen kevés. Ezért 
felhívással fordult azokhoz a 
vállalatokhoz és vállalkozások-
hoz, melyeknek anyagi lehető-
ségei megengedik, hogy további 

életmentő készülékek vásárlásá-
val segítsék a városban élők, dol-
gozók és tanulók biztonságát.

Varga Patrícia, a Henkel Ma-
gyarország Kft. kommunikációs 
igazgatója elmondta: 2008-ban, 
Kolonics György halála után fo-
galmazódott meg a cég vezető-
iben a gondolat, hogy ilyen fél-
automata defibrillátorokkal lás-
sák el a magyarországi gyára-

ikat, és azokat a településeket, 
ahol működnek. A váci ragasz-
tógyár mellett az ifjúságvédel-
mi védőnői szolgálat javaslatára 
ajánlották fel a készüléket a bel-
városban található intézmény-
nek. Varga Patrícia arra is ígére-
tet tett, hogy figyelemmel köve-
tik a biztonságos működtetéshez 
szükséges műszaki ellenőrzése-
ket és megszervezik a dolgozók 
oktatását is.

Dr. Ősi János az intézmény 
igazgatója örömmel fogadta, hogy 
az intézmény kapta a készüléket, 
hiszen az iskolában és a kollégi-
umban egyszerre 700 diák és kö-
zel 100 dolgozó tartózkodik. 

Ezen kívül a közelben több 
nagy intézmény is van: a főis-
kola, a bíróság, a zeneművészeti 
szakközépiskola, és a könyvtár, 
de szükség szerint a járókelők se-
gítségére is siethetnek. Mint azt 
az igazgató elmondta, a legna-
gyobb ajándék, amit a készülék-
kel kaptak, az a biztonság érzé-
se. A defibrillátort a kollégium-
ban fogják elhelyezni és figyel-
nek arra, hogy mindig legyen az 
épületben olyan tanár vagy ne-
velő, aki megkapta a használatá-
hoz szükséges oktatást. 

Selymes Nóra

Egy készülék, ami akkor jó, 
ha nem kell

Életmentő készüléket, egy félautomata defibrillátort ajándékozott a Henkel Magyarország Kft. az I. 
Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium számára. A sajtótájékoztatóval 
egybekötött házi ünnepségen a város nevében dr. Bóth János polgármester, az intézmény nevében dr. 
Ősi János igazgató köszönte meg az ajándékot.

17 programmal a Chopin emlékév jegyében A Duna-Dráva Cement Kft. 
szponzornak is kiváló

A Víz Világnapja alkalmából 
a DMRV Zrt. irodalmi és kép-
zőművészeti alkotópályázatot 
hirdet óvodások, általános isko-
lák alsó és felső tagozatos diák-
jai részére.

A benyújtandó alkotások té-
mája: „Víz, ami elválaszt és ösz-
szeköt”. 

1. A képzőművészeti alkotá-
sok technikája és műfaja szaba-
don választható (rajz, festmény), 
mérete maximum 50x70 cm, 
óvodásoktól, és az általános is-
kolák alsó-felső tagozatos diák-
jaitól várjuk.

2. Az irodalmi alkotásokat mű-
faji kötöttség nélkül (mese, elbe-
szélés, vers, stb.), maximum 5 
gépelt oldal terjedelemben csak 
a felső tagozatos diákoktól vár-
juk.

PáLyáZATI  
TuDNIVALóK:

Pályázati kategóriák:
– óvodások

– általános iskola alsó tagozat 
(1-4. osztály)

– általános iskola felső tagozat 
(5-8. osztály)

Minden pályázó csak egy kép-
zőművészeti alkotással, vagy 
egy irodalmi alkotással pályáz-
hat.

Művészeti áganként minden 
kategóriában 1-3. díjak kerülnek 
kiosztásra.

A pályázat kétfordulós. Kér-
jük, hogy az intézményen be-
lül előzsűrizett, és a legjobbnak 
ítélt három pályamunkát legye-
nek szívesek megküldeni. Csak 
az így beérkezett pályamunkák 
vehetnek részt a döntőben. 

A díjazott pályamunkákat rajz, 
festmény kategóriában a DMRV 
Zrt .

2011. évi fogyasztói falinaptá-
rán közzé teszi.

A díjazott irodalmi alkotáso-
kat a társaság lapjában megje-
lenteti.

A pályázatok beérkezési ha-
tárideje: 2010. március 10.

A pályamunkák beküldése-
kor szíveskedjenek feltüntetni az 
alábbi adatokat:

– a pályázó neve,
– a pályázó életkora, iskolai 

osztálya, a képviselt iskola pon-
tos neve, címe,

– a pályázó elérhetőségei: pos-
tacím, telefon, e-mail.

A pályamunkákat postán, 
vagy elektronikusan a DMRV 
Zrt. Titkársági Osztályára kér-
jük megküldeni.

Postai cím: 
DMRV Zrt. 
2600 Vác, Kodály Zoltán u. 2.
e-mail: tko@dmrvzrt.hu

Az alkotópályázat 
médiatámogatói:
Váci Napló, Dunakanyar Régió, 
ES TV, Dunakanyar.hu, Du na-
ka nyarregio.hu

Felhívás
„Víz, ami elválaszt és összeköt”.

DU
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dunakeszin
a tóvárosban

négylakásos társasház

tel.: +36-30-9467-702

építésére alkalmas
építési
telkek eladók

VÁLLALKOZÁSOKRA, 
KFT-RE, BT-RE  

vonatkozó 
 MUNKAVÉDELMI 
feladatok teljes körű  

felülvizsgálatát,  
elvégzését vállalom.

6 XII. évfolyam 4. számDunakanyar Régió

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.huDunakanyar Régió

óriási érdeklődés kíséri az idei Váci Tavaszi Fesztivál programjait

Dr. Szabó László: Értékre és biza-
lomra épül az együttműködésünk

A Váci Tavaszi Fesztivál jelentős szerepet tölt a város gazdag kulturális életében – mondta Dr. Bóth Já-
nos polgármester az idei programokat bemutató sajtótájékoztatón. Külön elismeréssel szólt a fesztivál 
magas színvonaláról, melyet a város nehezebb gazdasági időszakában is támogatásra méltónak tart a 
képviselő-testület. Vác, mint fesztiválváros nem engedhet a már megszokott és elvárt magas nívóból – 
húzta alá Dr. Bóth János, aki arra kérdésre: Hogyan tudják biztosítani a támogatást? – némi mosollyal 
a bajusza alatt így válaszolt: – Ez is művészet!

+36-30-982-7232

Dr. Bóth János és dr. Ősi János nagyra értékeli a Henkel ajándékát



Ugyanitt várja Önt

h & k ingatlaniroda
Tel.: +36-70-324-0105  • +36-20-942-6179

www.origoingatlan.hu/hkingatlan • harcsa.j@gmail.com

AUTÓALKATRÉSZ
                      KERESKEDÉS

Minden, ami az autómhoz kell!

• Kenőanyagok
(Mobil, Castrol, Fina, Repsol, 

. szűrők (alco, techncar)
. Fékbetétek (Mintex, textar)

. gyertyák (ngK, beru)

• vezérműszíjak, görgők (Q, lemfölder, skF)
• Motor- és karosszéria alkatrészek

Dunakeszi, Szent István u. 9. 
Nyitva: H-P.: 8-17, Szo.: 8-12 óráig

Telefon: (06-27) 344-175

barkacsbolt

Faáru, léc, szúnyogháló, szög, csavar, zár, pánt, vasalat. 
szerszám, szerszámnyél, élfólia, bútorfogantyú.

Ezen kívül: festékárú, hígító, ragasztó, gipsz…

Nyitva tartás: H-P.: 8-17-ig, Szo.: 8-13-ig.
Szeretettel várjuk üzletünkben!

verőCe, árpád út 49., tel.: 06-27-350-087

A Börzsöny Természet és Környezetvédelmi 
Közhasznú Alapítvány a Dunakanyar és a 
Börzsöny természetvédelmi szervezete.

CéljAinK:
 Környezettakarítási akciók 
  Sérült madarak mentése, 

gyógyítása
  Természetvédelmi gyermektáborok  

a Börzsönyben
 Madárodú telepek fenntartása 
 Természeti értékeink védelme 

Kérjük támogassa adójának 1%-ával!

Adószám: 18702862-1-13 
További információ: www.borzsony.org

Ezúton is köszönetet mondunk az 
egyesületünk javára 2009. évben 
felajánlott összegekért, melyek 

nagyban javították a tömegsport 
rendezvényeink minőségi színvonalát.

Az Önök segítségével hozzájárultunk 
sok fiatal sportolási lehetőségéhez.

Az egyesület tagjai és vezetői nevében 
köszönet támogatóinknak!

 
Rio Marinex

Közhasznú Egyesület

TisZTElT TáMogATóiNK!

programajánlója
magyar jazz Ünnepe

2010. március 5-én, 19 órakor
Balázs Elemér Group Balázs Elemér - dobok, Balázs József - zongora, Soós 
Márton - nagybőgő, Lamm Dávid - gitár, Czibere József - ütőhangszerek, 
Winand Gábor - ének, Hajdu Klára - ének A belépőjegy ára: 800 Ft

2010. március 11-én, 19 órakor
Bijou Hártó Szilvia – ének, Asztalos Zoltán – dob, Menyhárt Leo – gitár, 
Koroknay András – basszusgitár A belépőjegy ára: 800 Ft

2010. március 12-én, 19 órakor
Cornelio Tutu Band Cornelio Tutu - gitár, Oláh Zoltán - billentyűk, Oláh Péter - 
basszusgitár, Csomos Ferenc – dobok, Tisza Bea- ének
A belépőjegy ára 800 Ft. A három előadásra érvényes bérlet ára: 1800 Ft 
A Magyar Jazz Szövetség támogatásával.

váci tavaszi fesztivál
2010. március 20-án, szombaton 18 órakor

„Fanni hagyományai” tánc - játék a magyar romantika jegyében
a Váczi Néptáncegyüttes műsora. Művészeti vezető: Czinóber Klára, Gellér 
Orsolya, Karánsebessy Balázs. A belépőjegy ára elővételben: 800 Ft,  
az előadás napján: 1100 Ft

2010. március 22-én, hétfőn 18 órakor
„Tiszta fehér oltár”. Siliga Miklós váci származású zeneszerző szerzői estje
Az esten közreműködnek: Szentendrei Klára, Bokor János, Kovács Erzsi,  
Poór Péter, Nyertes Zsuzsa. A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft,  
az előadás napján: 1500 Ft

2010. március 23-án, kedden 19 órakor
S-A-K-K. Táncjáték két részben a Botafogo Táncegyüttes előadásában
Koreográfus – rendező: Dalotti Tibor. A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft,  
az előadás napján: 2000 Ft

2010. március 25-én, csütörtökön 19 órakor
A Színházi Világnap alkalmából. Moliére: Képzelt beteg. Komédia két részben 
a Forrás Színházi Műhely előadásában. Dörner György Szőcs Erika, Molnár 
Anikó, Pintér Gábor, Ács Tamás, Horváth László, Papp Attila, Lukács József 
Horváth Zsuzsa. Rendező - Katona Imre
A belépőjegy ára elővételben: 1900 Ft, az előadás napján: 2200 Ft

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

a váci madách imre művelődési Központ

Madách Imre Művelődési Központ, 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27)316-411, (27) 518-200,, Jegypénztár:(27) 518-206

informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu
Médiatámogatóink: Dunakanyar Régió, Duna-Part Programajánló, 

Elektro Szignál Tv, Pelikán Rádió 93.6,  Szuperinfó, Váci Hírnök, Váci 
Napló, www.dunakanyar.hu, www.vac.hu, www.vaconline.hu 

Több mint száz résztvevővel 
vette kezdetét az idei év első baj-
noki futama, ahol a fiú és leány 
kategóriában is indulhattak a 
versenyzők. 

A szkander klubok igazi év-
nyitó csemegének tartják ezeket 

a versenyeket, hiszen a téli fel-
készülési időszak első komoly 
megmérettetése ez a bajnoki ta-
lálkozó. A verseny első köré-
ben csoportokat alkotnak a rész-
vevők, melyben mindenki min-
denkivel megmérkőzik. A leg-
jobb továbbjutók aztán egyenes 
– kieséses rendszerben döntik el, 
hogy kié lehet a bajnoki arany-
érem. Gödön külföldi klubok is 
harcoltak az elsőségért, verseny-
zőik a fiú és leány kategóriákban 
is elindultak.

 A szép számú nézősereg lel-
kes biztatása, a szlovákiai ver-
senyzők tiszteletre méltó ered-
ményei és a hazai versenyzők ér-
mei, méltó rangot adtak ennek a 
még kevésbé ismert erő sport-
nak.

Kép és szöveg: BCSI

Nemzetközi ifjúsági 
szkander bajnokság Gödön

Tisztelt 
Választópolgárok!

Köszönöm mindazok ajánlószelvé-
nyét, akik megtiszteltek bizalmuk-
kal és támogatásukkal. Sokakhoz 
eljutottunk, de vannak még, akik-
hez nem sikerült. Ezért szeretnénk 
felajánlani azt a lehetőséget, hogy 
ajánlószelvényüket a Fidesz duna-
keszi irodájában is leadhatják (a 
lakótelepi posta mellett) munkanap-
okon délután 3 és 6 óra, míg hétvégén 9 és délután 2 óra 
között, vagy hívják a +36-20/941-7987-es számot. 

 
              Tisztelettel:

Dióssi Csaba
Országgyűlési képviselő-jelölt

Pest megye 3. sz. választókerület

2010. február 24. 7Dunakanyar Régió

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

Támogatott OKJ-s 
képzések

   kéz-, lábápoló, 
műkörömépítő

  fodrász
  kozmetikus 
  masszőr

+36-70/533-6379
www.fodraszoktatas.hu

Vácon 2 szobás egyedi 
fűtésű, felújított lakás kiadó.

Tel.: +36-20-9-520-602

Nyilvános beszélgetés
Kósa Lajos

debreceni polgármesterrel,
a Fidesz alelnökével

Téma:
ITT AZ IDő

Magyarország változás előtt
Helyszín:

Dunakeszi
Radnóti Miklós Gimnázium

Időpont:
2010. március 12. 18 óra

Házigazda:
Dióssi Csaba

országgyűlési képviselőjelölt

dunakeszi@fidesz.hu, www.dunakeszi.fidesz.hu ● Fidesz dunakeszi csoportja



Világbajnokságot rendez Vác
Mezei futók a liget fái között

Miután sikeres pályázat útján 
elnyerte a rendezés jogát, a Ma-
gyar Parasport Szövetség Vác 
városa, illetve a Váci Remény-
ség SE közreműködésével a Du-
nakanyar szívében, a váci liget-
ben bonyolítja le az 5. INAS-
FID Mezei futó világbajnoksá-
got. A verseny az értelmileg sé-
rült és a tanulásban akadályozott 
atléták mezei futásban eddigi 

legnagyobb seregszemléje lesz: 
a világ minden tájáról több mint 
félszáz indulóval számolnak a 
szervezők. 

Március első hétvégéjén, pénte-
ken edzés és városnézés szerepel 
a programban, hogy aztán más-
nap a rövidtávú versenyek követ-
kezzenek egyéniben és csapatban 
mindkét nem számára. Délután 
a fővárosba látogatnak a vendé-
gek. Vasárnap a hosszútávú meg-
mérettetés következik és ekkor 
kerül sorra az országos bajnok-
ságbeli versenyre is. Az ünne-
pélyes eredményhirdetés hely-
színe a Vác Városi Stadion lesz, 
ahol egyébként a start és a cél is 
található majd. A több kilométe-
res versenyútvonal a ligetben ka-
nyarog majd, ahol szalagkorláttal 
jelölik ki a szakaszokat. 

Nemzeti csapatunk erősségei 
a váciak lesznek. A hölgyeknél 
a tavaly a portugáliai kontinens-
viadalon remeklő és két aranyér-
met szerző kvartett tagja lesz is-
mét Keresztesi Erika, a tartalék 
pedig Molnár Klaudia. A férfi 

csapatban helyet kap Fonódi Gá-
bor, akinek aktív sportolói pálya-
futásában ez lesz a befejező ver-
senye. A három futó a Váci Re-
ménység SE sportolója, edzőjük 
az a Szikora Gyula, aki Tóth Kor-
nél sportintézményi igazgatóval 
együtt sokat fáradozik, hogy vá-
rosunk igazán nagyszerű sport-
eseménnyel örvendeztesse meg a 
résztvevőket és az érdeklődőket.

„Jól halad mind az előkészítő 
munka, mind versenyzőink fel-
készülése” – mondta lapunknak 
Szikora Gyula. „A jobb ered-
ményt a nőktől várom, ők akár 
egy nagyon fényes érmet is sze-
rezhetnek. A férfiak mezőnye 
roppant erős lesz. Bízom a mi-
einkben, hogy csapatként és az  
egyéni  összevetésben is nagyon 
jól teljesítenek. Ehhez kérnénk 
Vác és környéke sportbarátai-
nak segítségét. Jöjjenek ki már-
cius 6-án és 7-én délelőtt a Liget-
be és buzdítsák a magyar induló-
kat a minél jobb eredmény eléré-
se érdekében.”

Kereszturi Gyula

Akikért szurkolhatunk a váci  
világbajnokságon: Szikora Gyula 
edző és tanítványai (jobbról balra)  

– Keresztesi Erika, Molnár Klaudia 
és Fonódi Gábor

Budapest nyüzsgő forgatagától távol, csen-
des, jó levegőjű, nyugodt környezetben el-
adók új építésű, igényes, kiváló elosztá-
sú lakások. A Dunától alig néhány méterre, 
festői környezetben, a Megyeri híd közelsé-
gében, az Auchan szomszédságában, kiváló 
közlekedési lehetőségekkel több épületből álló háromszintes házak épülnek, melyek csalá-
dias hangulatot és életformát teremtenek.

Festői környezet, minőségi
kivitelezés, kiváló közlekedés

Szenzációs, 
300 ezer Ft/m2 
akcióS áron
vásárolhatja meg  
álmai otthonát 

a napliget lakóparkban!

A 16 000 nm-nyi parkosított varázslatos területen mindegyik korosz-
tály megtalálja a neki megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. A játszó-
tértől  a sportlétesítményen keresztül megtalálhatóak a kikapcsoló-
dást segítő adottságok. A lakásokhoz színvonalas felszíni parkoló  és 
mélygarázs is létesül.

A lakópark minőségi anyagokból épül, 30-as N+F Porotherm téglából, és 7 cm-es szigete-
léssel. Kiváló, 6 légkamrás nyílászárók kerülnek beépítésre. A ház fűtése energiatakarékos 
tömbfűtés, egyedi mérőórákkal és vízórával.

A 2010 tavaszán átadásra kerülő lakásokat 2010. április 30-ig 
szenzációs akciós áron: 300 ezer Ft/m2-es áron vásárolhatja meg.

ÉrdeklődÉs: Kovács Krisztián, tel.: +36-70-944-6991
E-mail: napliget@amtelmail.hu • www.napliget.hu

Amikor 1959-ben először lement Fuferenda Já-
nos a dunakeszi birkózóterembe, még talán ő sem 
sejtette, hogy ezzel egy életre szóló szerelem vette 
kezdetét. Újpestre igazolva a tokiói olimpiára ké-
szülő Polyák Imre őt választotta edzéspartnerül, 
ennek köszönhetően nagyon sok fogást ellesett a 
későbbi olimpiai bajnoktól. Mikor befejezte a ver-
senyzést, edzőként adta át tudását a fiataloknak.

„A BVSC-ben lettem edző, és az ottani tanítvá-
nyaimból öten is világversenyen képviselték Ma-
gyarországot” – idézte fel Fuferenda.

Majd messze került imádott sportágától, hisz 25 
éven keresztül nem foglalkozott birkózással, egé-
szen addig, amíg Vácon visszahívták a sportisko-
la birkózópalántái mellé. Újra elkezdett versenyek-

re járni, és egy pásztói Mátra Kupán felfigyelt egy 
kis, 22 kilós gyermekre. Asztalos Gáborra. Mecs-
csei alatt odaállt a szőnyeg szélére, és tanácsokkal 
látta el az ügyes gyermeket. Gábor döntős, majd 
életében először aranyérmes lett.

„Sosem felejtem el, amikor az eredményhirde-
tést követően odaült mellém, és csillogó szemek-
kel azt kérdezte, van-e unokám. Mikor elárultam, 
hogy nincs, azt kérte fogadjam unokámnak, hisz az 
ő nagypapája meghalt” – árulta el egy nagy kezdet 
első lépéseit a ma már nyugdíjas férfi.

Elkezdték a közös munkát, számtalan fogást 
megtanított Gábornak. „Valamennyi fogásnak ne-
vet adtam, és úgy kiabáltam be a taktikát, hogy csi-
náld meg a Polyákot” – tudtuk meg a titkot.

Számos verseny megnyerését követően Gábor 
szüleinek tönkrement a vállalkozásuk, és Új-Zé-
landra költöztek. A fiú ott is folytatta a birkózást, 
és amikor megnyerte a területi bajnokságot, a sor-
suk sínre került. Amikor bejutott az országos baj-
nokságra, kiderült, a család megkapja az állampol-
gárságot, ha első lesz.

„Számítógépen és SMS-ben tartottuk a kapcso-
latot, és a nagy versenyen is így adtam neki tak-
tikai utasításokat. Amikor megnyerte a bajnoksá-
got, csak ennyit írt: Győztem, köszönöm!” – me-
sélte Fuferenda, aki 2007-ben még megnyerte fél-
nehézsúlyban a magyar bajnokságot a veteránok 
között, és a világbajnokságon is bejutott a legjobb 
nyolc közé.

Manapság sem szakadt el örök szerelmétől, és 
heti egy alkalommal tanítgatja a gyermekeket, hát-
ha újabb kincset talál közöttük.

- molnár -

Fuferenda János SMS-ben adott nyerő taktikai utasítást
Új-Zélandon versenyző tanítványának

Akit a birkózás füstje 
megcsapott

Női vízipóló Vácott

Örök szerelem márpedig létezik. A Dunakesziről származó, jelenleg Vácon élő Fuferenda János még 
gyermekkorában szeretett bele a birkózásba, és ez az érzés még mindig kiolthatatlanul lobog az immár 
nyugdíjas férfiben. Sőt, a technika segítségével Új-Zéland bajnokát faragta legkedvesebb tanítványá-
ból, Asztalos Gáborból.

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.huDunakanyar Régió
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2010. március 7-én újabb vízilabda esemény helyszínéül szolgál a Váci Sportuszoda. 
Az országos ifjúsági bajnokság fordulója kapcsán a váci női csapat többek  

között a Debrecennel, Kecskeméttel, és a Bánkiak csapatával méri össze erejét. 
A pontos időbeosztást az alábbiakban közöljük:
10:00  Kecskeméti Sportiskola - Debreceni SB SE
11:00 Bánki Vízisport Egyesület – Váci Vízilabda SE
12:00 Kecskeméti Sportiskola – Villanófókák Kecskeméti Vízilabda  Club
13:00 Váci Vízilabda SE – Debreceni SB SE
14:00 Villanófókák Kecskeméti Vízilabda Club – Bánki Vízisport Egyesület
Az eseményre minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a Váci Sportuszoda!
A belépés díjtalan. Váltócipő használata szükséges!


