
Pető Tibor a váci  
Fidesz új elnöke

Duna-Ipoly 
folyók elsüllyedt 

múltja

Elhunyt 
Lehotka Gábor

Kátyú – az autósok téli réme

Fél áron tankolhat
Az elmúlt időszakban többször is emel-
kedett a benzin ára, részben a világpiaci 
áremelkedés hatására, részben az üzem-
anyagokat terhelő jövedéki adó emelkedé-
se miatt. Szakértők szerint az elkövetkező 
időszakban nem is várható benzinár csök-
kenés. 

(Írásunk a 8. oldalon)

Pető Tibort, az egy-
kori kiváló sportolót, 
a kétszeres világbaj-
nok evezőst válasz-
totta egyhangú sza-
vazással elnökké a Fi-
desz újjáalakult váci 
csoportja – jelentet-
ték be december 29-
én a párt Erzsébet ut-
cai irodájában tartott 
sajtótájékoztatón.  

Folyóink, tavaink megszokott elemei környe-
zetünknek. Vasutak és közutak kiépülése előt-
ti időkben a gazdaság, a kommunikáció, a társa-
dalom,  vagyis az emberi történelem meghatáro-
zó tényezői voltak. 

Keveset tudunk mégis azokról a régi hajókról, ki-
kötőkről, hidakról, folyókról, amelyek nélkül nem lé-
tezett a Duna-medence a vízszabályozás (újkorunk) 
előtti világa. Ipolyból előkerült hajólelet is segíthet 
közelebb kerülni múltunk elsüllyedt világához.

(Folytatás a 6. oldalon)

Hetvenegy éves korában, hosszan tartó betegség után, a váci Já-
vorszky Ödön Kórházban elhunyt Lehotka Gábor Liszt-díjas or-
gonaművész, zeneszerző, orgonaszakértő, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem nyugalmazott tanszékvezetője, egyetemi tanára. 

fo
tó

: k
es

zi
pr

es
s

Vác magáénak érezte a város szülöttét, és ő is vallotta, pályája itt 
indult, Pikéthy Tibornak, a hetvenes évek elején elhunyt zeneszer-
zőnek, a váci székesegyház egykori zeneigazgatójának köszönhető-
en. Pikéthy után aztán olyan tanárai voltak, mint Szervánszky End-
re, Bárdos Lajos, Járdányi Pál, akik példaképei voltak pedagógiai 
munkájában is. 

(Folytatás a 6. oldalon)

(Írásunk a 3. oldalon)

(Tudósítás a 2. oldalon)

Főleg a kanyargós úton kell figyelniük az autósoknak, ha mindkét irányból kerülgetik a gödröket
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A világbajnok Pető Tibort  
választották az újjáalakult  

váci Fidesz elnökének

A szeretet és az  
összefogás ajándéka

Mint közismert, a Fidesz Or-
szágos Választmányának elnök-
sége október 5-i hatállyal meg-
szüntette a váci alapszervezetet 
a csoport kettészakadása, az ál-

landósult belső nézeteltérések 
miatt. Az újjáalakulási folya-
mat végére december 22-én ke-
rült pont, amikor több mint két 
hónapos előkészítő munka után 

- a Fidesz Országos Választmány 
Elnökségének határozata alap-
ján - Pest megye 2. számú vá-
lasztókerülete elnökének, Bábiné 
Szottfried Gabriella javaslatát fi-
gyelembe véve ismét megala-
kult a legnagyobb ellenzéki párt 
váci csoportja. A 36 fővel újjáa-
lakult szervezet egyhangú szava-
zással Pető Tibort választotta el-
nöknek, miként ugyancsak a tel-
jes tagság támogatását elnyerte 
a két új alelnök, Dobai Tamás és 
dr. Schmuczer Istvánné is. Nem 
választották a tagok közé a váci 
önkormányzat Fidesz-KDNP 
Jobboldali Összefogás Frakció-
jának egyetlen képviselőjét sem. 
Bábiné Szottfried Gabriella el-
mondta, erről a Fidesz Országos 
Választmány Elnöksége döntött, 
és a váci alapszervezet újjászer-
vezésekor ők ennek a határozat-
nak tettek eleget.

Megható pillanatoknak lehet-
tek részesei a helyi média képvi-
selői, akiknek jelenlétében egy új 
kerekesszéket ajándékozott egy 
mozgásában korlátozott ifjú váci 
hölgynek két szocialista politi-
kus. Kálmán Krisztina egy ko-
rábbi súlyos balesetben szenve-
dett maradandó sérülést. Az el-
múlt évek során elhasználódott 
kerekesszék cseréje korábban 
vált indokolttá, mint ahogy letelt 
volna az öt éves „kihordási” cik-
lus, amikor Krisztina egészségi 
állapota miatt alanyi jogon meg-
kapná az új eszközt a Társadalom 
Biztosító támogatásával. 

Dalkó Istvánné – az ifjú váci 
hölgy Leányfalun élő nagymamá-
ja – régi ismerősétől, Szabó Imre 
környezetvédelmi és vízügyi mi-
nisztertől, a Magyar Szocialis-
ta Párt Pest megyei elnökétől kért 
segítséget az új eszköz beszerzé-
séhez, melynek költsége azonban 
meghaladta volna a család anya-
gi lehetőségeit. A szocialista poli-
tikus Leányfalun élő lakótársának 
megígérte, hogy igyekszik megol-
dást találna Krisztina nem min-
dennapos gondjainak enyhítésére. 

Mint az a rendkívül nagy tapin-
tattal előkészített ünnepségen is-
mertté vált – a Vácott élő Kálmán 
Krisztinát – Dr. Jakab Zoltán se-
bész orvos ismeri, korábban mű-
tötte. Így mi sem volt természete-
sebb - amikor Szabó Imre megke-
reste Dr. Jakab Zoltánt, az MSZP 

Pest megye 2. számú választóke-
rület elnökét, országgyűlési kép-
viselő-jelöltjét, önkormányzati 
kép viselőt - azonnal az ifjú hölgy 
segítségére sietett.  

A két kormánypárti politikus 
aktív közbenjárásának köszön-
hetően a gyártó cég önköltséges 
áron biztosította a kerekesszéket 
Krisztinának, melyet január 6-án 
vehetett át nagymamájától és a 
két politikustól.   

Szabó Imre elmondta: „Kedves 
lakótársam kért segítséget tőlem, 
mert nagymamaként ő is segíte-
ni akart. Emberileg is, és a mun-
kám révén is kötelességemnek 
érzem - a doktor úrhoz hason-
lóan - ha van lehetőségünk, ak-

kor segítsünk a rászoruló embe-
reken. Máskor is előfordult már, 
hogy egy kis odafigyeléssel so-
kat tudtunk segíteni embertársa-
ink életminőségének javításában. 
Példa erre ez a hármas összefo-
gás – a nagymama és a mi tá-
mogatásunk – is. Noha karácso-
nyi ajándékként szerettük volna 
átadni, de bízunk benne, hogy 
ma is olyan szeretettel fogadják, 
mint ahogy mi hoztuk” – mondta 
Szabó Imre. 

A család nevében Dalkó Ist-
vánné mondott köszönetet a tá-
mogatásért a két politikus-
nak. Unokájának jó egészséget, 
gyógyulást kívánt. 

V. I.

Fót, Ipari Park (volt barackos területe)
tel.: 27/359-902   Fax: 27/359-347

vecsés, Dózsa Gy. út 22.
tel.: 29/355-501

PIlIsvörösvÁr, Ipari Park, szent lászló u. 6.
tel./Fax: 26/363-900

érD, velencei út 18.
tel.: 23/365-634, Fax: 23/369-929

szaDa, Dózsa Gy. út 151.
tel.: 28/503-111, Fax: 28/503-110

buDakeszI, kert u. 29.
tel.: 23/451-280, 451-307, 450-721
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KEdvEzMéNyEs gépbEszErzésI LEhETőség szAKüzLETEINKbEN!

tovÁbbI eGyeDI ÁrajÁnlataInkról érDeklőDjön üzleteInkben!
a meGaDott eGyséGÁrak bruttó ÁFÁs Ár, csak és kIzÁrólaG készlet erejéIG, 

Illetve a hIrDetés FelmutatÁsÁval érvényesek!

A Fidesz két meghatározó politikusa: Bábiné Szottfried Gabriella és Pető Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

Dunakeszi Város Önkormányzata árverés 
útján értékesítési az alábbi ingatlanait:

–  Dunakeszi 5220/27 hrsz.-ú, 439 m2 területű, a Casalgrande téren 
elhelyezkedő, üzletként működő ingatlant,  
induló ár: 100.000.000 Ft. + áfa 

–  2 db Liget utcai (Katonadombi) 711 m2 területű  
építési telek, induló ár: 22.000 Ft./m2 + áfa

–  Felsőtabánban 6 db. 523-750 m2  területű  
építési telek 20.000 Ft/m2 +ÁFA induló áron

Az árverés időpontja: 2010. január 18. hétfő 10.00 óra 
Helye: Polgármesteri Hivatal (Dunakeszi, Fő út 25.) 
A részletes árverési anyag a Hivatal 18. és 19. szobában vehető át. 
Tájékoztatás: 06-27/542-803, 06-27/542-832

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: garmond Press 
Nyomdaipari Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

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!

Óriási érdeklődés övezte az 
EchoTV és a Magyar Hírlap ország-
járó road-show-jának 31. állomását, 
Vácott, a Galamb utcai oktatási köz-
pontban. A Korrekt-túra háziasszo-
nya Endrei Katalin volt. Szereplői - 
Bayer Zsolt újságíró, Szajlai Csaba, 
az EchoTV főmunkatársa, Szente-
si Zöldi László, a Magyar Hírlap fő-
szerkesztő-helyettese - ezúttal is cen-
zúrázatlan szókimondással fejtették 
ki véleményüket a belpolitikáról.

Az esemény házigazdája, a 
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 
országgyűlési képviselő-jelöltje, 
Bábiné Szottfried Gabriella, külön 
köszöntötte a hallgatóság soraiban 
helyet foglaló Dióssi Csabát, Duna-
keszi alpolgármesterét, a 3. számú 
választókerület országgyűlési kép-
viselő-jelöltjét, és bemutatta az új-
jáalakult váci Fidesz csoport új el-
nökét, Pető Tibort. 

Szajlai Csaba, aki a gazdasággal, 
a költségvetéssel és a pénzügyekkel 
foglalkozik, arról beszélt, hogy pró-
bálnak valamiféle előremutatást adni 
az embereknek, akik nagyon pesz-
szimisták. Szerinte 2006 óta a prob-
lémák gyökere, hogy a költségvetés-
ben tervezettnél több száz milliárddal 
költött többet a kormány. Ennek egye-
nes következménye a válság, a Valu-
taalap hitele és az azzal társuló meg-
szorításokra kényszerítő követelmény 
csomag. Majd arról szólt, hogy Bajnai 
Gordon ugyanazt a brutális megszorí-
tást alkalmazza, mint Gyurcsány Fe-
renc, csak más modorban.

Szentesi Zöldi László főszerkesz-
tő-helyettes elmondta, sződligeti la-

kosként érzékeli, hogy a Dunaka-
nyar településein az emberek ép-
pen annyira elkeseredettek, mint az 
ország más részein. „Pedig, ha be-
legondol az ember, hogy a Duna-
kanyar csodálatos, egyedülálló ter-
mészeti látványosság és ezek a fan-
tasztikus ősi települések: Dunake-
szi, Göd, Sződ, Vác és a többi jobb-
ra hivatottak, éppen ezért azzal a 
nem titkolt szándékkal érkeztünk ma 
este Vácra, hogy megosszuk a véle-

ményünket az emberekkel, hogy ho-
gyan lehet ezt az országot szerin-
tünk, és ezt a közvetlen szűkebb ré-
giónkat, egy kicsit jobbá formálni. 
Vác városa és Vác környéke számos 
botránytól hangos, az elmúlt néhány 
évben. Ezek a botrányok rossz fényt 
vetnek az itteni emberekre és remél-
jük mindannyian, hogy tavasszal si-
kerül ezen az egész mostani áldatlan 
helyzeten változtatni.” 

Bayer Zsolt kérlelhetetlen nyílt-
sággal bírálta az elmúlt évtizedek 
baloldali kormányait, a magyar 

nemzet egységét szétszakító poli-
tikájukat. A Kádár-korszak nem-
zetellenes „posványát”, a 2005. de-
cember 5-i kettős állampolgárság-
ról szóló népszavazáson tanúsított 
ellenpropagandát éppúgy ostorozta, 
mint ahogy elítélte Kovács Lászlót 
is, aki 23 millió románnal riogatta a 
magyar társadalmat. De abbéli vé-
leményét sem rejtette véka alá, ha a 
2,5 millió fideszes szavazó elment 
volna szavazni, akkor ma a hatá-

ron túliaknak magyar állampolgár-
sága lenne.  Példákkal illusztrálta, 
hogy a globalizáció milyen nega-
tív hatással van a magyar társada-
lom életére, a gazdaságra. Magyar-
ország már-már térden csúszó loja-
litással teljesíti az uniós direktívá-
kat - mondta. 

A fórumon a jobboldali médiu-
mok szereplői amellett foglaltak ál-
lást, hogy Magyarországon új kor-
mányra van szükség, ezért támo-
gassák a Fidesz-KDNP jelöltjeit.

V. I.

Korrekt-túra - cenzúrázatlanul 

Hármas tragédia Sződligeten

Az elmúlt napokban szinte min-
den megkérdezett autós panaszko-
dott az egyre nagyobb számban ke-
letkező, sok helyen már életveszé-
lyes kátyúk miatt. Szobtól Duna-
kesziig megnehezíti a közlekedést, 
és kiemelten balesetveszélyes.

Az országhatártól Vácig terje-
dő szakaszt nemcsak a személy-
autósok használják, sűrű a te-
herautók, kamionok forgalma is 
ezen az úton. „Ezzel a nagy autó-
val nem érzem annyira a gödrö-
ket, de azért elképzelhető, hogy 
szó szerint feltöri a jégtől meg-
repedt aszfaltot. Nem lehet óva-
toskodni, ez még akkor is bekö-
vetkezik, amikor gurulok a rako-
mánnyal” – mondja egy népszerű 
kristályvizet a Dunakanyarban 
terítő kamion vezetője.

Verőce előtt szintén hatalmas 
kátyúk bosszantják a sofőröket. 

„Még kerékközre sem lehet 
kapni őket, mert foltokban he-
lyezkednek el az úton. Ha az 
egyiket kikerülöm, a másikba tö-
rik ki a futóművem” – panaszolja 
Orosz István gépész, aki naponta 
bosszankodik ezen az útvonalon.

Vác központi útján valamivel 
jobb a helyzet, de néhány krá-
ter azért itt is előfordul. Egy éve 
tavasszal rendbe tették az utak 
többségét, de a befoltozás nem 
bírja a szélsőséges időjárást.

Az autósok szerint a 2. szá-
mú út néhol  szinte már életve-
szélyes. Főleg a kanyargós úton 
kell figyelniük az gépkocsiveze-
tőknek, mert ha mindkét irány-
ból kerülik a járművek a gödrö-

ket, hamar szembetalálják ma-
gukat egymással…

A Pesti út felsőgödi szakaszán - 
a Duna utcai lámpa előtti híd tövé-
ben is jól megbújik egy, legalább 
húsz centi mélységű kráter. Az 
útkarbantartók táblával jelezték 
a veszélyt, a figyelmetlenebb ve-
zetők azonban gyakran „belepuf-
fannak” a közepébe. Nem messze 
ettől - a főútvonali futómű gyil-
kostól - a Duna utcában is találha-
tó egy szintén méretes úthiba. Mi-
vel a szűk úton elég nagy a forga-
lom, gyakran ebbe is beleesik né-
hány autós... Kikerülni pedig csak 
a menetirány szerinti bal oldali 
sávban lehet, ezért állandósult a 
környéken az életveszély.

Folytatás a 4. oldalon

Kátyú -  az autósok téli réme
Nincs olyan tél, amikor a fagyok és a csapadék ne tenne felbecsülhetetlen károkat az ország úthálózatá-
ban. Így van ez a Dunakanyarban is. A nagy forgalom, és a hatalmas felújítási összeg miatt azonban le-
hetetlen ezt a kiterjedt úthálózatot évről évre felújítani.

Egy héttel a szörnyű tragédia után már kezd tudatosodni a helyiekben a szörnyű tragédia, amelyet a 
szénmonoxid okozott egy Duna fasori házban. Mint ismeretes, a láthatatlan gáz már megint gyilkolt. A 
helyiek megdöbbenve állnak a történtek előtt, a váratlan halál kiszámíthatatlansága meglepte a telepü-
lés lakóit. 

A 36 fővel újjáalakult szervezet ugyancsak egyhangú szavazással választotta meg a két alelnököt: Dobai 
Tamást és dr. Schmuczer Istvánnét is.

Szénmonoxid mérgezés

„Legalább tizenöt kékvillogós 
autó állt itt. Mentők, tűzoltók, 
rendőrök. Nagy volt itt a riada-
lom tegnap kora este” – mondta 
az események után egy szemköz-
ti házban lakó szemtanú. 

„Sokkolták a történtek az itt la-
kókat. Főleg, hogy mindenki is-
merte és szerette őket” – mondja 
megtörten egy szintén szemben 
lakó, másik szomszéd. „A Mik-
lóst kisgyermek kora óta isme-

rem, nem gondoltam volna, hogy 
nem tudok már többé beszélgetni 
vele” – mondta akkor majdnem 
zokogva, miközben a szénmon-
oxidot szidalmazta ingerülten.

Folytatás az 5. oldalon

műszaki  szerszám  áruházunk  ajánlata

–  Automata hegesztő fejpajzs BEST VISION GOLD DIN9-13 
hegesztésre és köszörülésre is alkalmas!  
21.000.- Ft helyett  16.900.- Ft

– HITACHI G12SS Sarokcsiszológép 115 mm  
tárcsaátmérő 580 W, 11.000 ford/perc 1,4 kg  
12.900.- Ft helyett  9.900.- Ft

–  HITACHI C7SS Körfűrész 190 mm tárcsaátmérő, 
1.050 W teljesítmény vágásmélység:  
68 mm 3,4 kg önsúly, 32.000.- Ft helyett  25.350.- Ft

–  METABO BSZ12 INPULS LI 12V/2,2Ah LI-ION 2db 
akkumulátor, 52NM Nyomaték, kofferben!

  1+2 év garancia,  67.000.- Ft helyett  39.900.- Ft

–  MAKITA TD090DWE Akkus ütvecsavarbehajtó 90NM 
Nyomaték LI-ION 2db akkumulátor, kofferben!  
45.900.- Ft helyett  35.900.- Ft

–  MAKITA MEU037 gépszett HP1620 ütvefúrógép + 9557HN 840 W-os  
sarokcsiszológép) praktikus kofferben        
39.900.- Ft helyett  33.900.- Ft 
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Tudósítások Dunakesziről
Folytatás a 3. oldalról.

A környező települések útjaihoz 
hasonló mély kátyúk veszélyezte-
tik a gépjárművek és az autóban 
utazók biztonságát Dunakeszin - 
az ugyancsak állami - Bajcsy-Zsi-
linszky úton is. A város egyik for-
galmasabb útszakaszát minden 
évben megrongálja a téli időjárás 
az autósok nagy bosszúságára. 
Kecskeméthy Gé za polgármester 
szerkesztőségünk megkeresésére 
elmondta, hogy a hivatalt szám-
talan autós kereste meg panaszá-
val, akik azt vélelmezik, hogy az 
önkormányzat mulasztása miatt 
kényszerülnek szlalomozni a ká-
tyúk között. „Sajnos ez visszaté-
rő probléma, hiszen tavaly is ha-
sonló mély kátyúk borzolták az 
autósok idegeit. Idén sem jobb a 
helyzet, csak most az út egy má-
sik szakaszán tátonganak a mély 

üregek. A gondot és az autósok 
türelmetlenségét az okozza – me-
lyet megértünk - hogy hosszú idő-
be telik mire az állam kijavítja 
az úttest hibáit. Az önkormány-

zat rendszeresen felhívja a szak-
terület képviselőinek figyelmét, 
kérve, hogy mielőbb javítsák ki 
a balesetveszélyt is magában hor-
dozó útszakaszt. A városnak való-
jában az az elvárása, hogy a jelen-

legi kátyús szakaszon – mintegy 
200-250 méteren – az utat teljes 
szélességében marják fel, és asz-
faltozzák újra.” – mondta a pol-
gármester. 

Kecskeméthy Géza szerint 
hosszú távon az jelentene meg-
oldást, ha a hatalmas átme-
nő forgalmat bonyolító Bajcsy-
Zsilinszky utat a vasúti felüljá-
ró hídtól az okmányirodáig, a 
Szent István úti becsatlakozásig 
új aszfalttal látnák el. „Ezt szor-
galmazzuk az út fenntartójánál.” 
–tette hozzá. 

A polgármester azt sem hallgat-
ta el, hogy az önkormányzat tulaj-
donában lévő városi utakban ke-
letkeztek kátyúk, melyeket sa-
ját erőforrásból igyekeznek folya-
matosan kijavítani. A szélsőséges 
időjárásban a téli kátyúzás azon-
ban „csak” átmeneti megoldást, a 
balesetek és az autókban keletke-
ző károk megelőzését jelenti, ezért 
kéri a gépjárművezetőket, hogy 
óvatosan és körültekintően vezes-
senek az átmeneti időszakban…

BCSI. – V. I.  

Emlékeinkben még frissen él 
a karácsony családi melege és a 
szilveszter vígassága. Az újév 
első napjaiban arra kértük Kovács 
László rendőr alezredest, a Duna-
keszi rendőrkapitányság vezető-
jét, hogy a közrend és közbizton-
ság szemszögéből értékelje az ad-
venti és az ünnepi napokat.  

– A decemberi időszak bizo-
nyos szempontból rosszul érin-
tett minket. Általában csökkent a 
közlekedési balesetek száma, vi-
szont két halálos esemény is tör-
tént az illetékességi területünkön 
– kezdte válaszát Kovács alezre-
des. – Még vizsgáljuk a történte-
ket, de az már tény, hogy mind-
két esetben az elhunyt gépjármű-
vezetők hibájából történt a tra-
gédia. Fót és Csomád között egy 
előzés során félfrontális ütközés 
okozta a végzetes balesetet, a má-
sik esetben Dunakeszi belterüle-
tén december 30-án álló jármű-
nek ütközve a gépkocsivezető ki-

zuhant az autóból. Mindkét tragé-
dia legfőbb tanulsága, hogy egyik 
gépkocsivezető sem használt biz-
tonsági övet. Ellenkező esetben 
megúszták volna sérülésekkel. A 
biztonsági öv életet ment, ezt tu-

domásul kell venni. Ezért figyel-
meztetünk, ezért büntetünk, ha 
tetszik, ha nem. Január második 
felében lesznek olyan közlekedés-
biztonsági akcióink, amikor töb-
bek között a biztonsági öv hasz-
nálatát is ellenőrizzük.

A bűnügyi területen szeren-
csére súlyos bűncselekmények-
ről decemberben nem beszélhe-
tünk – folytatta a rendőrkapitány. 
– Általában azt lehet mondani, 
hogy örvendetesen csökkent a 
számuk. Menet közben néhány 
komolyabb ügyben sikerült fel-
derítést elérni, s abban a pilla-
natban, amikor erre már lehető-
ség adódik, tájékoztatjuk a köz-
véleményt. Jó érzéssel mondom, 
hogy az adventi időszakban ke-
vés bűncselekményt regisztrál-
tunk, annak ellenére, hogy óriá-
si forgalom volt a bevásárlóköz-
pontok közelében. A lakásbetö-
rések száma is csökkent a múlt 
hónapban. Nagyon sok plusz 
szolgálatot láttak el munkatársa-
im azért, hogy mire eljutottunk a 
karácsonyhoz, lehetőleg minden-
ki békésen, nyugodtan ünnepel-
hessen családja körében.

Katona M. István

Az év eleji kultúrális pezs-
gést városunkban is, és az or-
szág szinte minden településén a 
Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból szervezett események jelen-
tik. A Magyar Kultúra Napja pe-
dig Kölcsey Ferenc munkásságá-
hoz kötődik. 1823. január 22-én 
fejezte be nemzeti Himnuszunk 
megírását, és ez a nap méltó arra, 
hogy felhívjuk a figyelmet azok-
ra a kulturális értékeke, amelye-
ket évszázadok óta sikerült meg-
őrizni. 1989 óta, több mint 20 éve 
szorgoskodunk kulturális hagyo-
mányaink megismertetésével, a 
mai kortárs irodalom és művé-
szetek bemutatásával. Ehhez a 
naphoz kötődik a magyar kultú-
rával foglalkozók elismerése, és 
1993-tól az oktatással, pedagógi-

ai munkával foglalkozók kitünte-
tése is. 

Dunakeszin, a Magyar Kul-
túra Napja köré szerveződő ren-
dezvények között mindig előke-
lő helyet foglalt el a helyi kulturá-
lis értékek bemutatása. Idén is így 
van ez. A Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtárban január 21-én, csütör-
tökön 18 órakor  a helyi irodalom 
és előadóművészet jeles képvise-
lői lesznek a főszereplők. A városi 
irodalmi pályázat nyertes műveit a 
Sellei Zoltán Versmondó Verseny 
díjazott résztvevői adják elő. Az 
idén 50 éves Uray György Szín-
ház- és Műhely (korábbi nevén 
Pinceszínház) két alkalommal vár-
ja közönségét. Január 23-án szom-
baton A Hallei, és 30-án szomba-
ton 19 órától a Bolondtalanítás c. 

műveket mutatják be. Érdekesnek 
ígérkezik Pongrácz Ágnes díszlet- 
és jelmeztervező kiállítása a Jó-
zsef Attila Művelődési Központ-
ban, melyen 25 év jelmezeiből, 
díszleteiből, belsőépítészi munká-
iból láthatunk ízelítőt. A Kiállítás 
megnyitójára január 22-én 18 óra-
kor kerül sor. A Művelődési Köz-
pontban még operakoncertre, más 
színházi előadásokra is jegyet vált-
hat a közönség. Nagy érdeklődésre 
tarthat számot január 23-án szom-
baton este 19 órakor a The Irish 
Dance Experience bemutatója 
Catherine Gallagher, az ír sztepp-
tánc világbajnokának főszereplé-
sével. A rendezvényekről további 
információk: a dunakeszi.hu hon-
lapon találhatók.

Csonka Mária

Kicsik és nagyok szájából egy-
szerre csendült fel a „Karácsony-
nak éjszakáján” című dal a dunake-
szi Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskolában. Advent harmadik heté-
ben rendezett ünnepi műsor keretei 
között vehette át az intézmény idén 
már a sokadik nagy értékű ajándé-
kot a Citi Alapítványtól. 

A Citibank Iskolatámogatási 
Prog ram keretén belül, amit 2001-
ben a Citibank Magyarország a Ju-
nior Achievement Magyarország 
(JAM) Alapítvánnyal közösen in-
dított el, idén országszerte 34 isko-
la 12 ezer diákja részesült 130 ezer 
dollár értékű adományban. A prog-

ram célja, hogy az iskolák számá-
ra olyan innovatív oktatási stratégi-
ákat és tananyagokat tegyen elérhe-
tővé, melyek segítségével növelhe-
tők a tanulók gazdasági, pénzügyi, 
matematikai és angol nyelvi isme-
retei, képességei, teljesítményei. 

A Citi Alapítvány karácsonyi 
ajándékcsomagját Csuka Tamás, 
a gödöllői Citibank igazgatója 
adta át Kárpáti Zoltánnénak, az 
iskola igazgatójának, illetve okle-
velet nyújtott át Erdész Zoltán al-
polgármesternek. A csomagban 
lévő közgazdasági-pénzügyi, in-
formatikai, kommunikációs, ma-
tematikai és angol nyelvi gyakor-

ló és oktató DVD-k mellé a fa alá 
került egy laptop és egy projektor 
is. Sőt a JAM jóvoltából jövőre az 
iskola vállalkozó szellemű diák-
jainak lehetősége lesz részt ven-
ni egy diákvállalkozási program-
ban, melynek segítségével a kis-
vállalkozás keretei közt ismer-
hetik majd meg a vállalkozások 
mindennapi életét, működését és 
a felelősségteljes vállalkozói ma-
gatartást. Az igazgató az egész 
iskola nevében megköszönve az 
adományt megígérte, hogy élni 
fognak a kapott lehetőségekkel. 

Aradi Rebeka

– Két éve versenyzem, egy éve 
vagyok válogatott – mondja.

– Az elmúlt két év sikeres volt?
– Igen, tavaly a juniorok között 

erőemelésbe és fekve nyomásban 
magyar bajnoki címet szereztem. 
2009-ben junior erőemelő ma-
gyar bajnokságot nyertem meg, 
valamint a felnőtt magyar bajnok-
ságot, melyet Barcson rendeztek 
meg, és első alkalommal indul-
tam. Az én kategóriám a 100-110 
kg és itt heten indultunk. Gug-
golásban 250 kg, fekve nyomás-
ban 215 és felhúzásban 275 kg-ot 
teljesítettem, összetettben ez 740 
kg, a második helyezett 725 kg-ot 
ért el. Egyéni csúcs a 215 nyomá-
som, a guggolás nem sikerült, jó-
val többet tudok. Miskolci Test-
építő klubhoz vagyok leigazolva, 
Árvai István négyszeres erőeme-
lő világbajnok az edzőm. A spor-
ton kívül három műszakban dol-

gozom, e mellett edzem, hetente 
öt alkalommal.

–  Milyen terveid vannak 2010 
évre?

– Május 4-7 között lesz a fel-
nőtt Erőemelő  Európa Bajnok-
ság Svédországban, cél: 800 kg 

összetettet stabilan meg tudjam 
csinálni.  Világbajnokság Dél-
Af ri kában lesz, oda nem szeret-
nék menni, tavaly ott voltam… 
2011-ben Csehországban lesz a 
világbajnokság. Ezévi cél, hogy 
felnőtt magyar bajnokságot ismét  
megnyerjem.

Ez a sportág világjátékokon 
szerepel, melyen 2013-ban sze-
retnék indulni.

– Legjobb eredményeid?
– Guggolás 280-290, technikai 

rész nincs összerakva, fekve nyo-
másban 215 kg, felhúzásban 280 
kg. A 110-115 közötti súlyommal 
pedig 850-900 közötti eredményt 
szeretnék elérni. Edzőtársam, jó 
barátom, a 27 éves Nagy Árpád, 
ő is Dunakeszin lakik.  Idén fel-
nőtt válogatottba kerültem.

Kép, szöveg:  
Solymosi László

Már megint a biztonsági öv

Programok  
a Magyar Kultúra Napján

Karácsony a Kőrösiben

ERŐEMELÉS

A polgármester a Bajcsy-Zsilinszky út teljes aszfaltozását szorgalmazzaDecemberi rendőrségi gyorsmérleg
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Kovács László rendőrkapitány

Több méteres kátyú tátong az úttesten

A Citi Alapítvány gazdag csomagot ajándékozott

Tóth Balázs négyszeres erőemelő magyar bajnok

A 23 éves Tóth Balázs idén megnyerte negyedik magyar bajnokságát, első alkalommal felnőtt magyar 
bajnoki címet hódította el, ennek kapcsán kerestem fel, hogy beszéljen sportpályafutásáról.

Tóth Balázs

Csípős hidegben, de meleg 
hangulatban avatták fel az elő-
dök tiszteletére épített emlékpar-
kot december 18-án Kisvácon, 
a DMRV Zrt. központi épülete 
előtt. Az ünnepség Koncz Gábor 
Kossuth-díjas színművész szava-
latával kezdődött. Talán nem vé-
letlen, hogy éppen Wass Albert, 
Üzenet haza című verse hangzott 
el, mely oly találóan jellemezte a 
vállalat elmúlt hónapokban meg-
járt kálváriáját. 

Vogel Csaba vezérigazgató kö-
szönetet mondott az alapító elő-
döknek, akik 1928-ban tették le 
a cég alapjait és évtizedekig tar-
tó áldozatos munkával dolgoztak 
annak sikeréért. A társaság címe-
rét leképező formában megépült 
emlékpark – mint mondta az em-
lékezés, a jelen és a jövő parkja, 
mely stabilitást jelképez és erősí-
ti azt a tudatot, hogy az itt dol-
gozók méltán legyenek büszkék 
arra, hogy DMRV-sek. 

Az ünnepség forralt bor, meleg 
tea és frissen sült forró gesztenye 
elfogyasztásával ért véget. 

Az emlékpark tervét a Pagony 
Táj- és Kertépítészeti Iroda veze-
tő tervezője, Illés Zsuzsanna ké-
szítette, a kivitelezést a Petőcz és 
Percsényi Építőipari Kft. A rég-

múltat idéző kerekeskút beszer-
zésében Farkas Egonné a Nyu-
gat-Nógrád Vízmű Kft. ügyveze-
tő igazgatója segített. 

Selymes Nóra

„A víz szalad, a kő marad. A kő marad.”
Wass Albert

Tisztelgés az alapítók előtt
Emlékparkot avattak a DMRV Zrt. központi épülete előtt

EzEntúl töltsE idEjét 
szErEttEivEl!

tegye meg 
az első lépést: 
szabaduljon meg 
hallásproblémáitól!

jelentkezzen 
hallásvizsgálatra!

jávorszky ödön Kórház (Audiológia)
2600 vác, Argenti döme tér 1-3.
tel.: 06-27/620-668; 06-27/620-620/1467-es mellék
 
dunakeszi rendelőintézet (Audiológia)
2120 dunakeszi, Fő út 75-81.
tel.: +36-30/605-2339
 

(Folytatás a 3. oldalról)
A hatvanas számú házban ket-

ten meghaltak. Egy nyolcvan éves 
nagymama, és egy ötvenhárom 
éves családfő vált áldozattá. Hu-
szonöt éves lányát életveszélyes ál-
lapotban vitték a mentők kórházba, 
de sajnos ő sem élte túl a mérge-
zést. A szomszédok, ismerősök és 
még az idegenek is gyászolnak. 

Mint ismeretes, a családi ház 
két házrészből, két önálló lakás-
ból áll. Az első házban Viki néni, 
az elhunyt Miklós édesanyja lakik. 
Ő fedezte fel hétfőn délután, hogy 
nincs mozgás a hátsó lakásban. Ak-
kor tudatosodott benne, hogy nagy 
baj van, amikor a telefont nem vet-

ték fel, a kulcs pedig jól láthatóan, 
belülről fityegett a zárban…

A szakemberek az okok kideríté-
sébe kezdtek. Minden lehetőséget 
megvizsgálnak, de ebben az eset-
ben valószínűnek tartják, hogy a 

mérgezést a ház gerincmagasságá-
hoz túl közeli kémény okozta. Fel-
tételezhető ugyanis, hogy a viha-
ros szél az égéstermékeket „vissza-
nyomta” a lakótérbe.   

BCSI

Kátyú -  az autósok téli réme

Hármas tragédia Sződligeten
Szénmonoxid mérgezés

Méltán megilleti a kitüntető elisme-
rés a váci Citroën Autószalon és szer-
viz csapatát, amely 2009-ben elnyer-
te Az év márkakereskedője rangos cí-
met. Három és fél éve Wozner Gábor 
a szalon tulajdonosa, aki új szemlélet-
tel, példaértékű szakmai alázattal és 
rendkívül stabil pénzügyi háttérrel 
Magyarország legjobb márkakereske-
désévé formálta a váci Citroën szalont 
és szervizt, a Maros Autóházat. 

A harmincas éveiben járó tulajdo-
nos a fiatalokra jellemző dinamiz-
mussal hazánk legjobb Citroën már-
kakereskedését hozta létre a korábban 
szerény teljesítményt felmutató vál-
lalkozásból.  

A siker titkaként Wozner Gábor 
mindenekelőtt az ügyfelek elégedett-
ségét és a Maros Autóház mindvégig 
rendkívül stabil pénzügyi helyzetét 
jelöli meg, melyek döntő szerepet ját-
szottak az Év márkakereskedője cím 
elnyerésében. „Nálunk első az ügy-
fél, második az ügyfél…, szóval min-
den értük van, mert nélkülük mi hiá-
ba lennénk.” -  fogalmazza meg a cég 
üzleti filozófiáját.

„Az elmúlt 3,5 évben értékesítési 
statisztikánk kiemelkedett az orszá-
gos mezőnyből, piaci részesedésünk 
jóval nagyobb, mint a többi Citroën 
szaloné hazánk más régióiban, me-
gyéiben. Versenytársainkat felül-
múltuk abban is, hogy jól ellátott al-
katrészkészletünknek köszönhetően 
ügyfeleinket mindig 
ki tudjuk szolgál-
ni, s mindig be-
tartjuk a fizeté-
si határidőket.” 
– sorolja a vál-
lalkozása mellett 
szóló elő-

nyöket Wozner Gábor, aki tényszerű-
en azt is hozzáfűzi, hogy a Dunaka-
nyarban jóval jelentősebb a gazdasági 
erő, mint pl. Észak-Magyarországon.   

Arról viszont szerényen hallgat, 
hogy ebben a régióban működik a 
legtöbb márkakereskedés. Vác az au-
tószalonok városa. Már önmagában 
ez a tény is óriási versenyt generál a 
különböző autómárkákat forgalma-
zó cégek között az ügyfelekért. Eb-
ben a rangos mezőnyben „szállnak 
nap mint nap ringbe” a Citroën sza-
lon munkatársai az ügyfelekért vívott 
küzdelemben.  

Az eladási statisztikák azt bizonyít-
ják, hogy ezt a versenyt remekül áll-
ják, hiszen amióta Wozner Gábor új 
tulajdonosként belépett a szalon ajta-
ján, több mint 1000 Citroën személy-
gépkocsit értékesítettek. Ez a dicsére-
tes eredmény a tulajdonos és tíz kolle-
gája szorgos munkájának köszönhető, 
akik úgy végzik a feladatukat, mintha 
sajátjuk lenne a vállalkozás. 

- Ezért mondom, hogy ez a siker a 
csapat sikere. Óriási megtiszteltetés-
nek tartjuk, hogy mi nyertük el az im-
portőr által felajánlott díjat. Mindany-
nyian érezzük, hogy nemhiába dol-
goztunk - néha erőn felül is – az elmúlt 
években… A díjátadó a csodás Párizs-
ban volt, ahol december végén három 
napot tölthettem el feleségemmel a 
Citroën igazgatójának vendégeként. 
Nagyon tartalmas programot szer-
veztek, többek között ellátogattunk a 
Citroën múzeumba, megtekintettük a 
90 éves Citroën valamennyi modelljét, 
megismerhettük a jövő autóit is. 

Wozner Gábor lelkesen beszélt ar-
ról a nem mindennapi élményről, 

melyben akkor volt ré-
sze, amikor Európa va-
lamennyi országának 
legjobb márkakereske-
dőjével és kereskedel-
mi igazgatójával, az 

ünnepélyes díjátadás 
után a Citroën csa-
patával, a rali sport 
két kiválósága, 
Sebastien Loeb 
és Dani Sordo 
t á r s a s á g á b a n 

együtt tesztelhet-
ték a rali autókat. 

„Büszke vagyok arra, hogy alig 3 
év alatt cégem kiérdemelte a Citroën 
magyarországi importőrének legna-
gyobb elismerését, az Év Citroën 
márkakereskedője címet.” 

Wozner Gábor a nagymarosi em-
bereket jellemző hihetetlen szorga-
lommal és elszántsággal építette fel 
az újabb autós vállalkozását. A mun-
ka számára olyan természetes, mint 
ahogy az ember lélegzik. Nem rest 
szerelni, az autókat javítani, de szám-
talanszor látni, hogy ő nyírja a füvet 
a Vác déli kapujánál lévő autószalon-
ja előtt. „Néha az ügyfelek csodál-
kozó tekintettel néznek rám, amikor 
meglátnak szerelőkulccsal a kezem-
ben. Én ezt már megszoktam, ilyen 
vagyok, ezen nem tudok, de nem is 
akarok változtatni. Meggyőződésem, 
hogy kollegáim számára is fontos a 
tulajdonos példamutatása. Ha azt lát-
ják, hogy nálam a szavak és tettek har-
móniában vannak, akkor ez az ő telje-
sítményükre és szemléletükre is po-
zitívan hat. Igazi csapat vagyunk. Az 
összefogásnak, a szakmai felkészült-
ségnek, a cég iránt érzett felelősség-
nek is köszönhető, hogy kimagasló az 
ügyfelek elégedettsége, az elmúlt 3,5 
évben mindvégig stabil volt a Maros 
Autóház pénzügyi helyzete, ami dön-
tő szempont a rangos cím odaítélésé-
ben. Szóval, remek csapat dolgozik a 
Citroën autószalonban és szervizben. 
Büszke vagyok munkatársaimra, ez-
úton is köszönöm nekik, hogy mun-
kájuknak köszönhetően a váci sza-
lon nyerte el ”Magyarország legjobb 
Citroën márkakereskedője címet…” – 
hangzottak Wozner Gábor szavai.        

A versenyben nincs megállás, a 
siker újabb kihívások eredményes 
megoldására ösztönzi Wozner Gá-
bort, aki idén 300 m2-es bemutató 
termet épít, melyet a náluk jelenleg 
is forgalmazott Mitsubishi legújabb 
modelljével, az elektromos meghaj-
tású autó érkezésével avatnak fel 
a negyedik negyed évben. – A leg-
újabb technikai és technológia meg-
oldásokat felvonultató Mitsubishi 
bemutatása újabb örömteli kihívást 
jelent mindannyiunk számára, me-
lyet már nagyon várunk…

Vetési Imre

A szakmai siker titka: szorgalom, elhivatottság és stabil pénzügyi háttér

A váci Citroën nyerte el  
az Év márkakereskedője címet

A verseny jobb teljesítményre, kreatív gondolkodásra, az új és ésszerűbb megoldások felfedezésére, az 
elmélyültebb szakmai tudás megszerzésére ösztönöz... S még hosszasan sorolhatnák a versengéssel járó 
pozitív tulajdonságokat és előnyöket. A verseny győztesét mindenhol elismerés övezi. Különösen azt, aki 
a válsággal sújtott gazdasági környezetben is kiváló teljesítményre képes…

kimaradnának a hangok?

Nem szeretné, ha életéből
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Elhunyt Lehotka Gábor 
orgonaművész

Püspöki látogatás  
a gödi Búzaszem Iskolában

(Folytatás az 1. oldalról)
A Liszt Ferenc Zeneművésze-

ti Főiskola orgona szakán Pé-
csi Sebestyén növendéke volt, 
1963-ban kitüntetéssel diplomá-
zott. 1961 és 1966 között a zene-
szerzés szakot is elvégezte, köz-
ben már rendszeresen koncerte-
zett Magyarországon, majd kül-
földön is, Európa szinte vala-
mennyi országában turnézott. 
Az első magyar orgona, amely-
nek létrehozásában közreműkö-
dött, 1976-ban készült el Vácott. 
Később szakértőként részt vett 
több hazai orgona építésében, és 
meg is írta a hangszerek király-
nőjének történetét, majd az or-
gonatanítás módszertanáról is 
írt könyvet. 

2003-ban, hatvanötödik szü-
letésnapján, elbúcsúzott a kon-
certezéstől. Akkor arról beszélt, 

hogy negyven év alatt szép utat 
járt be, megadatott neki, hogy 
olyan helyen játszhasson, mint a 
párizsi Notre-Dame, vagy olyan 
orgonán, amelyet Bach avatott 
fel. Nagy örömmel gondol vissza 
a befutott ívre, és – mint mond-
ta - nincs arra szükség, hogy az 
ember megvárja, amíg már csak 
kíméletből léptetik fel. „A szüle-
tésnap határkő számomra, Bach 
hatvanöt éves koráig élt. Talán 
nekem több adatik meg, de meg 
kell tanulni mindentől elbúcsúz-
ni, az élettől is. Ez optimizmus, 
boldog és felemelő érzés.” 

Hat évvel adatott meg több a 
számára. Ezeket az éveket fém-
jelzi a Hegyi beszéd címet viselő 
oratóriuma, Eszter című műve és 
a Második orgonaverseny megje-
lenése.

 Borgó János

A gödi Búzaszem Iskola ka-
tolikus alapítású intézmény, de 
2008 szeptembere óta a verőcei 
Géza Fejedelem Református Ál-
talános Iskola tagintézményeként 
működnek. Ezért is volt a közös-
ség számára különös jelentősé-
ge annak, hogy december 15-én 
délelőtt az iskola vendége volt dr. 
Beer Miklós váci püspök.

Az alsógödi templomban tar-
tott rorate után püspök atya 

együtt énekelt a szülőkkel és 
a gyermekekkel az iskola szo-
kásos reggeli ádventi éneklé-
sén. Az áhítat után Marton Zsolt 
gödi plébánossal, Márkus Gábor 
verőcei és Szotyori Nagy Gá-
bor gödi református lelkésszel, 
Markó József polgármesterrel 
és Bognár László alpolgármes-
terrel megnézte a Szakáts kerti 
iskolaépítést. Az iskolai közös-
ség ugyanis saját erőből épít is-

kolát az önkormányzattól kapott 
Duna-parti területen. Az épüle-
tet karácsonyra sikerült tető alá 
hozni. Jövő ősszel már itt tanul-
nak a Búzaszembe járó gyerme-
kek. Az építkezés megtekintése 
után Beer Miklós a katolikus kö-
zösségi házban a Búzaszem ve-
zetőivel beszélgetett az iskoláról 
és a közösségről.

B. A.

beszerzési vezető - raktárvezető  munkakörbe 
Feladatok:   acélszerkezet gyártásához kapcsolódó anyagok 

beszerzésének koordinálása  
beszerzők, raktárosok tevékenységének 
szervezése, irányítása 

Elvárások:  középfokú  végzettség 
 angol és/vagy német nyelvtudás 
  Microsoft Office ismerete  

személyi asszisztens  
Elvárások:  szakirányú végzettség  
 angol és/vagy német nyelvtudás 
 Microsoft Office ismerete 

Kültéri 10 tonnás bakdarura nehézgépkezelő 
Elvárás: Típusvizsga előny
 
Informatikai munkatárs 
Feladatok: szoftver üzemeltetés, felhasználók támogatása 
Előny: szoftver készítésben, tervezésében való  
 jártasság, vállalati folyamatok ismerete 
 kreatív, önálló munkavégzés
 
vállalkozási asszisztens  munkakörbe 
Feladatok:   az acélszerkezet gyártásához kapcsolódó 

ügyfelekkel történő kapcsolattartás, 
marketing feladatok

Elvárások:  szakirányú középfokú végzettség 
                     német és angol nyelvtudás társalgási szinten 
                      Microsoft office ismerete (word,excel) 
Előnyök:   hasonló területeken szerzett tapasztalat,  
 jó kommunikációs készség
Amit kínálunk:   versenyképes jövedelem  juttatásokkal 
  stabil céges háttér 
 változatos, kihívást jelentő feladatok

Jelentkezés  az alábbi elérhetőségeinken:  
e-mail:  lovasz.istvanne@ovit.hu
tel.  06-27-530-402 
cím: OVIT ZRt. KAGÜ 2132 Göd, Pf.22.

gödi Acélszerkezetgyártó 
üzletigazgatósága  
munkatársakat keres.

60 m2+50 m2-es 
műhely+200 m2 udvar 

kiadó Gödön ipari 
területen azonnali 

beköltözéssel.

Bővebb információ: 
+36-20-941-3977

(Folytatás az 1. oldalról)
A Magyar Régészeti és Művé-

szettörténeti Társulat Búvárré-
gészeti Szakosztálya a Börzsöny 
Múzeum Baráti Körének együtt-
működésében 2006 óta végez ré-
gészeti térképezést a Dunaka-
nyarban. Céljaink között szerepel 
Mária királyné 1526-ban elsüly-
lyedt hajóinak feltárása és bemu-
tatása, valamint a Duna-meden-
cében hiánypótló szerepet betöl-
tő Folyami Régészeti Kutató- és 
Restaurátor Központ megalapí-
tása. Az együttműködés kereté-
ben eddig csak civilek és szak-
emberek kutatták, dokumentál-
ták és védték a víz alatti kulturá-
lis örökségünket e területen.

Alacsony vízálláskor az Ipoly-
ban egy hajómaradvány került 
elő, helyszíni szemlénk megál-
lapította, hogy öt méter hosszú 
a csónaktest, és egyetlen fából 
(tölgyből) faragták ki. Ilyen típu-
sú hajókat rönkhajónak, népi el-
nevezésük nyomán bödönhajó-
nak nevezzük. Első hajólelet ez 
a kicsiny, de szeszélyes vízjárá-
sú folyóból, amelyben a történe-
lem folyamán élénk vízi forga-
lom lehetett (gondoljunk csak a 
folyó menti hegyekben zajlott kö-
zépkori bányászatra!). A hajótest 
is különleges, mert készítői nem 
őrizték meg a fatörzs eredeti, ke-
rekded alakját. Alja lapos, oldalai 

függőlegesek, a csónak kereszt-
metszete téglalap alakú. Az ol-
dalfala alacsony, és a test széles-
sége is alig haladja meg a 40 cm-
t. Merülése minimális, így köny-
nyen navigálhattak vele a kes-
keny, zátonyos vízen. Teherbírása 
csekély, komoly szállítmánnyal 
nem terhelhették. A Dunajec fo-
lyón fennmaradt szállítási mód 
azonban más megvilágításba he-
lyezi ezt a képet. Ott több ha-
sonló rönköt erősítettek egymás 
mellé, és az így létrejött rönkha-
jó-együttes már alkalmassá vált 
komolyabb terhek szállítására, 
ugyanakkor merülése továbbra is 
csekély maradt.

A dendrokronológiai vizsgá-
lat a fák évgyűrűinek lemérésé-
vel megállapította, hogy ezt a fát 
legkorábban 1698-ban vághat-
ták ki.

JElEnlEg Ez Az Egyik 
lEgkorábbi rönkHAJó 

MAgyArországon.
Nem hagyhattuk azon a helyen, 

ahol rátaláltunk, mert természeti 
és emberi veszélynek volt kitéve. 
A veszély csökkentése érdekében 
próbáltuk megfelelő helyen stabi-
lizálni a hajót. Mégis bejelentés 
érkezett arról, hogy ismeretlen 
tettesek kidobálták belőle a köve-

ket, levágták köteléről, és a me-
der sodorvonala felé vonszolták a 
hajót. Örökségvédelmi vészhely-
zet alakult ki! Ismét civil összefo-
gás erejével sikerült megmenteni 
ezt a különleges leletet. Kiemel-
tük, és biztos helyre szállítottuk, 
és egy bányatóban süllyesztettük 
el. Nem ez az első eset, hogy ci-
vilek süllyesztéses módszerrel 
megmentenek szenzációs hajóle-
letet. Az 1615-re keltezhető - te-
hát törökkori - Solt közelében ta-
lált hajólelet is egy bányatóban 
várja a szebb jövőt.

A víz óvJA,  
konzErválJA  

A FA MArAdványokAT.

Helemba, Letkés és Szob egy-
kor a királyi korona hajósnépei 
voltak, hajós szolgálatokat láttak 
el az uralkodóknak, ezért cseré-
ben különféle jogokat kaptak. Re-
méljük, hogy a nem is olyan tá-
voli jövőben felszínre hozhatjuk 
a süllyedt és süllyesztett hajókat 
azért, hogy korszerű módszerek-
kel konzerválva bemutathassuk a 
térség, az ország, és a nagyvilág 
érdeklődő közönségének!

Dr. Tóth János Attila
régész

A Duna-Ipoly folyók elsüllyedt múltja
Szenzációs leletet találtak...

A leletmentés naplót az érdeklődők megtalálják a bmbkke.hu internetes címen, és erről, valamint a hazai vízi régészet ese-
ményeiről szóló tudósításokat a buvarregesz.blog.hu cím alatt.

A The Irish Dance Experience 
az ír sztepptánc legkiválóbb 
táncművészeiből álló társu-
lat. Szólótáncosa és koreográfu-
sa az ír nemzeti bajnok és több-
szörös világbajnok Catherine 
Gallagher, aki tagja volt a vi-
lághírű Riverdance együttesnek 
és megannyi vezető társulatnak, 
akik eme jeles műfajban szóra-
koztatják a közönséget.

Fantasztikus, hogy egy ilyen 
őstehetséget tudhatunk magunk 
mellett, aki megálmodta, és szín-
padra vitte ezt a fantasztikus, 
egész estés ír sztepptánc show-t.

 A The Irish Dance Experience 
egy új, különleges színfolt az ír 
tánc és a teljes táncművészet vi-
lágában egyaránt, melyet freneti-
kus zene kísér, ezzel is gyönyör-
ködtetve a közönséget. A produk-
ciót nézve átélhetjük az autenti-

kus ír tánc varázsát, Catherine 
izgalmas és újszerű, modernebb 
zenei alapokra helyezett koreog-
ráfiái minden alkalommal ámu-
latba ejtik a közönséget.

Szabad szemmel szinte alig kö-
vethető, ahogyan a profi táncmű-

vészekből álló társulat elképesz-
tő sebességgel szteppel a lábá-
val, ami a show és a professzio-
nális ír tánc alapja. Mindezektől 
az ember hátán valósággal végig-
fut a hideg!

Catherine dinamikus, léleg-

zetelállító szólókat táncol. Az ír 
táncnak e színpadi változatában 
elképzeléseit olyan invenciózus 
koreográfiában valósítja meg, 
amelyet még senki sem látott, és 
amelytől az embernek a szó szo-
ros - és persze pozitív - értelmé-
ben leesik az álla.

„Régebben nagyon sok pro-
dukció használt fel kelta legen-
dákat és mítoszokat, én azonban 
úgy gondolom, hogy ezzel csak 
összezavarják a nézőket, és min-
dig eltérnek a történettől. Nem 
akarok történelemórát tartani a 
közönségemnek. Inkább azt sze-
retném, hogy megtapasztalják az 
ír tánc valódi mélységeit, és ér-
zékeljék, hogy ez egy erőteljes 
és dinamikus művészi kifejezés-
mód!”

Catherine Gallagher

Vác csodálatosan megújult barokk főtér-
ét megtöltötte a különleges receptek szerint 
készített forralt bor különlegességek illata. 
Immár második alkalommal rendezte meg a 
Váci forraltbor-főző versenyt a Váci Dunaka-
nyar Regionális Turisztikai Egyesület. A si-
kerre született rendezvényen idén is több szá-
zan búcsúztatták az óévet a Március 15. té-
ren.  

A nyirkos, hideg, esőbehajló időjárás sem 
szegte kedvét az érdeklődők sokaságának, 
akik december 30-án ellátogattak a főtérre, 
ahol 17 vidám, jó hangulatot kölcsönző csa-
pat versengett a fehér és vörös borból készített 
forralt borral a nagyérdemű és a zsűri elisme-
réséért. A váci forraltbor-főző verseny részt-
vevői a finom ital mellett ízletes ételekkel is 
kínálták a közönséget. A sződligeti Forró-

Török csapat tagjai dédnagymamák korabe-
li sparheltjén forralták az ínyenc téli nedűt. A 
népes csapatban ott serénykedett az egyko-
ri kiváló sportember, a kétszeres világbajnok 
evezős Pető Tibor is. Bábiné Szottfried Gab-
riella sződligeti polgármester asszony egyé-
ni recept szerint készített finom süteménnyel 
vendégelte meg a FÉDI Divatáruház előtt el-
helyezett sátor vendégeit. Idén sem maradha-
tott ki a kínálatból sokak kedvenc téli „vita-
minbombája”, a lilahagymás zsíros kenyér. A 
Borvirágok csapat vidám hölgy tagjai - kie-
gészülve Dr. Néveri István ügyvéd úrral - 
ugyancsak kitettek magukért. Nagyon nép-
szerű volt a standjuk, miként szomszédsá-
gukban, a Vácz Remete Pince gasztronómiai 
különlegességeiért is sokan álltak sorban. Dr. 
Kármán Ferencné és csapata a forralt bor mel-

lett díszes sütemény csomaggal kedveskedett 
a látogatóknak… 

- Ínycsiklandozó illatok, a sütőben sercegő 
házi készítésű kolbász és hurka, lelket (is) me-
lengető forralt bor, a házi sütemények pazar kí-
nálata, remek hangulat, az arcokra derűs mo-
solyt varázsló színes anekdotázások… Egy 
hideg téli napon nincs ennél kellemesebb! – 
mondta elégedetten a rendezvény főszervező-
je, Lukács Ilona, a Váci Dunakanyar Regioná-
lis Turisztikai Egyesület elnöke. 

A zsűri nevében Fónagy István, a Fónagy 
& Walter Vendég- és Borház tulajdonosa ér-
tékelte a díjazott csapatok teljesítményét. A 
színes ruhába öltözött ítész ünnepi viseleténél 
csak a versenyző csapatokat értékelő szelle-
mes „értékítéletei” voltak színesebbek. 

A zsűri döntése szerint Vác legjobb forralt 
borát a „Borvirágok” társaság készítette, ha-
bár ez az orrukon nem látszott. A második he-
lyezést a „Fahéjj” csapat, harmadik díjat pe-
dig a Jedlik Ányos Baráti Kör nyerte el.

A zsűri különdíjait a Forró-Török csapat, a 
Borisszák, és a Viziló-vizitúra társaság nyer-
te. Idén a közönség is véleményt alkothatott, 
amely a megkóstolt borok közül a „Borral ol-
tók” baráti kör italát találta a legjobbnak.

- Köszönjük a támogatóknak az értékes fel-
ajánlásokat és a segítséget. Külön köszön-
jük az ötletgazdának, Víghné Áginak, a Váci 
Curia Borház tulajdonosának a sok-sok fára-
dozást, melyet a vendégek elégedett mosollyal 
viszonoztak. Aki látta a boldogan csillogó 
szemeket, érezte a jókedvet, és ropta az óriás 
görög körtáncot, majd a magyar csárdást, az 
tudta, hogy hagyományt teremtettünk a Váci 
forralt bor főző versennyel – mondta boldog-
ságtól ragyogó arccal Lukács Ilona.  

V. I.

„Úgy érzem, a közönség fiatal, új arcokat és lábakat keres az ír tánc produkciók világában. Michel Flatley, Jean Butler és Colin Dunne nagyon 
tehetséges táncosok, akik inspiráltak engem, de most már itt az ideje, hogy megmutathassam a világnak saját kreatív képességeimet”. 

/CATHERINE GALLAGHER/

The Irish Dance Experience

A forralt bornál  
csak a hangulat volt jobb

Fergeteges előadás vár a dunakeszi közönségre

Váci Tavaszi Fesztivál 2010. március 18-április 1.
Jegypénztár: (06-27) 518-206, informacio@mimk.vac.hu, www. mimk.vac.hu

További jegyértékesítés: Tourinform, 2600 Vác, Március 15 tér 
Tel: (06-27) 316-160, www. tourinformvac.hu

Ticketportál: Home-Ticket szolgáltatással, www.ticketpoartal.hu
 

programajánlója

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

• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, 
gipszkarton falak és álmennyezetek építése, stb. T.: 06-1-386-4456

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

2010. február 6. 18 óra Kávézó koncert

Nosztalgia Swing Kaffé a Swing Kaffé Duó  
az „Ifjúsági örök” c. műsora

/Pozsonyi Ferenc zongora, Nagy József dobok/ közreműködésével
 A 20-50-es évek zenéi. Meghívott vendégek,Sesztay Nándorné /

Marika/ ének, Juhász Eszter ének,Veres János saxofon. 
A műsorban felcsendülnek angolszász örökzöldek, 

magyar örökzöld slágerek,
 Az est háziasszonya Fábián Nicolette. 

FelhőtleN szórAkozás, NosztAlgiázás, táNc!
A belépőjegy ára: 500 Ft

2010. február 27. 19 óra Kávézó koncert

Farkas Trió és barátai unplugged koncertje
A belépőjegy ára: 400 Ft

2010. március 19-én, pénteken 19 órakor

Nyitógála koncert a Chopin-emlékév jegyében
közreműködik: Bogányi Gergely Liszt- és Kossuth – díjas 

zongoraművész és a Váci Szimfonikus Zenekar 
Műsoron: erkel: hunyadi lászló – nyitány 

chopin: f-moll zongoraverseny 
Szólista: Bogányi Gergely Kossuth – és Liszt – díjas zongoraművész

Dvořak: iX. „Az újvilágból” szimfónia 
Vezényel: Farkas Pál

A belépőjegy ára elővételben: 2000 Ft, az előadás napján: 2300 Ft

2010. március 20-án, szombaton 18 órakor
„Fanni hagyományai” 

tánc - játék a magyar romantika jegyében
a Váczi Néptáncegyüttes műsora és táncház

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

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

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

Ezen kívül: festékárú, hígító, ragasztó, gipsz…

nyitva tartás: h-P.: h-P.: 8-17-ig, Szo.: 8-13-ig.
Szeretettel várjuk üzletünkben!

a váci madách Imre művelődési Központ

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



8 XII. évfolyam 1. számDunakanyar Régió
Kajak

- Kedves Anita gratulálunk! Azt 
hiszem, elmondható a 2009-es év 
jól sikerült.

- Igen, januárban Ausztráliá-
ban az Ifjúsági Olimpián vettem 
részt, meghívás alapján, hat fiú, 
hat leányversenyző, női és fér-
fi vízilabda csapat vehetett részt.  
Ott K4 1000 méteren aranyérme-
sek lettünk és én egyéniben 4. 
helyen végeztem. 

Július közepén Poznanban 
(Lengyelország) az Ifjúsági Eu-
rópa Bajnokságon K2 500 méte-
ren a szolnoki Chladek Vandával 
aranyérmet szereztünk. Folyta-
tás, augusztusban a magyar baj-
nokságon  K2 1000 méteren a 
győri Farkasdi Ramónával arany-
érmet, a K2 500 méteren ezüst-
érmet szereztünk, és én K1 500 
méteren lettem második. 

Szeptemberben az Olimpia Re-
ménységek versenyét Csehor-
szágban Rasiceben rendezték, 
itt Farkasdi Ramónával K2 500 

és 1000 méteren aranyérmesek, 
egyéniben K1 500 méteren 2. let-
tem.

- Ilyen nagyszerű eredmények 
után, úgy tudom, hogy Ti a hú-
goddal együtt többször is elnyer-
tétek a Jó tanuló, jó sportoló ki-
tüntetést.

-   Igen büszkék is vagyunk rá, 
hogy a sport és tanulás jól megfér 
egymás mellett. Jómagam 2005, 
2006 évben, Réka húgom 2004, 
2005, 2006 és 2007 nyerte el a 

büszke címet, a tavalyi értékelést 
még nem ismerjük. 

-  2010 évben mire készülnek a 
Hagymási lányok?

- Moszkvában lesz ifjúsági Eu-
rópa Bajnokság, a húgom az első 
ifjúsági olimpiájára készül. Mind-
kettőnknek válogatón kell kivívni 
az indulási jogot. Az ifjúsági ma-
gyar bajnokságon növelni szeret-
ném az eddigi magyar bajnoki 
érmeim számát. Én készülők az 
érettségire és a továbbtanulásra.

 - Londoni Olimpia?
- Elképzelhető, merésznek tű-

nik, ilyen fiatalon nem volt rá 
példa, hogy kajakos fiú vagy 
lány kikerült volna, nagyon szo-
ros a hazai mezőny, akkor leszek 
húsz éves. Elképzelhető, a 2016-
os Olimpia…

 Kedves Hagymási lányok, to-
vábbi sok sikert kívánunk!

Kép, szöveg:  
Solymosi László

Anita jó sportoló, jó tanuló
A Pest megyei Önkormányzat hagyományosan minden évben az év legjobb sportolóit díjazza. 2009. de-
cember 19-én a megyeháza Kossuth Lajos Termében, tartották meg a sportkarácsony díjátadó ünnepsé-
get. A Gödi SE kajakozója a 16 éves Hagymási Anita a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium harma-
dikos tanulója, a leány utánpótlás kategóriában harmadik helyen végzett, edzője Makrai Csaba.  Ani-
ta 2001. nyara óta kajakozik, ez idő alatt 14 magyar bajnoki cím boldog tulajdonosa, kit otthonában ke-
restem fel. 

(Folytatás az 1. oldalról)
- Mit tehetnek az autósok a 

magas benzinárak ellen? Med-
dig maradhat a magas benzin-
ár?- kérdeztük Tóth Tibortól, a 
Dunakeszin működő a Medic-
Car Kft.  ügyvezetőjétől.  

- A gazdasági szakemberek 
egyetértenek abban, hogy rövid-
távon nem fog csökkeni a ben-
zin ára Magyarországon. Jelen-
leg a kőolaj hordónkénti ára 70-
80 dollár között mozog a világpi-
acon, sőt előreláthatóan további 
emelkedés várható. Ez a hatás a 
magyarországi piacon is érzékel-
hető lesz, így megjósolható, hogy 
az idei év első felében a benzin 
árának csökkenése nem várható.

- Mit tud javasolni az autósok-
nak?

- Elsőnek azt mondanám, hogy 
változtassanak a vezetési stílusu-
kon. Takarékos vezetéssel akár 
10%-kal csökkentheti gépkocsija 
fogyasztását, valamint autószer-
viz tulajdonosként kijelenthetem, 
hogy a meghibásodások gyakori-
ságát is csökkenteni lehet. Javas-
lom, keressék a jelentősebb ked-
vezményt adó benzinkutakat, 
ahol azért minőségi üzemanya-
got tankolhatnak az autósok. 

Azonban az igazi megol-
dást az autósoknak az autó-
gázra történő átállás jelenthe-
ti. Az autógáz ára dunakeszi 
gázkutunkon jelenleg 162 Ft/li-
ter, így a benzin árához képest 
fél áron tankolhat. Egy átlagos 
személyautóban, a pótkerék he-
lyére beépített gáztartályba 45 
liter LPG üzemanyag tölthető, 
azaz alig 7.300 forint egy tele 
tank ára, ami kb. 500 km meg-
tételére elegendő.

Hosszú Távú MEgoldás, 
A gázAuTó lEHET

- Mit kell tudni a korszerű au-
tógáz rendszerekről?

- Nyugodtan kijelenthetem, a 
mostani gázautó rendszerek ké-
nyelmesek és biztonságosak. A 
vezetés élménye teljesen hasonló, 

mint bármelyik más benzin, vagy 
dízel üzemanyaggal hajtott autó 
esetén, vezetés közben gyakorla-
tilag semmilyen különbséget nem 
lehet észrevenni. Annyi a válto-
zás, hogy az üzemanyag kútnál 
a benzin oszlop helyett a gáztöltő 
berendezéshez kell állni. 

- Milyen megtakarítás érhető el 
a gázautó rendszerekkel?

- Gázüzemű autóval, akár 40-
50%-kal olcsóbban autózhat, 
mint egy hasonló benzinessel. 
Gázautóval kilométerenként 10-
15 forint megtakarítást is el le-
het érni, így nyugodtan kiszá-
mítható, hogy egy átlagos csa-
lád évente 200-300 ezer forintot 
is spórolhat. Minden tele tanko-
lásnál 7-8.000 Ft a megtakarítás, 
aki többet utazik, havi szinten 
akár 30-40.000 forintot is spó-
rolhat, ami sok minden másra el-
költhető.

- Kik azok, akik a gázüzem mel-
let döntenek?

- Azok, akik sokat autóznak, 
akik a megemelkedett autólízing 
díjukat szeretnék megspórolni, 
céges flották, akik hatalmas költ-
séget csökkentenek így. Vannak, 
akik egyszerűen nem hajlandóak 
ennyi adót fizetni. Van, akinek 
a gyerek iskoláztatása miatt vált 
szükségessé a gázüzemű haszná-
lat. Számtalan példa létezik, ami 
biztos, hogy ha valaki használ-
ja az autóját, sokat tud így spó-
rolni.

- Nem kerülhető meg a kérdés, 

mennyibe kerül a beszerelés? 
- A beszerelés autótípusonként 

változik, de körülbelül 100-250 
ezer forintba kerül. Az átalakítás 
költségei általában egy év alatt 
megtérülnek. 

A MEdic-cAr kFT.  
a Gázüzemű autók  

szakértője
- Mit kell tudni az Önök cégé-

ről?
- A Medic-Car Kft. már 13 éve 

autógáz rendszerek importálásá-
val, beszerelésével és javításával 
foglalkozik Dunakeszin. Minden 
egyes érdeklődőnek készséggel 
állunk rendelkezésére. A besze-
relés előtt az ügyfél megismer-
heti a gázrendszer elemeinek el-
helyezését, kapcsoló, tartály stb. 
Szemügyre veheti a gázberen-
dezést, a beszerelést végző sze-
relőt és szervizünket. Örömmel 
mondhatom, hogy mára a gáz-
autó rendszerek egyre jobban el-
terjedtek a világon. Sikerük igen 
összetett. Minden szempontból 
megbízhatóak, kímélik a környe-
zetet és gazdaságosan üzemeltet-
hetőek. 

Minden dunakeszin és régi-
ójában élő autós számára elér-
hető közelségben található egy 
nagy tapasztalattal rendelkező 
gázautó szerviz és gáztöltő ál-
lomás, javaslom mindenkinek, 
hogy éljenek ezzel a lehetőség-
gel….

 (x)

A tartósan magas benzinár ellenében  
             gázüzemű autó lehet a megoldás…

Az elmúlt időszakban többször is emelkedett a benzin ára, részben a világpiaci áremelkedés hatására, 
részben az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó emelkedése miatt. Szakértők szerint az elkövetkező idő-
szakban nem is várható benzinár csökkenés. Az évente többször emelkedő benzinárral szemben az autó-
gáz ára már hosszú ideje stabilnak mondható. 

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

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

Fél áron tankolhat

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


