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Nyírfás Dezső, az 1945-56 kö-
zötti Magyar Politikai Elítél-
tek Közösségének vezetőségi 
tagja ünnepi beszédében arra 
kérte Vác váro sát, hogy őrizze 
meg emlékezetében azt, ami a 
váci börtönben október 27-én 
történt, az emlékezés örömét 
és tisztességét adják át fiaik-
nak és unokáiknak. 

(Folytatás a 3. oldalon)

A váci nép

„Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc ünnepén az 
élet kiemelt pillanatát éljük 
meg, mert nemzeti önérze-
tünk szempontjából is fontos, 
hogy tisztán lássunk, számot 
vessünk múltunkkal, és tanul-
ságait továbbadjuk utódaink-
nak”, kezdte ünnepi beszédét 
Szabó József önkormányzati 
képviselő a Dunakeszin tartott 
városi ünnepségen.

(Folytatás a 2. oldalon)
(Folytatás a 4. oldalon)

Megkezdte munkáját 
Vác új képviselő-testülete

Dunakeszi 
'56

Jó hangulatú fotózás az alakuló ülés után...
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Első munkahelye a Rétsági Járási Ta-
nács pénzügyi osztálya volt, majd ezt köve-
tően a Váci Járási Tanács. Később az önálló 
Felsőgöd tanács elnöke lett. Ő volt a Felsőgöd 
és Alsógöd egyesülése révén létrejött Göd 
Nagyközség első tanácselnöke. 1974-ben ke-
rült át Sződre, ahol a település tanácselnöke-
ként dolgozott 24 éven át. 1998-ban nyugdíj-
ba vonult.

A 2002-es önkormányzati választásokon 
MSZP – SZDSZ támogatással Göd lakossá-
ga megválasztotta a Duna-parti város polgár-
mesterének.

A 2006. évi országgyűlési választáson Sán-
dor István a Magyar Szocialista Párt Pest me-
gyei listáján szerzett országgyűlési képviselői 
mandátumot, majd a 2006. évi önkormányza-
ti választáson ugyancsak az MSZP színeiben 
Göd város képviselő-testületének tagja lett.

Sándor István földi maradványait 2010. ok-
tóber 22-én helyezték örök nyugalomra a gödi 
újtemetőben. 
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A Városháza zsúfolásig telt dísztermében 
a Himnusz közös eléneklése után a képvise-
lő-testület korelnöke, Csuka István nyitotta 
meg az ünnepi ülést. A megnyitó gondolatok 
után Dr. Oroszi Sándor, Vác Város Választá-
si Bizottságának elnöke ismertette az október 
3-i választás eredményeit. Bejelentette, hogy a 
választás törvényesen zajlott, rendkívüli ese-
mény nem történt. Ismertette, hogy a polgá-
rok 4255 (32,54%) szavazattal Fördős Attilát 
választották Vác Város polgármesterének. Az 
eredmény ismertetését percekig tartó vastaps 
és üdvrivalgás kísérte a díszteremben. Ezt kö-
vetően közölte a tíz egyéni körzet eredmé-
nyét, bemutatta a győztes képviselőket és a 
kompenzációs listán mandátumot szerzett 4 
városatyát. Mint ismert a Fidesz hat, az MSZP 
három, a KDNP egy egyéni mandátumot 
nyert. Kompenzációs listán egy-egy mandá-
tumot szerzett a Fidesz, az MSZP, a KDNP 
és a Jobbik. A választási eredmény ismerteté-
se után a képviselők esküt tettek. A tizennégy 
képviselő után Fördős Attila tette le a polgár-
mesteri esküt. (Újabb hatalmas ováció, szűn-
ni nem akaró taps.)

Feladatra hívok mindenkit, akit képviselő-
nek választottak – kezdte polgármesteri prog-
rambeszédét Fördős Attila. – Munkámat első 
sorban a Fidesz-KDNP kormány irányelvei 
alapján kívánom végezni. Feladatom elvégzé-
se során teljes mértékben számítok a jobbol-

dal támogatására – folytatta. – A város straté-
giai, költségvetési, gazdasági kérdéseiben szá-
mítok a szocialista képviselők támogatásá-
ra is – mondta. – Jelen pillanatban a legfon-
tosabb feladat a költségvetés egyensúlyának 
megtartása.

Fördős Attila kiállt a már megkezdett városi 
beruházások végigvitele mellett. A Jávorszky 
Ödön Kórházban továbbra is igényt tart az 

önkormányzati csődbiztos munkájára. A 
mélygarázs ügyét mielőbb szeretné elmozdí-
tani a holtpontról, ennek érdekében a beru-
házó cég vezetőit október 27-én fogadja a pol-
gármesteri hivatalban. A tárgyalásokba be kí-
vánja vonni a képviselőket is – jelentette be 
a város új polgármestere. A mély szegénység-
ben élők számára esélyt jelenthetnek az ipar-
telepítés révén létrejövő új munkahelyek – 
utalt gazdaságélénkítő tervére Fördős Attila, 
aki fontosnak tartja a külterületi utak kiépí-
tését is. 

A közbiztonság javítása érdekében – első 
lépésként – javasolja, hogy a rendőrség épít-
se ki a körzeti megbízott rendszert. Támo-
gatja a meglévő térfigyelő rendszer bővítését.  
A város rangjához és értékeihez méltó szint-
re kívánja emelni a célturizmust tanácsos ki-
nevezésével, akinek majdani feladati között 
szerepel a szállodaépítési program megvaló-
sítása is. Bejelentette, hogy a civil közössége-
ket bevonja a döntés előkészítő munkába. A 
nyílt párbeszédnek vagyok a híve – hangsú-

lyozta eltökéltségét. Mint fogalmazott: a vál-
toztatás igényével számít a hivatal munkájá-
ra, melyet az érintettek és a döntéshozók be-
vonásával kíván meghozni – húzta alá.

Az egyik legfontosabb politikai kérdésnél 
kiemelte: az alpolgármester(ek) jelölésénél 
messzemenően figyelembe veszi a város aka-
ratát. A személy(ek) kiválasztásánál egyeztet 
a KDNP elnökével. – Csak ezek után lehetsé-
ges alpolgármestert választani – jelentette be. 
Fördős Attila programadó beszédét Pál apos-
toltól vett idézettel zárta.

A képviselők 14 igen, egy tartózkodás mel-
lett megszavazták a polgármester törvény 
szerinti javadalmazását. Megválasztották az 
ügyrendi és összeférhetetlenségi bizottságot, 
melynek elnöke Pető Tibor, két tagja pedig dr. 
Bánhidi Péter és dr. Jakab Zoltán lett.

Az ez évi munkaterv és néhány előterjesztés 
elfogadása után a váci képviselő-testület ala-
kuló ülése a Szózat eléneklésével zárult. 

Vetési Imre
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Megkezdte munkáját Vác új képviselő-testülete

Elhunyt Sándor István, 
Göd korábbi polgármestere
Hosszantartó súlyos betegség után 2010. október 15-én elhunyt Sándor István szocialis-
ta politikus. A 2006-os országgyűlési képviselő választáson a Magyar Szocialista Párt Pest 
megyei listáján szerzett országgyűlési képviselői mandátumot. 2006 és 2010 között tagja 
volt a gödi képviselő-testületnek is.

Az alakuló ülésen nem választottak alpolgármestert

A váci képviselő-testület tagjai október 18-án tartották ünnepi alakuló ülésüket, melyet a grémium doyenje, a Fidesz színeiben egyéni mandátumot nyert, Csuka István vezetett. A zsú-
folásig megtelt díszteremben Dr. Oroszi Sándor, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az október 3-i önkormányzati választás eredményeit. Fördős Attila polgármesteri esküté-
telét óriási tetszésnyilvánítás kísérte. Az alakuló ülés során, a legnagyobb frakcióval rendelkező Fidesz képviselői több alkalommal is kijelentették, hogy Pető Tibort javasolják alpolgár-
mesternek. Fördős Attila pedig azt hangsúlyozta, hogy az alpolgármester(ek) jelölésénél messzemenően figyelembe veszi a város akaratát.

Fehér Zsolt elsőként köszönetet a választók 
bizalmáért, majd döntésének indokaként el-
mondta, hogy a választás eredményeként tag-
ja lett a megyei közgyűlésnek is. Mint fogal-
mazott: „Bár a két pozíció egyidejű betölté-
se hivatalosan nem összeegyeztethetetlen, de 
a Jobbik elveivel összhangban nem kívánom 
halmozni a tisztségeket.” Fehér Zsolt a me-
gyei közgyűlés tagjaként politizál majd to-
vább, akit egyébként megválasztottak a Jogi, 
Ügyrendi Összeférhetetlenségi és Önkor-

mányzati Bizottság alelnökének. 
Kászonyi Károly is megköszönte a választók 

bizalmát, akiket biztosított arról, hogy képvi-
selői munkáját a Jobbik szellemében: „Hittel, 
Szívvel, Becsülettel” fogja végezni. Hozzátet-
te, hogy keményen ki fog állni a város érde-
keiért. 

Mint fogalmazott: a város és a választópol-
gárok érdekében az esetlegesen felmerülő ké-
nyes kérdéseket is kertelés nélkül felteszi majd 
képviselő-társainak.

Képviselőcsere a váci 
jobbikosoknál

A Jobbik Váci Szervezetének elnöke, Fehér Zsolt, és a szervezet alelnöke, Kászonyi Károly 
még az új képviselő-testület alakuló ülése előtt jelentette be, hogy a kompenzációs listán 
mandátumot szerzett Fehér Zsolt helyet Kászonyi Károly tesz esküt. Döntésükről tájékoz-
tatták a Helyi Választási Irodát is.

(Folytatás az 1. oldalról)

Fördős Attila polgármester

Weber.Therm EPS hőszigetelő rendszer elemei: 
• EPS 80 polisztirol lap
• EPS ragasztó és ágyazóhabarcs
• 145 g-os üvegszövet háló
• Vékonyvakolat alapozó
• Weber.pas 15 finomszemcsés vékonyvakolat

Egy m2 rendszer tartalmaz 1 m2 EPS 80-as polisztirol lapot,  
6 kg EPS ragasztót, 1,1 m2 üvegszövet hálót, 0,15 kg vékonyvakolat 

alapozót és 2,5 kg 1,5 mm-es weber.pas 15 vékony vakolatot. 

CSAK MOST!
Hőszigetelő rendszer vásárlása esetén kedvezménnyel vásárolhat:

Hitachi  (Niko) BM1600 festék és ragasztó keverőgépet 
1600 W/M14 szerszámbefogás, ajándék keverőszárral 
2 fokozatú hajtómű, hosszabbítószár
49.500,- Ft helyett 35.299,- Ft
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák és 2010. november 15-ig érvényesek!

AKCIÓS fogyasztói árak (Ft/m2)
 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 10 cm

fehér és alapáras színek 1757 1880 2004 2128 2375

1. színcsoport 1973 2097 2221 2344 2592

2. színcsoport 2203 2327 2451 2575 2822
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A szépszámú emlékező 
váci polgár előtt Wittner Má-
ria, 1989. október 23-a című 
versét Théma Boglárka, a 
Bernáth Kálmán Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Szak-
középiskola és Szakisko-
la tanulója szavalta el. Nyír-
fás Dezső, az 1945-56 közöt-
ti Magyar Politikai Elítél-
tek Közösségének vezetőségi 
tagja ünnepi beszéde kezde-
tén felidézte, hogy 1956. ok-

tóber 23-án a nemzet elnyo-
más elleni küzdelme robba-
náshoz vezetett.

E robbanás legnagyobb 
hulláma október 27-én ért 
el Vácra. A váciak megértet-
ték, hogy abban a pillanatban, 
amikor megízlelték a szabad-
ságot, már nem tűrhették to-
vább, hogy rabságban marad-
janak azok, akik féltői voltak 
hazájuknak, akik felemelték 
szavukat az elnyomó rend-
szerrel szemben. Az ünnepi 
szónok emlékeztette a hallga-
tóságot, hogy október 27-én 

Vác lakossága eljött a 
börtönhöz, és segített 
kiszabadítani a poli-
tikai foglyokat, az el-
ítélteteket megszaba-
dították a csíkos rab-
ruhától.

A szabadság má-
morító érzése meg-
érintette a börtön 
őreit is, akik között 
egyetlen őr vagy pa-
rancsnok sem volt, 
aki fegyvert emelt 
volna az elítéltekre. 
Vác városa ezzel a 

tettével megelőzött sok tele-
pülést, intézményt, ahol po-
litikai elítélteket őriztek. „A 
váci nép még a budapestie-
ket is négy nappal előzte meg 
a politikai elítéltek kiszaba-
dításában.” – dicsérte a váci-
ak bátorságát Nyírfás Dezső. 
„Ez a tábla Vác város nagysá-
gát, szabadság szeretetét hir-
deti” – mutatott a börtön fa-
lán örök mementóként üze-
nő táblára. Nyírfás Dezső az 
1945–56 közötti történelmi 
időszak generációja nevében 
arra kérte Vác városát, hogy 

őrizze meg emlékezetében az 
október 27-én történteket, az 
emlékezés örömét és tisztes-
ségét adják fiaiknak és uno-
káiknak.

A 2006-ban felavatott em-
lékműnél Vác Város Önkor-
mányzata nevében Fördős 
Attila polgármester és Dr. 
Dora Péter jegyző helyezte 
el a tisztelet koszorúját. Az 
1956-os hősök emlékére ko-
szorút helyeztek el a város-
ban működő pártok, intéz-
mények és civil közösségek.

A börtöntől az emlékező vá-
ciak átvonultak Pap Béla re-
formátus lelkész emléktáblá-
jához, ahol az utókor nevében 
a megemlékezés és a tiszte-
let koszorúit helyezték el.  Az 
emlékezés következő helyszí-
ne Szent Miklós tér volt, ahol 
a mártírhalált halt Kovács 
Ottó emléktáblájánál hajtot-
tak fejet a váciak. A városi ün-
nepség 17 órától a Bartók Béla 
Zeneiskolában folytatódott, 
ahol Csuka Tamás nyugalma-
zott tábori püspök mondott 
ünnepi beszédet.

V. I.

„A váci nép még  
a budapestieket is megelőzte...” 

– mondta Nyírfás Dezső
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. évfordulója tiszteletére rendezett városi ün-
nepség-sorozat nyitó rendezvénye szombaton délután a Váci Fegyház és Börtön előtt álló 
emlékműnél vette kezdetét. Nyírfás Dezső, az 1945-56 közötti Magyar Politikai Elítéltek 
Közösségének vezetőségi tagja ünnepi beszédében arra kérte Vác városát, hogy őrizze meg 
emlékezetében azt, ami a váci börtönben október 27-én történt, az emlékezés örömét és 
tisztességét adják át fiaiknak és unokáiknak.

Megalakult a szocialisták önkormányzati frakciója

Dr. Bóth János: A várossal 
soha nem leszünk ellenzékben
Vác Város önkormány-
zata képviselő-testület-
ének október 18-i ün-
nepi alakuló ülésének 
másnapján sajtótájékoz-
tató keretében jelentet-
ték be az MSZP frakció 
tagjai, hogy konstruk-
tív, a város érdekét szol-
gáló ellenzéki politikai 
szerepvállalásra készül-
nek. Álláspontjuk sze-
rint a legnagyobb frak-
cióval rendelkező Fidesz 
csoportból kell alpolgár-
mestert választani. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Esik az eső, teljesen átfúj a hi-
deg, metsző szél. Az utamat já-
rom, azt az utat, amire a ke-
gyetlen sors kényszerít, immár 
tizenhárom éve. Azt az utat, 
melyet minden ember megtesz, 
ha közeledik a nap. Az a nap, 
amikor elment szeretteinkre 
emlékezve gyújtunk gyertyát 
a temetők csendjében, vagy az 
otthon melegében a megterí-
tett asztalok fényénél. Pedig ve-
lünk vannak ők életünk min-
den percében, érezzük a felénk 
áradó tiszta szeretetüket.

És mégis.
Egy világ választ el tőlük.
Ahogy a temetőt járom, szí-

vem nehéz, lépteim nyomán 
az avar zizzen, ág reccsen. Én 
pedig csak megyek, gondola-
taim pedig a régmúltba réved-
nek. És ekkor a nagy csendben 
megszólal egy hang. A lélek-
harang hangja.

Biiing-baaang, biiing-
baaang, biiing-baaang!

Ijedten kapom fel a fejem, 
összezörrenek. Utoljára akkor 
hallottam ezt a hangot, ami-
kor édesapám mellé eltemet-
tük édesanyámat. Fájdalmas, 
de kitörölhetetlen emlék! 

Idős asszony áll egy sír mel-
lett. Az egyre hidegebb szél ke-
gyetlen, nem engedi meg, hogy 
az emlékezés lángját meg-
gyújtsa eltávozott családtag-
ja emlékére. Ám a természet is 
tudja pontosan, nem illik ebbe 
a szent pillanatban megzavar-
nia az emlékezőt, az élőt.

Egy pillanatra beálló szél-
csendben sikerül meggyújta-
nia a mécsest. Két, munkától 

megtört kezével védi a kis lán-
got, miközben magában egy 
imádságot mormol.

A szeretteiért!
Az elmentekért és a még itt-

lévőkért.
És ekkor újra beleha-

sít a csendbe: Biiing-baaang, 
biiing-baaang, biiing-baaang!

Lassan az utam végére érek. 
Noha a testem közelít a szü-
leim sírjához, a lelkem mesz-
sze jár. Náluk! Újra velük va-
gyok, érzem, ahogy ők is ve-
lem vannak. Tán még a kezem 
is megfogják, tán még most 
is óvnak mindentől. Mennyi-
re szeretném, ha most is fog-
hatnám kezeteket, láthatnám 
mosolyotokat. Milyen jó len-
ne, ha esténként boldogan 
mesélhetnénk egymásnak... 
De hirtelen rájövök, más az 
álom, és más a rideg valóság.  
Megérkezem. Óvatosan letisz-
títom a sírt, szüleim nyughe-
lyét, és a vázába elhelyezem 

az emlékezés virágait. Gyer-
tyát gyújtok, imára kulcsolom 
a kezem. Ilyenkor, a temető 
magányában ismét együtt va-
gyunk.

Ők ott, én itt.
De lélekben együtt.

Azon veszem észre magam, 
hogy beszélek hozzájuk. Elme-
sélem, mi van az unokáikkal, 
hogyan telnek napjaink. Egy 
kisebb szellő érkezik. Meg-
simogatja az arcom, mintha 
drága halottaim jeleznék, jól 
van, büszkék vagyunk rád!

Biiing-baaang, biiing-
baaang, biiing-baaang! – ha-
sít újra a csendbe, megszakít-
va azt az örök pillanatot, mely-
ben újra együtt vagyunk. Ők 
és én.

Csendesen, lehajtott fejjel el-
indulok hazafelé. A gyertyák 
fénye mutatja az utat.

Az emlékezés gyertyáinak 
fénye.

B. Molnár László

Az emlékezés örök lángja
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„Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc ünnepén az élet kiemelt 
pillanatát éljük meg, mert nemzeti 
önérzetünk szempontjából is fon-
tos, hogy tisztán lássunk, számot 
vessünk múltunkkal, és tanulsága-
it továbbadjuk utódainknak”, kezd-
te ünnepi beszédét Szabó József ön-
kormányzati képviselő. Felidézte a 
forradalom napjainak történéseit, s 
kiemelte, hogy abban a 12 napban 
megteremtődött a nemzeti egység, 
egy mindennapjaiban megnyomo-
rított nemzet fellázadt az elnyomás 
ellen. Kijelentette, hogy „1956 a mél-
tóság, az emberi méltóság visszaál-

lításának forradalma volt… Bebi-
zonyította az egész világ számára, 
hogy a belülről táplálkozó rend erő-
sebb, szilárdabb, mint a diktatúra 
jól szervezett, karhatalommal meg-
támogatott, az embereken átgázo-
ló államszervezetének rendje.” Vé-
gezetül hangsúlyozta: „1956 szelle-
me, amely mindannyiunk számára 
mérce, ma is kötelez. Ma is rá kell 
ébrednünk, hogy elsősorban vala-
mennyien magyarok vagyunk, egy 
nemzet. Csak magyarként, csak egy 
nemzetként védhetjük meg szabad-

ságunkat, csak egy nemzetként lá-
balhatunk ki a válságból, csak egy 
nemzetként tervezhetünk jövőt ma-
gunknak, gyermekeinknek.”

A szónoklatot követően Gyombolai 
Bálint és a Servite Ökumenikus Kó-
rus közös előadásában elhangzott 
Kányádi Sándor Kuplé a vörös vil-
lamosról című verse, melyet Gryllus 
Dániel zenésített meg.  

Az ünnepség záróaktusaként el-
sőként Dióssi Csaba polgármes-
ter, országgyűlési képviselő és Er-
dész Zoltán alpolgármester helyez-

ték el az emlékezés és a tisztelet ko-
szorúját, majd a pártok, kisebbségi 
önkormányzatok, intézmények, ci-
vil szervezetek és magánszemélyek 

koszorúztak. Az ünnepség a Szózat 
hangjaival zárult.

Katona M. István
A szerző felvételei 

„Egy nemzetként tervezhetünk jövőt”
(Folytatás az 1. oldalról)

A legendás édesapa méltó követő-
je a „Kisschirilla”, aki az országutak 
és a jeges folyók utolérhetetlen nagy 
bajnoka. Gyuri is az emberpróbáló 
kihívásokat kedveli. Édesapja kelet 
felé, Moszkváig, ő nyugat felé, Ró-
máig, egészen a Vatikánig futott… 
Télen pedig, a jeges Dunában lubic-
kol az őt csodáló lelkes közönség 
legnagyobb ámulatára…

Gyuri életmód tanfolyamokat 
szervez, előadásokat tart, könyvet ír, 
úszik, napjainkban pedig ismét pél-
dát mutat sportemberi nagyságából, 
a fiatalok ezreivel szeretteti meg a fu-
tás, a sportolás szépségét. Hidat épít 

az emberek és városok között. 
Dunakeszin, az 1848-49-es forra-

dalom és szabadságharc hőseinek 
emléket állító szobor mellet lelke-
sen beszélt a sportolás, a szabadság 
és az emberi tisztesség felülmúlha-
tatlanságáról az őt körülvevő nyílt 
tekintetű diákoknak…

Győr, Mosonmagyaróvár, Eszter-
gom után Dunakeszin is magával 
ragadta a tanuló ifjúságot, akikkel 
együtt rótták a Salgótarjánba vezető 
út néhány kilométereit, ahová októ-
ber 23-án futott be, hogy tiszteleg-
jen az ’56-os hősök emléke előtt…

Vetési Imre

Az újonnan megalakult képviselő-
testület második ülésén elfogadta az 
önkormányzat módosított szerveze-
ti és működési szabályzatát. Ennek 
értelmében a Pénzügyi, Jogi és Ügy-
rendi Bizottság, valamint a Szociális 
és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző 
Bizottság végzi a döntés-előkészíté-

si feladatokat, míg öt tanácsnok segí-
ti majd a polgármester munkáját az 
egyes szakmai döntések meghozata-
lában. A Pénzügyi, Jogi és Ügyren-
di Bizottság elnökének Póczik Ani-
tát, a Szociális és Vagyonnyilatko-
zatokat Ellenőrző Bizottság elnöké-
nek pedig Fodor Sándornét válasz-

tották. A Sport és Ifjúsági tanácsnok 
Seltenreich József, a Külügyi-és Társa-
dalmi Kapcsolatokért felelős tanács-
nok Kárpáti Zoltán, a Családügyi ta-
nácsnok Bocsák István Károlyné, a 
Kisebbségi és Egyházügyi tanácsnok 
Szabó József, a Környezetvédelmi ta-
nácsnok pedig Nyíri Márton lett.

A népszerű életmód guru Mosonmagyaróvártól Salgótarjánig futott, 
hogy tisztelegjen az ’56-os forradalom hőseinek emléke előtt. Október 
20-án délelőtt a dunakeszi iskolásokkal együtt rótta a kilométereket a 
Március 15. tértől egészen Dunakeszi határáig. 

– Amikor aktív pályafutásomat befejeztem tűzoltó-
nak mentem, Budapesten dolgozom. A munka mellett 
azóta is rendszeresen indulok a tűzoltók világbajnok-
ságán – kezdte visszaemlékezését Marci. – A tűzoltók 
világbajnokságán először 2006-ban, Hong-Kongban 
vettem részt. A K1 200 és a K1 500 méteren arany-
érmet nyertem, a K2-ben Dr. Kanyó Ferenccel ezüst-
érmet szereztünk. A következő világbajnokság 2008-
ban, Liverpoolban volt, ahol K1 200 m és K1 2000 mé-
teren aranyérmes lettem. Részt vettem a rafting (vad-

vízi evezés, ahol hatan ülnek egy csónakban) verse-
nyen, melyen elsők lettünk. E mellett elindultam a 
sárkányhajó kategóriában (itt húszan ülnek egy hajó-
ban) itt ezüstérmesek lettünk. Idén Dél-Koreában ver-
senyeztünk. A K1 500 méteren szerzett aranyérmem 
mellet a K2 500 méteren Dr. Kanyó Ferenccel is arany-
érmet nyertünk. A tízfős sárkányhajó csapatunk 500 
méteren bronzérmet szerzett. 

Bauer Márton sportkarrierje töretlen

Vízen suhanó lánglovag
A 35 éves Bauer Márton kajakozó 1985 – 2005 között aktívan versenyzett Dunakeszi, majd a KSI-MTK színei-
ben. A húsz magyar bajnoki cím mellett kétszer nyert az ifjúsági VB-n, háromszor volt második a felnőtt VB-
n. Aktív, élvonalbeli pályafutása befejezése után tűzoltó lett, de a versenyzést nem hagyta abba.

Emlékezni és a hősök tetteit felidézni gyűltek össze Dunakeszi polgárai október 23-án a városi Kegyeleti parkban. Az ünnepséget hangfelvételről 
Dörner György előadásában irodalmi összeállítás nyitotta meg, majd a jelenlévőket Juhász Ádám, a városi ünnepségek főszervezője köszöntötte. 
A Himnusz elhangzását követően Babják Annamária színművésznő és Vincze József költő, a saját műveiből összeállított s közösen előadott verses 
zenés összeállítását hallgathatták meg az ünneplők, majd eredeti szövegű erdélyi népdalokat adott elő a Servite Ökumenikus Kórus Gyombolainé 
Kindler Edit vezényletével.

Két bizottság és öt tanácsnok 
segíti a munkát

(Folytatás a 7. oldalon)

Szabó József

Az önkormányzat koszorúját Dióssi Csaba és Erdész Zoltán helyezte el

’56-os emlékfutás 
Schirilla Györggyel
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Szarkándi János, a Duna-Dráva 

Cement Kft. elnök-vezérigazgató-
ja avatóbeszédében hangsúlyozta, 
hogy a TBG Hungária-Beton Kft. 
hazánkban és külföldön egyaránt 
jelentős vállalati háttérre támasz-
kodhat. A német HeidelbergCement 
Group és SCHWENK Zement KG 
cementgyárai és betonüzemei vi-
lágszerte innovatív technológiát 
képviselnek. A DDC Cégcsoport 
vállalati filozófiájában kiemelt sze-
repet kap a korszerű működés, a ve-
vők igényeinek szem előtt tartása és 
a fenntartható fejlődés elve. 

A fejlesztés során megvalósított 
technológiai újítások közül Nemecz 
Zsuzsa, a TBG Hungária-Beton Kft. 
ügyvezető igazgatója az új folyamat-
irányítási rendszer beépítését emel-
te ki: „minőségbiztosítási rendsze-
rünk az eddiginél is hatékonyab-
bá válhat, mivel folyamatirányí-
tó rendszerünk gondoskodik arról, 
hogy az előírt receptúrát minden 
esetben pontosan kövessük a gyár-
tás során.” Az eljárás valóban inno-
vatív, mivel a fejlesztés során a TBG 
szakembereivel együttműködve ki-
fejlesztett magyar EVOPRO szoft-
verrel működtetik a SIEMENS ipa-
ri számítógépét. A TBG betonüze-
me számára kidolgozott program 
előnye a különleges pontosság, az 
üzembiztonság, valamint az, hogy 
a vállalat munkatársai on-line mó-
don végrehajthatják a működési za-
varok elhárításához szükséges javí-

tásokat a folyamatirányítási rend-
szeren. A fejlesztés eredményeként 
számos egyéb ponton újult meg a 
technológia, amely Magyarorszá-
gon különlegesen nagy kapacitá-
súnak számít, hiszen a 4 köbméte-
res betonkeverő óránkénti teljesít-
ménye, nagyszilárdságú mixer be-
ton esetén elérheti a 130 köbmétert 
is. A DDC Cégcsoport kiemelt cél-
nak tekinti a fenntartható fejlődés 
elvének megfelelő működést, ezért 
a fejlesztés során a környezettuda-
tos működés érdekében is történtek 
lépések és nagyteljesítményű mixer 
mosó berendezést helyeztek üzem-
be, így a jövőben a fel nem használt 
beton nagyobb hányadát lehet újra-
hasznosítani.

A modernizáció jelentőségét nö-
veli, hogy az építőanyag-piac mint-

egy 40 százalékkal csökkent 2008 
óta. A DDC csoport ennek ellené-
re a beruházás mellett döntött, mert 

úgy látja, hogy versenyképességét a 
folyamatos fejlesztésekkel és a ve-
vők számára biztosított magas szín-

vonalú szolgáltatásokkal növelhe-
ti. Szarkándi János beszédében azt 
is kiemelte, hogy a fejlesztés hozzá-
járul a DDC Cégcsoport teljes be-
tontechnológiai vertikumot felölelő 
szolgáltatásainak erősítéséhez, mi-
vel a leányvállalatok termékei kö-
zött, a cement és a transzportbeton 
mellett, a kavics is jelen van, vala-
mint betontechnológiai tanácsadást 
is nyújtanak. 

Megújult betonüzem: 
többszázmilliós beruházás 

és magyar innováció
A negyvennél több betonüzemet működtető gyártó megújult üzemét ünnepélyes keretek között avatták fel 
csütörtökön a cég vezetői. A 2010 első felében megkezdett, több mint 350 millió forintos fejlesztésnek köszön-
hetően, hatékonyabban, magasabb minőségben és környezetkímélőbben állítható elő transzportbeton a fő-
város X. kerületében működő telephelyen. A fejlesztés különlegessége a folyamatirányítási rendszer, amelyet 
a cég megrendelésére, egyedi igények alapján dolgoztak ki magyar mérnökök. A TBG Hungária-Beton Kft. a 
DDC Cégcsoport tagja, tulajdonosa a piacvezető magyar cementgyártó, Duna-Dráva Cement Kft.

Dr. Bóth János: 
A várossal soha nem
leszünk ellenzékben

Dr. Bóth János tájékoztatta a sajtó kép-
viselőit, hogy ő irányítja a szocialista 
frakció tevékenységét. Helyettese Dr. Ja-
kab Zoltán lett. A négyfős frakció tag-
jai – az egyéni mandátumot elnyert Dr. 
Bóth János, Dr. Váradi Iván, Kiss Zsolt 
és a kompenzációs listán képviselői he-
lyet szerző Dr. Jakab Zoltán – civil szak-
területük szerinti témákra koncentrálva 
dolgoznak a következő esztendőkben. 

Dr. Bóth János kiemelte, hogy konst-
ruktív, a város érdekeit szolgáló politi-
kai szerepvállalásra készülnek a képvi-
selő-testületben. A várossal soha nem 
leszünk ellenzékben – hangoztatta a 
volt polgármester. Álláspontjuk szerint 
a legnagyobb frakcióval rendelkező Fi-
desz képviselő-csoportból kell alpolgár-
mestert választani. Időszerűnek tarta-
nák, ha a „polgármester befejezné a blöff 
politizálást”. – A mélygarázs ügyében, 
az érdemi döntések helyett, hónapok óta 
csak újabb és újabb tárgyalási időpont-
okról értesülhetünk – indokolta kritikai 
véleményüket Dr. Bóth János, aki beje-
lentette: – Nem támogatjuk, hogy a cél-
turizmus élénkítését elősegítő tanács-
noki pozícióba „levitézlett politikust” 
helyezzenek. 

A volt polgármester – társai vélemé-
nyét is tolmácsolva – helyénvalónak 
méltónak tartja, ha egy népszerű em-
bert támogatói kulturáltan ünnepelnek, 
mint ahogy ezt tették Fördős Attila es-

kütétele után. De azt a stílust elítélik, 
ahogyan Csereklye Károly fideszes kép-
viselő köszöntésekor megnyilvánultak 
bírálói. „Be kell fejezni a gyűlöletpoliti-
zálást!” – fogalmazott.  

Dr. Váradi Iván elmondta, javasolták, 
hogy a város 500 ezer forinttal támogas-
sa a vörösiszap károsultjait, ám öröm-
mel fogadták Csuka István korelnök 
egymillió forintos előterjesztését, me-
lyet ők is megszavaztak. Beszámolt arról 
a sikeres gyűjtési akcióról, melyet Kiss 
Zsolttal közösen szerveztek a vörösiszap 
károsultjainak megsegítésére. 

Dr. Jakab Zoltán tájékoztatta a sajtó 
képviselőit, hogy az alakuló ülésen be-
választották az ügyrendi bizottságba. 
Önkormányzati tapasztalattal rendel-
kező képviselőként természetesnek tart-
ják, hogy segítsék az új városatyák be-
illeszkedését az önkormányzati munka 
hatékonysága érdekében.  

A frakció tagjai egybehangzóan állít-
ják, hogy a váci szocialisták az orszá-
gos átlaghoz képest jobban szerepeltek 
az önkormányzati választáson, de a he-
lyi lehetőségeket nem tudták teljes mér-
tékben kiaknázni. – Nagyobb aktivitás-
sal, jobb eredményt is elérhettünk vol-
na – mondták.

Az új, progresszív politizálás, a szoci-
áldemokrata értékek képviselete esélyt 
teremt arra, hogy 2014-ben váltópárt 
legyen a megújult MSZP - fogalmazott 
Dr. Bóth János. 

Vetési Imre

Intézményünk elnyerte a „Építő közösségek” közművelő-
dési intézmények az élethosszig tartó tanulásért pályázat 

Felnőttképzési programok a VOKE József  
Attila Művelődési Házban projektjét!

Azonosító szám: TÁMOP-3.2.3-09/1KMR
Kedvezményezett: Vasutasok Országos Közművelődési Egyesülete 
Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 
Igazgatósága

KÉpzÉsEK:
1. Kompetencia és készségfejlesztő tréning
2. Számítástechnikai képzés
3. Informatikai képzés, IT ismeretek a hatékony érdekérvényesítés és hálózati 
     együttműködés segítésére
4. Forrásteremtés - Európai Uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés
5. Felnőttképzési szakemberképzés
6. e-kultúra: internet felhasználói és elektronikus ügyintézői ismeretek
7. Családi napközi működtető képzés

Felnőttképzési szolgáltatások és igénybevételük módja:
1. Az előzetesen megszerzett tudás felmérése és értékelése
2. Pályaorientációs és korrekciós tanácsadás
3. Álláskeresési tanácsadás

A szolgáltatások minden képzéshez térítésmentesek.
A tanfolyamok ideje alatt gyermekfelügyelet biztosított.

A szolgáltatások igénybevételének szándékát a képzések megkezdése előtt  
az ügyfélszolgálaton szóban vagy telefonon kell bejelenteni!

Telefonszám: 06-27/633 976

Projekt menedzser: Latinovics Zoltán • E-mail: zoli.latinovics@vokejamk.hu 
Tel.: 06-27/543-225/102 mellék

(Folytatás a 3. oldalról)

Szarkándi János és Nemecz Zsuzsa

www.dunakanyarregio.hu
klikkeljen  ránk!

Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

A Kereszténydemokrata Néppárt váci 
szervezete hagyományos október 23-i 
ünnepsége után tartotta meg sajtótá-
jékoztatóját. Dr. Áfra Tamás a szerve-
zet nevében beszélt arról, hogy a párt 
szabályzatának megfelelően az ön-
kormányzati választások után meg-
tartották a tisztújítást, mely szerint 
a tagság szavazatának megfelelően az 
elnök továbbra is Dr. Áfra Tamás, a 
titkár Tomori Pál maradt. 

A gazdasági ügyekért felelős személy 
sem változott, a tisztséget Dr. Kámory 
Katalin látja el. Az elnökség további 
tagjai: Gyombolai Péter, Kriksz István 
és Gozmány Gabriella.

Dr. Áfra Tamás beszélt arról is, hogy 
a megerősödött szervezetet nagy öröm-
mel töltötte el, hogy immár másod-
szor adhatott polgármestert Vácnak, 
és az, hogy nagy az érdeklődés a párt 
váci szervezete iránt. A szervezet a jö-
vőben is nyitva áll az érdeklődők előtt, 
és igyekszik folyamatos tájékoztatást 
nyújtani munkájáról.

Dr. Áfra 
Tamás
maradt 

a KDNP élén



„Úgy vélem a jelen helyzet-
ben nem csak az a baj, hogy 
kevés a pénz, szűkösek az 
anyagi lehetőségek, sikoltó a 
nyomor, ahogy az államtit-
kár minap kimondta, hanem 
az a baj, hogy megromlott a 
társadalmi megítélésünk. És 
minden erőfeszítésünk dacá-
ra azt mondják sekélyes, fe-
lületes, kapkodó lett a mun-
kánk. Igaz ez?! Hiszem, hogy 
nem! De az igaz, hogy van-
nak, akik elfáradtak, elfásul-
tak, kiégtek, mert megnyo-
morította őket a mindennapi 
reménytelen és eredményte-
lennek látszó küzdelem. Azok 

a szerencsések, akik még em-
berfeletti erővel őrzik maguk-
ban a hivatástudatot. Nem 
csak pislákol, hanem ég ben-
nük a szakmaszeretet, az em-
berszeretet lángja. Nyújtsunk 
segítőkezet az elfáradtaknak, 
reményvesztetteknek így saját 
magunkat is segítjük, felemel-
jük.”– fogalmazott köszöntő-
jében dr. Korona Árpád.

A köszöntő beszédeket kö-
vetően két szekcióban zaj-
lottak az előadások. Mind a 
szakdolgozói, mind az orvosi 
szekcióban 12-12 előadással 
készültek az intézmény dol-
gozói, akiknek magas szak-
mai színvonalú prezentáció-

it elismeréssel fogadták nem 
csak a kórházban és a város-
ban dolgozó, hanem az or-
szág különböző pontjairól 
érkező egészségügyi szakem-
berek is.

A tudományos program ká-
vészünetében nem kis meg-
lepetést okozott a rikkan-
csok megjelenése, akik kur-
jongatva osztogatták a Cor – 
Lap című (a „cor” latin szó, 
jelentése „szív”) kortörténe-
ti kiadást. Szintén emlékez-
hettek, vagy elmélkedhettek 
múltról-jelenről azok, akik 
az elmúlt 40 év alatt megje-
lent sajtómegjelenésekből, 
jegyzőkönyvekből, levelek-

ből készült poszter kiállítást 
megtekintették.

A tudományos program be-
fejezését követően, a Bartók 
Béla Zeneiskola tanárainak 
és növendékeinek gyönyörű 
hangversenye következett, 
amely már az ünneplésre 
való ráhangolást is jelentette, 
hiszen az intézményben 40 
éve dolgozó munkatársakat 
köszöntötte és adta át jubi-
leumi ajándékát a város pol-
gármestere, Fördős Attila. 

A kilenc fő „40 évesnek ” 
eddigi munkáját ismerték el 
azzal a hatalmas tapsvihar-

ral, ami a köszöntést végig 
kísérte.  Név szerint: dr. Ko-
vács István – szülész főor-
vos, dr. Zsarnóczay Angéla – 
radiológus főorvos, dr. Kiss 
Terézia – belgyógyász főor-
vos, dr. Dózsa György – se-
bész, traumatológus főor-
vos, dr. Illés István – szülész 
főorvos, dr. Bénik Gyuláné – 
mb.ápolási igazgató, Csányi 
Istvánné – szakasszisztens, 
dr. Juhász Béla – szülész fő-
orvos, Erdélyi József – bonc-
mester.

Fotó: 
S. Faragó Gyöngyi
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Ezt az igazítást is szolgálta az az 
átfogó rekonstrukció, amely 2009-
ben kezdetét vette a 300 éves alma 
mater falai közt. Régi álom volt ez, 
megvalósulásához megcéloztak egy 
európai uniós pályázatot, az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Közép-
Magyarország Operatív Program-
ján keresztül. A Közoktatási Intéz-
mények beruházásainak támogatá-
sa, eszközbeszerzés és infrastruktú-
rafejlesztés elnevezésű pályázaton 
nyert közel 248 millió forint állami 
támogatásból, 35 millió forint ön-
részből – melyhez tartozik a Piaris-
ta Rend magyarországi Tartomány-
főnöksége által biztosított forrás is 
– valamint még további felújításra 
fordított 353 millió forintból újult 
meg az intézmény.

A munkálatok során korszerűsö-
dött az iskola több tanterme, több 
folyosó kapott új festést és felszere-
léseket, megépült az iskola új nyelvi 
szekciója. Az informatikai oktatás 
hatékonyabbá tételéhez beszerez-
tek harminchat számítógép konfi-
gurációt, hat interaktív táblát és egy 
projektort. Gondoltak az akadály-
mentesítésre, a sajátos nevelési igé-

nyű diákok oktatásához szükséges 
eszközparkra. Ugyancsak akadály-
mentes felvonót építettek és egyéb 
korszerűsítések mellett ismét régi 
fényében pompázik az iskola dísz-
terme, amelyet egy 1940-es évek-
ben készült archív fotó segítségé-
vel rekonstruáltak. A 350 személyes 
helyiség várhatóan a város közpon-
ti előadóterme is lesz, hiszen meg-
felelő audio-vizuális technikával is 
ellátták, s elhelyeztek egy akuszti-
kai mobil-falat is. A felújítás befe-
jeztével ebben az impozáns díszte-
remben rendezték meg október 22-
én az átadó ünnepséget.

A rendezvényen a mai és régi di-
ákok, meghívott vendégek mellett 
helyet foglalt és felszólalt Harrach 
Péter országgyűlési képviselő, a 
KDNP frakcióvezetője, Dr. Beer 
Miklós, a Váci Egyházmegye püs-
pöke, Fördős Attila, Vác Város pol-
gármestere, Urbán József, a Piarista 
Rend Tartományfőnöke, Nyeste Pál, 
a Gimnázium igazgatója, Szojka M. 
Tünde, a rekonstrukció építész ter-
vezője valamint Kasza Viktor, az 
M27 Absolvo képviselője.

Az oktatásügy várható lépései-

ről szólva Harrach Péter kiemelte, 
hogy a tervezett oktatáspolitikai lé-
pések sorában az oktatás mellett a 
nevelésre kívánnak komoly hang-
súlyt fektetni, valamint a tervek kö-
zött az egyházi intézmények hátrá-
nyos megkülönböztetésének meg-
szüntetése is szerepel, nem csak a 
finanszírozásban, de a pályázati 
rendszerben is.

Erkölcsi alapelvek nélkül nem le-

het nevelést, iskolát emlegetni, je-
lentette ki Beer Miklós, hozzátéve, 
hogy a piarista rend példát ad erre, 
s azt kívánta a gimnázium tanára-
inak, hogy a rájuk bízott diákokat 
továbbra is szilárd alapokon nevel-
jék.

Nagyon fontos a város új vezeté-
se számára, hogy a gimnáziumban 
hitben erős, és művelt gyermekek 
fejezzék be tanulmányaikat, hang-

súlyozta Fördős Attila.  Nagy hiá-
nyossága a városvezetésnek, hogy 
eddig nem volt érdemi párbeszéd 
a szakprogramok egyeztetésében 
és nem volt igazából együttműkö-
dés. A polgármester elgondolása, 
hogy kölcsönösen megpróbálják in-
tegrálni egymás munkájába az in-
tézményt olyan formában, hogy a 
rend egy képviselőt delegál a szak-
bizottságba és a Polgármesteri hi-
vatalban lenne egy referens, aki fo-
lyamatosan konzultál oktatási kér-
désekben. 

Az elődök példamutatása folyta-
tódik a megújult falak között a to-
vábbi munkában, mondotta Nyes-
te Pál. A megújulásban fontos állo-
máshoz érkezett az intézmény, de a 
munka nem áll meg, és sok még a 
tennivaló. Kiemelte, hogy a piaris-
ta iskola az emberré válás tanulásá-
nak a helye, s bár fontos az épület, 
az eszköztár fejlesztése, de még fon-
tosabb a nevelés, ami a falak között 
történik.

Az ünnepséget az egykori és mai 
diákok által előadott kulturális mű-
sor színesítette. Végezetül Dr. Beer 
Miklós megáldotta a megújult dísz-
termet.

Katona M. István
A szerző felvétele

Kegyesség és tudomány

Megújult a váci Piarista Gimnázium
Pietas et litteare – kegyesség és tudomány. E mélyenszántó gondolatpárosítás a váci Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium jelmondata. 
A kegyesség a hitbeli élet régtől való vezérgondolata, a tudomány pedig arra való, hogy mindenkor, így napjainkban is a kor igényeihez igazítsuk. 

Jávorszky Tudományos nap  
és 40 éves évforduló

Mintegy négyszázan ünnepelték a kórház fennállásának 40. évfordulóját az október 15-én megrendezett tudományos napon. A konferenciát dr. Szentgyörgyi 
Ervin tudományos igazgató nyitotta meg, majd dr. Molnár Csaba orvos igazgató és Fördős Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az elmúlt 40 
évet összefoglaló ünnepi előadást az intézmény első kórházigazgató-helyettese, neurológus főorvosa dr. Korona Árpád tartotta, akinek visszaemlékezése 
megindító, a kollegákról való megemlékezése megható, az egészségügy jelenéről alkotott véleménye elgondolkodtató volt.
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TÁMOGATOTT, 
INTENZÍV
Az EU összes  

országában érvényes 

biztonsági őr,
testőr  

és vagyonőr
tanfolyam indul 

november 13-án Vácon.

A tanfolyam költsége: 
25.000 Ft.

 

Telefon:  
+36-30-683-84-69

Fnysz: 00313-2008

Fegyvervizsga  
1 nap alatt!

Keleti és nyugati típusú 
masszázs-fajták 
(test, talp, fogyasztó, thai, 
indiai olajos)

MASSZoRKÉPZÉS
tanfolyam indul október 

végén vácott  és dunakeszin

Részletfizetés!
Trend Energy Oktatási Bt.

Képzési engedélyszám: 04-0122-06
Érdeklődni: +36-20-9762-111

Dr. Korona Árpád

Az OTTHON CENTRUM 
Dunakeszin található vezető 

irodája 3 fő ambiciózus  
munkatársat keres  

„INGATLAN-TANÁCSADÓ” 
munkakörbe. Jelentkezéseket 

e-mailen várjuk fényképes  
önéletrajzzal:  

fodor.tivadar@oc.hu,  
+36-70-454-0441



A hideg, fagyos, télies idő fokozott fagyveszélyt jelent a családi 
és hétvégi házaknál, valamint a kiskerteknél található vízvezeté-
kekre, szerelvényekre. A későbbi problémák elkerülése érdeké-
ben célszerű megelőző intézkedéseket tenni a fagy elhárítása ér-
dekében. 

Nulla fok alatt védeni kell a vízcsöveket a faggyal szemben. Ép-
pen ezért, a vízvezetékek, kerti csapok, locsolóhálózatok víztele-
nítését időben el kell végezni. Fontos az is, hogy a vízmérőakna 
ne maradjon nyitva, s hogy a vízóraaknában lévő csővezetékeket 
és a vízmérőt megfelelő anyaggal fedjük le. Ennek legegyszerűbb 
módja, ha az ún. szigetelő paplannal letakarják az aknát, a mé-
rőeszközt és a vezetékeket. A leggyakoribb elfagyás a kiskertek-
nél és a hétvégi házaknál tapasztalható, ezért a pinceablakokat 
és ajtókat célszerű becsukni, mert így elkerülhető az ott találha-
tó szerelvények károsodása. 

Érdemes tehát odafigyelni, hiszen mindenki jól tudja, hogy a 
vezetékek, csapok, vízmérők elfagyása, megrongálódása később 
komoly anyagi következményekkel járhat, melynek javítási költ-
ségei a fogyasztókat terheli. Időben tegyék meg a szükséges in-
tézkedéseket. 

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 

„A VÍZ A JÖVŐNK TÜKRE!”
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Nyikes Róbert négy év-
vel ezelőtt szervezte meg ze-
nekarát. Azóta több helyi és 
környékbeli fesztiválon vet-
tek részt. Hazánk határain 
túl azonban még nem mu-
tatták be tehetségüket. A ze-
nekar vezetője elmondta, ta-
valy merült föl a lehetősége 
annak, hogy egy nemzetközi 
fesztiválon lépjenek fel, ami 
nagy kihívást jelentett szá-

mukra. Az iskola mazsorett 
csoportját kísérték felvonu-
lás közben. 

A fesztiválon összesen 32 
gyermek képviselte az isko-
lát, a várost. Gyönyörű, szer-
pentines hegyi utakon át ér-
keztek meg a 19 órás út után 
Budvába. 

Az ott töltött néhány nap 
alatt a diákok megtekinthet-
ték a tengerparti város neve-

zetességeit, részt vehettek egy 
rövidebb hajóúton, valamint 
fürödhettek a tengerben. 

A nemzetközi fesztiválon 
való szereplésükre mind a fú-
vós, mint a mazsorett csoport 
tagjai már augusztus hónap-
ban – nyári szünetüket felál-
dozva – készültek, próbáltak. 

A fesztivál résztvevői egy 
zenés búcsúesttel zárták a ta-
lálkozót. A részvétel minden-

ki számára önköltséges volt. 
Göd Város Önkormányzata 
300 000 forinttal támogatta 
a gyermekek nemzetközi be-
mutatkozását. Ezt az össze-
get a művészeti iskola pótolta 
ki. A tanulók és tanáraik ez 
úton szeretnék köszönetüket 
kifejezni a város vezetői, pe-
dagógusaik és kollégáik, va-
lamint a szülők felé.

Séra Andrea

Gödi diákok a montenegrói 
September Festen

Egy nemzetközi művészeti fesztivál fellépő vendégei voltak a Németh László Általános Iskola mazsorett csoportjának ta-
nulói Boldog Mónika tanárnő vezetésével. A fellépésükre elkísérte őket az iskola fúvós zenekara. Szeptember 16. és 20. kö-
zött a montenegrói Budva városban tartózkodtak a gyermekek. A September Festre Európa számos országából érkeztek 
néptánc, formációs modern tánc és társastánc csoportok. Az alapvetően táncos formációk bemutatkozását biztosító talál-
kozón mindössze két fúvós zenekar lépett fel, Gödről és Sárvárról.

A DMRV ZRT.
HASZNOS TANácSAi  
A Téli iDőSZAkRA 

– Úgy hallottam, hogy versenyeztél a rend-
őr – tűzoltó világbajnokságon is?

– Igen, 2007-ben vettem részt ezen a rangos 
viadalon. A kajak egyesek 200 méteres ver-
senyét sikerült megnyernem. Ezen kívül hat 
ezüstérmet szereztem, melyek értékét növeli, 
hogy olasz, francia, spanyol… hivatásos, ak-
tív sportolók indultak „elrejtve” ezen a verse-
nyen. Ez olyan megoldás, mint egykoron ná-
lunk voltak a sportállások. A 2009. évi kana-
dai versenyen anyagiak hiánya miatt nem in-
dultam. A következő világbajnokság 2011-ben 
New-Yorkban lesz. Már most keressük a tá-
mogatókat, mindenképpen szeretnénk indul-
ni… 

– Mi a titka, hogy továbbra is sikerül „szál-
lítanod” a jó eredményeket?

– Szeretem a kajakozást. A sportolás fel-
üdülést jelent számomra. Dunakeszin lejárok 
a kajakosok közé edzeni és szívesen adok ta-
nácsokat a fiatal versenyzőknek. Öröm látni a 
sok lelkes fiatalt. 

Bauer Márton nemcsak kajakosként, de iga-
zi, profi tűzoltóként is megállja a helyét, hi-

szen a speciális tűzoltó VB-n, a hagyományos 
kategóriában, melyben szakfelszerelésben ver-
senyeznek a tűzoltók, az első tíz között szere-
pel minden viadalon. Hogy érdemes a kivá-
ló dunakeszi sportembert és csapattársait tá-
mogatni arról mindenkit meggyőzhet a www. 
ftpsport.hu oldalon található eredménylista. 

Solymosi László

(Folytatás a 4. oldalról)

Bauer Márton sportkarrierje töretlen

Vízen suhanó lánglovag

Aktuális és korábbi  
lapszámainkat  

megtekintheti a 
www.dunakanyarregio.hu 
online hírportálon.
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ZÁLOGFIÓK 
és ÉKSZERÜZLET
A térség legjobb feltételeivel 

adunk MAGAS összegű 
AZONNALI ZÁLOGHITELT, 

ARANY ÉKSZEREKRE.

Üzleteink:
Gyöngyös, Kohári út 7.  

Telefon: 06-37/500-213, Mobil: +36-30/611-4763
Gödöllő, Kossuth L. u. 44.  

Telefon: 06-28/416 -662, Mobil: +36-30/224-8438 
Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig, Szombat: 8-12 óráig.

Fót, Móricz Zs. u. 2.  
Telefon: 06-27/538- 805, Mobil: +36-30/224-7915

Vác, Görgey A. u. 17.  
Telefon: 06-27/503-181, Mobil: +36-30/860-5479 

Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig, Szombat: zárva

Ha Ön törzsügyfél,  
a kezelési költség CsAK 5%!
Ha 70 ezer Ft hitelt vesz fel,  

egy ARANY medál az ajándék!
Tört és fazon -arany felvásárlás magas 

áron, beszámítás, csere!

új építésû lakások

www.otpfakt.hu

Akár 3,9 millió forint

árengedménnyel!

Vác, Dr. Csányi László körút 24.

Új építésû, azonnal birtokba vehetô, 
kulcsrakész lakások.

Értékesítés és információ
	 06	70	708	2360	•	06	70	931	1813
*	ertekesites@otpfakt.hu

MuLTIREKLáM  TábLáK 
béRbEADóK  Az  M2 úT  MELLETT!

Tel.: +36-30/342-8032

Dr. Tóth István, a Váci Hajó 
SE elnöke köszöntőjében 
méltatta a Vácott nevelkedett 
bajnokok sportolói és emberi 
nagyságát. Dr. Hesz Mihály a 
trió képviseletében mondott 
köszönetet a mindenkori vá-
ros vezetésnek, a sporttár-
saknak és nem utolsó sorban 
az edzőknek. Babella László 
– aki az ünnepi nap délelőtt-
jén a Parlamentben vehette 
át a Magyar Köztársaság Ér-
demrend Lovagkeresztjét – 
valamint legsikeresebb edző-
tanítványa, Csereklye József 
odaadó, hozzáértő munká-
jának köszönhető, hogy a 
sportág az egyik legsikere-
sebb, s legnépszerűbb nem-
csak Vácott, hanem egyálta-
lában a magyar földön. 

A bajnokok nyilatkozatai-
ból nyújtunk át egy csokor-
ra valót:

Dónusz Éva: „Igen csak 
meglepődtem, hogy Misi hí-
vott, s különösen a tabló ter-
vén. Nekem ő volt a példa-
kép! Nagyon sok váci élmény 
él bennem elevenen, kitörül-
hetetlenül. Megtisztelő, hogy 
így emlékeznek ránk a szü-
lővárosomban. Életem, most 
két lányom körül forog, de 
a sportágtól nem szakadtam 
el. Szakedzői diplomám is fi-
gyelmeztet, hogy van még 
feladatom. 

Gyulay Zsolt: „Örömte-
li és megható ez a tabló. Min-

dig nagyszerű közösség volt a 
váci csónakházban, s ez nem-
csak az eredményes sportolás-
ban segített, hanem a civil élet-
ben is. A korábbi munkáim is 
a sporthoz kötődtek. Ahol szá-
mítanak rám, igyekszem a 
maximumot nyújtani, akár-
csak versenyzőként. Azzal bíz-
tatom a mai fiatalokat, hogy 
sportoljanak. Elsősorban raj-
tuk múlik, mit érnek el. 

Dr. Hesz Mihály: „A tablóra 
tekintve több dolog is eszem-
be jut. Az egyik, hogy bármi-

lyen magasságokba is jut az 
ember, bárhova is veti a sor-
sa, ne felejtse el a gyökereket. 
Ez a tabló nemcsak a bajno-
koknak állít emléket, hanem 
mindazoknak, akik így vagy 
úgy részesei voltak a siker-
nek. És természetesen utat 
mutat a fiataloknak, hogy 
hittel, akarattal, kitartással 
el lehet jutni akár az olimpiai 
dobogó tetejére is. A csónak-
ház falán mindenesetre van 
még hely újabb tablóknak.”

Hogy mikor lesz újabb ki-
téve, nem tudjuk. Azt viszont 
igen, hogy a váci kajakosok 
újabb példát mutattak. Né-
hány évtizede eredményeik-
kel, manapság pedig az érté-
kek megbecsülésével.

Simák Attila
Fotó: Cservenák Péter

Olimpiai bajnokok  
tabló avatása

Mikulásszolgálat
Abban a szerencsés helyzet-

ben vagyunk, hogy közvetlen 
kapcsolatot tartunk fenn a 

Mikulással.
Ha Ön szeretné, hogy gyer-
meke találkozzon a Mikulás-

sal, MI megszervezzük!
 ÉrdeklődnI: 

+36-30-375-9505-ös  
számon, a délutáni órákban.

Október 23-án a Nemzeti ünnepen az emlékező eseménysorozat forgatagában egy szeré-
nyebb, de jelentős ünnepségre is sor került. A Váci Hajó SE kajak-kenu csónakházánál bá-
gyadt őszi napsütésben gyülekeztek a sportág szimpatizánsai, egykori, s jelenlegi sportolói. 
A félévszázados egyesületnek otthont adó ház Dunára néző falára – Dr. Hesz Mihály kezde-
ményezésére – egy hatalmas tabló került. Ezen három, Vácról indult olimpiai bajnok kaja-
kos képe látható. Dr. Hesz Mihály, Mexikó bajnoka, valamint Dónusz Éva és Gyulay Zsolt 
sok-sok siker közepette négy olimpiai aranyérmet lapátolt össze.

A nemzet büszkeségei: Hesz Mihály, Dónusz Éva, Gyulay Zsolt

Tónió FC Barcelona karikatúra plakátja (85 x 60 cm) megvá-
sárolható. Érdeklődni: 27/348-420-as telefonszámon lehet

Régebben a férfiak és a nők hónapokat, 
éveket szenvedtek hetente többször is több 
órán keresztül azért, hogy a testük olyan le-
gyen, amilyennek látni szeretnék. Rengeteg 
idő ment el az edzőtermekben, ahol az esetek 
többségében saját ötlettől vezérelve sanyar-
gatta mindenki az izmait, próbált megsza-
badulni a felesleges kilóktól. Jó hír azoknak, 
akik éppen az időhiány miatt hagyták el napi 
programjukból a testedzést, hogy immár van 
megoldás, hisz elég hetente kétszer húsz perc-
re felkeresni a Frekvencia Szalon edzőterme-
it, és heteken belül büszkén 
nézhetnek bele a tükörbe.

„A hagyományos edzés-
módokkal szemben az alter-
natív fitness képes arra, hogy 
ugyanazt az eredményt jóval 
rövidebb idő alatt, de sokkal 
céltudatosabb terheléssel el-
érje. Ráadásul az általunk kí-
nált módszerek kímélik az 
ízületeket, ami a testedzés 
szempontjából az egyik leg-
fontosabb dolog” – jelentette ki lapunknak 
Balázs Vince, a Frekvencia Szalon tulajdono-
sa-ügyvezető igazgatója.

A szakember elmondta, négy edzőtermet 
üzemeltet már a régióban: Dunakeszin, Vá-
con, Szentendrén és Balassagyarmaton. Vala-
mennyi helyen az érdeklődők előbb egy pró-
batréningen vesznek részt, majd a szakkép-
zett edzők egy személyre szabott edzéstervet 
dolgoznak ki, ami alapján végzik a munkát 
heti két alkalommal.

„A Body Coach gépünk, vagy más néven 
a vibrációs trénergép többfunkciós kondici-

onáló, mely gyorsan 
és hatékonyan edzi az 
összes izomcsopor-
tot, egy háromdimen-
ziós rezgőpad segítsé-
gével. A Speedfitness 
kis erősségű váltó-
árammal feszíti meg 
az izmokat úgy, hogy 
egyenletesen terheli a 

test szinte teljes részét. Előbbi inkább az alak-
formálásra, a kondi javítására szolgál elsősor-
ban, míg utóbbi izomépítésre, zsírégetésre, 
teljesítményfokozásra és a vérkeringés javítá-
sára alkalmas” – mutatta be röviden a szalon-
ban található két gépet  Balázs Vince.

Az ügyvezető igazgató azt is elárulta, hogy a 
szalonban soha nem maradhat egyedül a ven-
dég, az edzéseire mindig külön személyi edző 
felügyel. Bármennyire hihetetlen, de pár hét, 
és a szakszerű edzés hatására már szemmel 
látható lesz az eredmény.

- molnár -

Heti kétszer 20 perc edzés, és két hónapon belül 
látható az eredmény

Személyre szabott 
alakformálás

Nagyon sokan azért nem járnak el megmozgatni testüket, mert egyszerűen nincs idejük 
arra, hogy két órán keresztül „sanyargassák” magukat egy edzőteremben. Nos, ezeknek az 
embereknek van egy jó hírünk: a Speedfitness segítségével elég heti két alkalommal húsz 
percet tölteniük a Frekvencia Szalonban, és néhány héten belül már szemmel látható lesz a 
XXI. század forradalmi testedzése segítségével az eredmény.


