
A felvonulók és a közreműködők között  

ott volt a Váci Városi Fúvószenekar is

Vácon, Dr. Áfra Tamás, a KDNP  városi elnöke volt az ünnepi szónok
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Bábiné Szottfried Gabriella  

országgyűlési képviselő a váci ünnepségen  

kívül Gödön és Dunakeszin is jelen volt
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Dunakeszin az önkormányzat nevében  

Dióssi Csaba polgármester és Erdész Zoltán  

alpolgármester helyezte el a koszorút

A gödiek – a több helyszínen rendezett ünnepség keretében – Kossuth Lajos  szobránál is elhelyezték a tisztelet  
és emlékezés virágait, koszorúit...

...Az önkormányzat, a helyi pártok, 

civil közösségek képviselői hajtottak fejet

a Márciusi Ifjak emléke előtt
A dunakeszi megemlékezés méltóságát  emelte a Váci Huszár  és Nemzetőr Bandérium bevonulása…

… Fergeteges sikert aratott 
a Duna Gyöngye Néptáncegyüttes

Dunakeszin hős elődeik előtt  három díszlövéssel tisztelgett a Váci Huszár  és Nemzetőr Bandérium…

Nemzeti ünnepünk – Március 15.
Langyos tavaszi időjárás köszöntötte március 15-én a Dunakanyar településeit. Az eny-
he szellő méltóságteljesen lobogtatta a nemzeti színű zászlókkal díszített főutcákat, in-
tézményeket. Ünnepelt az ország, ünnepelt a Dunakanyar. 



Így kezdődött az a nap 163 
éve, mely azóta is a magyar 
történelem legfényesebb nap-
jai közé tartozik, melyet hatá-
ron innen, és határon túl, min-
den magyar ember megünne-
pel. Gödön a március 15-ei ün-
nepséget Markó József polgár-
mester rövid beszéde nyitotta 

meg, melyben a szabadságról 
a demokráciáról beszélt, „Sza-
badság, demokrácia van az or-
szágban, ez vitathatatlan” – 
mondta, majd aktuálpolitikai 
kérdésekről is tájékoztatta a 
hallgatóságot. 

Őt Bábiné Szottfried Gabriel-
la országgyűlési képviselő kö-
vette, aki a nemzeti identitás 
napjának nevezte március idu-
sát, öntudatos Magyarország-
ról beszélt, s az új alkotmány-
ról. „Volt egy nemzedék” szó-
fordulata Martin Luther King 
híres Van egy álmom szintjé-

re emelte ünnepélyes megem-
lékezését. 

Politikusaink felszólalá-
sa után a Németh László Ál-
talános Iskola tanulóinak elő-
adásában láthattunk jelenetet 
– jeleneteket – 1848. március 

15-éről, a Pilvax kávéházból. 
Megelevenedett a színen Pető-
fi Sándor, aki a Nemzeti dalt 
fogalmazta, Jókai Mór (aki 
azokban a hónapokban Petőfi-
vel egy lakásban lakott), eköz-
ben a háttérben a Főnix madár 
legendáját vetítették, és mesél-
ték. Később felcsendült a Nem-
zeti dal megzenésített változa-
ta, és az iskola diákjai a terem-
ben helyet foglalók részére ki-
osztották a 12 pontot is.

Az ünnepség a Kossuth szo-
bor koszorúzásával folytatódott, 
ahol Göd polgármestere, az ösz-
szes politikai párt, és civil szer-
vezet lerótta tiszteletét az ország 
nagyja előtt, melyet lassan kör-
bevettek a virágkoszorúk, majd 
a program folytatásaként a Pe-
tőfi téren álló Petőfi szobornál 
is megtörtént a hivatalos cere-
mónia, később a Nemeskéri kú-
riában is, ahol a Gaude kórus is 
közreműködött. 

Göd, március 15-én – ezen 
a verőfényes tavaszi napon – 
méltóképp ünnepelte meg az 
1848-as eseményeket, a sza-
badságharc hőseit.

Bucsányi Krisztián
Fotó: BCSI
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Sokszínű városi ünnepség Vácott

Délután a Kossuth térről a 
városi lakosság nagy számá-
nak kíséretében elindult a 
Váci Városi Fúvószenekar, va-
lamint a Huszár- és Nemzet-
őr Bandérium emlékmenete 
a honvédhősök ligeti emlék-
művéhez, ahol sor került a vá-
rosi ünnepségre, melyen jelen 
volt Bábiné Szottfried Gabri-
ella országgyűlési képviselő, 
és Fördős Attila Vác város pol-
gármestere. 

A Himnusz eléneklése után 
előbb Menyhárt Anna, a 
Boronkay Színjátszókör tag-
ja mondta el Gyulai Pál Ha-
zám című versét, majd a Váci 
Néptáncegyüttes színvonalas 

műsora következett. 
„Magyarország ezer éves 

történetébe nem egy fenséges 
napot városunkban írtak be, 
legendás szabadságharcunk 
több nevezetes és döntő moz-
zanatának dicső emléke fűző-
dik városunk nevéhez” kezdte 
ünnepi beszédét Dr. Áfra Ta-
más, a KDNP váci szerveze-
tének elnöke. Szólt arról, hogy 
Görgey Artúr napiparancsá-
val, az úgynevezett váci prok-
lamációval kezdődött a nem-
zet igazi szabadságharca, majd 
felidézte a forradalom és sza-
badságharc városhoz kötő-
dő számos fontos eseményét. 
Utalva az ünnepség helyszí-

nére, elmondta a szónok, hogy 
ez a honvédemlékmű volt az 
első, amit az országban emel-
tek. 1868. július 10-én avat-
ták fel nagy ünnepélyességgel, 
melyen Klapka György tábor-
nok is megjelent. Az ünnep-
ségre meghívták Kossuth La-
jost is, aki természetesen nem 
jöhetett el Torinóból, de hosz-
szú levélben válaszolt, mely-
nek egy részletével fejezte be 
beszédét Áfra Tamás. Az idé-
zet pedig: „Önök az emlékben 
oltárt emeltek a szabadság hit-
vallásával. Jól esnék bánatos 
lelkemnek az oltár előtt együtt 
imádkozni önökkel a szabad-
ság istenéhez, hogy adjon az 
élőknek akaratot, eltökélést, s 
erőt híven, bátran, önzetlenül 
szeretni a hazát, amint ama 
dicsőséges holtak szerették.”

Ezt követően Tompa Mihály 
1848 című versét Vincze Erika, 
a Boronkay Színjátszókör tag-
ja mondta el, majd a város ve-
zetői, az intézmények képvise-
lői megkoszorúzták az emlék-
művet. Az ünnepség a Szózat 
hangjaival zárult, majd a Hu-
szárbandérium a 48-as ágyú-
ból két díszlövést adott le.

Katona M. István
Fotó: Hohner Miklós

Március 15.
fény a történelemben

Sokan tudjuk, hogy 1848. március 15-én Léderer, a pesti császári helytartó az alábbi üze-
netet küldte Metternichnek, Bécsbe: Pesten ma egész nap esett az eső. Talán nem is sejtette, 
hogy – történelmünkből elfeledett – Sükei, órák óta az esőben áll, tőle pár sarokra, és min-
denki az általa kirakott Mit kíván a magyar nemzetet olvassa…

A váci Kossuth téren Fördős Attila polgármester és Pető Tibor  
alpolgármester hajtott fejet az 1848-as forradalom hősei tiszteletére

– Mekkora összeggel gazdál-
kodhat Nagymaros az idén?

– Költségvetésünket 919 
millió 174 ezer forint bevéte-
li oldallal fogadtuk el. A ki-
adási oldalon 88 millió 128 
ezer forint a hiány, ezért több 
olyan tétel van, amit az idei év-
ben nem tudunk megvalósíta-
ni, mint például a civil szerve-
zetek támogatását. Igaz, eddig 
minden évben sikerült elér-
nünk, hogy a 100 millió körüli 
mínusszal elfogadott költség-
vetést az év végére „lefaragjuk” 
mínusz 5-15 millióra. Ami saj-
nos az adósságállomány nö-
vekedését eredményezte, de 
évről évre vártuk a fejlődést. 
Sajnos a normatívák emelésé-
re nem számíthatunk, sőt, in-
kább csökkent, emellett látjuk 
a benzin és az egyéb áremelé-
seket, ami azt jelenti, hogy a 
támogatás mértéke nem emel-
kedik, hanem kb. 10 százalék-
kal csökken. Ez érzékenyen 
érint bennünket, mivel az ál-
talános iskola két épületében 
330 gyerek tanul, a 162 óvodás 
gyereket három intézményben 
fogadjuk. 

– Milyen kiutat lát ebből a 
helyzetből?

– Úgy néz ki, hogy az Új Szé-
chenyi Tervben érdekeltek le-
szünk egy termál projekt ré-
vén, amelynek pályázati anya-
ga készen van. Noha magán-
beruházásként valósul meg 
a projekt, a város számára is 
nagy lehetőséget kínál. Az át-
dolgozott terv szerint egy 600 
fős befogadóképességű ter-
málfürdő épül, mellette egy 

80 szobás, 4 csillagos szállo-
da. Érdekes, hogy a települé-
sen már több szállásadó jelez-
te, hogy ha ez a projekt megva-
lósul, akkor ők is bővítik szál-
láshelyeik számát, hiszen ne-
künk mindenféle vastagságú 
pénztárcát meg kell célozni. A 
bakancsos turistától az 5 csil-
lagos turistáig mindenkit ké-
pesnek kell lennünk fogadni. 
Tehát erre próbálunk a jövő-
ben berendezkedni.

– Ez a magánberuházás 
nyilván nagy változást jelen-
tene a város életében, de ez 
szinte kiköveteli a más irányú 
fejlesztéseket is. Lesznek ilye-
nek?

– Van egy nyertes árvízvé-
delmi pályázatunk. Az első 
körben 40 milliót nyertünk 
tervezésre. Ez egy árvízvé-
delmi védvonal lesz a telepü-
lés teljes hosszában, a benzin-
kút melletti lejárótól indul, és 
egészen a lakóparkig, tehát a 
zebegényi oldalig tart, és kö-
zel 2000 méter hosszú lesz. Ha 
a második fordulóban is nye-
rünk, azt már teljes mértékben 
az állam finanszírozza. Egy-
két hónapon belül várható a 
döntés, és talán ősszel, de jö-

vőre biztosan kezdődhet majd 
az építkezés. Ugyanilyen nagy 
projektünk a településköz-
pont-rehabilitáció. Pályázaton 
nyertünk 470 milliót, a projekt 
összköltsége 625 millió. Ez a 
főtérrel párhuzamos Magyar 
utcát érinti, és egy faltól-falig 
felújítást jelent, a közművek a 
föld alá kerülnek, díszburko-
lat, parkolóhelyek létesülnek, 
és egy újragondolt zöldterüle-
tet alakítunk ki. Már a máso-
dik körben is befogadták pá-
lyázatunkat, tehát várható, 
hogy a napokban, hetekben 

döntés születik. És akkor való-
színűleg ősszel el lehet kezde-
ni a munkálatokat. A Magyar 
utcai projektben épületvásár-
lás és épület-felújítás is van. 
Megvesszük a Mátyás király 
éttermet, ahol az önkormány-
zat által működtetett napközis 
konyhát fogjuk elhelyezni, és 
ott nemcsak az iskolásoknak, 
óvodásoknak és az idősek ott-
honának fognak főzni, hanem 
házhozszállításra és helybeni 
étkezésre is. A főút melletti 
volt iskolaépületet, külső-bel-
ső homlokzati felújítás után, 

kiállítóhelyként használnánk, 
ahol továbbra is a Nagymarosi 
Képzőművész Egyesület kap-
na állandó tárlatlehetőséget, 
mellette helytörténeti és egyéb 
kiállításoknak adna helyet. Az 
udvarát szépen kialakítva sza-
badtéri kiállításokra, rendez-
vényekre használnánk. 

– A tervek valóban ígérete-
sek, de hogyan teremtik elő az 
önrészt, miből biztosítják az 
intézmények fenntartását?

– Ezeknek az önrészét előte-
remteni nem egyszerű dolog, 
de számítunk ingatlaneladásra 
is. A volt iskola pedig öneltar-
tó lenne, működne benne egy 
művészkávézó, ami idegenfor-
galmi szempontból is nagyon 
fontos. Az elképzelés az, hogy 
ott a helyi termékek is megje-
lenjenek. További tervünk a 
gyerekjóléti szolgálatunk el-
helyezése egy felújított épület-
ben. Erre is nyertünk pályáza-
tot, ennek a támogatói szerző-
dése is megvan már. Régi ter-
vünk egy hajózási múzeum, 
erről sem tettünk le még. De 
van egy nyertes pályázatunk 
a Dézsma utcában egy boros-
pince és présház felújítására. 
Ez egy közel 30 milliós projekt, 

nyertünk 17 millió forintot, te-
hát elégé nagy az önrész, de 
így is vállaljuk, mert az Ister-
Granum Eurorégiós borútnak 
része Nagymaros, és itt bemu-
tathatnánk az Eurorégió összes 
borát a mieinkkel együtt.

– Milyen településen fognak 
élni néhány év múlva a nagy-
marosiak?

– Társadalmi vitára bocsá-
tottuk a marketingstratégián-
kat is, és ha a vita lezárul, a kép-
viselő-testület elfogadja, ak-
kor az is véglegesként fent lesz 
a honlapon, a gazdasági prog-
ram mellett. Mindent beletet-
tünk, és a fejlesztésekkel együtt 
szerintem ez egy olyan cso-
mag, amitől Nagymaros rend-
kívül meg fog változni a közel-
jövőben. A lélekszám most már 
4800 fölött van. Szerintem 600-
700 fővel még bővülhet a tele-
pülés létszáma, anélkül, hogy 
Nagymaros struktúráján, illet-
ve a települési szolgáltatásokon 
változtatni kellene. Azt szeret-
ném, ha Nagymarosra a minél 
jobb egzisztenciával rendelke-
ző, igényes polgárok költöz-
nének. Ezt célozta meg a helyi 
építési szabályzatnak az a mó-
dosítása, hogy nagy területekre 
csak szép, parkosított épülete-
ket lehet elhelyezni. Ezt a prog-
ramot egyébként külterületek-
re találtuk ki, úgy neveztük el, 
hogy „Nagymaros a lakott táj”, 
tehát viszonylag ritkán lakott, 
minőségi. Hosszútávon gon-
dolkodunk és jól tervezett, fo-
lyamatos fejlődést akarunk el-
érni.

Vetési Imre

Kialakult hagyományait követve, változatos, tartalmas programokkal ünnepelték Vácon 
nemzeti ünnepünket, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulóját. Vác 
város önkormányzata és a Madách Imre Művelődési Központ közös szervezésében a ren-
dezvénysorozat 9 órakor a Báthori utcai Petőfi emléktábla megkoszorúzásával kezdődött, 
ahol a Juhász Gyula Általános Iskola diákjai adtak műsort. A városi sajtó képviselői Deák-
váron, a Landerer emléktáblánál emlékeztek a dicső napokra és ugyancsak délelőtt meg-
nyílt a művelődési központban a történelmi játszóház. 

Markó József polgármester: Szabadság és demokrácia van az országban

Nagymaros sokat remél a magánberuházásban megvalósuló Duna-parti termál projekttől, amely az új munkahelyek mel-
lett jelentős élénkülést hozhat az idegenforgalomban. A számok szorításában élő város apró, de megfontolt lépesekkel for-
málja, fejleszti a város arculatát, intézményi struktúráját. Petrovics Lászlótól, Nagymaros polgármesterétől a város helyze-
téről és fejlődésének kilátásairól érdeklődtünk.

Megújuló városközpont, termálfürdő-
és szállodaterv Nagymaroson
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A korhű ruhában pompázó 
huszárok bevonulása, a Him-
nusz hangjainak felcsendülé-
se, Imre István színművész, 
Petőfi Sándor: Föltámadott a 
tenger című versének szenve-
déllyel teli tolmácsolása ma-
gával ragadta az ünneplőket. 
Egy emberként dobbant a hős 
elődökre emlékező dunake-
sziek szíve, akik vastapssal 
jutalmazták a Duna Gyön-
gye Néptáncegyüttes fergete-
ges műsorát.

Dr. Thoma Csaba ünnepi 
beszédét Széchenyi két idé-
zete zárta keretbe. A fiatal 
önkormányzati képviselő a 
"legnagyobb magyar" ma is 
nagyon aktuális gondolatá-
val: "Nemzetünknek mindig 
az volt a legnagyobb hibá-
ja, hogy vagy nem bízott ma-
gában, vagy elbízta magát." – 
kezdte beszédét. "Vannak ál-
maink – folytatta a szónok -, 
és van a valóság, amit reali-
tásnak nevezünk. Bíznunk, 
és hinnünk kell magunkban, 
hogy bebizonyítsuk, a reali-
tást ugyan nem lehet figyel-
men kívül hagyni, de a hatá-
rait ki lehet tolni, és szívós, 

kitartó munkával lépésről lé-
pésre fokozatosan megvaló-
síthatjuk álmaink egy-egy 
szeletét."

Másfél évszázaddal ezelőtt 
megvalósult a nemzet régi 
álma: a nemzetközi színtéren 
egyenrangú, erős és polgá-
rosodó nemzet megteremté-
se – mondta Dr. Thoma Csa-
ba, aki felidézte a birodalom 
hitszegését is, amely ránk tá-
madt, amikor újra erősebb-
nek érezte magát.

Céljainkat nem adtuk fel, 
de kénytelenek voltunk fe-
jet hajtani a túlerő előtt. "A 
végén térdre kényszerítve 
és megalázva, de becsület-

tel néztünk az ellenfeleink 
szemébe. Egy valamit azon-
ban nem sikerült legyőzni-
ük. Az álmainkat a függet-
len és polgári Magyarország-
ról. Azokat magunkban őriz-
tük hosszú éveken keresztül. 
Utólag már elmondhatjuk, 
hogy az áldozatnak volt értel-
me. Volt értelme, mert 1848 
kellett ahhoz, hogy az akkor 
megfogalmazott céljaink egy 
részét 1867-ben megvalósít-
hassuk és tanúi legyünk több 
évtizedes példátlan fellendü-
lésnek." – emelte ki a lélekben 
soha fel nem adott küzdelem 
egyik eredményét. "A komp-
romisszumokat ugyan meg-
kötöttük, de a szívünkben 
végig ott volt az 1848-as ma-
gyar zászló" – tette hozzá. 

A múlt és jelen. Vajon meg-
van-e még a hit, az elszántság 
és a kitartás ma is bennünk, 
mint másfél évszázaddal ez-
előtt, hogy magyar nemzet-
ként éljünk a külső körülmé-
nyek által felkínált lehetősé-
gekkel? – tette fel a kérdést az 
ünnepi szónok. 

Dr. Thoma Csaba: 
Van egy közös ügyünk…

Március idusán kegyeibe fogadta az időjárás az ünneplő dunakesziek százait, akik az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegtek a városi ünnepségen. A ragyogó 
napfényes időben, idén első alkalommal vonultak be a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium 
tagjai a Március 15. térre a Dunakeszi Fúvószenekar dallamos indulójára. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Az új CITROËN C4 vonalvezetése rendkí-
vül vonzó, már-már művészi, kiviteli minő-
sége pedig kiemelkedő. Az új C4 kifejezetten 
energiatakarékos és környezetkímélő: mind-
össze 99 g/km CO2 kibocsátást garantáló, 
legújabb generációs Stop&Start rendszerrel 
felszerelt e-HDi mikro-hibrid technológiával 
is rendelhető. Az új CITROËN C4 olyan, a sa-
ját szegmensén belül egyedi szolgáltatásokat 
kínál, mint a holttér-figyelő rendszer, a prog-
ramozható sebességkorlátozó-és szabályozó 
berendezés, a masszázsfunkcióval ellátott de-
réktámasz, a sávelhagyásra figyelmeztető jel-
zés és a parkolóhely mérő rendszer, de segély-
hívó rendszer is elérhető hozzá.

A Citroën C4 Picasso még mindig a legszebb 
egyterű az autópiacon, ráadásul 2010 legmeg-

bízhatóbb egyterűje is a német ADAC autó-
klub felmérése szerint. A két négyzetméteres, 
nagy kilátási szöget biztosító, panoráma szél-
védőjének, nagyméretű első háromszög-abla-
kainak, valamint a feltűnően nagy oldalabla-
kainak köszönhetően minden irányban pár-
talan kilátást biztosít valamennyi utas számá-
ra. A C4 Picasso minden porcikája igényes, 
mind a formatervét, mind berendezésének 
anyagait, mind a minőségét tekintve. A hát-
só sor ülései egyenként tologathatók, a cso-
magtér 500 literes, de szükség esetén 1,700 
l-esre is bővíthető. Márciusban minden eddi-
git meghaladó, kiemelkedően magas kedvez-
ménnyel, valamint 4 év garanciával kínálja a 
CITROËN VÁC- MAROS AUTÓHÁZ Kft. 

(pr)

a citroËn vác ütŐKártyái 
2011-ben

A 2008-ban bevezetett új C5 és a 2010-ben érkezett új C3 után az új CITROËN C4 is 
tökéletes bizonyítéka annak a magas szintű szakértelemnek és kreativitásnak, amelyet 
a márka a CITROËN modellek formatervezésénél, valamint az innovatív eszközök és 
technológiai megoldások kifejlesztésénél alkalmaz.
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Dr. Thoma Csaba:
Van egy közös ügyünk…

"Ott van-e még mindig a szí-
vünkben az a bizonyos magyar 
zászló? Én hiszek abban, hogy 
egy nemzet karaktere nem tud 
megváltozni, és ezek a tulaj-

donságok, még ha szunnyad-
nak is, de felébreszthetők. Azt 
a hitet, elszántságot és energi-
át, amit korábban egy sikeres 
forradalom kivívására tudtunk 
fordítani, és ami akkora lendü-
letet adott, hogy egy verseny-
képes haderőt voltunk képesek 
megszervezni, ma ugyancsak 
a versenyképességünk szolgá-
latába tudnánk állítani. De ez 
már egy másfajta versenyké-
pesség. Ez a globális helytállás 
képessége." – hangoztatta Dr. 

Thoma Csaba, aki szerint nem 
elég magyarnak éreznünk ma-
gunkat, magyarul is kell gon-
dolkodnunk. Mindig azt kell 
szem előtt tartanunk, hogy 
mi az ország nemzeti érdeke – 
mondta.

A szónok beszéde végén arra 
biztatott, hogy cselekvő és fi-
atal szellemiségű országként 
meg kell mutatni az előttünk 
álló években Európának és a 
világnak, öntudatos helyi kö-
zösségként önmagunknak, 
hogy hasonlóan az 1848-as 
példaképeinkhez, képesek va-
gyunk felülemelkedni az ideo-

lógiai különbségeken, és tudjuk 
tisztelni egymás nézeteit. "Van 
egy közös ügyünk, álmunk, 
ami mindent felülír, és ami-
ben az együttműködés a kulcs-
szó. Ez a közös ügy pedig a vá-
ros fejlődése, fejlesztése. Más-

honnan jöttünk, mégis tudunk 
együtt dolgozni. A másfél év-
századdal ezelőtti események-
kel ellentétben itt most minden 
csak rajtunk, a mi összefogá-
sunkon múlik! S végül megint 
csak Széchenyit tudom idézni: 
"Egynek minden nehéz, sok-
nak semmi sem lehetetlen" – 
mondta ünnepi beszéde zárá-
saként Dr. Thoma Csaba.

Imre István Petőfi Sándor: 
Nemzeti dal című versének 
szavalata után Dióssi Csaba 

országgyűlési képviselő, pol-
gármester és Erdész Zoltán al-
polgármester városi kitünteté-
seket adott át:

Dunakeszi Város Képvise-
lő-testülete Gulyás Péternek, a 
Telekeszi TV szerkesztő-ope-
ratőrének posztumusz "Duna-
keszi Városért" kitüntető cí-
met adományozta, Solymosi 
Lászlónak, az Alagi Diák Sakk 
Klub elnökének, a Pest me-
gyei Sakk Szövetség elnöké-
nek, sportújságírónak "Duna-
keszi Városért" kitüntető cí-
met adományozta, Seltenreich 
Józsefnét "Dunakeszi Város 

Egészségügyéért Dr. Bayer 
Emíl-Díjjal" tüntette ki, Szá-
raz György helytörténészt, a 
Magyar Lovar Egylet alapító-
ját "Dunakeszi Közművelődé-
si Díjjal" tüntette ki, a Duna-
keszi Diák és Szabadidő Kajak 

Klubot, az egyesület két alapító 
vezetőjét-edzőjét, Rasztotzky 
Jánost és Rasztotzky Jánosnét 
"Dunakeszi Város Sport Díj-
jal" tüntette ki.

Az Országos Polgárőr Szö-
vetség elnöke, Dr. Túrós And-
rás nyugalmazott rendőr altá-
bornagy Papp József polgárőr 
csoportvezetőnek a "Polgárőr 
Érdemkereszt arany fokozata" 
kitüntetést, Klaibán Sándor 
polgárőrnek a "Polgárőr Ér-
demkereszt ezüst fokozata" ki-
tüntetést adományozta. A ki-
tüntetéseket Dióssi Csaba pol-
gárőr, polgármester és Lengyel 
Péter, a Dunakeszi Városi Pol-
gárőrség elnöke adta át.

Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére az 
emlékezés virágait és koszorú-
it helyezték el a dunakesziek. 
A Városi Önkormányzat nevé-
ben Dióssi Csaba polgármester 
és Erdész Zoltán alpolgármes-
ter rótta le kegyeletét, helyezett 
el koszorút az emlékmű talpa-
zatán. A város vezetői után a 
helyi pártok, civil közösségek, 
a városi intézmények képvise-
lői, a tanuló ifjúság, az ünneplő 
dunakesziek sokasága fejezte ki 
tiszteletét az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc hősei-
nek emléke előtt.

A koszorúzás után a Váci 
Huszár és Nemzetőr Bandéri-
um három díszlövést adott le, 
miközben a huszárok tiszte-
legve vonultak el az emlékmű 
előtt. A dunakeszi városi ün-
nepség a Szózattal zárult, köz-
reműködött a Dunakeszi Fú-
vószenekar Tóth Ferenc kar-
nagy vezetésével. 

Vetési Imre 
Fotó: Hohner Miklós 

Ez alkalommal a hazánk-
ban is népszerű bolgár ker-
tészet meghonosodásáról s 
máig nyúló történtéről tartott 
előadást Doncsev Toso, aki e 
témában végzett kutatásait 
önálló kötetben is megjelen-
tette. Előadásából megtud-
hattuk többek között, hogy a 
bolgár kertészek a XIX. szá-
zad közepén telepedtek le a 
jelenlegi Magyarország terü-
letén s a század végére elter-
jedt ez a sajátos földművelé-
si, zöldségtermesztési forma. 
Sajátossága a termőföld gon-
dos megválasztása, speciális 
öntözési technika, a kora ta-
vasztól késő őszig tartó folya-
matos, az évszakoknak meg-
felelő zöldségfélék termesz-
tése és a sajátos munkaszer-

vezési metódus. Mindennek 
eredménye az a sokféle ízle-
tes, esztétikus zöldségféleség, 
ami rendkívül népszerű volt 
a piacokra járó háziasszo-
nyok körében.

Az est második részében 
Bereczné Csillag Mária fel-
olvasta az író néhány, közel-
múltban született novelláját.

Katona M. István
A szerző felvétele  

Bolgár íróvendég 
a könyvtárban

A Dunakeszi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat meghívására március 10-én Doncsev Toso 
íróval és szociológussal találkozhattak az érdeklődők a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár-
ban. A vendéget Kirov Gábor, az önkormányzat elnöke mutatta be s emlékeztetett arra, 
hogy egy esztendeje a szerző irodalmi műveivel ismerkedhetett ugyanitt a közönség.

(Folytatás a 2. oldalról)

Mint megtudtuk, a hozzá-
juk betérő ügyfelek korábban 
akár három, négy irodában is 
kénytelenek voltak ügyes-ba-
jos dolgaikat intézni, így nem 
nyílt lehetőség arra, hogy át-
fogó tájékoztatást és segítséget 
kapjanak ügyeik elintézésé-
hez. Így nem mindig nyílt le-
hetőség arra sem, hogy a prob-
lémák, a krízishelyzetek meg-
oldására a legoptimálisabb se-
gítséget lehessen megtalálni. 

Az egyablakos ügyintézés 
a földszinti 6. számú irodá-
ban zajlik, ahol az osztály há-
rom munkatársa várja az ügy-
feleket, s minden kérdésük-

re igyekszenek választ adni, 
egyúttal segítenek a szüksé-
ges kérvények kitöltésében, tá-
jékoztatást adnak a döntés el-
bírálásához szükséges do-
kumentumok beszerzéséről. 
Amennyiben bármely ügyfél 
négyszemközt szeretne beszél-
ni az ügyintézővel, erre is lehe-
tőség nyílik március elsejétől, 
hiszen lehetnek olyan ügyek, 
melyeket nem szeretne más 
ügyfelek előtt elmondani.

Az osztály vezetője szerint 
az ügyfelek gyors és szaksze-
rű munkavégzéssel, felkészült 
kollégákkal találkozhatnak az 
ügyfélszolgálaton. Egyúttal 

lehetőség nyílik arra is, hogy 
kiszűrjék azokat a polgárokat, 
akik korábban a különböző 
irodákban kilincselve szinte 
minden létező segélyre kér-
vényt nyújtottak be. 

Cs. Bíró Attila szerint a vál-
tozással az volt az Önkor-
mányzat és a Hivatal vezeté-
sének célja, hogy a XXI. szá-
zadnak megfelelő színvonalú 
és minőségű ügyintézést va-
lósítsanak meg a szociális és 
egészségügyi területen. Hogy 
érezzék az ügyfelek: értük és 
érdekükben dolgoznak az 
osztály munkatársai.

L. A.

Egyablakos ügyintézés a Szociális 
és Egészségügyi Osztályon

Március elsejétől az ügyfelek egyetlen irodában, egy ügyintéző segítségével intézhetik minden 
szociális és egészségügyi területtel kapcsolatos dolgaikat – tájékoztatta lapunkat a változások-
ról Cs. Bíró Attila, a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztályának vezetője. 

Február 19-20-ig tartó fel-
nőtt fedett pályás bajnoksá-
gon hármasugrásban 7. Rácz 
Réka. Ugyancsak a hetedik 

helyen végzett az (15-16 éve-
sekből álló) ifjúsági csapa-
tunk (Molnár Gergely, Bundy 
Gergely, Molnár Attila, Rády 

Zoltán) 4 x 400 méteres vál-
tóban, megállták helyüket a 
felnőtt mezőnyben.

Beindult az idei atlétikai bajnokság. Február 5-én a SYMA csarnokban fedett pályás össze-
tett bajnokságra került sor.  Az ifjúsági korosztályban három versenyzőnk indult – mondta 
büszkén Maracskó Pál, a DVSE vezetőedzője. - A hatpróbában Magyar Bajnok Molnár Ger-
gely, aki szoros versenyben (60 m, távolugrás, súlylökés, 60 m gátfutás, magasugrás, 1000 
méter) 4109 pontot ért el, 5. Rády Zoltán 3861… 14. Bundy Gergely. 

Magyar bajnok: 
Molnár Gergely, Rády Zoltán

A kitüntetettek és ünneplők egy csoportja a városi vezetők körében

Doncsev Toso író és Kirov Gábor

Dr. Thoma Csaba közös összefogásra és cselekvésre szólított fel

(Folytatás az 5. oldalon)



Az Új Széchenyi Terv egyik alapkitűzése, hogy 
az évtized közepére az ország „K+F” ráfordítása 
elérje a hazai össztermék (GDP) 1,5 százalékát 
és az összesített innovációs mutató alapján mért 
innovációs teljesítmény pedig az EU-átlagot. A 
program a korábban megfogalmazott innováci-
ós stratégiákhoz képest nem törekszik új kon-
cepciókra, hanem inkább azok megvalósulásá-
ra fókuszál.

Ezen témakörben jelenleg 5 pályázati ki-
írás érhető el. A budapesti és pest megyei fel-
sőfokú oktatási intézmények részére 2,8 milli-
árd forint keret áll rendelkezésre kutatási pro-
jektek és kutatási szolgáltatások támogatására a 
Közép–magyarországi régióban. A kiírás célja 
a felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-
fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresz-

tül. Az egész ország területéről beadható a ha-
sonló keretösszeggel rendelkező pályázat ter-
mészettudományi, műszaki és informatikai fej-
lesztésekre.

Vállalatotok esetén önállóan vagy együttmű-
ködés keretén belül lehet pályázni. Az első eset-
ben erősen érzékelhető a pályázatok lecsengése a 
Közép-Magyarországi Régióban, hiszen míg itt 
csak 1 milliárd, addig a többi régióra 27 milli-
árd forint áll rendelkezésre 2013-ig. A pályázat 
célja újszerű technológiák, eljárások alkalmazá-
sának bevezetése a termelés folyamataiba, az el-
ért innovációs eredmények iparjogvédelme. Pá-
lyázhatnak a mikro- kis- és középvállalkozások 
eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel kapcsola-
tos tevékenységre, munkatársak alkalmazásának 
támogatására. Minimum 5, maximum 25 millió 
forint vissza nem térítendő támogatás kapható, 
de akár 65 százalékos támogatással! A nagyvál-
lalatok által is elérhető kiíráson a támogatás mér-
téke már lecsökken max. 45%-ra, de az elnyerhe-
tő támogatás akár 500 millió forint is lehet.

A Vállalkozás-fejlesztési Programnál bemu-
tatott vállalati együttműködési pályázatok kie-
gészültek egy már akkreditált klaszterekre vo-
natkozó kiírással, ahol a régóta együttműködő 
vállalatok csoportja pályázhat komplex techno-
lógiai innovációval egy 12 milliárd forintos ke-
retre. Pályázatonként az elnyerhető támogatás 
maximális mértéke itt az összes elszámolható 
költség 55%-a is lehet.
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Európa legkorszerűbb újrafutózó 

üzemét hozta létre az 5-let Kft.

Dr. Horváth Viktor ügyvezető 
Forrás-Trend Kft., 

Dunakeszi,  
Barátság u. 4/a 

http://www.forrastrend.hu
A Forrás-Trend Kft. A Magyar Projektfejlesztő 

és Pályázatkezelő Konzorcium tagja. 
http://eumappak.hu
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Magyar bajnok: 
Molnár Gergely, 

Rády Zoltán

A gödi alapfokú oktatási 
intézmény 2008-ban ünne-
pelte fennállásának 100. év-
fordulóját. Az elismert író, 
Németh László nevét 1979 
óta viseli az iskola, amely a 
mai napig jó kapcsolatot ápol 
a családtagokkal. A család 
2005-ben Németh László-dí-
jat alapított azon tanulók ju-
talmazására, akik a 8. évfo-
lyamon is kiemelkedően tel-
jesítik a követelményeket. A 
tehetséges tanulókon kívül a 
hátrányos helyzetű gyerme-
kek oktatását, társadalmunk-
ba történő beilleszkedését se-
gíti az 1991-ben létre hozott 
Németh László Általános Is-
kola Gyermekekért Alapít-
vány. Az intézmény hazánk-
ban az elsők között vállal-
ta fel az alapfokú művészet-
oktatási feladatokat. Jelenleg 
3 művészeti ág (zene-, tánc- 
és képzőművészet) legkülön-
félébb tanszakain képezhetik 
a gyermekek magukat. Mára 
már több országos eredmény-
nyel büszkélkedhetnek tanít-
ványaik. 

„Tanulóink kiemelkedő 
eredményt érnek el a kü-
lönböző szaktárgyi, sport és 

művészeti versenyeken. Ta-
valy az iskola két tanulója 
megkapta a „Köztársaság ki-
váló sportolója és jó tanulója 
elismerést”. Az OKÉV méré-
sek során pedig a tanulók év-
ről évre az országos szint fe-
lett teljesítenek.” – tájékoz-
tatott joggal büszkén Lukács 
Istvánné, az intézmény veze-
tője. 

Rendezvényeiket egyre 
gyakrabban az iskola fala-
in kívülre is kiterjesztik. Ré-
giós, országos versenyeket 
szerveznek. Idén április 20-
án tartják meg a II. Pest Me-
gyei Rézfúvós Versenyt in-
tézményükben. 

A pedagógusok munkájuk-
ban nagy hangsúlyt helyez-
nek a hagyományok ápolásá-
ra, a múlt és a jelen értékei-
nek megőrzésére, valamint 
a Németh László szellemi-
ségéhez hű nevelésre, okta-
tásra. 2009-ben méltó emlé-
ket állítottak névadójuk tisz-
teletére az iskola főbejáratá-
nál elhelyezett emlékkővel. 
A tantestület tagjai mindeze-
ken túl folyamatosan kép-
zik magukat, nagy figyel-
met fordítanak az új mód-

szerek megismerésére. Így 
szívesen alkalmazzák a tan-
órákon a kooperatív mód-
szereket, az egyéni, páros, 
csoportos munkaformákat. 
A csoportbontott órákon az 
IKT-technológia használatá-
ra nyílik lehetőségük. Digi-
tális taneszközöket rendsze-
resen használnak, PowerPo-
int bemutatókat és beszámo-
lókat a diákok is gyakran ké-
szítenek.

Az intézményben néhány 
projekt-, témahét szervezése 
már hagyománnyá vált. Ezek 
a programok hozzák igazán 
közel a tanulókat a hétköz-
napi élethez, azok problémá-
ihoz. Nagy sikere van a di-
ákok körében a rendhagyó 
szaktárgyi óráknak is, ami-
kor lehetőségük nyílik köz-
vetlenül szakembereket kér-
dezni az adott témával kap-
csolatban. Az intézmény-
ben végzett minőségi oktatás 
egyik kiemelt területe a kom-
petencia alapú oktatás. Célja-
ik eléréséhez kiváló lehetősé-
get teremtenek a széles mód-
szertani ismereteik.

 
Séra Andrea

Referencia intézmény lehet a gödi  
Németh László Általános Iskola és  

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A Közép-magyarországi régióban, Pest megyében több intézmény kérte a 2010/2011-es tan-
évben referencia intézménnyé történő minősítését. A régiónkban működő gödi Németh 
László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az előminősítési eljárásá-
ban a követelményeknek az idei tanévben sikeresen megfelelt.

Külső hőszigetelési rendszer megrendelésre kedvező áron,  
60.000 Ft feletti megrendelés esetén helyszínre szállítva.

áraink az áFa-t tartalmazzák.

Érdeklődjön kereskedÉsünkben!

ÉPÍTŐANYAG– ÉS VASTELEP
2131 Göd, Pesti út 174.

telefon: (27) 336-247, Fax: (27) 532-500
nyitva tartás: hétfőtől –péntekig: 7.30-16.30-ig, 

Szombaton: 7.30-13.00-ig.
E-mail: ambitus@invitel.hu 
web: www.godiambitus.hu

Ursa üveggyapot dF42-es 

10 cm-es  390 Ft/m•	 2

5   cm-es  195 Ft/m•	 2

rockwool kőzetgyapot

10 cm-es  800 Ft/m•	 2

5   cm-es  400 Ft/m•	 2

FenyőFürÉszárU

6 m-ig  56.000 Ft/m•	 3 

3 m•	 3 feletti  
vásárlásnál  54.000 Ft/m3

Február 26-27-én a SYMA 
csarnokban rendezték meg 
az ifjúsági és junior Orszá-
gos bajnokságot. Rády Zoltán 
mintaversenyzéssel 400 mé-
teres síkfutásban Országos 
Bajnok 50.19 idővel. 

Zoli jól helyettesítette tár-
sát 60 méteres gátfutásban, 
ott a második helyet hozta el 
8.35 idővel. Indult 200 méte-
ren is, ahol 23.25 idővel ne-
gyedik lett. 

A kétnapos versenyen az 
utolsó versenyszámban a 
4x200 méteres váltófutás-
ban a fiú csapat tartalékosan 
is második helyen futott be 
1.34.44 idővel. A csapat tag-
jai: Rády Zoltán, Baráti Dá-
niel, Bundy Gergely, Molnár 
Attila. 

Rády Zoltán nagymamá-
ja Vörös Mária fénykorában 
négyszer a magyar váloga-
tottban, háromszor ifjúsági-
ban szerepelt, és 400 méte-
ren sokáig országos ifjúsá-
gi csúcsot tartott. Az unoka 
örökölte a jó atlétikai adott-
ságokat. Gratulálunk és to-
vábbi sok sikert kívánunk 
Maracskó Pál edzőnek és ta-
nítványainak!

Solymosi László

(Folytatás a 4. oldalról)

• Vác és rétság vonzáskörzetében keresek családi házat, 
lakást, telket. tel.: +36-30-274-1790

Apróhirdetés

A megújuló energi-
ák használatában út-
törő 5-let Kft. 1996-
ban jött létre és elkö-
telezett a környeze-
ti terhelés csökkentése 
mellett. A cég mára el-

mondhatja magáról, hogy Magyarország legna-
gyobb geotermikus energiát használó lakópark-
ját tervezte és építette fel székhelyén, Dunakeszin 
és hogy Közép-Európában is egyedülálló techno-
lógiával rendelkezik a geotermikus szondarend-
szerek telepítéséhez. A tavalyi telephely fejlesztési 
pályázatra beadott projektjével tovább bővítette a 
környezettudatos szemléleten alapuló és a fenn-
tartható fejlődést elismerésre méltóan megvaló-
sító projektjeit egy pédamutató újrafutózó üzem 
létrehozásával.

Mára a vezető nemzetközi gumiabroncs ké-
szítők olyan eljárásokat dolgoztak aki, amelyek-
kel az újrafutózott abroncs minősége vetekszik 
az újéval, ám lényegesen olcsóbb. Ez a techno-
lógia lényegében környezetszennyező alapanya-
got hasznosít újra és jelentős fosszilis energia-
hordozó mennyiség is megtakarítható vele, hi-
szen amíg egy új gumiabroncs létrehozásához 83 
liter, addig egy újrafutózotthoz csak 26 liter kő-
olajra (ill. azzal egyenértékű energiára) van szük-
ség és lényegesen csökken az illegális szemétle-
rakókba vándorló, környezetszennyező gumiab-
roncsok száma is. 

Az 5-let Kft. által kidolgozott és megvalósított 
projekt lényege egy olyan technológiai fejlesztés, 
ahol az üzemeltetés energiaszükséglete a lehető 
legnagyobb mértékben megújuló energiaforrá sok 
használatából áll elő, a hulladékhővel pedig egy 
szomszédos bio-gazdaságot látnak el hővel. A pro-
jekt hatására új munkahelyek jönnek létre és gaz-
daságélénkítő hatást vált ki a környezetében. 

A cégnek az Új Széchenyi Terv keretén belül 
beadott újabb, 124 millió forintos pályázata fog-

ja biztosítani, hogy a legkorszerűbb techniká-
val, biztonságos és olcsó újrafutózott abroncso-
kat gyártsanak.

A megítélt összeg nagysága: 97 100 748,-Ft•	
A csarnok felújítás összes költsége:  •	
194 201 497,-Ft
Helyszín: Mezőszilas, Fejér megye,  •	
Közép-Dunántúli Régió
Projekt gazda: 5-let Kft. Projekt címe: •	
„Az 5-let Kft. telephelyének modernizációja 
és bővítése”
Internetes honlap: http://5-let.hu•	
Pályázati kódszám:  •	
KDOP-1.1.1/C-10-2010-0003
Közreműködő Szervezet:  •	
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési  
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Pályázatíró: Forrás-Trend Kft.•	

A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósult meg.

Az 5let és Forrás-Trend Kft. ügyvezetői az idei lehetőségeket  
beszélik át az uniós támogatással felújított csarnokban.

Új Széchenyi Terv – új lehetőségek: 3. Tudomány-Innováció Program

Innováció útján  
dinamizálni a gazdaságot!
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Maga a kiállítás története körülbe-
lül 20 évvel ezelőtt kezdődött, ami-
kor egy szép napon összeismerkedett 
egymással a régiót mindig is legszű-
kebb hazájának valló Sajdik Ferenc 
és a Vácon élő műgyűjtő, Papp Lász-
ló. Kettejük barátsága pont elég alap 
volt arra, hogy a művészetek iránt 
nagyon fogékony Papp rávegye az 
akkor már országos, sőt nemzet-
közi hírnévnek örvendő karikatu-
ristát arra, hogy táblaképeken fesse 
meg Vác kultúrtörténetét. Így került 
„táblára” Mária Terézia látogatása, 
az első vonat és az első hajó érkezé-
se, deákvári disznóvágás, valamint a 
városban fellépő vándorszínészek a 
Curia épületében.

Sajdik mindig a humor oldaláról 
közelítette meg a képeken megjele-
nített eseményeket, állatábrázolása-
iban eljutott odáig, hogy Vác egye-
nesen egy mesevárossá vált, ahol az 
állatok jókedvűen beszélgetnek egy-
mással az utcán, és ahonnan nem 
hiányozhatnak a jellegzetes görbe-
orrú madarai sem.

Nem véletlenül írta Kernács Gab-
riella művészettörténész a március 
12-i ünnepélyes megnyitóra készült 
meghívókra: „Külön csodák Sajdik 
házai. Olyanok, mint az igaziak, 

mégis teljesen mások… Lelkük van, 
Sajdik olyan lelket lát beléjük, ami-
lyen az övé. A jó ember lelkét!”

A már említett barát, Papp László 
türelmesen várt, amíg bemutathatja 
a nagyközönség számára is ezeket a 
csodákat, melyeket szinte csak ő lá-
tott a művészen kívül.

„Nem kevesebb, mint tizenöt évig 
vártam erre a kiállításra, hisz ad-
dig őrizgettem a pincémben Sajdik 
ragyogóbbnál ragyogóbb alkotá-
sait. Azonban elárulom, ez a lépés 
csak a kezdet a részünkről, hisz ad-
dig nem nyugszom, amíg ezen kiál-
lításra építve Vácon létre nem hoz-
zuk a Szatíra és Karikatúra Múze-
umát, amely az első lehetne Európa 
közép és keleti felében. Ilyen kiállítás 
ugyanis csak Baselben látható, és azt 
szeretném, hogy a méltán híres ma-
gyar karikatúra itt Vácon kapja meg 
azt az elismerést egy múzeum for-
májában, amit megérdemel” – fogal-
mazott lapunknak a műgyűjtő, ga-
lériatulajdonos az ünnepélyes meg-
nyitót követő kis ünnepségen.

Magán a megnyitón dr. Beer Mik-
lós váci megyéspüspök is köszöntőt 
mondott, kiemelve, hogy Sajdik Fe-
renc ceruzája és ecsetje egy csodála-
tos világot mutat be az emberek szá-
mára, és ez a mesébe illő hely nem 
más, mint Vác városa. A település 
vezetője, Fördős Attila az ünnepélyes 
megnyitó után a Dunakanyar Régió-
nak elmondta, az, hogy ez a kiállítás 

létrejöhetett, egy sajátságos össze-
fogásnak köszönhető. „A város ve-
zetésének koncepciójában már rég-
óta egy turisztikai célként szerepel 
a főtér, ahova különböző programok 
segítségével emberek tízezreit tud-
juk idecsalogatni. Ehhez az elkép-
zeléshez kiválóan kapcsolódik Papp 
László áldozatos munkája, aki meg-
álmodta és létrehozta ezt a kiállítást. 

A Sajdik-gyűjtemény csak az első 
lépcsőfoka terveink valóra váltásá-
nak, nagyon büszkék lennénk, ha 
valóban sikerülne létrehozni a ma-
gyar karikatúra számára tervezett 
múzeumot” – jelentette ki Vác pol-
gármestere.

Fördős Attila kiemelte, a kiállí-
táson látható képek nagy többsége 
Vácról szól, itt született meg a váci-
aknak és mindenkinek, akik Sajdik 
művészi világát szeretik.

„Aki ide betéved, az biztosan jó-
kedvre derül Sajdik Ferenc mindig 
vidám, ugyanakkor meglehetősen 
sajátságos látásmódjával létreho-
zott alkotásain” – tette hozzá a vá-
rosvezető. Sajdik ecsetje és ceruzája 
egy olyan mesevilágba emelte át Vá-
cot, ahol a szellem és a jókedv talál-
kozik egymással.

A nagy ho-ho-horgász a tárlatá-
val hazatért. Egy aktualizált idézet-
tel búcsúznánk, amellyel nemcsak 
a művésznek, hanem a kiállítás lét-
rehozóinak is kötelességünk köszö-
netet mondani: „Itt állunk vándor, 
vidd hírül az embereknek,

Megcselekedtük, amit megköve-
telt Vác és a karikatúra szelleme…”

- molnár -
Fotó: Cservenák Péter

Egy régóta tervezett kiállítás végre valósággá válhatott Vácon. A Dunakanyar fővárosának főterén, a Curia 
épületében kapott helyet Sajdik Ferenc 180 alkotásból álló Életmű-kiállítása. Az állandó tárlaton többségében 
a városról szóló táblaképek a többségében, de a művészre jellemző karikatúrák, ábrázolások is megtalálhatóak 
itt. Amint azt Fördős Attila, Vác polgármestere lapunknak elmondta, ez a kiállítás szervesen illeszkedik abba 
a kulturális elképzelésbe, hogy a város főtere turisztikai célponttá váljon a régióban.

Papp László szerint ez a tárlat a kezdet, az első lépcsőfok a Szatíra és Karikatúra Múzeum megalapítása felé

A nagy ho-ho-horgász végre hazaköltözött…

A verseny célja elsősorban 
a népi előadóművészet és a 
nemzeti-nemzetiségi hagyo-
mányok megtartásában jeles-
kedő diákok tudásának, fel-
készültségének bemutatása. 
Idén február 26-án a XVII. 
Dunakanyar Népművészeti 
Versenyt rendezte a Gárdo-
nyi Géza Általános Iskola.

A rangos esemény az isko-
la tornatermében kezdődött, 
Juhász Béla polgármester kö-
szöntő szavai bátorították a 
kisdiákokat: A gyerekek nap-
jainkban kevés népművésze-
ti inspirációval találkoznak, 
az elkötelezett és lelkes peda-
gógusok szerepe egyre fonto-
sabb a folklór megszeretteté-
sében. Majd Kodály ma is ak-
tuális gondolatait elevenítette 
fel: …ma is  fontosabb, hogy 
ki a tanító Nagykátán, Ér-
den, Biatorbágyon stb., mint 
az, hogy  ki az Operaház fő-
zeneigazgatója. 

Gáspár Ágnes igazgató-
nő nyitotta meg hivatalosan 
a XVII. Dunakanyar Nép-
művészeti Versenyt, és kü-
lön gratulált a zsűribe dele-
gált népdalénekesnek, Budai 
Ilonának legutóbbi Életfa-dí-
jához. Dóra Zoltán tanár úr 
útmutatása szerint az iskola 
különböző termeiben kate-
gória-csoportonként zajlott a 

verseny. Az eredményhirde-
tésre várva az iskolában kü-
lönböző programokon, népi 
kézműves kiállításon, játszó-
házi foglalkozáson vehettek 
részt a gyerekek.

A korábbi évektől eltérő-
en ezúttal a mese-és ballada-
mondók egy másik, szintén 
Sződligeten tartandó kiselő-
adói verseny keretében mu-
tatkoznak be a tavasz folya-
mán. Így a február 26-i ver-
senyen az alsós szóló és kis-
csoportos népdal, a felső ta-
gozatos szóló és kiscsoportos 
népdal, a középiskolás szó-
ló és kiscsoportos népdal, 
nagycsoportok (alsó, felső 
tagozat) és hangszeres zene, 
néptánc, népi játék kategóri-
ákban mérhették össze tudá-
sukat.

Az eredményhirdetésen 
öröm volt látni ismét a sok, 

népviseletbe öltözött, kipi-
rult arcú gyermeket, akik 
nemcsak saját, hanem társa-
ik eredményeinek is nagyon 
örültek. A versenyen indu-
lók létszáma (több mint két-
százan), a produkciók ma-
gas színvonala bizonyítot-
ta, hogy az ifjú generációban 
él az érdeklődés a magyar 
népi kultúra iránt. Köszön-
jük ezt a szép napot a részt-
vevőknek, a támogatóknak 
(Sződliget Község Önkor-
mányzata, Művészetek Pa-
lotája, Etnofon zeneműbolt, 
Borostyán virágház, Gala-
gonya kézműves-és aján-
dékbolt) és nem utolsósor-
ban a sződligeti általános is-
kola teljes nevelőtestületé-
nek a rendezvény színvona-
las megrendezéséért, a szíves 
vendéglátásért.

Boda Mária

XVII. Dunakanyar 
népművészeti verseny Sződligeten

1985 óta február utolsó szombatja a népművészet jegyében zajlik a sződligeti általános is-
kolában. Az egykor kis körzeti verseny ma már országosan ismertté vált. Évek óta érkeznek 
kisdiákok a határon túli magyarság képviseletében is. Ilyenkor összefog a település apraja-
nagyja, hogy a rangos verseny minél gördülékenyebb, élményekben gazdagabb legyen…

Keressen, Ha Hitele
végrehajtás alatt vagy végrehajtás előtt van,- 
felmondás után vagy felmondás előtt van,- 
késedelmes vagy hátralékos,- 
már nehezen fizethető,- 
tudja fizetni, csak éppen felháborítónak tartja,  - 
hogy megemelték a törlesztést.

HitelKárosUltaKnaK Hitelmentés 
adósságrendezés!

mentsük meG lakÁsaInkat! 
Áprilisban lejár a kilakoltatási moratórium!

Ha Hitelcsapdába került, keressen, van rá megoldás!
bedőlt céges és vállalkozói hiteleken is tudunk segíteni!

Jogi képviselet:  +36-70-418-6195

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

Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelettel köszöntöm Önt és Munkatársait, a Szabad Sajtó Napja alkal-

mából. A Váci Rendőrkapitányság munkatársai kiemelt feladatukként ke-
zelik a lakosság hiteles, pontos tájékoztatását. 

Ezúton is szeretném kifejezni elismerésemet és köszönetemet az Önök által végzett lelkiis-
meretes és korrekt munkáért, melyet az állampolgárok tárgyilagos tájékoztatása érdekében vé-
geznek.

A Váci Rendőrkapitányság nevében a további konstruktív együttműködés reményében sok 
sikert és jó egészséget kívánok!

                     Tisztelettel:
Dr. Nagy László 

rendőr alezredes mb. kapitányságvezető

Ezüstplatán alapítvány az IdősEkért
A dunakeszi Ezüstplatán Alapítvány 2002-ben jött létre azzal a céllal, hogy a városban élő idős embe-
reket segítse. Közzétesszük az alább leírt alapítvány eredményét.

 év                               bevétel  Kiadás eredmény
 2009 APEH  1%   71.014 Ft 60.835 Ft 128.396 Ft
  kamat 118.218 Ft

A személyi jövedelemadóból befolyt összeget az Alapítvány alapító okiratában meghatározott célok-
ra használtuk fel.

Az AlApítvány kurAtóriumA

Dr. Beer Miklós és Fördős Attila nyitotta meg Vác legújabb büszkeségét,
a Sajdik Ferenc Életmű-kiállítást



A megnyitón Mészáros Balázs megbízott 
igazgató köszöntötte az érdeklődőket, majd 
Moys Csaba, a Reménység Egyesület elnöke, 
a Két Kerékkel Kevesebb Egyesület társelnö-
ke, Vác Város Pro Urbe díjasa a Szob-Buda-
pest kerékpárút építésének történetét idézte 
fel és mindenkit arra biztatott, minél többet 
járjon kerékpárral, hiszen manapság a zsú-
folt városokban a leggyorsabban kerékpárral 
lehet közlekedni. A megnyitón részt vett dr. 
Beer Mikós megyéspüspök is, aki köztudot-
tan maga is sportos életet él. A püspök úr, ha 
teendői engedik, a Mikulásfutáson és a Fut a 
Vácon is rajthoz áll.

A Freecikli című kiállítás nyitva tartását a 
nagy érdeklődésre való tekintettel a Kiscelli 
Múzeumban három hónappal  meg kellett 
hosszabbítani.  

A kiállítás a kerékpározás történetét mutat-
ja be a 19. század második felétől napjainkig, 

külön fejezetet szentelve a női kerékpározás, 
az új életformához kapcsolódó divat bemu-
tatásának. A különböző muzeális értékű ke-
rékpárok mellett korabeli plakátok, fotók és 
egyéb érdekességek láthatók.

Az eredeti kiállítási anyagot olyan váci kü-
lönlegességekkel egészítették ki, mint az egy-
kori váci üzletek és javítóműhelyek doku-
mentumai, vagy a Magyar Királyi Honvéd-
ség 1. sz. kerékpáros zászlóaljáról fennma-
radt dokumentumok. A váci anyag egy részét 
a Váci Levéltár adta kölcsön, de nagy részük 
magántulajdonban van, eddig sehol sem vol-
tak láthatóak. A váci vonatkozású tárgyak 
összegyűjtésében nagy segítséget nyújtott 
Cservenák Péter helytörténeti gyűjtő, aki sa-
ját gyűjteményéből adott közre többek között 
egy eredeti kerékpár azonosító névtáblát.

A megnyitó ünnepség végén a kerékpározás 
hőskorát felidéző archív felvételeket tekint-
hettek meg az érdeklődők. A kiállítás május 
1-ig tekinthető meg.

Selymes Nóra
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klikkeljen  ránk!

Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

Az est szervezői és házi-
gazdái a gödi Búzaszem Is-
kola alapítói és szülői közös-
ségének tagjai voltak. A jóté-
konysági bál célja a már meg-
kezdett, alsó-gödi iskolaépí-
tés folytatásának támogatása 
volt, valamint közösségfor-
málás a búzaszemes – csalá-
di, keresztény és magyar ha-
gyományőrző – értékek men-
tén. Az eseményen köszöntőt 
mondott az est két fővédnöke: 
Ókovács Szilveszter, a Duna 
TV vezérigazgatója és Markó 
József, Göd polgármestere; 
valamint Bábiné Szottfried 
Gabriella, Pest megye 2. sz. 

választókerületének egyé-
ni országgyűlési képviselője.   
A bálon megmutatkozott a 
Búzaszem alapfokú művé-
szetoktatási profilja is: a zene 
és néptánc-pedagógusok 
mű sora klasszikus és népze-
nével; a pedagógusok és szü-
lők farsangi hagyományőrző 
programmal kedveskedtek. 
Konc király és Cibere vajda 
– a bőség és a böjt – viadala, 
a tréfás verbunk és farsangi 
temetés ceremóniáinak népi 
humora óriási sikert aratott. 
Dr. Csoma Zsigmond bor-
akadémikus felvezetése mel-
lett 20 palack kitűnő bor ta-

lált gazdára a jótékonysági 
borárverésen, amely új színt 
hozott a gödi bálok világába. 
A hangulatot fokozta az Esni 
fog zenekar fél háromig tar-
tó játéka…

– Erőnk és az összefogás 
értékének újabb bizonyítéka 
az első Búzaszem Jótékony-
sági Bál. Szombaton reggel 9 
órakor még semmi sem volt 
a teremben, ahol vasárnap 
délelőtt 11-kor már bajno-
ki fordulót játszottak a röp-
labdások. Közben a tornaci-
pő-szagú csarnok illatos bál-

teremmé varázslódott, ben-
ne egymás iránt elkötelezett 
emberekkel, akik jól szerve-
zetten tudták és tették a dol-
gukat, s a Búzaszemben érté-
ket látó vendégekkel, akik az 
eddigi visszajelzések alapján 
elégedetten távoztak – nyi-
latkozta Horváth Szilárd, is-
kolaalapító.

Az adóbevallások időszaká-
ban tisztelettel köszönjük, ha 
adója 1 %-át a Búzaszem Ala-
pítványnak ajánlja fel (www.
buzaszem.hu).

B. A.

Jótékonysági bál 
a Búzaszem Iskoláért 

Első ízben szervezett jótékonysági bált a gödi Búzaszem Iskola március 5-én. A sikeres – telt ház a Huzella Tornacsarnok-
ban – rendezvénynek mintegy 250 résztvevője volt. 

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

www.tourinformvac.hu
Ticketportál, Home-Ticket szolgáltatással, 

www.ticketportal.hu
A rendezvény fő támogatói: 

Nemzeti Kulturális Alap, Duna-Dráva Cement
Madách Imre Művelődési Központ,

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

informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu

Váci Tavaszi Fesztivál 2011.
2011. március 18 – április 9.
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Freecikli kiállítás Vácon
Március 3-án a Váci Értéktárban nyílt meg a kerékpár kultúrtörténetét bemutató Freecikli 
című kiállítás. A Budapesti Történeti Múzeum Kiscellli Múzeumának anyagát váci vonat-
kozású, eddig sehol be nem mutatott kiállítási tárgyakkal egészítették ki.

              A ET Állat és Környezetvédelmi 
                         ETÁK Eyeslet 
              a felelıs állattartás népszerősítése érdekében 

 

KEDVEZMÉNYES MACSKA IVARTALANÍTÁSI AKCIÓT szervez  
011 március 1tıl március 1i Gödön 

Legyen Ön is felelıs állattartó, elızze meg a nem kívánt szaporulatot!  
Tegyen Ön is azért, hogy ne legyenek gazdátlan állatok! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Rászorulóknak (korlátozott számban) egész évben kedvezményes kutya ivartalanítás térségünkben. 
Az akció részleteirıl tájékozódhat honlapunkon .petak.hu Ivartalanítás menüpont alatt.  

rdeklıdni lehet a petakegyesuletgmail.com email címen. 
Az akcióban résztvevı állatorvosok rendkívül kedvezményes áron vállalták a mőtéteket, aminek egy részét a T.K. gyesület átvállalta, 

így alakultak ki a fenti, gazdi által fizetendı bruttó árak. 

 
 
 

AKCIÓS ÁRAK 
Nıstény macska 7 500Ft Kandúr macska  4 500Ft  

 

Érdeklıdni lehet az akcióban részt vevı rendelıben: 
 

 Kisállatrendelı 
2132 Göd, Templom u. 2/a. Tel: 20 5427478 

Kérjük adja nekünk,               1%                          .petak.hu     
hogy újabb akciókat szervezhessünk!                  Adószám:1711111 

Március 23. szerda 19 óra

Ábrahám Márta hegedűestje Bartók Béla születésének 
130. évfordulóján.

Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola
Közreműködik: Mali Emese – zongora, Horváth Marcell – klarinét

A belépőjegy ára elővételben: 800 Ft, az előadás napján: 1100 Ft 

Március 24. csütörtök 19 óra

Csíksomlyói Passió – misztériumjáték zenével az Evangélium 
Színház és a Forrás Színház közös előadásában 

Színpadra írta: Katona Imre
Zene: Szarka Gyula (Ghymes együttes), Koreográfia: Demcsák Ottó 

Harangozó-díjas balettművész 
Szereplők: Szarvas Attila, Dörner György érdemes-művész,  

Mucsi Sándor, Farkas Tamás, Szőcs Erika, Lukács József Aase-díjas, 
Krizsik Alfonz, Lénárt László, Horváth László, Rékai Nándor,  

Veres Előd, Czár László, Ács Tamás, Molnár Anikó, Papp Attila,  
Szlúka Brigitta, Dibusz Ferenc. Rendezte: Pataki András 

A belépőjegy ára elővételben: 1500 Ft, az előadás napján: 1800 Ft 

  Március 25. péntek 19 óra

Harcsa Veronika Quartet
Tagok: Harcsa Veronika – ének, Blaho Attila – 
zongora, Majtényi Bálint – dob és Oláh Zoltán 
– nagybőgő.
A 2007-es Budapest Fringe Fesztiválon „A FRINGE LEGJOBB 
HANGJA” díjat nyerte.
A belépőjegy ára elővételben: 1000 Ft, az előadás napján: 1300 Ft 

Március 30. szerda 19 óra

Budapest Bár koncert 
Közreműködnek: Behumi Dóri, Ferenczi 
György, Frenk, Keleti András, Kiss Tibor, 

Németh Juci, Rutkai Bori. 
A belépőjegy ára elővételben: 1900 Ft, az előadás napján: 2200 Ft 

BS GYÓGYÍTÓKÖZPONT
BIOPTRON SZÍN- ÉS FÉNYTERÁPIA valamint  

MAGNETER MÁGNESTERÁPIA.
Ízületi, rheumatológiai fájdalmak, sérülések, hegek,  
pattanások, belgyógyászati problémák, allergia  

és egyéb betegségek kezelése. 
Kedvező árak, minőségi kezelőeszközök. 

A hIRdETÉS FElMuTATÓjÁNAK  
az első Kezelés ingyenes! 

Tel.: 06-20-253-2109
http://bsgyogyitokozpont.gportal.hu

Alapképzés: TEST + TALP 
Kiegészítő masszázsfajták:

MASSZoRKÉPZÉS
indul április elején 

dunakeszin és vácott

Trend Energy Oktatási Bt.
Képzési engedélyszám: 04-0122-06

Érdeklődni: +36-20-9762-111

 Fogyasztó cellulit  Tradicionális Thai  
 Aromaolajos  Gyógyító talpmasszázs

RÉszletfizetÉs
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Schirilla György egészségmegőrző rovata

ZÁLOGFIÓK 
és ÉKSZERÜZLET

A térség legjobb feltételeivel adunk  
EMELT összegű AZONNALI ZÁLOGHITELT, 

ARANY ÉKSZEREKRE.

GyönGyös, Kohári út 7.  
Telefon: 06-37/500-213, Mobil: +36-30/611-4763

Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig
Gödöllő, Kossuth L. u. 44.  

Telefon: 06-28/416 -662, Mobil: +36-30/224-8438 
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig

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

Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig
Vác, Görgey A. u. 17.  

Telefon: 06-27/503-181, Mobil: +36-30/860-5479
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig

VErESEGYház, Huszár u. 1. 
Telefon: 06-28/388-740, Mobil: +36-30-905-7226 

Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-13.00-ig

– Ha Ön TÖRZSÜGYFÉL, azonnali kedvezményt kap
– Ha Ön 70 ezer Ft hitelt vesz fel,  

egy ARANY medál az ajándék
Használt és új ékszerek szinte FÉLÁRON!

Tört-arany felvásárlás magas áron, beszámítás, 
csere, javítás.

Felmérés, teljes körű  
bontás, beépítés,  

helyreállítási munkálatok.

Tel.: +36-20/466-5050,  
+36-20/995-6807

www.ajtoablakvac.hu

ajtó – ablak pont

 Redőny, szúnyogháló rendszerek
 Garázskapuk -beltéri ajtók
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 Gazdag alapfelszereltség
 Akár 3 rétegű üvegezés
 Rövid megtérülési idő 
 Hőmegtakarítás

5, 6 kamrás KBE, ALUPLAST 
Német profil rendszerek,

27–33%-os*  
kedvezménnyel,  
2-3 hetes gyártási  

határidővel!  
(profil típustól függ)

Ablakok és ajtók
Takarékoskodjon velünk!

Cserélje elavult 
nyílászáróit MOST 

energiatakarékosra!

PEUGEOT OROSZLÁN, 
1234 Oroszlán, Autó utca 7., 
tel.: 1234-567, www.peugeotoroszlan.hu
A feltüntetett kereskedelmi akció visszavonásig, de legkésőbb a 2011. április 30-ig megkötött ügyfélszerződésekre érvényes. A bruttó 1,5 millió forintos kedvezmény BOXER FT 350 L3H2 2.2 HDi 120 LE változatra 
vonatkozik. További haszongépjárműveinkre vonatkozó kedvezményeinkről Peugeot márkakereskedésünkben kaphat felvilágosítást. A haszongépjárművekhez D1 típusú autópálya matricát adunk, maximum 3,5 tonna 
össztömegig. A Peugeot Hungária Kft. fenntartja a jogot a kedvezmények megváltoztatására. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön Peugeot márkakereskedésünkben.

Ahányféle üzlet, Annyiféle jármű.
A Peugeot a több mint 100 éves haszongépjárművek gyártásában szerzett tapasztalatára támaszkodva 
alakította ki széles modell kínálatát, amiben a 207 Van-tól egészen a Boxerig, az 1,1 m3-es raktértől 
a 17 m3-esig mindenki megtalálhatja a vállalkozása számára a legideálisabb autót. A sokoldalú Partner 
többek között 850 kg hasznos terhelhetőséget vagy 4,1 m3 rakteret kínál, és a 3 személyes mellett 
5 személyes duplakabin-változatban is elérhető. A Boxer különlegessége, hogy 50-féle verzióban ren-
delhető és minden változata gazdaságos HDi erőforrásokkal van felszerelve.
Hozzon egy profi döntést, hozza ki a legtöbbet haszongépjármű-vásárlásából!

R a k t e R e t
 ADunK váLLALKOzásánAK!

Ajándék éves autópálya matrica minden haszongépjárműhöz www.peugeot.hu

Peugeot 
haszon gépjárművek 
akár bruttó 1 500 000 Ft 
kedvezménnyel

Mivel az éves rendes közgyűlésen a beszá-
molók elfogadása után az elnöki teendőket is 
ellátó Ofella Zoltán lemondott elnökségi tag-
ságáról – a kft ügyvezető igazgatójaként dol-
gozik tovább a váci labdarúgásban –, tíz nap 
múlva tisztújító közgyűlésre volt hivatalos a 

21 fős tagság. Ezen előbb a leköszönő elnök 
mondott köszönetet a munkájához nyújtott 
eddigi támogatásért, majd Csereklye Károly, 
az önkormányzat szakbizottsági elnöke mél-
tatta a 12 éve megalakult klub első emberé-
nek tevékenységét. Az alapszabály módosí-
tásával az eddigi ötről hét főre bővült az el-
nökség. Ezt követően 19 új tagot vettek fel az 
egyesületbe.

Mivel a korábbi elnökségi tagok közül az el-
nökön kívül még egy személy lemondott, a 
közgyűlés három új elnökségi tagot válasz-
tott. (A hetediket az önkormányzat delegál-
ja majd.) A jelenlévő ötfős új vezetői grémi-
um összeült és egyhangúan Bodonyi Bélát 
(képünkön) választották maguk közül a klub 
első emberének. Az új vezető bemutatkozás-
ként vázolta terveit, melyben fontos szerepet 
kapott a szülők anyagi terheinek csökkentése, 
a váci utánpótlás nevelés öt éven belüli akadé-
miai szintre emelése, valamint – önkormány-
zati segítséggel – a feltételrendszer javítása.

Kereszturi Gyula

Az ember egész nap dolgozik. Nincs 
ideje enni. Munka közben gyorsan bekap 
valamit. Aztán végre hazakerül, és neki-
áll, hogy bepótolja az evést. Üres és zak-
latott gyomrának jól is esik az önpusztí-
tó módszer. Az igazság az, hogy este hat 
óra után már nem érdemes enni. Szerve-
zetünk pihenni akar, és nem foglalkozik a 
lenyelt falatokkal. Így az emésztőszervek 
egész éjjel tárolják az elfogyasztott étele-
ket. Mindez nagy bajt jelent a szervezet-
nek. Megkezdődik az elsavasodás, az el-
hízás, a gombás fertőzés, de a cukorbe-
tegség is könnyen kialakulhat. Lassan, de 
biztosan kialakul a gyomorsav túltengés a 
hozzá kapcsolódó tünetekkel. Az esti evés 
lassú öngyilkosság. A máj sem tud pi-
henni, ezért fölhalmozódik a sok méreg-
anyag. Este – amennyiben nagyon éhesek 
vagyunk – együnk egy kevéske joghurtot, 
vagy kefírt üresen. 

Az esti evés veszélyes!

Személyi változások 
a váci fociklubnál

A helyi labdarúgó utánpótlást versenyeztető és az NB II-es Dunakanyar-Vác Labdarúgó 
Kft-ben 24%-os tulajdonrésszel bíró Vác Városi Labdarúgó Sportegyesület márciusban két 
közgyűlést is tartott. 

NehezeN tud beszélgetNi  
családtagjaival?

szeretNé tisztáN  
hallaNi a szavakat?

06-27/620-668
06-27/620-620/1467 mellék

Jávorszky ÖdÖn kórház 
AudiológiA

2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.

06-30/605-2339

dunAkeszi szAkorvosi  
Rendelőintézet, AudiológiA

2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.

jöjjöN el
szűrővizsgálatra!


