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A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő (NIF) Zrt. folytat-
ja az 1997 és 1999 között Bu-
dapesttől Vácig megépült 2/A 
főút kétszer két sávos gyors-
forgalmi úttá történő bővíté-
sének előkészítését. A jelen-
leg részben kétszer két, rész-
ben kétszer egy sávos, külön 
szintű csomópontokkal ren-
delkező M2 út E77 jelzéssel 
része az európai úthálózat-
nak, a távlati tervek szerint 
az országhatárig megépü-
lő M2 gyorsforgalmi út pe-
dig a TEM (Trans European 
Motorway) hálózatnak is ré-
szét képezi majd.

Az M2 autóút Budapest és 
Vác között 19,25 kilométer 
hosszon épülhet meg.

Sződligetnél és Dunakeszinél összekötő út épül a régi és az új kettes között

Előkészítés alatt 
az M2-es autóút bővítése

A tervek szerint halad az M2-es autóút kiépítésének előkészítése. A korábban 2/A útként ismert közutat 2013-ra építhetik 
ki kétszer két sávos gyorsforgalmi úttá Budapest és Vác között. A projekt előkészítésére 6 milliárd forintot irányoztak elő, 
ennek 15 százaléka hazai forrás, a többit az Európai Unió strukturális alapja állja.

Megválasztották a szakbizottságokat

Vác Város Képviselő-testülete november 3-án rendkí-
vüli testületi ülésen választotta meg a város két főállá-
sú alpolgármesterét, a szakbizottságok elnökeit és tag-
jait. Fördős Attila polgármester előterjesztése alapján 
előbb a KDNP színeiben egyéni képviselői mandátu-
mot elnyert Mokánszky Zoltánt, majd a Fidesz polgár-
mester-jelöltjét, a párt önkormányzati frakcióját veze-
tő Pető Tibort választották meg Vác Város alpolgármes-
terének a városanyák és városatyák. 

Budapest és Vác között 2013-ig kétszer két sávosra bővítik az M2-es autóutat

Fotó: KesziPress

Pető Tibor és 
Mokánszky Zoltán 

Vác két 
új alpolgármestere



Pető Tibor és Mokánszky Zoltán 
Vác két új alpolgármestere
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Terranova hőszigetelő rendszer AKCIÓ
100 m2 feletti mennyiségre

VASKERESKEDELMI KFT
Központi telep: 

FÓT, GALAMB J. U. 1.
Tel./fax: (27) 359-902, 359-347
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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 30-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

 

Sződligetnél és Dunakeszinél összekötő út épül 
a régi és az új kettes között

Előkészítés alatt 
az M2-es autóút bővítése

A városháza dísztermében tartott rendkí-
vüli képviselő-testületi ülést ezúttal is nagy 
érdeklődés övezett. A közel négy órás ta-
nácskozás elején Fördős Attila bejelentet-
te, hogy a polgármesteri kabinet létreho-
zására tett korábbi javaslatát visszavonta. 
A tanácskozás folytatásaként Fördős Attila 
polgármester Mokánszky Zoltánt javasolta az 
egyik főállású alpolgármesternek. Az MSZP 
frakció nevében Dr. Bóth János kijelentette, 
hogy – élve jogukkal – nem veszik fel a szava-
zólapokat, nem tudnak tiszta lelkiismerettel 
szavazni a jelöltre. Az urnás szavazás előtt a je-
lenlévő 14 képviselő közül tízen vették fel a sza-
vazólapot, akik kilenc igen, és egy érvénytelen 
szavazat mellett választották meg Mokánszky 
Zoltánt Vác Város alpolgármesterének.

A másik alpolgármester megválasztása előtt 
– összeférhetetlenség miatt – lemondott az 
ügyrendi és összeférhetetlenségi bizottság el-
nöki tisztségéről Pető Tibor, akinek helyére 
Csereklye Károlyt választotta a képviselő-tes-
tület. 

Ezt követően Fördős Attila polgármester 
előterjesztése alapján a jelenlévő 14 képvise-
lő 14 igen – titkos – szavazással Vác Város al-
polgármesterének választotta Pető Tibort. 
Pető Tibor és Mokánszky Zoltán ünnepélyes 
alpolgármesteri eskütétele után a városatyák 
egyaránt 490 ezer forintban +10 % költségte-
rítésben fogadták el a két vezető havi illetmé-
nyét. Fördős Attila polgármester bejelentette, 
hogy első helyettese Pető Tibor alpolgármes-
ter lesz.

A szakbizottságok megválasztásának sorát 
a pénzügyi és ellenőrzési bizottsággal kezd-
ték. A Fidesz frakció nevében Pető Tibor a 
jobbikos Kászonyi Károlyt javasolta elnök-
nek. A szocialisták nevében Kiss Zsolt emlé-
keztette a képviselőket, hogy a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság elnöki funkciója – sok 
egyéb mellett – a szokásjog szerint a minden-
kori legnagyobb ellenzéki frakciót illeti meg. 
Ezért az MSZP nevében Dr. Bóth Jánost java-
solta elnöknek. A tisztségért vívott verseny-
futást végül is Kászonyi Károly nyerte 9 igen 
szavazattal, míg Dr. Bóth János 3 igen voksot 
kapott, akit a következő szavazáson megvá-
lasztottak a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
tagjának. (Egyedül a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság megválasztásakor volt elnöki tiszt-
ségre jelöltje az ellenzéki MSZP-nek, de nem 
nyerte el a képviselők többségének támogatá-
sát.)

A több órán át tartó szavazási procedúra 
keretében az ügyrendi és összeférhetetlensé-
gi bizottság elnökének a fideszes Csereklye 
Károlyt, a gazdasági és városüzemeltetési bi-
zottság élére a fideszes Csuka Istvánt, a város-
fejlesztési és környezetvédelmi bizottság el-
nökének a KDNP-s Gyombolai Pétert, a mű-
velődési és közoktatási bizottság vezetésére 
Dr. Schmuczer Istvánnét (Fidesz), az ifjúsági 
és sport bizottság irányítására Csereklye Ká-
rolyt (Fidesz), az egészségügyi, szociális– és 
lakásügyi bizottság elnökének a fideszes Dr. 
Bánhidi Pétert választották meg.

A bizottságok külsős tagjait információink 
szerint a november 16-i ülésen nevezik meg.

Vetési Imre

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

A tervek szerint 100 km/
óra tervezési sebességgel, 
burkolt leállósávokkal, két új 
csomóponttal épül. Az érin-
tett önkormányzatok kezde-
ményezésére a 2. számú főút 
és az M2 autóút közötti kap-
csolat biztosítása érdekében 
két összekötő utat terveznek, 
Sződligetnél és Dunakeszi-
nél. A fejlesztés részeként 3,3 
kilométeren új nyomvona-
lon épülhet meg a sződligeti 
összekötő út, valamint 4,22 
kilométeren a Dunakeszi és 
Göd belterületét tehermente-
sítő dunakeszi bekötőút.

– Folyik a gyorsforgalmi 
úttá történő bővítés előkészí-
tése – tájékoztatott Loppert 
Dániel, a NIF Zrt. kommu-
nikációs vezetője. – A pro-
jekt rendelkezik a szükséges 
környezetvédelmi és építési 
engedéllyel, a területszerzés 
folyamatban van, megelőző 
régészeti feltárás egy lelőhe-
lyen szükséges. A kiviteli és 
tenderterv elkészítésére elin-
dítottuk a közbeszerzési eljá-
rást.

– A kivitelező kiválasztásá-
ra a közbeszerzési eljárás ki-
írása 2011 első félévére vár-
ható – jelezte a szakember. 
– Ideális esetben a kivitelező 
kiválasztása 2011 végén meg-
történhet, az építési munkák 
pedig 2013 végére fejeződ-
hetnek be, vagyis ekkorra ve-
hetik birtokba a közlekedők a 
kétszer két sávos M2 autóutat 
– tette hozzá Loppert Dáni-
el, a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt. hírportálján 
közölt tájékoztatóban.

A fejlesztés a Közlekedés 
Operatív Program (KÖZOP) 
„térségi elérhetőség javítá-

sa” akciótervének égisze alatt 
valósulhat meg. Az előké-
szítésre 6 milliárd forint áll 
rendelkezésre. A kivitelezé-
si költségek egy részét  az EU 
Kohéziós Alapjából kíván-
juk megvalósítani, az ehhez 
szükséges pályázati doku-
mentáció előkészítése, a költ-
ség-haszon elemzés és az el-
bíráláshoz szükséges egyéb 
dokumentációk összeállítása 
folyamatban van. A pályázat 
beadása az Európai Bizott-
sághoz ez év végéig megtör-
ténik – jelentette ki Loppert 
Dániel, a NIF Zrt. kommuni-
kációs vezetője. 

Megválasztották a szakbizottságokat

Piramis Építőház Kft.
I. sz. TELEP: Göd, Pesti út 131. • Tel.: 27/530-630, 530-631 • Fax: 27/530-632

II. sz. TELEP: Nagymaros, Váci út 58. • Tel./fax: 27/354-204, 354-699
III. sz. TELEP: GÖD, OÁZIS LAKÓPARK • Tel.: 27/533-620, Fax: 27/533-621

Nyitva tartás: Göd: H-P: 7.30-16.30, Nagymaros: 7.30-16.00, Szo.: 7.30-13.00 
• E-mail: info@piramisepitohaz.hu

www.piramisepitohaz.hu

A VálAsZTéK 
NálUNK TETőZIK!
árainkra és választékunkra 

mindig építhet!

122 Ft/db 122 Ft/db
Csornai

hornyolt hódfarkú
kerámia tetőcserép
- téglavörös
- 18 db/m2-től
- 2195 Ft/m2-től

Csornai
hornyolt íves
kerámia tetőcserép
- téglavörös
- 18 db/m2-től
- 2195 Ft/m2-től

186 Ft/db*
Terrakotta árban!

- piros
- rézbarna
- 8,8 db/m2

- 1637 Ft/m2-től

      Rumba és Twist
kerámia tetőcserép

Twist piros

Építőanyag

Burkolat

Vízelvezetés

Fa- és tetőanyag

Cserép

Rumba rézbarna
*A Twist és Rumba akció 2010.11.15-ig érvényes. Az akció 2010. 11. 30-ig tart.



A Duna fölött ívelő híd 
megépítése sok vállalkozás, 
és a folyó két oldalán lévő 
települések életében hozott 
kedvező változást. A hírek 
szerint nem úgy az Electro 
World számára, melynek 
alig egy kilométeren belül a 
Duna budakalászi oldalán is 
van egy áruháza.

A döntésben minden bi-
zonnyal – emellett – szere-
pet játszott az is, hogy a for-
galomra – más kereskedelmi 
egységekhez hasonlóan – ér-
zékeny hatással volt a hazán-
kat is sújtó gazdasági válság is.  
Az indexen megjelent hír 
szerint a dolgozókat most 
kezdték más üzletekbe átve-
zényelni, illetve azt, aki ezt 
nem vállalja, elbocsájtják. 

A zárt ajtó mögött olvashat-

tuk: „Áruházunk leltár mi-
att 2010. november 5-én és 
6-án zárva tart. Legközeleb-
bi üzletünk: 2011 Budakalász, 
Omszk park 4. Tel.: +36-26-
802-999. A dunakeszi áruház-
ban meghirdetett akcióink ér-
vényesek budakalászi áruhá-
zunkban is, ahol szeretettel 
várunk mindenkit.”   

A csaknem 350 főt foglal-
koztató Electro World Ma-
gyarország Kft.-nek tizenkét 
áruháza van, ebből hét Buda-
pesten és a fővárosi agglome-
rációban működik, a további 
öt Miskolcon, Egerben, Pé-
csen, Debrecenben és Nyír-
egyházán. 

A szerk.

lemondott a váci  
kórház főigazgatója
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KözéletI újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.
kiadó-főszerkesztő: 

Vetési Imre

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

(Vác és Vidéke Ipartestület Székház)

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

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

tördelés: gubán Kornélia

nyomda:  
Bentos-PrInt Kft. 
5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

HirdetésFelvétel:
váC: 

a szerKesztőségBen és a 
Front graFIKa stúdIóBan

dUnAkeszi: 
Uno reklám – Fóti út 45. 

Kisbán renáta – +36-20/319-5213

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

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

Dunakanyar Régió

– Ha valaki sorrendben ne-
gyedszer is bizalmat kap egy 
közösség vezetésére, az vél-
hetően valamit nagyon jól 
csinál. Mi a titka az Ön si-
kereinek?

– Szerintem nem kell 
emögött semmilyen titkot 
keresni. Nagyapám, aki az 
utolsó magyar kormány-
biztosa volt Észak-Erdély-
nek, mindig azt tanította ne-
kem: kisunokám, mindig a 
magad és a köz javára csele-
kedj! Nos, én megfogadtam 
a tanácsát, és már 1998-ban, 
amikor először elindultam a 
polgármesteri székért, a Du-
nakanyar rádió akkori tulaj-
donosaként mindig is igye-
keztem a térség gondjain se-
gíteni. A Julianus Alapítvány 
elnökeként mindig is fontos-
nak tartottam a határon túli 
magyarság helyzetének segí-
tését. Ezt a fajta gondolko-
dásmódot hoztam magam-
mal, mondhatni ez a családi 
örökségem. Én már nem vál-
tozom, ismer mindenki, tud-
ják jól, az én ajtóm mindenki 
előtt nyitva áll.

– Akkor a szombati segély-
koncertnek is Ön volt az öt-
letgazdája?

– A vörösiszap katasztró-
fa áldozatainak megsegítésé-
re szerveztünk a település új 
sportcsarnokában egy segély-
koncertet, melynek a bevétel-
ét a devecseri és a kolontári 
polgármesterek segítségével 
kiválasztott két család kap-
ja majd meg. Most 300 ezer 
forint jött össze, de ehhez 
hozzáadjuk majd a decem-
ber 4-én tartandó komolyze-
nei koncert bevételét, melyet 
a művelődési házban rende-
zünk meg.

– Ha valaki mostanában 
Verőcén jár, annak azonnal 
feltűnnek az utóbbi időkben 
befejezett vagy éppen most 
zajló építkezések. Honnan 
van mindezekre pénz ezek-
ben a válságos hónapokban?

– Mindig is büszke voltam 

arra, hogy a településünknek 
sikerül az éves költségvetésé-
ből 15-20 százalékos tartalé-
kot képezni, és ezt a pénzt az-
tán a pályázatokon nyert ösz-
szegek mellett Verőce szépí-
tésére fordítjuk. Új óvodát, 
sportcsarnokot építettünk, 
létrehoztunk ötven parkoló-
helyet, most fejezzük be a két-
irányú kerékpárút építését, il-
letve rövidesen újabb ötven-
öt parkolóhelyet tudunk majd 

átadni. Mindig is figyeltem 
arra, hogy a magyarságtudat 
erősítését szolgálják a telepü-
lés szobrai. Verőcén található 
az országban Géza fejedelem 
egyetlen lovas szobra.

– Milyen tervei vannak az 
elkövetkező időszakra?

– A jövő nyárra felújítjuk a 
strandunkat, ahova egy röp-
labda pályát szeretnénk épí-
teni. Folyamatosan újítjuk fel 
a település járdáit, valamint a 
tavasszal nagyszabású fásítá-
si programot kezdünk el. Egy 
15 főből álló bizottságot hív-
tam össze november végére, 
hogy közösen dolgozva elér-
jük, hogy Verőce rövidesen a 
térség kulturális központjává 
váljon.

– A település képviselő-tes-
tületébe csupa független je-
lölt jutott be. Könnyebb ve-
lük a település irányítása, 
mint mondjuk, ha pártpoli-
tikusokkal kellene nap, mint 
nap együtt dolgoznia?

– Verőcére nem jellem-
ző a pártoskodás, igaz, min-
denkinek megvan a politikai 

" 
A Dunakanyar is megérdemelne egy kormánybiztost"

Bethlen Farkas: A béke 
szigete lesz Verőce

Immár negyedszer választotta meg Verőce lakossága Bethlen Farkast polgármesternek, ami 
jól mutatja, a településvezető közmegelégedésre végzi a dolgát. Mostani ciklusa alatt szeret-
né elérni, hogy Verőce a béke szigete és a térség kulturális központja legyen.

személyes okokra hivatkozva a múlt héten lemondott Bá-
rány Zsolt, a váci Jávorszky Ödön Kórház főigazgatója, akit 
2010. április 22-én öt jelölt közül választott meg a város kép-
viselő-testülete. Bárány Zsolt megbízása 2010. május 1-től 
kezdődően öt évre szólt. 

Az intézményből távozó fő-
igazgató legfontosabb felada-
ta volt a súlyos adósságállo-
mányt felhalmozó kórház 
pénzügyi helyzetének kon-
szolidálása. Ebben együtt 
kellett működnie a város ál-

tal kinevezett önkormány-
zati biztossal, Trombitás Zol-
tánnal is, aki – a Váci Nap-
ló információi szerint – ke-
mény, belső érdekeket is 
érintő döntések előkészítését 
is elindította. 

Dunakeszin bezárt az Electro World
A város déli kereskedelmi parkjában számos Európa-hírű áruház-láncolat telepedett le az 
elmúlt évek során. Köztük volt az Electro World áruház is, amely a napvilágot látott sajtó-
hírek szerint már a Megyeri híd megnyitása óta tervezi, hogy megszünteti működését.

Költöztetés, mindennemű 
árufuvarozás, 

autószállítás és mentés.
Iskolabusz, különjárati autó-

busz rendelhető 8-83 főig
KESZITEHER  Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34, 

+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com

MArcsI: PEDIKŰr-MANIKŰrÖs
Add a lábad profi kezekbe, és élvezd, hogy értően kényeztetik 
a futóműveidet, vagy éppen a kezedet frissítik fel.  
Lábunk ápolása legalább olyan fontos, mint kezünké, még  
akkor is, ha egy ápolatlan láb kevésbé szembetűnő.
sZáNJ IDőT A PEDIKŰrÖsrE!  
áPolTNAK lENNI IgAZáN NEM lUxUs.

Nyitva tartásunk: H-P.: 10-18 óráig, cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 31. 
Telefon: 06 27 347 721, E-mail: nazarmed@nazarmed.hu, www.nazarmed.hu

DETTy: Mesterfodrász
Újra itthon – több éves  
külföldi tapasztalattal.  

Fodrász gyakorlati oktatást 
vállalok!

Ha fodrász szeretnél lenni és 
elkezted az elméleti tanfolya-
mot, (vagy ha még csak szeretnéd  
elkezdeni) akkor bátran hívj!

• Hajszárítás:  1600.- tól 
• vágás/szárítás:  2400.- tól
• festés/vágás/szárítás:  5600.- tól
• gyerek hajvágás:  1200.- tól
• férfihajvágás:  1600.- tól
• alkalmi konty:  4720.-tól
• dauer:  4240.-tól

BrIgI: Haj stylist
Több éves tapasztalattal 

segítek vendégeimnek  
megtalálni a leginkább  

hozzájuk illő 
stílust fazonban  

és színben.

ÚJBól MEgNyIToTTUK FoDrásZATUNKAT és PEDIKŰrüNKET! 
Szalonunkban sok szeretettel várjuk régi és új vendégeinket feltöltődésre, megszépülésre. 

2600 Vác, Szent László út 7. (a Lidl áruházzal szemben) Tel.: 06-27/315-050
www.gumicontrol.hu

identitása. Ebben a ciklusban 
úgy érzem, abszolút nyugod-
tan tudunk majd együtt dol-
gozni, és azt szeretném, hogy 
Verőce minden szempontból 
a béke szigete legyen.

– Mennyire érinti a telepü-
lést a fővárosból tapasztal-
ható kiköltözési hullám?

– Verőcén jelenleg 3460 fő 
lakik, amihez nyáron meg-
közelítőleg 4-6 ezer nyara-
ló jön még hozzá. Évente 50-
60 fővel gyarapodik a telepü-
lés lakóinak száma, és annak 
ugyan örülök, hogy az átlag-
életkor egyre fiatalabb, de 
Verőce lassan kezdi elveszí-
teni a falu jellegét, és ez utób-
bit bizony szeretném meg-
akadályozni. A sok nyaraló 
miatt szeretném fellendíteni 
a falusi turizmust, ami az it-
teni lakóknak egyfajta meg-
élhetést is biztosíthatna.

– Milyen a kapcsolata a 
Dunakanyar többi települé-
sének vezetőivel?

– Most szeretnénk szoro-
sabbra fűzni a kapcsolatain-
kat. A tél folyamán minden-
képpen elindul egy folyamat, 
hogy a térség közösen gon-
dolkodjon, dolgozzon a mi-
nél jobb körülmények meg-
teremtése érdekében. Úgy 
érzem, ez a térség, maga a 
Dunakanyar régóta megér-
demelne már egy kormány-
biztost.

– molnár – 

20 % kedvezménnyel dolgozunk december 31-ig!

AKcIós árAK: 



A kivitelező COLAS Zrt. 
munkagépei már felbontot-
ták a Verseny utca és a Fóti út 
elejét, hatalmas aszfalttöm-
bök magasodnak az út he-
lyén. A vasúti hídról ezt a két 
utcát az építkezés első üte-
mében nem lehet megköze-
líteni. A körforgalmi csomó-
pont építésének I. ütemének 
ideje alatt – a Kossuth Lajos 
út és a Bajcsy-Zsilinszky út 
között – a vasúti hídon ke-
resztül azonban továbbra is 
biztosított a kétirányú köz-
lekedés.  

– A gépjárművel közleke-
dők érdekében azt kértem a 
kivitelező COLAS ZRt.-től 
és az illetékes hatóságoktól, 
hogy a körforgalmai csomó-
pont építésének ideje alatt is 
biztosítsák a kétirányú köz-
lekedés feltételeit a vasúti 
hídnál – tájékoztatott Dióssi 
Csaba polgármester. – Örü-
lök, hogy kérésem meghall-
gatásra talált, melynek kö-
szönhetően a beruházás idő-
szakának kétharmadában – 
4 héten keresztül – arány-
lag „zökkenőmentesen” lehet 
közlekedni Alag és az „öreg 
Keszi” között. Ebben az idő-

szakban biztosítják a kétirá-
nyú közlekedés feltételeit a 
Kossuth Lajos út és a Bajcsy-
Zsilinszky út között. A beru-
házás második szakaszára is 
volt megoldási javaslatunk, 
de azt sajnos nem tudták el-
fogadni. Így az építkezés 
utolsó két hetében –, amikor 
a körforgalmi csomópont 
Kossuth Lajos út felőli sáv-
ját építik – nem tudják meg-
oldani a kétirányú közleke-
dést. Ekkor már a Fóti út és a 
Verseny utcán keresztül lehet 
majd közlekedni – mondta 
Dióssi Csaba, aki a lakosság 
türelmét és megértését kéri a 
beruházás idejére.

A közlekedőket táblák fi-
gyelmeztetik a terelő útvona-
lakra, mely szerint az I. ütem-
ben: a Kossuth Lajos utca 
– Batthyány Elemér utca – 
Nándori utca – Kápolna utca 
érintésével lehet eljutni a Fóti 
út és a Verseny utca felé, a II. 
ütemben: a Fóti út – Batthyá-
ny Elemér utca érintésével a 
Kossuth Lajos utca irányába, 
valamint a Fóti út – Nándo-
ri utca – Kápolna utca érinté-
sével a Verseny utca irányába 
lehet közlekedni.

A beruházást várhatóan 
december közepén adják át a 
forgalomnak…

V. I.

Tudósítások Dunakesziről

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.huDunakanyar Régió
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Az önkormányzat ragaszkodott a folyamatos 
kétirányú forgalom biztosításához  

épül az újabb 
körforgalmi csomópont

Mint arról már többször is beszámoltunk a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
és Dunakeszi Város Önkormányzatának közös finanszírozásában körforgalmi csomópont 
épül Dunakeszin a Bajcsy-Zsilinszky út – Kossuth lajos út – Fóti út – Verseny utca (luther 
Márton tér) kereszteződésében. Az önkormányzat közbenjárására az építkezés kétharma-
dában biztosítják a folyamatos kétirányú forgalmat a vasúti felüljárón. A beruházást vár-
hatóan december közepén adják át a forgalomnak.

A közel 145 millió forintos – 
nagyobbrészt pályázati - for-
rásból megvalósult beruházás 
révén megduplázódott a város 
kerékpárút-hálózata – nyilat-
kozta lapunknak Dióssi Csa-
ba polgármester, aki emellett 
azt emelte ki, hogy jelentősen 
megnőtt a kerékpárosok biz-
tonsága, akik a beruházásnak 
köszönhetően a napi 8700 
gépjárművet áteresztő Fóti út 
helyett a kulturált és bizton-
ságos kerékpárúton közleked-
hetnek. 

A városi kerékpárút-há-
lózat kelet-nyugat tengelyét 
ünnepélyesen november vé-
gén avatjuk fel – mondta a 
város polgármestere. Dióssi 
Csaba örömét fejezte ki, hogy 
a szép őszi időjárást kihasz-
nálva már most sokan bicik-
liznek, futnak az új úton. – Jó 
érzés látni, hogy a kerékpár-

út mellett „futó” új járdán a 
babakocsit toló fiatal szülő-
kön kívül nagyon sok gya-
logos sétál. Örömmel tölt el, 
hogy a 2,5 kilométeres ke-
rékpárút és környezete a vá-
ros kedvelt közösségi terévé 
vált – hallhattuk Dióssi Csa-
ba polgármestertől. 

V. I.

235 fát és 508 cserjét ültettek a Fóti úti kerékpárút mellett 

Megduplázódott a városi 
kerékpárút-hálózat

Mint ismeretes, a Dunakeszi Civilek Baráti 
Köre és az Eudoxia20 Alapítvány által tavaly 
decemberben kiírt pályázatra hat pályamun-
ka érkezett be. Az olyan neves személyiségek-
ből álló zsűri, mint Melocco Miklós, Kossuth-
díjas szobrászművész, Szörényi Levente, Kos-
suth-díjas előadóművész, Árpád-kutató, és 
Ferencz István építész, egyetemi tanár a jel-
igével ellátott pályamunkák közül, Vérszer-

ződés a pajzson című alkotást találta a legní-
vósabbnak. Árpád vezér pozsonyi győzelme 
előtt tisztelgő alkotást Dunakeszi egyik jeles 
művésze, Skripeczky Ákos készítette. 

A több tonna kőből formált szobor-kompozí-
ció a lakosság pénzadományainak köszönhető-
en ma már Alag főterén hirdeti méltóságteljes 
büszkeséggel a Kárpát-medencében hont alapí-
tó magyarság ezer éves történelmi múltját. 

Az összefogás nagyszerűségét jelzi, hogy a pá-
lyázaton második és harmadik helyen végzett 
két kiváló alkotóművész, az erdélyi Demeter 
István és a fóti Koltai László Skripeczky Ákos-
sal közösen formálták meg a győztes alkotást. 

A civil összefogással készült Árpád-emlék-
művet „előzetes ünnepség” keretében novem-
ber 27-én avatják fel – tudtuk meg Skripeczky 
Istvántól, a példaértékű dunakeszi összefogás 
egyik szervezőjétől.

(Vetési)

Talapzatára helyezték 
az árpád-emlékművet

széleskörű városi összefogás eredményeként november 3-án nagy érdeklődés mellett he-
lyezték talapzatára az árpád-emlékművet az alagi szent Imre téren. 

Dunakeszi polgárai és az át-
utazó turisták már birtokba 
vették a Fóti út mentén épült 
2,5 kilométer hosszú kerék-
párutat. A 2,6 méter széles, 
a Verseny úttól egészen a vá-
ros keleti pereméig, az M2-
es út felüljárójáig kanyargó 
kerékpárút mellett 235 fát, 
508 cserjét és 300 méter sö-
vényt ültettek a kivitelező 
Penta Kft. munkatársai. 



www.dunakanyarregio.hu
klikkeljen  ránk!

Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

Mielőtt LEDES
világítástechnikába
beruház, minden esetben kérjen TANÁCSOT 
és PRÓBADARABOT az INCOMP-tól,  
hogy elkerülje a felesleges kiadást!

Ledvilágítás technika

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

Külső hőszigetelés vödrös vakolattal,
megrendelésre KEDVEZŐ ÁRON!
pl.: 5 cm-es 1665 Ft/m2, 8 cm-es 2040 Ft/m2

A csomag tartalmazza: polisztirol lapot – üvegszö-
vet hálót –  ragasztótapaszt – alapozót – kapart 1,5 
mm-es, dörzsölt 2 mm-es vakolattal.  
60.000 Ft felett díjtalan házhozszállítás! 
10 év rendszergarancia!

HOmlOKZati pOlisZtiROl lapOK 
RAKTÁRRÓL AZONNAL! 
pl.: 5 cm-es 575 Ft/m2

Üvegszövet háló 100 Ft/m2

Ragasztótapasz 25 kg-os 1350 Ft/ zsák
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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 10 cm-es 405 Ft/m2

szigetelési érték l = 0,042 w/mk

ÉRDEKlŐDJÖN KEREsKEDÉsÜNKBEN! 
Az akciók a készlet erejéig érvényesek. Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!

20 raklap felett Göd 30 km-es 
körzetében ingyenes szállítás!

Cserepek kedvez-
ményes ÁRON!

30 n+F 205 Ft/db
38 n+F 246 Ft/db
10/50 n+F 195 Ft/db

Az Európai Unió már rég-
óta szorgalmazza egy kor-
szerű hajózási út kialakítá-
sát Európa ezen térségében, 
ám a Duna-Rajna-Majna 
csatorna egyik leggyengébb 
pontja éppen a magyaror-
szági 417 kilométeres sza-
kasz. Megfelelő Duna-stra-
tégia kialakítása után el le-
hetne érni a Duna teljes ha-
zai hosszán – természetesen 
a Dunakanyar-részt is bele-
értve – ne öt hónapig, ha-
nem egész évben folyama-
tos legyen a folyó hajózha-
tósága. Ha ezt sikerül elérni, 
az fellendíthetné a gazdasá-
got és a turizmust is a part 
menti településeken, töb-
bek között Vácon, Gödön és 
Sződligeten is.

Az elképzelés maga ne-
mes, ám annak végrehajtá-
sa már nem ilyen egyszerű. 
Ugyanis a szakemberek sze-
rint a Duna magyarorszá-
gi szakasza több szempont-
ból sem alkalmas az egész évi 
hajókereskedelem bonyolítá-
sára, hisz ebben az esetben 
duzzasztógátaknak, zsilipek-
nek, vízlépcsőknek, erőmű-

veknek kellene megépülni-
ük a folyó több szakaszán. 
Márpedig ezek ellen viszont 
egy 2004-es kormányhatáro-
zat védi a Dunát. Az Unió vi-
szont 2011-ig választ vár Ma-
gyarországtól, miként fogja 
biztosítani a Duna hajózha-
tóságát egész évben.

Többek között ennek a 
megvalósításáról esett szó a 
sződligeti konferencián is, 
ahol magas rangú politiku-
sok mellett részt vett Vác, 
Göd főépítésze vagy a Ma-
gyar Kajak-kenu Szövet-
ség megbízottja is. Barsiné 
Pataky Etelka kormánybiz-
tos asszony felszólalásában 
kijelentette, nagy reménye-

ket fűz a kialakítandó Duna-
stratégiához. „Az Európai 
Bizottság decemberig teszi 
le azt a javaslatát, amit utá-
na a magyar elnökség alatt 
fogunk megvitatni az uniós 
tagországokkal, és remélhe-
tőleg elfogadtatni a partnere-
inkkel. Utána évenként, két-

évenként felülvizsgáljuk a cé-
lokat, újabb projekteket von-
hatunk be a meglévők mel-
lé, és azt gondolom, hogyha 
10 év alatt a térségben ko-
ordináltan megvalósíthat-
juk az elképzeléseinket akár 
az árvízvédelem területén, 
akár a turizmus területén, 
akkor az az egész térségben 
egy nagyon jelentős többle-

tet fog hozni magával az élet-
minőség szempontjából is” – 
mondta el a kormánybiztos. 
Dr. Hajós Béla nyugalmazott 
államtitkár – aki egyben a 
sződligeti gátépítési projekt-
tel foglalkozó ad hoc bizott-
ság tagja – felszólalásában az 
árvízvédelem fontosságára 
hívta fel a figyelmet.

A térség országgyűlési kép-
viselője, a konferencia há-
zigazdája, Bábiné Szottfried 
Gabriella úgy véli, a terv si-
keréhez az kell, hogy az 
év végéig elkészüljön egy 
makroregionális stratégia, 
melyben szerepelnie kell a tel-
jes Duna-projekt összes fon-
tos elemének. Ugyanakkor 
azt is fontosnak tartotta ki-
emelni, hogy a térség számá-
ra különleges érték a Duna, 
és nem szívesen egyeznének 
bele a duzzasztók megépíté-
sébe. A képviselő asszony fel-
szólalásában kifejtette, a tu-
rizmus különféle ágazatinak 
bevonásával – egészségtu-
rizmus, vízi turizmus, kerék-
párutak – még nagyobb esély 
mutatkozik egy sikeres Du-
na-stratégia végrehajtására.

Sződligeten tartották meg a Duna-stratégia konferenciát

Hajózható folyó, fellendülő települések
Az utóbbi időszak egyik legfontosabb konferenciájára került sor sződligeten, ahol a Dunakanyar térségének szakembe-
rei, vezetői, képviselői ültek össze azért, hogy egységes Duna-stratégiát dolgozzanak ki. A megbeszélésen Bábiné Szottfried 
Gabriella országgyűlési képviselő meghívására részt vett Barsiné Pataky Etelka kormánybiztos és Dr. Hajós Béla nyugal-
mazott államtitkár is. Véleményük szerint egy jól koordinált terv alapján 10 év alatt olyan eredmények érhetők el a Duna 
ezen szakaszának hajózhatóságában, ami akár a térség településeinek gazdasági fellendülését is magával hozhatják.

•  Eladó Dunakeszi alagi kertvárosi területén, a Víztorony közelé-
ben 35 nm-es - szoba, konyha, fürdőszoba, gázfűtéses – össz-
komfortos lakás, melyben kandalló is van. Részben bútorozott. 
Ára: 6,5 millió Ft. Tel.: +36-20-321-5752, +36-20-968-3216 

•  KIADÓ. Albérlet kiadó Dunakeszi Tőzegtón hangulatos környezetben 50 
nm-es ház udvarral. Érdeklődni: +36-70-279-1114

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

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

•  Vácon, a Földváry téren „eladó” 50 m2-es téglaépítésű, gáz-
konvektoros, felújított lakás. Érdeklődni: +36-20-9520-602

A DUNAKESZIN működő Teletál Ételfutár
TERÜLETI KÉPVISELŐ / KISZÁLLÍTÓ 
munkatársakat keres.
Elvárás: középfokú végzettség, saját autó, jó 
kommunikációs készség.
Jelentkezni lehet fényképes szakmai önéletrajzzal, 
az allas@teletal.hu e-mail címen.
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– Az október 4-én bekövetkezett 
tragédia után a kormánnyal együtt 
megmozdult az egész ország. Ösz-
szetartásból és szolidaritásból jeles-
re vizsgázott a magyarság – idézi fel 
a közelmúlt egyik legnagyobb ka-
tasztrófáját és a példaértékű társa-
dalmi összefogást Bábiné Szottfried 
Gabriella országgyűlési képviselő, 
aki régiónkban elsőként fordult fel-
hívással a lakossághoz a károsultak 
megsegítése érdekében. 

– Az október 8-án közzétett felhí-
vásomban a devecseri és a kolontári 
károsultak megsegítését kértem tér-
ségünk lakóitól. A hívó szó nyitott 
fülekre és szívekre talált, az ered-
mény nem maradt el. Egy busznyi 
önkéntes indult október 13-án a 
kármentesítési munkálatokra. A se-
gítő kezek mellett a több mint hét-
százezer forint értékű felajánlásnak 
köszönhetően 100 pár gumicsiz-
mát, 100 pár vegyvédelmi gumi-
kesztyűt, 100 darab lapátot, 100 da-
rab vegyvédelmi maszkot és 50 da-
rab védőszemüveget adhattunk át a 
helyieknek – ismertette a támogatás 
mértékét Bábiné Szottfried Gabriel-
la, aki férjével és három gyermeké-
vel együtt 100 ezer forinttal támo-
gatta a bajbajutottakat. 

A Dunakanyarban élők, a települé-

sek önkormányzatai egyemberként 
fogtak össze, hogy segítsenek baj-
bajutott honfitársainkon. Gyűjtés-
sel, helyszíni munkával, rendezvé-
nyek, aukciók bevételeinek önzet-
len felajánlásával járultak hozzá a 
vörösiszap károsultjainak megsegí-
téséhez. A váci önkormányzat egy-
millió forintot szavazott meg. Duna-
keszi új polgármestere, a térség or-
szággyűlési képviselője, Dióssi Csa-
ba  szinte az első pillanattól kezd-
ve, amint hírt kapott a tragédiáról, 
azon gondolkodott, miként tudna 
segíteni a rászorultakon. „Amikor 

megkerestek, hogy egy csapatnak 
lehetősége van lemenni Devecserre 
a kárelhárító munkákban részt ven-
ni, és az önkéntesek szállása és fel-
szerelése már el van intézve, azon-
nal felhívással fordultam a város la-
kóihoz, és a Vöröskereszthez. Noha 
nagyon kevés időnk volt a szerve-
zésre, végül a Vöröskereszt közre-
működésével LightTech Kft. 17 em-
bere utazhatott el a vörösiszap súj-
totta településre, ahol két napon ke-
resztül dolgoztak. Nagyon hálás 
vagyok azért, hogy a cég igazgató-
ja, Csákó József ilyen emberséggel 

állt a felhívásunkhoz. Nem vélet-
len, hogy ő városunk díszpolgára” – 
nyilatkozta a Dunakeszi Polgár vá-
rosi magazinnak Dióssi Csaba.

Csákó József szerint az a mini-
mum, hogy ha ebben a helyzetben 
valaki képes segíteni, akkor az nem 
is gondolkodik ezen. Egy órán belül 
megvolt a 17 fős csapat.

„Nagyon átéreztük a probléma sú-
lyát, még munkavédelmi oktatást is 
tartottunk indulás előtt az önkénte-
seknek. Személyesen búcsúztattuk el 
őket, és extra védőfelszereléseket is 
biztosítottunk a számukra” – árulta 
el Csákó József. – „Amikor vissza-
tértek Devecserről, szintén szemé-
lyesen fogadtam őket, és a KÖSZÖ-
NÖM mellé mindannyiuknak át-
nyújtottam egy-egy üveg bort, vala-
mint elmondtam nekik, természete-
sen kifizetem számukra a mentésre 
elment két munkanapjukat.”

A dunakesziek, a sződligetiek, a 
váciak, a verőceik és a többiek össze-
fogásáról és segítő önzetlenségéről 
így nyilatkozott Bábiné Szottfried 
Gabriella, aki a térségben elindítot-
ta a felhívást: – Október 14-én este 
fáradtan, elgyötörten, a katasztrófa 
helyszínén tapasztaltaktól megren-
dülve, de lelkesen, az összetartozás 
érzésétől megerősödve szálltak ki 

a buszból önkénteseink. Búcsúzás-
nál egyemberként mondták: VISZ-
SZAMEGYÜNK! Köszönöm a se-
gítséget, a támogatást, az empátiát! 
Köszönöm, hogy az első hívó szóra 
ennyien megmozdultak! – mond-
ta meghatódottan az országgyűlé-
si képviselő, aki büszkén sorolta a 
segítők névsorát. – A mi „hőseink”: 
Fónagy István (Vác), Baumann Pé-
ter (Vác), Bábi Róbert (Sződliget), 
Török Zoltán (Dunakeszi), Mada-
rász Zsolt (Csörög), Lakatos Sándor 
(Csörög), Harsányi Ottó (Diósjenő), 
Kádár Gál Ferenc (Penc), Tomka 
Tamás (Dunakeszi), Tanka Tibor 
(Verőce), Bodonyi János (Szende-
hely), Haffer Attila (Nagymaros), 
Szathmári Zsolt (Nagymaros), Er-
délyi János (Dunakeszi), Mátyás 
Péter (Vác), Mogyorósi György 
(Szokolya), Benedek Dénes (Vác), 
Ungi Róbert (Mezőtúr) German 
László (Budapest), Lengyel Krisz-
tián (Szob), Sztankovics Károly 
(Dunakeszi), Molnár Gábor (Du-
nakeszi), Simon Rozsnyai Szabolcs 
(Letkés). Legyünk büszkék rájuk, 
mert követendő példát mutattak 
mindannyiunknak! – mondta tisz-
telettel és elismeréssel a képviselő 
asszony.

(Molnár-Vetési)

Térségünk is összefogott a vörösiszap károsultjainak megsegítésére

Egyszerre dobbant az ország szíve…
Tízre emelkedett a vörösiszap katasztrófa halálos áldozatainak száma, miután a győri kórházban pénteken elhunyt egy idős sérült, aki hetek óta súlyos állapotban volt. október 4-én sza-
kadt át az Ajka melletti vörösiszap-tározó fala. Kolontár és Devecser több utcáját kétméteres magasságban öntötte el a gyilkos erővel hömpölygő iszaptenger, mely az emberi életek mel-
lett sok család otthonát is elpusztította. A sokkoló katasztrófa károsultjainak megsegítése érdekében egyemberként fogott össze az ország, egyszerre dobban a nemzet szíve. Amilyen sok-
koló sebességgel zúdult a lakosságra és értékeikre a pusztító vörösiszap, olyan eltökélt és határozott volt az ország segítőkéznyújtása a bajbajutottak felé… 
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Első közös munkájuk Bol-
dizsár Ildikó: Királylány szü-
letik című könyve. Jelenleg a 
Királyfi születik címűn dol-
goznak együtt. A művész-
nő mintegy ötéves korszakát 
„képezi le remekül” a kiállí-
tás, melynek címe: Színem 
/ szívem java attól függően, 
hogy hozzálátjuk-e a betűk-
höz a képet – az „n” alatt egy 
„v”-ként megjelelő szív alak-
jából.

Szegedi Kata így összegzi, 
ami elénk tárul: – Négy leg-
kedvesebb könyvem erede-
ti illusztrációs anyagát hoz-
tam el. Többségük – Alice 
Csodaországban;  Óz, a cso-
dák csodája; A Mindentvarró 
tű – a General Press Kiadó 
gondozásában jelent meg, a 
Királylány születik pedig a 
Naphegy Kiadónál. A képek 
akril és kollázs technikával 
készültek.

A megnyitó beszéd hang-
súlyozza, hogy „Kata képei 
nagyon színesek. De persze 
soha nem tarkák! …egy-egy 
színfoltban mindig ezer ár-
nyalatot fedezhetünk föl. És 
természetesen mindig van a 
fiókjában pont olyan színű 
csipke, selyem, csíkos zok-
ni, rozsdás kulcs és néhány 
posthumus szitakötő, amely 
pont a képbe, az adott szín-
kompozícióba illik.” 

Szigethy Katalin a meghívó 
játékát kutatja: „Kata a szö-
veget nem csak a fején enge-

di át, mielőtt képpé formálja, 
beengedi a szívébe is. Így na-
gyon személyes, őszinte ké-
pek születnek. Annyira meg-
nyitja a szívét, hogy megmu-
tatja nekünk saját kislány-
kori képét, a nagymamáját, 
a nagypapa kedvenc kártya-
pakliját, a dédi menyasszo-
nyi ruhájának darabjait, és 
akár Peti kinőtt csíkos zok-
niját is…”

Gödön a Városi Könyvtár 
és a József Attila Művelődé-
si Ház voltak a kiállítás házi-
gazdái.

Kké

Meseillusztrációk 
– TérBEN

Szegedi Kata gödi kiállításáról

Meseszép meseillusztrációkat láthatott a gyermek közön-
ség…  ám Szegedi Kata műveinek – „fantasztikusan ke-
cses, leheletfinom, érzékeny nőalakjainak” – legalább any-
nyi a felnőtt rajongója, mint a kislányok korosztályában. 
Közéjük tartozik a kiállítást megnyitó Szigethy Katalin, a 
Naphegy Kiadó főszerkesztője, akit Katához baráti szálak 
is fűznek. Milyen szerencsés egymásra találás! 

Ugyanitt várja Önt

H & K Ingatlaniroda
Tel.: +36-70-324-0105  • +36-20-942-6179

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

AUTÓALKATRÉSZ
                      KERESKEDÉS

Minden, ami az autómhoz kell!

• Kenőanyagok
(Mobil, Castrol, Fina, repsol, 

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

. gyertyák (ngK, Beru)

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

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

Telefon: (06-27) 344-175

barkacsbolt

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

Ezen kívül: festékárú, hígító, ragasztó, gipsz…

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

verőCe, árpád út 49., tel.: 06-27-350-087
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• PEUGEOT PM VÁC PM PERPETUUM MOBILE KFT. • Vác, Szent László út 13. 
• Telefon: 06-27/502-950, 502-955, 502-956, Fax: 06-27/502-951
• Nyitva: H-P.: 8-17-ig, Szo.: 9-12-ig • www. peugeot-pm.hu, ertekesites@peugeot-pm.hu

Mangalica 
Malacok 

és hízó
eladó. 
Telefon:

+36-30-9513-193

A DUNAKESZI VÁROS POLGÁRŐRSÉG 
SZERVEZÉSÉBEN KEDVEZMÉNYES ÁRON

BIZTONSÁGI ŐR 
     (OKJ 31 861 01 1000 00 00)

         képzés INDUL! 
A tanfolyam helye:

Dunakeszi Rendőrkapitányság

Kezdési időpontja:
2010. november 14-én 9 óra

Egyéni igényekhez igazított oktatás,  
az előadások szombati és vasárnapi napokon 
kerülnek megtartásra. MODULÁRIS KÉPZÉS!

A tanfolyam az egész országra érvényes  
OKJ képzést nyújt!

RéSZleTfIZeTéSI leheTŐSéG!
Igény esetén fegyveroktatás, 

vizsgáztatás!
Hölgyek jelentkezését is várjuk!

Részletes felvilágosítás:  
+36-20/532-33-85-ös és  
a +36-20/548-33-43-as 

telefonszámon.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0030-05

– Polgármester úr! A Du-
nakanyar Régió szerkesztő-
sége nevében gratulálunk a 
sikeres szerepléshez. A kör-
nyezetünkben itt-ott megta-
pasztalt túlzottan is „zajos” 
kampányhoz képest Gödön 
nagyon is csendesen zajlot-
tak az események. Nem hal-
lottunk politikai csatározá-
sokról, a választás után pe-
dig nagyon gyorsan döntöt-
tek az alpolgármester sze-
mélyéről és a bizottságok is 
különösebb vita nélkül ala-
kultak meg. Mi a titka, hogy 
minden ilyen „olajozottan” 
működik? 

– Nincs titok, lehetőség 
volt, ez a lehetőség pedig a 
gödi választó polgárok bi-
zalmából fakadt. Köszönetet 
is szeretnék mondani képvi-
selőtársaim és a magam ne-
vében azoknak, akik sza-
vazataikkal segítették a Fi-
desz-KDNP jelöltjeit. Mind a 
nyolc egyéni körzetben a mi 
jelöltünk nyert, az egyes kör-

zet kivételével mindenhol je-
lentős fölénnyel. A polgár-
mesteri posztot is meggyőző 
többséggel szereztük meg. A 
három listás helyet a Jobbik, 
az LMP és a városvédők egy-
egy képviselője tölti be. Al-
polgármesternek dr. Pintér 
Györgyöt (KDNP) választot-
tuk, aki közgazdász végzett-
ségű. Négy bizottságunk dol-
gozik a jövőben, ezekben ki-
lenc külsős tag kapott megbí-
zatást.

– Noha csendes volt a kam-
pány, ami viszont a külső 
szemlélő számára is feltűnt, 
hogy a köztéri reklámok-
ban legerősebb riválisuk, a 
VárosVédők Egyesülete jóval 
markánsabban jelen volt, 
mint önök. 

– Valóban így volt, mi bíz-
tunk az előző négy év mun-
kájában, a Fidesz országos tá-
mogatottságában és a válasz-
tók józanságában. Tisztessé-
ges eszközökkel éltünk, sze-
mélyeket nem támadtunk, a 

felénk irányuló nemtelen tá-
madásokra pedig tényszerű-
en reagáltunk.

– A bírálatok célkeresztjé-
ben a város adósságállomá-
nyának mértéke volt. Miből 
ered és tudják- e kezelni?

– Az adósság valóban fenn-
áll, azonban a teljesen nyil-
vános adatok ismételgetésén, 
gyakori elferdítésén és eltúl-
zásán kívül megoldási javas-
latokat az ellenfeleink sem 
tudtak felmutatni. A követke-
ző években a visszafizetés ko-
moly terhet jelent majd, de ke-
zelhető lesz. Bevételi forrása-
inkat bővítenünk kell, első lé-
pésként az ásványvíz palacko-
zása jöhet szóba. Költségeink 
csökkentése is elkerülhetet-
len, átszervezésekkel olcsób-
bá tesszük az önkormányzat 
működését. A kevesebb kép-
viselő, bizottság és külsős tag 
eleve mintegy 20 millióval ki-
sebb éves kiadást jelent. 

Göd 1999-ben kapta meg a 
városi rangot. Addig nagy-

községként létezett és a vá-
rosi  szolgáltatások kialakítá-
sa jelentős forrásokat igényelt 
eddig és még egy jó ideig fog 
is. A kötvénykibocsátás ré-
vén tudtuk megteremteni a 
pályázati önrészeket és az ad-
digi, magas kamatozású hite-
lek kiváltását. Gödnek nem 
voltak városi tulajdonban 
levő jelentős területei, érté-
kesíthető épületei. Míg más 
települések az önkormányza-
tok kiéheztetésének idősza-
kát vagyonuk részbeni érté-
kesítésével vészelték át, Göd-
nek ez az eladható terüle-
tek híján nem állt módjában. 
Ezen túlmenően kisebb mér-
tékben ugyan, de nagyvona-
lúan vállalt nem kötelező fel-
adatellátások is hozzájárul-
tak a hiány kialakulásához. 
A következő években a mű-
ködtetés elemzése, ésszerűsí-
tése kiemelt feladat lesz.

– Köszönöm az interjút, jó 
munkát kívánunk önöknek!

V. I.

Gödön a Fidesz-KDNP szövetség elsöprő győzelmét hozta a választás 

Töretlen a bizalom
Az előző négy éves ciklusban „kormányzó” Markó József polgármester és csapata az októ-
ber 3-i önkormányzata választáson elsöprő győzelmet aratott. A választópolgárok bizal-
mát és támogatottságát töretlenül élvező Fidesz-KDNP szövetség a polgármester választás 
mellett valamennyi egyéni mandátumot is elnyerte. Kompenzációs listán egy-egy képvise-
lői helyet szerzett a Jobbik, az lMP, és a VárosVédők Egyesülete. A korábbi években a várost 
irányító és polgármestert adó MsZP nem jutott be a képviselő-testületbe.  
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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!

MuLTIREKLáM  TábLáK 
béRbEADóK  Az  M2 úT  MELLETT!

Tel.: +36-30/342-8032
A fináléban a négyes pályán 

erősen kezdett, a táv negye-
dénél félhajónyi előnye volt. 
A folytatásban azonban az 
olasz Marcello Miani foko-
zatosan utolérte és féltávnál 
már ő volt elől. Péter a máso-
dik ezer méteren nagy harcot 
vívott az ezüstéremért a szlo-
vák Lukas Babac ellen, mi-
közben az olasz tovább növel-
te előnyét kettejük előtt. Öt-
száz méterrel a cél előtt még 
a váci evezős volt a második 
helyen, ám megnyitott haj-
ráját a szlovák fiú felül tudta 
múlni. Így Galambos Péter-
nek be kellett érnie a bronz-
éremmel.

A még szebb éremhez ta-
lán a Dunán megszokott erős 
hullámzás hiányzott …

„Kicsit csalódott vagyok, 
hisz gondolataimban ott le-
begett, hogy akár nyerni is 
lehet. A döntőben azonban 
valami oknál fogva túl ko-

A váci galambos Péter  
világbajnoki bronzérmes

November első hetében a 
jobbára erős szél által bor-
zolt új-zélandi Karapiro ta-
von rendezték meg az eve-
zősök világbajnokságát. A 
versenyre nagy remények-
kel érkezett Galambos Péter, 
a Vác Városi Evezős club 24 
esztendős könnyűsúlyú egy-
párevezőse. A magyar fiú a 
szezonban két Világ Kupa 
futamon is elsőként ért cél-
ba és a vb-n is magabiztosan 
nyerte az előfutamát, illetve 
a középdöntőjét. 

Most végre megmutathat-
ja az amerikai közönségnek 
is Erdei Zsolt, hogy mit tud. A 
legutóbb éppen egy éve bok-
szoló Madár – akkor a WBC 
cirkálósúlyú övét szerezte 
meg az olasz Fragomeni el-
len – három meccsre szó-
ló szerződést kötött azzal a 

Lou DiBellával, aki egyrészt 
Amerika egyik legismertebb 
promotere, aki többek kö-
zött Bernard Hopkins, Sergio 
Martinez vagy Glen Johnson 
ügyeit is intézi, másrészt 
azonnal elintézett Zsolt szá-
mára egy bemutatkozó mecs-
cset, mégpedig a Kalapács be-
cenévre hallgató kenyai szár-
mazású Samson Onyango el-
len. Nem is a jónevű öklöző 
elleni csata az, ami bizako-
dással töltheti el Erdeit, ha-
nem az, hogy egy olyan gálán 
léphet szorítóba, amelyet vél-
hetően telt ház előtt rendez-
nek majd, hiszen a sokak ál-
tal nagyon várt Paul Williams 
– Sergio Martínez középsúlyú 

WBC világbajnoki csata lesz a 
főmeccs az Atlantic Cityben 
rendezendő gálán. Ha Erdei 
megnyeri a maga meccsét – 
valljuk be őszintén, erre min-
den esélye megvan –, akkor 
az új promotere szerint össze-
jöhet számára 2011 tavaszán 
az általa várt nagy meccs.

 „A november 20-i meccs 
egy jó kiinduló pont lehet a 
további meccseimhez, és bí-
zom abban, hogy az ottani pi-
acra is betörhetek a győzelme-
immel. Változtatnom kellett 
a stílusomon, és a felkészü-
lésem alatt id. Balzsay Kár-
oly irányításával átalakítottuk 
úgy a repertoáromat, hogy az 
Amerikában is tetszést aras-
son. Szeretek harcolni, és sze-
retem a kihívásokat, ezért az 
a célom, hogy meghódítsam 
Amerikát. Szerelmes vagyok 
a sportágba, és bárkivel meg-
küzdök, mert nem félek sen-
kitől. Nem titkolt vágyam, 
hogy Amerikában is meccse-
ket nyerjek a legjobbak ellen, 

és veretlenül vonuljak vissza” 
– közölte Erdei, akinek no-
vember 20-i meccsét a Sport2 
élőben közvetíti.

Erdei november 6-án, 
szombaton utazott ki Ameri-
kába Balzsay Károly kíséreté-
ben, hogy a helyszínen fejez-
ze be a felkészülését Onyango 
ellen. Madár természetesen 
bizakodó a jövőjét illetően, 
szeme előtt már olyan ellen-
felek lebegnek, mint Bernard 
Hopkins, Roy Jones Jr., Jean 
Pascal, Travor Cloud vagy 
Chad Dawson.

Az elmúlt hetekben a KSI 
edzőtermében készült Erdei 
Zsolt a volt szövetségi kapi-
tány, idősebb Balzsay Károly 
irányításával, aki az amerikai 
igények szerint kissé átalakí-
totta veretlen bunyósunk stí-
lusát. „Olyan dolgokat gyako-
roltunk elsősorban, amire az 
ottani, kemény harcot kedve-
lő közönség is felkapja a fe-
jét: kemény befejező ütéseket 
és a különleges mozgást. Vál-
toztattunk eddigi stílusán, 
és az eddigi balegyenesekre 
épülő kontra bokszot felvál-
totta a sok mozgásos, direkt 
ütéseket tartalmazó bunyó, 
valamint a kemény befejező 
ütések valamint a sorozások. 
Egyértelmű, hogy Zsolt ké-
pes lesz a kiütéses győzelem-
re” – árult el néhány újdon-
ságot az új Erdei Zsoltról az 
edző.

- molnár -

Madár egészen 
Amerikáig repült

Úgy tűnik, végre valóra válhat Erdei Zsolt (31-0, 17 Ko) álma. A veretlen profi bunyósunk 
szerződést kötött a világ egyik legismertebb promoterével, Lou DiBellával, akivel sikeresen 
törhet be az amerikai piacra. Madár – aki éppen szombaton utazott el álmai földrészére – 
november 20-án mutatkozik be az Egyesült államokban, amikor az HBo által is közvetí-
tett Paul Williams – Sergio Martínez középsúlyú WBc világbajnoki címmérkőzés előtt lép 
szorítóba a kenyai származású 187 cm magas, 39 éves ökölvívó, Samson Onyango (20-6, 13 
Ko) ellen. A gálát és Erdei meccsét a sport2 élőben közvetíti.

rán jött a savasodás, és ha-
mar „bekötöttem”. A szlo-
vák ellenfelemmel az utol-
só 400 méter alatt centikkel 
váltottuk egymást a 2-3. he-
lyen. Sajnos azonban ő bír-

ta jobban a végét.” – nyilat-
kozta a verseny után felemás 
érzésekkel a magyar evezős 
sport nyolcadik világbajnoki 
érmese. 

Kereszturi gyula

Galambos Péter 1986. szeptem-
ber 9-én született. Vácott a Petőfi 
Sándor Általános Iskolában és az 
I. Géza Király Közgazdasági Szak-
középiskolában tanult, majd az 
University of Cambridge-n folytat-
ta tanulmányait. 14 évesen kez-
dett el versenyszerűen sportolni. 
181 centi magas és 71 kg súlyú. 
Idén világkupa győztes, korábban 
több alkalommal szerzett érmet 
korosztályos világbajnokságokon, 
az egyetemi VB-n két éve arany-
érmes lett. Szabadidejében ze-
nét hallgat. Egyesülete a Vác Vá-
rosi Evezős Club, trénere: Rapcsák 
Károly mesteredző.
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