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Talán még maga a huszonegy éves 
dijoni fiatalember sem gondolta, ami-
kor 1994 januárjában felszállt Párizs-
ban a Magyarországra induló repülő-
gépre, hogy nemcsak egy ismeretlen, 
új világot ismer majd meg tizenhat hó-
napig tartó önkéntes katonai misszió-
ja idején, hanem új családra, új hazára 
talál a Duna-partján. 

Dr. Szabó Erika a saj-
tó képviselőinek adott 
nyilatkozatában kü-
lön hangsúllyal be-
szélt a kormány célja-
iról: a széttagolt terü-
leti közigazgatási szer-
vezetrendszer egysége-
sítéséről, az egyablakos 
ügyintézési rendszer 
kialakításáról, amely 
terveik szerint orszá-
gosan 2013 végére feje-
ződhet be. Idén, janu-
ár 3-án 29 Kormány-
ablak nyílt – köztük Vácon – melyek 29 ügy-
körrel kezdték meg a lakosság kiszolgálását. 
A kormány célja, hogy a területi közigazga-
tás átalakítása részeként egyre több feladatot 

lásson el az egyabla-
kos ügyintézési rend-
szer. A Kormányab-
lak tevékenységi köre 
folyamatosan bő-
vül – mondta az ál-
lamtitkár asszony, 
aki örömmel jelen-
tette be, hogy márci-
us 15-e után már az 
egyszerűsített hono-
sítási eljárás indítá-
sára, a magyar állam-
polgárság megszerzé-
sére irányuló kérel-

mek benyújtására is lesz lehetőség az integrált 
ügyfélszolgálati irodákban. Így Vácon is. 

Cél: az ügyfélbarát, szolgáltató állam létrehozása

Államtitkári 
látogatás Vácon

A kormány a közigazgatás rendszerét az ésszerűség útjára tereli és újra a közjó szolgálatába 
állítja – jelentette ki szerda délután Dr. Szabó Erika, a Területi Közigazgatásért és Válasz-
tásokért felelős államtitkár a váci Kormányablak megtekintése alkalmával. Az államtitkár 
asszonyt váci szakmai útjára elkísérte dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal 
elnöke is. Az állami küldöttséget Bábiné Szottfried Gabriella, a város országgyűlési képvi-
selője és Pető Tibor, Vác alpolgármestere fogadta. A Szajna

partjától 
Nagymarosig

Dr. Nagy László
Vác új  

rendőrkapitánya
Dr. Ármós Sándor dandártábornok, Pest 
megye rendőrkapitánya 2011. február 
16-i hatállyal Dr. Nagy László alezredest 
nevezte ki a Váci Rendőrkapitányság élé-
re. Mint arról korábban beszámoltunk a 
nyugdíjba vonult Magyari Sándor váci 
rendőrkapitány feladatait 2011. febru-
ár 1-től – átmenetileg – Latorovszky Gá-
bor őrnagy, kapitány-helyettes látta el 

Dr. Ármós Sán-
dor dandártá-
bornok dönté-
se alapján. 



A polgármester a február 17-
én elfogadott költségvetésről 
annyit mondott, hogy a tar-
tós egyensúly érdekében a 
bevételeket növelni, a kiadá-
sokat mérsékelni kell. Sze-
rinte ennek egyik lehetséges 
módja a bevételek növelése, 
amit ő ipartelepítéssel lát el-
képzelhetőnek. Mint mond-
ta: vannak érdeklődő cégek 
és folynak a tárgyalások. 

Fördős Attila arról is be-
szélt, hogy megkereste a vá-
rost Pest Megye Önkormány-
zata, amely két helyi intézmé-
nyének – a Pikhéty Tibor Ze-
neművészeti Szakközépisko-
lának és a Selye János Humán 
Szakközépiskola és Gimná-
ziumnak – működtetését is 
visszaadná a városnak.

– Ennek az ajánlatnak jelen 
esetben ellent kellene állnunk 
– hangsúlyozta a városvezető. 
– Nehéz helyzetbe hozná Vá-
cot a költségvetés tekinteté-
ben, ha elfogadnánk, ugyan-
akkor figyelni kell arra, hogy 
a közintézmény ne szűnjön, 
vagy ne lehetetlenüljön el. 
Pest megye vezetésével foly-

nak az erre vonatkozó egyez-
tetések – mondta.

A polgármester a sajtótájé-
koztatón bejelentette: febru-
ár 28-án távozik posztjáról 

dr. Dora Péter jegyző. Mint 
mondta: egy struktúraváltás 
zajlik jelenleg a hivatalban, 
egy új kabinetrendszert sze-
retnének kialakítani. A hi-
vatalvezető helyére a követ-
kező, márciusi testületi ülé-
sen írnak ki majd pályázatot. 
A polgármester szerint május 
elejére lehet új jegyzője a vá-
rosnak, addig az aljegyző lát-
ja el a feladatokat.

Pető Tibor alpolgármester a 
futó projektekről és a mély-
garázs tárgyalásairól beszélt. 

A főutca-főtér projekt máso-
dik üteménél korábban meg-
indított szabálytalansági el-
járás következtében 5 mil-
lió forint büntetést kapott a 
város. A program nagyság-
rendjét figyelembe véve sze-
rencsésnek mondhatja ma-
gát Vác – hangsúlyozta Pető 
Tibor. 

A mélygarázzsal kapcsolat-
ban elmondta, hogy tovább 
folynak a tárgyalások a bank-
kal. Legutóbb február elején 
ültek asztalhoz a pénzintézet 
képviselőivel, akik két hetet 
kértek. Pető Tibor azt mond-
ta: ez február 16-án lejárt, a 
bank viszont nem kereste az-
óta a várost, ezért ők fogják 
felvenni velük a kapcsolatot. 

Mokánszky Zoltán alpol-
gármester a Remondis Duna 
Kft-vel aláírt megállapodás-
ról beszélt. Mint mondta a 
város 15 millió forint bünte-
tést kapott, mert a cég nem 
szállította a hulladékot szep-
tembertől Kerepesre. Szerin-
te a kialakult helyzetet a volt 
városvezetés okozta.

Furucz Anita 
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Február végén megvált hivatalától Dr. Dora Péter jegyzőCél: az ügyfélbarát, szolgáltató állam létrehozása

Államtitkári látogatás Vácon

Az egyszerűsített honosítás 
ügyével foglalkozó munka-
társakat felkészítik a feladat-
ra, melyhez rendelkezésre áll 
az informatikai háttér is – 
hangoztatta Dr. Szabó Erika, 
aki kiemelte: „A törvénymó-
dosítás pedig március 7-én 
kerül elfogadásra valószínű-
leg az országgyűlésben. Ezt a 
szép feladatot és a kettős ál-
lampolgársággal kapcsola-
tos igény benyújtását a Kor-
mányablak is intézi majd.”

A kormányablakok ügyin-
tézési köre a jövőben is folya-
matosan bővül. A Kormány-
hivatalokba beintegrált szak-
igazgatási szervek, így példá-
ul a nyugdíj-folyósítási igaz-

gatóság, egészségbiztosítási 
pénztár, földhivatalok ügy-
félszolgálati feladatait is fo-
kozatosan átvennék a Kor-
mányablakok.

Dr. Szabó Erika a sajtó kép-
viselői előtt beszélt arról is, 
hogy az okmányirodák fel-
adatainak zöme is átkerül a 
Kormányablakba, miként a 
jegyző által ellátott feladatok 
és hatáskörök közül számos, 
amely állami, hatósági ügy. 

Az államtitkár asszony ösz-
szegzésként elmondta, hogy 
a Kormányablakok kialakítá-
sa, az eljárások egyszerűsíté-
se mind egy cél szolgálatában 
állnak. Az állam és az állam-
polgárok viszonyát egy új, bi-
zalmi alapra kell helyezni. 
Ma az ügyfelek a hatóságo-
kat szükséges rosszként, aka-
dályként értékelik, az ügyin-
tézés felesleges időráfordítást 
és stresszhelyzetet jelent. 

Iskolákat adna vissza Pest Megye 
Önkormányzata Vácnak

Sajtótájékoztató keretében jelentette be a váci jegyző, dr. Dora Péter távozását Fördős Attila 
polgármester. Emellett a város költségvetéséről és arról is beszélt, hogy a Pest Megyei Ön-
kormányzat két intézményt adna vissza Vácnak működtetésre. A két alpolgármester a vá-
rosi projektekről és más kérdésekről nyilatkozott a médiának. 

– Évről évre, nagy sikerrel 
kerül megrendezésre a Váci 
Tavaszi Fesztivál, mely mint 
egy színes kultúrális cso-
kor, bőkezűen ontja sokrétű 
programjait a kíváncsi né-
zőközönség felé. Mennyiben 
más ez a rendezvény, mint 
az eddigiek, a válság követ-
keztében akadnak e nehéz-
ségek,  változások, illetve 
van e még igény a kultúrára 
2011-ben is? 

– Mint mindenhol, nálunk 
is érezhetőek a válság okoz-
ta problémák, leginkább a 
támogatók részéről látha-
tó a visszaesés. Hálistennek 
azonban Vác városa idén is 
nagy vállszélességgel mellet-
tünk áll, elsősorban az ön-
kormányzat, mint főtámo-
gatónk. Külön köszönet ille-
ti a váci Duna-Dráva Cement 
Kft-t, amely a kezdetek-
től rendületlenül támogat-
ja rendezvénysorozatunkat. 
Mint minden programnál itt 

is fontosnak tartjuk a nagy-
mértékű reklámot, ám el kell 
mondanom, a fesztivál jó 
híre oly erős, hogy a fellépők 
zöme jószívvel ajánlkozik és 
önszántából keres bennün-
ket. A válságos idők ellenére, 
az a tapasztalatunk, hogy a 
kultúrára igenis van igény, a 
közönség kíváncsian és lelke-
sen várja az értékesnek ígér-
kező programot. A jegyek 
árait úgy próbáltuk kialakí-
tani, hogy mindenki számá-
ra elérhetőek legyenek, azok 
akik több előadásra is szeret-
nének eljönni, “kedvezmé-
nyes áron” igen jutányosan 
juthatnak a színvonalas él-
ményhez. 

– Bizonyára komoly felké-
szüléssel jár a rendezvény 
sikeres előkészítése és meg-
rendezése. Mihez kapcsoló-

dik az idei fesztivál, mi a fő 
irányvonal, és milyen mű-
sorral kedveskednek a kö-
zönségnek?

– Őszíntén mondhatom, 
hogy amint az egyik fesz-
tivál véget ér, szinte azon-
nal nekikezdünk a követke-
ző évi programsorozat szer-
vezésének, hiszen egy ilyen 
volumenű rendezvény, ren-
geteg előmunkálatot, utána-
járást igényel. A maximá-
lis megelégedettségre törek-
szünk és igyekezünk a lehető 
legváltozatosabban, igényes 
kultúrális kínálattal előállni. 
A 2011. év az európaiság je-
gyében telik kulturális téren 
is. Vendégünk Európa című 
kiállítással nyílik meg 2011. 
március 17-én a Váci Tava-
szi Fesztivál. A nyitóhang-
versenyen hagyományörző 

módon, a Váci Szimfonikus 
Zenekar Farkas Pál vezény-
letével szólal meg. Az esten 
Bogányi Gergely Kossut-díjas 
zongoraművész közreműkö-
désével Liszt Ferenc születé-
sének 200. évfordulójára em-
lékezünk. Dalok és duettek 
címmel Liszt Ferenc, Gustav 
Mahler és Johannes Brahms 
dalai, illetve duettjei hang-
zanak el. Bartók Béla szüle-
tésének 130. évfordulójának 
alkalmából, Ábrahám Már-
ta hegedűművész ad koncer-
tet. A  műsorpalettán szere-
pel továbbá a Budapest Bár, 
az elmúlt évek egyik legsi-
keresebb zenei formációja és 
Pálinkás Gergely, a hazai jazz 
élet közismert képviselője. A 
latin tánc kedvelőinek aján-
lom Budai László társulatá-
nak táncszínházi előadását 
„Tangó pillanatok”címmel. A 

Színházi Világnap alkalmá-
ból Katona Imre által szín-
padra írt Csíksomlyói Pas-
sió misztériumjáték az Evan-
gélium Színház és a For-
rás Színház közös előadásá-
ban kerül a váci színpadra. 
„Balkán projekt” címmel ad 
koncertet Orosz Zoltán har-
monikaművész és zeneka-
ra. A gyermekes családokat 
a méltán népszerű Kaláka 
együttes várja fesztiválozni. 
Különleges irodalmi cseme-
gének ígérkezek Pálfy Mar-
git színművésznő költői estje, 
melynek hívószava: „Annak, 
aki szeret”. 

Az operett műfajában ne-
ves előadók közreműködé-
sével, a Bob herceg kerül be-
mutatásra. A zenés darabo-
kat kedvelő közönségnek 
ajánlom a Drakula című mu-
sicalt, amely a Sziget Szín-

ház előadásában tekinthető 
majd meg. A fesztivál közön-
sége hagyományként tekint 
a programsorozatra, amely 
idén is széles választékot kí-
nál a zene-, a tánc- és a szín-
házművészet területén. A 
fent említett programok mel-
lett még további kiállítások, 
kamaraestek várják a látoga-
tókat, melyekből mindenki 
kedvére válogathat. 

Szépen fogynak a je-
gyek, mi sem bizonyítja job-
ban, hogy reménységünk-
höz híven, nem volt hiába-
való a körültekintő előké-
szület. Bízunk benne, hogy 
a hagyományörző Váci Tava-
szi Fesztivál idén is nagy si-
kert könyvelhet el, valamint 
a jövőben is folytathatja épí-
tő kultúr munkásságát.

Frenyó Krisztina

Újra itt a Váci Tavaszi Fesztivál

(Folytatás az 1. oldalról)

Idén tavasszal kilencedik alkalommal kerül megrendezésre Vác városában az a méltán híres és közked-
velt kulturális fesztivál, amelynek főszereplői váci származású művészek és közismert előadók. A ren-
dezvénysorozat részleteiről, Iványi Károlynét, a Váci Művelődési Központ igazgatóját kérdeztem.

Dr. Szabó Erika államtitkárt elkísérte Vácra dr. Tarnai Richárd, 
a Pest Megyei Kormányhivatal elnöke

A küldöttséget Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő 
és Pető Tibor, Vác alpolgármestere fogadta
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– Megtisztelően szép feladatra kap-
tunk felhatalmazást választóinktól. A 
bizalom mérhetetlenül nagy felelős-
séget ró mindannyiunkra. Örömmel, 
és tiszta szándékkal, a legjobb tudá-
sunkkal láttunk feladataink ellátásá-
hoz – kezdi a beszélgetést Juhász Béla 
polgármester. – Remélem, senki nem 
érti félre, de az önkormányzat sike-
re nemcsak a mi szorgalmunkon, és 
hozzáértésünkön múlik majd, hanem 
azon is, hogy a világgazdaság kihívá-
saira milyen válaszokat ad a magyar 
kormány. Nincs könnyű helyzetben 
a kabinet, de mi sem. Most fogad-
tuk el a település ez évi költségvetés-
ét, a 413 millió forint bevételi oldallal 
szemben a kiadási oldalon 14 millió 
forint a hiány. Nagyon feszített, ta-
karékos költségvetést hagytunk jóvá. 
A tavalyinak a felére csökkentettük a 
hiányt, de így is meg kell becsülnünk 
minden forintot, hiszen 3 százalék-
kal csökkent az állami támogatás, 
miközben a feladatok megmaradtak, 
vagy nőttek. Példaként említhetem 
a Nemzeti Közmunka programot, 
amely „megnegyedelte” munkása-
ink számát. Sződliget tavaly 12 milli-
ót kapott közmunkaprogramra, idén 
mindössze 3,1 milliót. Feladat bőven 
van, pénz viszont nagyon kevés. 

– Hogyan tudnak kitörni a pénz-
ügyi kényszer szorításából?

– Mi abból indulunk ki, hogy az-
zal gazdálkodunk, amink van. Csak 
magunkra számíthatunk az előttünk 
álló években. Ezért a legfontosabb 
célunk, hogy fenntartsuk a telepü-
lés intézményeinek – általános isko-
la, óvoda, gondozási központ, közös-

ségi ház, védőnői szolgálat és a pol-
gármesteri hivatal – működését. Hi-
telfelvétel helyett saját erőforrásaink-
kal igyekszünk okosan sáfárkodni. 
Átvizsgáltuk és kötöttünk új, kedve-
zőbb energiaszerződéseket, az áram 
és a földgázszámlán sokmilliót tu-
dunk megtakarítani. Megkezdtük a 
különböző beszerzések központosí-
tását. Igyekszünk helyzetbe hozni a 
helyi vállalkozókat. Ma már ők szál-
lítják a húst, a zöldséget és a száraz-
árut a sződligeti intézményeknek. 
Így helyben marad sok-sok önkor-
mányzati forint, ami kedvező a vál-
lalkozónak, és a településnek is, hi-

szen az iparűzési adó bevétel mellett 
elképzelhető, hogy még új munkahe-
lyet is teremt. Olyan beruházások-
ra koncentrálunk, melyek megtérül-
nek állami normatívákban vagy más 
formában. Ennek érdekében pl. a leg-
utóbb értékesített 5,5 milliós ingat-
lan árából olyan terveket készítünk, 
melyeket egy-egy pályázat kiírásakor 
azonnal be tudunk nyújtani. Most pl. 
megpályáztuk a Polgármesteri Hiva-
tal akadálymentesítésére elnyerhető 
15 millió forintot, melyből parkolót 
is szeretnénk kialakítani az udvar-
ban. A hivatalban megvalósítjuk az 
egy ablakos ügyintézést, ezután nem 
az emberek fognak a lépcsőkön fel-le 
közlekedni, hanem az ügyiratok.  

Erdei kalandpark létesül  
a Duna-parton

– Sződliget vonzereje a gyönyörű 
adottságokkal bíró Duna-part… 

– Bizony. A település kincse. Új 
szemlélettel gondozzuk Sződliget 
legnagyobb értékét, a Duna-partot. 
Igyekszünk még vonzóbbá formálni 
a faluban élők és a hozzánk látogató 
turisták számára. Kiválóak az adott-
ságaink. A 2-es főút mellett – a zöld-
séges mögötti erdőben – kalandpark 
létesítését tervezzük. Lakossági köz-
reműködéssel megtisztítjuk, és sza-
badidő parkká alakítjuk át a három 

hektáron elterülő, egykori KISZ is-
kola területét. A sződligetiek köré-
ben már meghirdettem, hogy bár-
ki lebonthatja a rozoga faházakat, 
az anyagot elvihetik. „Fizetségként” 
csupán annyit kérünk, hogy az alapig 
tisztítsák meg a területet, melyet kö-
vet a tereprendezés és a füvesítés. Az 
időjárás jobbra fordulása után elszál-
lítják azt a villamost is, melyet előde-
ink vásároltak turisztikai látványos-
ságként, ám a lakosság idegenkedve 
fogadta. Szerencsére sikerült a vétel-
árral megegyező összegért, 400 ezer 
forintért eladni a Magyar Villamos-
vasút-történeti Egyesületnek. A sza-

baddá vált terasz előtti rétre valószí-
nűleg játszóteret építünk. A Duna-
parton olyan közösségi programokat 
rendezünk, mint a június 24-i Szent 
Iván éji koncert sorozatot. A nagy-
színpadot is igénybe vesszük, hiszen 
terveink szerint fellép a Tankcsap-
da is. Egy szóval a szépülő vízpartra 
odaillő közösségi, kulturális, sport-
programokat szervezünk a jövőben.

 – Kétségtelenül fontos a település 
fejlődését is segítő közösségi progra-
mok szervezése, ám az is vitathatat-
lan, hogy nagy igény mutatkozik inf-
rastrukturális fejlesztésekre, a szi-
lárdburkolatú úthálózat javítására, 
bővítésére. „Csupán” az a nagy kér-
dés, hogy lesz-e rá elegendő forrás?

– Valóban, Sződligeten a legna-
gyobb gondot az utak állapota okozza. 
A korábbi években – kísérleti anyag-
ból – épített szilárdburkolatú utak-
nak nincs alapja, könnyen kátyúsod-
nak, repedeznek. Ismerjük a gondot, 
melyre keressük a megoldást. Sajnos 
a mi régiónkban 2011-ben nem írnak 
ki útépítésre pályázatot. Csak saját 
erőforrásainkra számíthatunk. 

Erdőgazdálkodás  
bevételéből útépítés

– Milyen lehetőség kínálkozik erre 
a 24 millió forintos hiánnyal elfoga-
dott költségvetésben? 

– Jók az esélyeink, hiszen a telepü-
lésnek van pénzre váltható értéke. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő er-
dőből – az egyébként is kötelező szer-
kezet átalakítás, és frissítés miatt – 
kitermelt fa értékesítéséből szárma-
zó bevételt kizárólag útépítésre hasz-
náljuk fel. A benzinkúttal szemközti 
lakópark és a vadászház által határolt 
háromszögben tavasszal megkezdő-
dik a közel 40 éves fák kitermelése. 
Az értékesítésből számításaink sze-
rint mintegy 5-10 milliós bevételhez 
jut Sződliget. A kötelezően előírt új 

fák telepítéséhez szükséges pénz 100 
százalékban elnyerhető pályázati for-
rásból. A régi akácfák helyén két-há-
rom méteres előnevelt őshonos cser 
dugványokat telepítünk.   

– Korábban tett utalást rá, hogy 
nem akarnak hitelt felvenni. Ez is sze-
repet játszott abban, hogy a főtér fel-
újítására az előző képviselő-testület 
által elnyert pályázati pénzt vissza-
mondták, leállították a tervek megva-
lósítását. Nem tartanak attól, hogy ez 
a döntés a későbbiekben hátrányosan 
érintheti Sződliget pályázati esélyeit? 

– Az egy nagyon rossz konstrukció 
volt. Három éve jelent meg a telepü-
lések főterének átalakítását, felújítását 
támogató központi pályázat. Eleinte 
100 milliót lehetett elnyerni 10 száza-
lék önerővel, a következő évben ehhez 
az összeghez már 20 %-ék önerő kel-
lett, a harmadik évben pedig 50 mil-
lióra pályázhattak az önkormányzat-
ok 10 % önerővel. Sződliget az utób-
bit választotta. Időközben azonban ki-
derült, hogy Sződliget főterének fel-
újítására 200 milliós terv készült. Az 
50 milliós pályázatból és az önrész-
ből csak a főtér belső magját alakítot-
ták volna át, melynek költségeire még 
18 millió forint hitelt is fel kellett vol-
na venni. A közbeszerzési pályázatra 
csak egy kivitelező jelentkezett, aki ki-
jelentette, ezt a tervet csak 65 millióért 
tudja megcsinálni, ami újabb 15 mil-
liós hitelt feltételezett volna. Ezt „örö-
költük”, a számok ismeretében azt 
mondtunk, ezt nem szabad megvaló-
sítani. Szerintünk napjainkban nem 
a főtér átalakítása a legnagyobb gond 
Sződligeten. Persze mi sem mondtunk 
le róla, de más módon, másmilyen lép-
tékben képzeljük el. Akik pedig azzal 
„vádolnak” bennünket, hogy a pályá-
zat visszamondásával hátrányos hely-
zetbe hoztuk Sződligetet, azok valót-
lanságot állítanak. Döntésünk előtt 
minden szükséges hivatali kört „meg-
futottunk”. Mindenhol azt az infor-

mációt kaptuk, hogy semmiféle hát-
ránya nem származik ebből a telepü-
lésnek. Én is így gondolom, egy jogál-
lamban ez fel sem merülhet. 

A dunai védgátat akár 
hitelből is megépítik

– Évtizedek óta Sződligeten is visz-
szatérő gondot jelent a dunai árví-
zi védekezés. Gát helyett az embe-
rek vívnak gigászi küzdelmet a ter-
mészet erőivel. Legújabb adatok sze-
rint, ha nem épül meg a gát, akkor 
415 család ingatlanát veszélyeztet-
heti az áradás. Mindemellett az ér-
tékcsökkenés réme is fenyegeti őket, 
ha mégis bejegyzik a tulajdoni la-
pokra a nagyvizi meder jelleget. Is-
mereteink szerint a Magyar Állam 
9 milliárd forintot biztosít a Duna 
menti gátak építésére. A sződligeti 
gát tervezési költségeire sikeresen 
pályázott az előző képviselő-testü-
let. Jelenleg hol tartanak az előké-
születek, elkészül a dunai védőgát? 

– Decemberben beadtuk a megva-
lósíthatósági tanulmányt és az előze-
tes vízjogi engedélyezési tervet a ható-
ságoknak, melyek elbírálási ideje  45 
nap. Ezt követően készülhet el a végle-
ges vízjogi engedélyes terv, melyet leg-
később májusban benyújtunk. Gőz-
erővel dolgozunk, hogy elődeink le-
maradását bepótoljuk… A gát meg-
építése olyan fontos a sződligetiek szá-
mára, mint az életet jelentő oxigén.  

– E szerint, most már csak az állam 
pénztárcáján múlik minden…

– Sajnos nem ilyen egyszerű a hely-
zet. Hosszas egyeztetés, kölcsönös 
kompromisszum-keresés után is van-
nak néhányan a Malom és a Liget ut-
cában, akik a másfél éve elfogadott 
nyomvonalat sem hajlandóak tudomá-
sul venni. Ők és páran, a külterületen 
épített ingatlanaik védelmét és érték-
állóságát a homokzsákos védekezés-
ben látják biztosítottnak. Velük is sike-
rült konszenzusra jutni, ám pár hét el-
teltével megjelent egy külterületi lakó, 
aki különvéleményként közölte, csak 
azt a megoldást tudja elfogadni, ha a 
gát nyomvonala az erdőben, a Nemzeti 
Park területén halad. Itt tartunk. A de-
mokrácia jegyében egy ember is szem-
beszegülhet 415 ingatlan tulajdonosá-
nak elemi érdekével. Sződliget számá-
ra létkérdés a gát megépítése. Nem az 
a kérdés, hogy az önkormányzat az új 
határidőre beadja-e pályázatát, hanem 
az, hogy a kijelölt keretben lesz-e még 
300 millió forint állami forrás. Minden 
település meg akarja építeni a dunai vé-
dőgátat. Mi is. Ha nem állami pénzből, 
akkor saját erőből, mert nem hagyhat-
juk, hogy 415 család ingatlanait vissza-
térően fenyegesse a dunai áradás és az 
értékcsökkenés veszélye. Ebben a hely-
zetben egy emberként kell összefog-
nunk! Bízom benne, hogy uniós pályá-
zati pénzből épül meg a gát, mert ha hi-
telből építjük ki otthonaik védvonalát, 
akkor 5-10 évig leblokkoljuk Sződliget 
fejlődését. Ez pedig nem lehet egyetlen 
sződligeti lakos érdeke sem.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A recept titka a saját erőforrás racionális hasznosításában rejlik

Sződliget megerősödve jön ki a válságból 
– állítja Juhász Béla polgármester

A Dunakanyar településein példanélküli volt az a siker, melyet az őszi önkormányzati választáson a sződligeti 
Tiszta Forrás civil egyesület ért el. A közel négyezer ötszáz fős falu Juhász Béla polgármester mellett mind a 
hat képviselőjét az egyesület jelöltjei közül választotta meg. Óriási bizalom, óriási felelősség. Fél évvel a válasz-
tások után arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen koncepció alapján végzik munkájukat, milyen tervek, elkép-
zelések foglalkoztatják a civilekből politikussá lett képviselőket, akik munkáját nem nehezítik koalíciós kény-
szerek.

A homokzsákos védekezést a biztonságot adó gáttal szeretnék felcserélni



Bartis Attila, a költő Bartis 
Ferenc fia Marosvásárhe-
lyen született és olyan ki-
tüntetések tulajdonosa, mint 
a Márai Sándor díj (2002), a 
József Attila díj (2005) vagy a 
Magyar Köztársaság Érdem-
rend Lovagkeresztje (2006).

A költő családja 1984-ben 
költözött Budapestre. Bartis 
Attila huszonhét évesen jelen-
tette meg bemutatkozó regé-
nyét A séta címmel, de a szép-
íráson kívül hivatásszerűen 
foglalkozik a fényképezéssel 
is. Önálló képeivel, több alka-
lommal is részt vett fotókiál-

lításokon. Egyik legnagyobb 
sikerét a 2001-ben megjelent 
A nyugalom című regénye 
szerezte számára, valamint 
2003-ban a Nemzeti Színház-
ban Garas Dezső rendezésé-
ben bemutatott Anyám, Kle-
opátra című drámája is rend-
kívül nagy sikert aratott. Ez 
utóbbiból film is készült Al-
földi Róbert rendezésében, 
amit 2008-ban mutattak be.

Az irodalmi szalon kere-
tein belül az író elmondta, 
hogy van olyan könyve, amit 
több mint húsz nyelvre fordí-
tottak le.

A másfél órás irodalmi est  
ezúttal is teltházat vonzott.

Az Irodalmi Szalon prog-
ramja a TÁMOP-3.2.4-09/1/
KMR Tudásdepó Expressz 
projekt keretében, az Euró-
pai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósult meg.

Legindi Tímea
Fotó: Preysing Frigyes

Tudósítások Dunakesziről
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A Köztársasági Elnök kitűzte az ez évi ülnökválasztást 2011. 
március 7. napja és 2011. április 30. napja közé eső időtartam-
ra. Az ülnököt a Dunakeszi Városi Bíróság illetékességi terü-
letén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állam-
polgárok, Dunakeszi Város Önkormányzata és a Városban 
működő társadalmi szervezetek jelölhetnek. 

Amennyiben jelöltetni szeretné magát, szükséges, hogy ki-
töltse a bírósági ülnökké jelölésről, valamint a bírósági ülnök-
ké jelölés elfogadásáról szóló nyomtatványokat.

Ezen nyomtatványokat a Polgármesteri Hivatalhoz ajánlott 
levélben (2120 Dunakeszi, Fő út 25.) vagy személyesen ügy-
félfogadási időben (H: 13-17.30, Sz: 08-12.00 és 13.00-16.00, P: 
08-12.00) 2011. március 16-án (szerda) délután 16.00 óráig le-
het eljuttatni.

A nyomtatványok letölthetők a csatolt dokumentumokban 
vagy elvihetők a Hivatal portájáról. További kérdéseivel kap-
csolatban munkatársunk a 27/542-810-es telefonszámon kész-
séggel áll rendelkezésére.

Dr. Illés Melinda 
Jegyző

És így tovább a szimbolikus 
megfogalmazás, s az egész-
nek a titkát is megtudhatjuk. 
Ha egy civil szervezet, tár-
sadalmi intézmény létre sze-
retne hozni például valami 
új létesítményt, és segítőket, 
adományozókat keres, vagyis 
kőlevest kíván főzni, közzé-
teszi s e honlapon lehetőség 
van támogatókkal felvenni a 
kapcsolatot.

A civil szervezetek működ-
tetése az idősek, mozgáskor-
látozottak, hajléktalanok tá-
mogatásától a nem szoro-
san a tanmenethez kapcsoló-
dó iskolai rendezvények meg-
szervezéséig nem könnyű, de 
sok esetben hálás feladat lét-
rehozóinak.  Ahhoz, hogy te-
vékenységükhöz tartalmas, 
hasznos segítséget kapjanak, 
összefogott a Nonprofit In-
formációs és Oktató Központ 
(NIOK) Alapítvány és a Ma-
gyar Vöröskereszt Pest me-
gyei szervezete közösen a du-
nakeszi szervezettel és a Kis-
térségi Civil Nap keretében 
konzultációra hívta a kistér-
ségben működő civil szer-
vezeteket, hogy működésük 
mechanizmusáról, ezen belül 

például a forrásteremtésről, 
pénzügyi tervezésről, pályá-
zati módszerektől, az 1 száza-
lékról, az önkormányzatokkal 
való kapcsolattartásról s egyéb 
kérdésekről többet megtudja-
nak. Molnár Sándorné, a Vö-
röskereszt dunakeszi területi 
vezetője örömmel nyugtázta, 
hogy a hívó szóra a városból 
és Fótról több mint tíz szer-
vezet képviselője jött el, akik 
fontosnak tartották, hogy az 
említett témakörökben új is-
mereteket kapjanak. 

A NIOK képviseletében 
Pikó Zsuzsanna programve-
zető tartott előadást, melyben 
hasznos tudnivalók hangzot-

tak el többek között az ado-
mánygyűjtés módszertaná-
ról, a pályázatokról, a forrás-
teremtésről, a pénzügyi ter-
vezésről s egyéb kérdésekről. 
Leszögezte, hogy fontos az 
egy térségen belül működő 
szervezetek együttműködé-
se, ezzel elkerülhetők példá-
ul az adománygyűjtésekben 
az átfedések, vagy az azonos 
tevékenységek.

Az eredményes program 
végén egyöntetűen megfogal-
mazták, hogy hasonló össze-
jövetelekre a jövőben is nagy 
szükség lenne.

Katona M. István
A szerző felvétele

Tavaly 4 millió, idén 6 millió forint szerepel a költségvetés-
ben, amellyel Dunakeszi Város Önkormányzata támogatja a 
VOKE József Attila Művelődési Központ tevékenységét. A fe-
lek a megállapodást szerződésben rögzítették. A Művelődési 
Központ vezetése a támogatásért cserébe az önkormányzati 
intézményeknek 19 alkalommal ingyenesen biztosítja a szín-
háztermet.

Több támogatás a József Attila 
Művelődési Központnak

Ülnökválasztás Irodalmi szalon

Kistérségi Civil Nap 
Kőleves. Talán csak a legkisebbek nem ismerik még a klasszikus mesét a kőlevesről. De lé-
tezik másféle kőleves is. Ezzel a www.adhat.hu honlapon találkozhatunk. A gondolattal, az 
ötlettel... És ha elkészül a leves, ki eszi meg? Mi. Mindannyian…

A Himnusz eléneklése után Varga Zoltán 
Péter, a Jobbik dunakeszi elnöke, Pest megyei 
alelnök köszöntötte Szegedi Csanádot, a Job-
bik Európa parlamenti képviselőjét, a Jobbik 
alelnökét, Nyíri Márton önkormányzati kép-
viselőt, Bukta Andrást, Fót önkormányzati 
képviselőjét, a fóti Jobbik elnökét, valamint a 
megjelent mintegy száz főnyi érdeklődőt.

Elsőként Varga István András, a Jobbik du-
nakeszi szervezetének alelnöke mondott be-
szédet. Többek között elmondta: „A kommu-
nista eszme jegyében mérhetetlen mennyi-
ségben aratott a halál. Az 1997-ben megjelent 
Kommunizmus fekete könyve adatai alapján 

az áldozatok száma átlépi a százmilliós határt. 
Világszerte ennyi ember veszett el a vörös po-
kolban. Legyen szó Kínáról, a Szovjetunió-
ról vagy az úgynevezett keleti blokk bárme-
lyik országáról, az összességhez képest a ma-
gyar áldozatok száma elenyészőnek tűnhet. 
De engedtessék meg, hogy nekünk, magya-
roknak a magyar emberek értelmetlen halá-
la fájjon leginkább.” Végezetül hangsúlyozta: 
„Az áldozatokat már nem tudjuk megmente-
ni, de mindent meg kell tennünk azért, hogy 
emlékeztessünk rájuk és beivódjon a köztu-
datba sajnálatos haláluk.” 

Főhajtással kell emlékezni az áldozatok-
ra, akik önszántukon kívül egy véres dikta-
túra, egy embertelen eszme áldozatai lettek, 
meg kell emlékezni a hősökről, arról a nyolc-
vanezer honvédról, akik csak a Tisza vonalá-
tól nyugatra elesett a szovjet horda feltartása 
közben, mondta beszéde bevezetéseként Sze-
gedi Csanád. Szólt arról, hogy a Jobbik szán-
déka megvizsgálni, hogy a fizikai értelem-
ben vett áldozatok számán túl milyen károkat 
okozott a kommunizmus, a liberalizmus a lel-
kekben, a szívekben, a gondolkodásban. 

Beszéde végén egy perces néma főhajtásra 
kérte fel a jelenlévőket az áldozatok emléke 
előtt. A megemlékezés a Szózat és a Székely 
himnusz hangjaival zárult.

Katona M. István
A szerző felvétele

A kommunizmus áldozatainak emléknapja

Megemlékezés Dunakeszin
Tizedik éve, február 25-én emlékeznek meg különböző rendezvényeken Kovács Béla politi-
kus 1947-ben e napon történt letartóztatására, elhurcolására és a kommunizmus áldozata-
ira. Dunakeszin a Jobbik városi szervezete megemlékezését február 26-án rendezte meg a 
Fő út melletti Kegyeleti Emlékparkban.

Február 24-én az idei év első irodalmi szalonján a szoká-
sosnál is több érdeklődő jelent meg a Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtárban. A rendezvény meghívott vendége Bartis Attila 
író, fotográfus, beszélgetőpartnere pedig a hagyományokhoz 
híven a házigazda Tarján Tamás irodalomtörténész volt.

Szegedi Csanád 
Jobbik Európai Parlament képviselője



A falba elhelyezett 
több kilométernyi csőrendszer  

adja át a föld energiáját: 
télen fűt, nyáron hűt
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Központban a megújuló energiák  
alkalmazása

Az energiával való racionális gaz-
dálkodás a magánszemélyektől kezd-
ve országos szintig mindenkit köz-
vetlenül érint és természetesen az Új 
Széchenyi Tervben is kiemelt priori-
tással rendelkezik. Elkészült Magyar-
ország megújuló energia hasznosítá-
sának 2020-ig terjedő cselekvési ter-
ve is, amely fő célkitűzése az, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállí-
tott energia aránya hazánkban 2020-
ra elérje a 15 százalékot! Ez egyrészt 
csökkenteni fogja az ország energia-
költségét és energiafüggőségét, más-
részt a CO2 kibocsátás csökkentésével 
felszabaduló széndioxid kvóta eladá-
sával további hasznot (további pályá-
zati kereteket) hozhat. Így nem megle-
pő, hogy a vállalkozásélénkítő pályá-
zatok után ebben a szektorban talál-
juk a legtöbb (13) kiírást, 5 csoportban 
összesen 120 milliárd forint kerettel. 

A környezetvédelmi célú informati-
kai fejlesztések csak azok számára ér-
hetők el, akik a pályázat első forduló-
ját a korábbi években sikerrel vették. 
A fenntartható életmód népszerűsí-
tésére, viselkedésmintákat ösztönző 
kampányok, szemléletformálás, infor-
málás és képzés céljára két pályázat is 
rendelkezésre áll, sajnos mindkettőt 
csak Pest megyén kívüli székhellyel 
rendelkező pályázók adhatják be.

Hasonlóan igaz a települési szilárd 
hulladéklerakók térségi szintű rekul-

tivációjára. A rekultivációs progra-
mok kiterjesztése viszont már nyitott 
az újonnan pályázni kívánó önkor-
mányzatok számára is. 

A megújuló energia technológiá-
ját elterjesztő projektek két nagy cso-
portra oszthatók: energia termelést 
mások illetve saját részre megvalósí-
tó projektekre. 

A „Megújuló energiahordozó-fel-
használás növelése Közép-Magyaror-
szágon” c. pályázaton Pest megyei cé-
gek, önkormányzatok is indulhatnak 
mindkét csoportban. Ezen belül tá-
mogatott tevékenységek a napenergi-
ával, szilárd vagy folyékony biomas-

sza-felhasználással történő áramter-
melés (napelemek), szélenergia hasz-
nosítás, termál kutas vagy hőszivaty-
tyús rendszerekkel történő fűtés és 
légkondicionálás (hűtés). 

A nyerhető támogatás a projekt 
költségeinek 10-100 százaléka le-
het pályázótól függően és minimum 
3, maximum 100 millió forintot ér-
het el. Ezen a pályázaton kizárólag a 
megújuló energia előállításához szük-
séges technológiára lehet pályázni.

Az „Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosítás-
sal kombinálva” c. pályázat ennél ab-
ban nyújt többet, hogy teljes energia 

racionalizálás végezhető el vállalko-
zások (KKV-k és nagyvállalatok), ön-
kormányzatok, civil szervezetek 1000 
m2 alatti területű épületeinél. Tehát 
utólagos hőszigetelés, nyílászáró cse-
re, egyéb hőtechnikai adottságot javí-
tó, hőveszteséget csökkentő intézke-
dések (pl. hővisszanyerő szellőzés lé-
tesítése) valósíthatók meg. 

A megújuló energiás technológiá-
nak legalább 25%-ban kell a költség-
vetésben szerepelnie. A támogatás 
mértéke 35-85% között van és mini-
mum 1, maximum 250 millió forin-
tot érhet el. Egyelőre ez is csak Pest 
megyén kívülről pályázható.

Az Új Széchenyi Terv 7 tengelye kö-
zül az „Otthonteremtés” pályázatai 
még nem jöttek ki. Tavaly ilyen pá-
lyázatok a Zöld Beruházási Rend-
szer (ZBR) keretén belül jelentek meg 
és magányszemélyek 30-60% közötti 
támogatást kaphattak lakásaik ener-
getikai korszerűsítéséhez. Reméljük 
ehhez hasonló pályázatok idén is meg 
fognak jelenni az otthonteremtést tá-
mogató intézkedések során.

Végezetül érdemes még szót emlí-
teni arról is, hogy a megújuló ener-
giák térnyerését célzó kormányza-
ti elkötelezettség mellett szükséges 
lenne mielőbb megoldani a kapcso-
lódó sikeres technikák elsajátítását 
célzó egyetemi szintű gyakorlati kép-
zés hazai megvalósítását is, ugyanis 
nélküle erre a területre fordított pá-
lyázati pénzek zöme a hazai pályá-
zókon keresztül óhatatlanul a meg-
újuló technológiákban jártas külföl-
di kivitelezőkhöz vándorol. Jó lenne 
ezt a pénzt itthon tartani!

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

Új Széchenyi Terv – új lehetőségek: 2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program

Cikksorozatunk mostani részében az energiával való takarékosság, hatékonyság fokozását irányzó pályáza-
tokról ejtünk szót.

Az 5let Kft. egy korszerű, teljes egészében geotermikus fűtésű, hűtésű telephelyet hozott létre pályázati támogatással. A tervek 
szerint a telephelyen működő berendezések egy részét szélenergiával fogják működtetni, a hulladékhőt pedig a telephely mellett 
létrehozandó bio-gazdaság fogja hasznosítani. Az európai szinten is kimagasló fejlesztést következő lapszámunkban részletesen 

bemutatjuk. A projekthez 97 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Forrás-Trend Kft. az ügyfele részére.
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Ilyen lett. Az 5let és a Forrás-Trend 
ügyvezetői az idei lehetőségeket 

beszélik át az uniós támogatással 
felújított csarnokban

Ilyen volt. Közép-Dunántúlon egy el-
hagyott, omladozó gabonatároló volt 

az 5let Kft. által felújított 
új üzemcsarnok helyén

Környezetvédelemmel  
a pénztárcája védelméért!
ne dobja el Kimerült alKáli elemét
Használjon incomp alKáli elem

regeneráló KészüléKet!

Érdeklődjön az Incomp 
szaküzletÉben!

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

tervezőszerkesztő: 
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

FoTÓ ÉS KÉPzőMűVÉSzETI ALKoTÓPÁLyÁzAT

A Víz Világnapja alkalmából a DMRV zrt fotó és képzőművészet alkotópályázatot hirdet óvodá-
sok, általános iskolák alsó és felső tagozatos diákjai részére.

A benyújtandó alkotások témája: „A Víz, szerepe a környezetünkben”!

A képzőművészeti alkotások technikája és műfaja szabadon választható (rajz, festmény), mérete 1. 
maximum 50x70 cm, óvodásoktól és az általános iskolák alsó-felső tagozatos diákjaitól várjuk.
A fotópályázatra maximum 2 db képpel lehet benevezni, és csak a felső tagozatos diákoktól 2. 
várjuk.

PÁLyÁzATI TuDNIVALÓK:
Pályázati kategóriák: -  óvodások
 -  általános iskola alsó tagozat (1-4. osztály)
 -  általános iskola felső tagozat (5-8. osztály)

Minden pályázó maximum két képzőművészeti alkotással, vagy két fotóval (maximum: A/4, minimum: 
A/5 méret) pályázhat. Művészeti áganként minden kategóriában 1-3. díjak kerülnek kiosztásra.

A pályázat kétfordulós. Kérjük, hogy az intézményen belül előzsűrizett, és a legjobbnak ítélt há-
rom pályamunkát legyenek szívesek megküldeni. Csak az így beérkezett pályamunkák vehetnek 
részt a döntőben. 

A díjazott pályamunkákat rajz, festmény, fotó kategóriában a DMRV zrt.  
a központi székházában kiállítja, továbbá a társaság lapjában megjelenteti.

A pályázatok beérkezési határideje: 2011. március 11. (pénteki nap)
Az ünnepélyes eredményhirdetésre, 2011. március 22-én, a Víz Világnapján kerül sor.

A pályamunkák beküldésekor szíveskedjenek feltüntetni az alábbi adatokat:
 - a pályázó neve,
 - a pályázó életkora, iskolai osztálya, a képviselt iskola pontos neve, címe,
 - a pályázó elérhetőségei: postacím, telefon, e-mail.

A pályamunkákat postán, vagy elektronikusan a DMRV Zrt. Titkársági Osztályára kérjük megküldeni.

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

Az alkotópályázat médiatámogatói: Váci Napló, Dunakanyar Régió,  
www.dunakanyarregio.hu, ES TV, Dunakanyar TV, www.dunakanyar.hu 

„A Víz, szerepe a környezetünkben”!
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• CNC forgácsolókat keresünk 
megmunkáló központra, NC 
esztergára, illetve hagyomá-
nyos esztergályosokat, köszö-
rűsöket, gépi kovácsokat, minő-
sített CO-2 hegesztőket, kovács 
üzembe 10-15 T híddarura da-
rukezelőket. (Bizonyítvány, gya-
korlat szükséges.) Érdeklődni: 
10-17 óráig a +36 70 620-9901, 
illetve a +36-06-32-769-001-
es telefonszámon lehet. E-mail: 
apm10@freemail.hu
• Eladó Dunakeszi alagi kertvárosi 
területén, a Víztorony közelében 
35 nm-es – szoba, konyha, für-
dőszoba, gázfűtéses – összkom-
fortos lakás, melyben kandalló is 
van. Részben bútorozott. Ára: 6,5 
millió Ft. Tel.: +36-20-321-5752, 
+36-20-968-3216

Apróhirdetések

– Történelmi jelentősé-
ge van annak, hogy nemze-
tiségünk, gyökereink kultú-
rájának megtartása céljából 
már mint nemzetiségi ön-
kormányzat működünk Du-
nai Svábok Önkormányza-

ta megnevezéssel. 2010. ok-
tóber 18-án alakultunk meg 
hivatalosan is, mely mérföld-
kő Nagymaros történetében. 
A nemzetiséghez tartozóak 
részéről szavazással eldőlt a 
képviselők személye is, aki-

ket itt most szeretnék bemu-
tatni: Heinczné Cserni, Kata-
lin, Furucz Anita és Furucz 
Angelika. Igyekszünk a sza-
vazók bizalmát megtartani, 
és a gyökereink emlékeit to-
vábbvinni – mondta egyebek 
közt Ivor Andrásné.

A bál első részében ren-
dezett műsor keretében né-
met dalokat énekeltek a 
Kittenberger Kálmán Álta-
lános és Művészeti Iskola ta-
nulói Heinczné Cserni Ka-
talin némettanárnő vezeté-
sével, svábul szavalt Heves 
Hanna 2. osztályos tanuló, 
németül verset mondott Jaics 
Regina, a váci Piarista Gim-
názium 6. osztályos tanulója. 
Fellépett még a sváb hagyo-

Ötödik sváb batyubál
Ötödik alkalommal rendezték meg – nagy sikerrel és egyre nagyobb érdeklődés mellett - 
február 19-én a nagymarosi művelődési házban a sváb batyubált. A nagymarosi sváb ha-
gyományok ápolását is szolgáló bálon a Mányi Sramli zenekar hajnalig tartó zenéje szóra-
koztatta a közönséget. A korábban a Dunai Svábok Közössége, majd a tavaly októberben 
megalakult nagymarosi Dunai Svábok Önkormányzata által rendezett összejövetel részt-
vevőit Ivor Andrásné, az önkormányzat elnöke köszöntötte. 

David Balazic a strasbourgi 
katonai mesterműhely és a pá-
rizsi belvárosi szakiskolában 
szerzett tudás birtokában 21 
éves korában Franciaország 
legfiatalabb mestercipészeként 
olyan világsztárok lábbelijét 
készítette, mint Roger Moore 
és Paul Anka. Noha David 
kedvelte a fegyvereket, ám a 
harcok helyett inkább misszi-
onáriusi feladatokat vállalt a 
hadseregben. A francia sereg 
önkénteseként így került négy 
társával együtt Magyarország-
ra… Egy ismeretlen országba, 
ahol új otthonra talált. 

Ha valaki ellátogat Nagy-
marosra, azt a hegyoldalra ka-
paszkodó utca kis terénél egy 
varázslatos világ fogadja. A ház 
kialakítása és díszítése messzi-
ről arról árulkodik, hogy igé-
nyes mesterember a tulajdono-
sa. A kapu két oldalán David 
Balazic saját kezével megfor-
mált céhes címere „köszönti” 
a vendéget. Beljebb, a vitrinek-
ben sorakozó remekbe formált 
férfi és női cipők jelzik, nem 
akárhová érkezett a látogató. 
„Kis” Párizs üdvözöl bennün-
ket, a Champs Elysées-én emel-
kedő Diadalív alatt lépünk be a 
finom bőrök kipárolgását ma-
gában őrző cipészműhelybe. 

A nyílt tekintetű, mosolygós 
arcú David olyan barátsággal 
fogad, mintha évtizedek óta 
ismernénk egymást. Lelkesen 
mesél dijoni gyermekkoráról, 
szülővárosáról, a turistákat 
vonzó Napóleon múzeumról, 
a párizsi diákéveiről, s arról a 
szép korszakról, amikor a leg-
híresebb és legjobb mesterek 

mellett tanulhatta ki a cipész-
mesterséget. A szakmáját hi-
vatásnak tekintő mester, kéz-
zel varrott cipői nagyon nép-
szerűek az elegáns, finom láb-
belit kedvelők körében. 

Beszélgetésünk  gyorsan meg-
talált fonala gyakran megsza-
kad, sűrűn nyílik a kis műhely 
ajtaja, egymást váltva hozzák a 
javítanivaló lábbeliket a maro-
siak. – Sokkal több a javítani 
való, új cipőt leginkább a régi 
kuncsaftjaim vagy néhányan 
Magyarországról rendelnek – 
tájékoztat a mai valóságról. – 
Nagyon szeretek javítani, szol-
gálatnak tekintem. A javítás 
és az új cipő készítése kielégí-
tik szakmai igényemet. A kéz-
zel varrott cipők egyéni sor-
számot kapnak, és mindegyi-
ken rajta van: David Balazic. 
Remélem nemsokára már a fe-
leségen neve is ott lesz, és an-
nak a fiatal cipésznek is, aki 
majd a mi műhelyünkben ta-
nulja meg ezt a szép mestersé-
get – osztja meg terveit David, 
aki sokat remél az új munka-
helyek létrehozását is támoga-
tó Új Széchenyi Tervtől. 

A 38 éves mestercipész olyan 
elragadtatással és határozott-
sággal beszél terveiről, a vál-
lalkozás bővítésének lehető-
ségéről, mint aki érzi és tud-
ja, hogy a helyi közösség meg-
becsült tagja. Zebegényi szü-
letésű feleségével, Mariannal 
és két gyermekükkel otthonra 
találtak Nagymaroson.  

– Izgalmas és kihívások-
kal teli volt a kezdet. Kilenc-
vennégytől társaimmal a 
kismarosi cisztercita monostor 

felújításán dolgoztam, majd 
Szegeden, az ottani szegény 
papoknak készítettem 80 pár 
szandált. Ahol tudtam, segí-
tettem – idézi az önkéntesként 
végzett szolgálatot. – Belesze-
rettem a Dunakanyarba, a pá-
ratlan szépségű Nagymarosba 
és Zebegénybe, a természet és 
a művészetek itt fellelhető kin-
cseibe. Tudtam, éreztem, hogy 

itt kell élnem, itt minden egy 
karnyújtásnyira van. Buda-
pestre és Bécsbe könnyedén el 
lehet jutni. De azt is éreztem, 
hogy teljesen egyedül vagyok 
egy ismeretlen környezetben. 
Megkérdeztem egy itteni idős 
cipészt, hogy nem zavarná, ha 
itt maradnék, aki bíztatóan 
mondta: Maradj David, örül-
nék neki. Sokat jelentett az ő 
bíztatása. A kinti fizetésemből 
megvettem ezt a nagymaro-
si házat, elkezdtem dolgozni. 
Nagyon féltem az új helyzet-
től, de szerencsére mindenki 
segített. Igaz, figyelték is, hogy 
a fiatal francia megállja-e a he-
lyét az új környezetben. Idő-
közben sok embert megismer-
tem, sőt barátokra is szert tet-

tem, akikkel eljártunk zenélni 
a Dunakanyarba. Szájharmo-
nikáztam az együttesben, ők 
pedig igyekezték megtanítani 
velem a magyar szavakat… 

Az ajtónyitásra megint meg-
szólalt a kis csengő, a szom-
széd asszony, Simon Sándorné 
hozott egy pár cipőt festésre. 
Néhány mondat után ki más, 
mint David a „téma”: – 16 
éve vagyunk jó szomszédok, 
David rendes apa, rendes férj. 
Segítőkész, jó ember – mond-
ja őszinte örömmel. 

Bárhol megfordultam a vá-
rosban, mindenki elisme-
rő szavakkal beszélt a Szajna 
partjáról itt „ragadt” fiatalem-
berről, aki a szomszédos új-
ságárus szerint nagyobb lo-

kálpatrióta, mint ők. – David 
az önkéntes tűzoltó egyesü-
let motorja, példaértékű lelke-
sedéssel segíti a közösség éle-
tét, értékeinek védelmét – teszi 
hozzá. Amikor szóbahozom, 
hogy milyen sokra értékelik 
munkáját, még magasabb hő-
fokon ég a lelkesedése: – Nyolc 
éve vagyok tagja a Nagyma-
roson működő önkéntes tűz-
oltó egyesületnek. Védjük a 
város, és az emberek értéke-
it, ott vagyunk a gáton a du-
nai áradáskor, mentjük a le-
omlott löszfal alá temetett ház 
értékeit. Igyekszünk megelőz-
ni, hogy minél kevesebb kárt 
okozzon egy-egy természe-
ti katasztrófa. Együttműkö-
dünk a szomszédos települé-

sekkel és a váci hivatásos tűz-
oltósággal. Jó a csapatszellem, 
szeretek együtt lenni önkéntes 
tűzoltó társaimmal – mondja 
David, aki igazi lokálpatriótá-
vá lett Nagymaroson. 

Hosszú beszélgetésünk so-
rán arra is kíváncsi voltam, 
hogy francia szemmel milyen-
nek lát bennünket. – A kilenc-
venes évek elején mindenki 
nyitott és barátságos volt, se-
gítették egymást az emberek. 
Rengeteg turista látogatta hét-
végéken ezt a gyönyörű Duna-
kanyart. Kirándultak a csalá-
dok, sokat sétáltak, kint vol-
tak a szabad levegőn… Annak 
nagyon örülök, hogy olyan kis 
településeken, mint Nagyma-
ros, Zebegény és a többieken 
még manapság is összetarta-
nak az emberek. Talán újra fel-
fedezik a hazai ízeket, a finom 
pékárukat, az ízletes étkeket, 
a zamatos magyar borokat, és 
visszatérnek a turisták is, akik 
rádöbbennek, hogy milyen 
kincs veszi őket körül, amit én 
mindig büszkén mutatok meg 
francia barátaimnak... 

Vetési Imre

VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS KIKÉPZŐKÖZPONT
a szakmai szakszervezet ajánlásával!

Fegyvervizsga 1 nap alatt! Aki a fenti képesítéssel rendelkezik, BANKŐR ÉS  
FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR tanfolyam! VIGYÁZZ a pénzedre, sok az ÁTVERÉS! 

Fnysz: 01022-2010

Biztonságiőr, testőr, Vagyonőr 
tanfolyam indul március 5-én és 12-én Tahitótfaluban. 
+36-30-981-19-83  Fazekas Imre. Gyors elhelyezkedés!  www.vokk.hu

A Szajna partjától 
Nagymarosig

Talán még maga a huszonegy éves dijoni fiatalember sem gondolta, amikor 1994 januárjá-
ban felszállt Párizsban a Magyarországra induló repülőgépre, hogy nemcsak egy ismeret-
len, új világot ismer majd meg tizenhat hónapig tartó önkéntes katonai missziója idején, 
hanem új családra, új hazára talál a Duna-partján. 

mányokat ápoló nagymarosi 
Wildenrosen táncegyüttes is.

A Dunai Svábok Önkor-
mányzata együttműködik a 
környező települések német 
önkormányzataival is. A bá-
lon jelen voltak a német ön-

kormányzatok vezetői: dr. 
Mervald Anna Dunakeszi-
ről, Nenninger Ágnes Vácról, 
Mátrai Zsuzsanna Verőcéről 
és Zachinger Melitta Kisma-
rosról.

Fotó: Kohári Stúdió
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KÉSZÜLT

KÉSZÜLT

Megközelíthető:
BKV: 104-es járat, 104A járat, BKV 
126-os járat,

Dunakeszi felől (Horányi rév étrintésével): 
Volánbusszal

Vásárlóinkat ingyenes buszjárat viszi a 
Dunakeszi Auchan áruházhoz a hét min-
den napján 7.00 és 21.00 óra között.

Dunakeszi
Bevásárlóközpont
2120 Dunakeszi,
Nádas u. 6.
Tel.: 06-27/888-700
www.auchan.hu

Nyitva tartás:
Hétfő-szombat:

6.00-22.00
Vasárnap:
7.00-20.00

Minden hétfőn Minden kedden Minden szerdán Minden csütörtökön

Minden pénteken Minden szombaton Minden vasárnap

Piros alma
Ft/kg

119,-
Főtt, füstölt 
császárszalonna
Ft/kg

699,-

Grillkolbász
Ft/kg

799,-

Sajttal szórt stangli
Ft/db

49,-

Floriol étolaj
1 l

469,-

Sertéslapocka
Ft/kg

749,-
Fitt friss tej
1 l, 2,8%

165,-

Artúr kutyakonzerv
1230 g, 154,-/kg

189,-
Fitfood hámozott, 
felezett őszibarack
480 g, 415,-/kg

199,-

Tchibo kávé
500 g, 1.198,-/kg

599,-
Zafír ásványvíz
1,5 l, dús, mentes 
21,-/l

32,-

HB dobozos sör
0,5 l, 258,-/l

129,-
Kakaókrémes torta
16 szeletes, Ft/db

999,-

Paradicsom
1 kg, Ft/csomag

399,- 

Hetente ismétlődő MÁRCIUSI akciók Dunakeszin!

w w w . a u c h a n . h u

A 3% kedvezmény a teljes bevásárlás értékére vonatkozik Auchan-kártyával történő fi zetés esetén a hirdetésen megjelölt napo(ko)n. A kedvezmény utólagosan, havi záráskor kerül 
jóváírásra. A kedvezmény az Auchan-kártyához kapcsolódó más kedvezményekkel nem összevonható. Az Oney a pénzügyi szervezetek Magatartási Kódexének alávetette magát. 
A hitelkártya kibocsátója az Oney Magyarország Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja. Az Auchan Magyarország Kft. az Oney Magyarország Zrt. ügynökeként jár el. Auchan MasterCard 
Unembossed kártya THM: 36,28- 41,80% (375 000 Ft, 1 év) a vásárlás napjától függően. 

2011. március 10. 2011. március 22.kedvezmény

-kártyával

Auchan MasterCard Unembossed kártya referencia THM és reprezentatív példa Referencia THM: 36,28% - 41,80% (375.000 Ft és 1 éves futamidő fi gyelembevé-
telével); Éves kamat: változó, 35,28%; A hitel teljes összege:700.000 Ft; Futamidő: határozatlan idejű; Főkártya éves díja: 3.300 Ft (Főkártya első éves díja a szerződéskötéstől 
számított 60 napon belüli használat esetén 0 Ft.); Társkártya éves díja: 1.650 Ft; Hitelkártya használatához kapcsolódó díjak Tranzakciós díjak: Készpénzfelvétel belföldön: 
A tranzakció összegének 3%-a, de min. 650 Ft.; Készpénzfelvétel külföldön: A tranzakció összegének 3%-a, de min. 1.000 Ft.; Készpénzátutalás: A tranzakció összegének 1%-a, de 
min. 300 Ft.;Egyéb díjak: Számlavezetési díj: A hitel törlesztési módja szerint: a.) 250 Ft banki átutalás esetén b.) 400 Ft készpénzátutalási megbízás (postai csekk) esetén.; Nem 
megalapozott reklamáció díja: 5.000 Ft; SMS szolgáltatás díja: 200 Ft/hó

minden termék árából!

Untitled-1   1 2011.02.28.   13:07:07
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Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.huDunakanyar Régió

Schirilla György egészségmegőrző rovata

www.dunakanyarregio.hu
klikkeljen  ránk!

Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

ZÁLOGFIÓK 
és ÉKSZERÜZLET

A térség legjobb feltételeivel adunk  
EMELT 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 fazonarany felvásárlás magas 

áron, beszámítás, csere!

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

 Gazdag alapfelszereltség
 Akár 3 rétegű üvegezés
 Rövid megtérülési idő 
 Hőmegtakarítás

Ablakok és ajtók
Csökkentse fűtésszámláját 

akár 30–40%-kal!
5, 6 kamrás KBE, ALUPLAST 
Német profil rendszerek,

25–33%-os*  
kedvezménnyel,  
2-3 hetes gyártási  

határidővel!  
(profil típustól függ)
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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

Egy-egy lengyel és spanyol 
rivális legyőzésével jutott a 
harmadik számú kontinens-
kupa nyolcaddöntőjébe a váci 
együttes. A világelitet képvi-
selő norvég kézilabdázás má-
sodik számú együttese fel-
adta pályaválasztói jogát, 
így március közepén mind-
kétszer a váci sportcsarnok-
ban gyürkőztek egymásnak 
az amazonok. Bizony az első 
hatvan perc a félelmeinket 
igazolta, ugyanis remek váci 
kezdés után az első játékrész-
ben a villámlábú északiak 
szinte átgázoltak védelmün-
kön, és úgy tűnt: már ekkor 
tisztázták a továbbjutó kilét-
ét. Szerencsére a folytatásban 
nagyon jól helytálltak a Né-
meth András által mélyvízbe 
dobott fiatalok, így „csak” öt-
gólos hátránnyal zárta a Vác 
a sorsolás szerinti idegenbeli 
első felvonást…

… hogy aztán 24 óra lefor-
gása alatt egy csodálatos új-
jászületéssel, remek taktika 
tökéletes végrehajtásával egy 
kisebb (inkább nagyobbacs-
ka!) csodát hajtsanak végre 
a mieink! Ezúttal is a váciak 
kezdtek szenzációsan: röp-
ke 11 perc alatt ledolgozták 
hátrányukat. A közönség-
től hajtva ezt követően szinte 
eksztázisban kézilabdáztak a 
magyarok, nem csoda, ha az 
ilyenhez egyáltalán nem szo-
kott norvég hölgyek szinte fel 
sem tudtak ocsúdni a meg-
lepetéstől, máris kipottyan-
tak a kupából. (Eredmények: 
Byasen – Vác 34-29; Vác – 
Byasen 31-24) A váciak az 

elődöntőbe jutásért március 
13-án a dániai Holstebroban 
lépnek pályára, majd a visz-
szavágóra március 20-án a 
váci sportcsarnokban 14.45-
től kerül sor a dán bajnokság 
6. helyezettje ellen.

Kronológiailag a váci fiúk 
csodatevése következett. Zsi-
ga Gyula tanítványai az élvo-
nalbeli Dunaferrt fogadták 

a Magyar Kupa négyes dön-
tőjébe jutásért. A patinás, 
ám anyagi gondjai miatt fi-
atal játékosokat felsorakoz-
tató vendégek a hatvan perc 
döntő hányadában biztos to-
vábbjutásra álltak, a lelkes, 
de talán éppen a túlzott aka-
rás miatt sokat hibázó váci-
akkal szemben. A záró percet 
háromgólos előnnyel kezdték 
az újvárosiak, ami csak na-
gyon halovány reményt ígért 
egy – a kiírás szerint az ala-
csonyabb osztályban szerep-
lő Vác továbbkerülését jelen-
tő – döntetlen kiharcolására. 
Ám a kézilabdás csoda ismét 
hazai gólokban tette tisztele-

tét a váci sportcsarnokban! 
Nikolicza Renátó gyors két 
gólja után egy villámgyors 
labdaszerzést kihasznál-
va ugyanő a lefújás pillana-
tában a harmadikat is meg-
szerezte, megnyitva a város 
férfi kézilabdatörténetének 
újabb  aranylapját: a mieink 
ott lesznek a hazai kupasoro-
zat legjobb négyesének ápri-

lis közepén esedékes megmé-
rettetésén! (Eredmény: Váci 
KSE-Taxi2000 – Dunaferr 
28-28)

Aztán ismét a csodálatos 
váci kézilabdás tündérek kö-
vetkeztek. A Fradi próbál-
ta megakadályozni, hogy az 
MK négyes döntő április ele-
jén licitálás útján kijelölendő 
helyszínen a váciak legyenek 
érdekeltek. Az egy meccsen 
eldőlő viadalon gólzáporos 
küzdelmet láthatott a lelátó-
kat ismét megtöltő szurko-
lóhad. Többnyire a mieink 
álltak továbbjutásra, majd a 
második félidő elején bekö-
vetkező – szerencsére rövid – 

hullámvölgyön túllépve 35-
31-re legyőzték a Fradit. Így 
április 2-án a debreceniek el-
len küzdhetnek meg a döntő-
be jutásért.

Végül lássuk, miként is vé-
lekedik a két remek váci kézi-
labdaklub két mesteredzője a 
bravúrokról!

Németh András: „Döntő-
en a bajnokságra koncentrá-
lunk, így külön öröm, hogy 
a kupaporondokon is fut a 
szekér. Ez segít abban, hogy 
mindenki megfelelő bizo-
nyítási lehetőséget kapjon és 
szerencsére ezzel jórészt él-
nek is a lányok. Egy évvel ko-
rábban a nemzetközi kupák-
ban nem voltunk érdekeltek, 
míg itthon korábban elbú-
csúztunk. Ezért mindenkép-
pen nagy pluszt adnak ezek a 
kupagyőzelmek.”

Zsiga Gyula: „Sikerünk 
kulcsa a töretlen akarat és bi-
zakodás. Egy pillanatra sem 
adjuk fel és ez meghozza a 
gyümölcsét. Nagy köszönet 
illeti a váci szurkolókat, akik 
egyre inkább megérzik, hogy 
a női együttes mellett a mi 
csapatunk is megérdemli a 
szeretetet.”

Bevezetőben azt írtuk: 
jó manapság a váci kézi-
labdasport közelében len-
ni. És, hogy a sikereket Vác, 
a Nemzet Sportvárosa is el-
ismeri, mi sem jelzi jobban, 
mint, hogy az önkormányza-
ti sportbizottságban mind-
három külsős helyet a sport-
ághoz kötődő személy nyer-
te el.

Kereszturi Gyula

Kézilabdás kupabravúrok váci módra

Örömszendvics: két női bravúr 
között egy férfi siker

Jó manapság váci kézilabdásnak és szurkolónak lenni! A SyMA Váci NKSE hölgykoszorújának EHF Kupa bravúrja után 
helyi sporttörténelmet írva jutottak a hazai kupasorozat négyes fináléjába a Váci KSE-Taxi2000 labdabűvölői, hogy aztán 
ismét a csajok kápráztassák el hasonló sikerrel a sportbarátokat.

Fehér Viktor képe az egyik csodálatos pillanatot, 
a Byasen legyőzése utáni örömet mutatja be

Az ember úgy lett meg-
teremtve, hogy csak ak-
kor érzi jól magát és hosz-
szú távon akkor egészsé-
ges, ha csinál valami fonto-
sat. Ezt mindenki képes el-
érni, mert aki megszületik 
és jelen pillanatban is él, az 
életrevaló. Ezt az életreva-
lóságot két dologgal tudjuk 
fölemelni és megtartani. 

A tehetséggel, mert min-
denki tehetséges valamiben! És a szorgalommal, melyet aka-
raterővel tudunk fejleszteni. Együtt a kettőben annyi szépség 
és energia van, mint a tavaszi rügyfakadásban. Amikor vala-
ki tehetséges, de nem szorgalmas, az olyan, mint amikor egy 
szépen felépített és berendezett házat évekig elhanyagolunk,  
nem takarítunk ki. A tehetségét megtaláló és szorgalmas em-
ber egészséges, mert egyszerűen nincs ideje megbetegedni! 
Eszembe jut Jézus bölcsessége: "Aki keres, az talál, aki kér, az 
kap, és aki zörget, azt beengedik.”

Tehetség
és szorgalom!

Az alapoktól a csúcsig
A dunakeszi és a Pest me-

gyei teniszélet egyik legna-
gyobb sikereként könyvelhe-
ti el, hogy a 100 éves Magyar 

Tenisz Szövetség újjáválasz-
tott elnökségének illusztris 
tagjainak sorába választották 
Bogyó Lászlót (képünkön). Az 
ízig-vérig sportember 20 éve 
irányítja a családi vállalko-
zásban működő Dunakeszi 
Tenisz Klub tevékenységét, ő 
a Pest megyei Tenisz Szövet-
ség és a Pest megyei Sportszö-

vetségek Szövetségének elnö-
ke. Az elismert tenisz-edző-
re, a sikeres sportvezetőre a 
választáson 157 küldött közül 
137 sportember voksolt a tit-
kos szavazás során. 

Pest megye elismertsé-
gét jól jelzi, a Magyar Te-
nisz Szövetség elnökének Dr. 
Szűcs Lajost, a Pest megyei 
Közgyűlés elnökét választot-
ták a küldöttek. 

A megújult grémiumban Dr. 
Szűcs Lajos – többek között – 
elnöki tanácsadóként számít 
Bogyó László tevékenységére, 
aki szerint sok munkával, ta-
nulással újra feljuthat a csúcs-
ra a magyar tenisz, elérhetik, 
hogy a fiatalok mellett a fel-
nőtt játékosok is felzárkózza-
nak a világ elitjéhez. 


