
Július 1-től lépett életbe az Országgyűlés által 2010. 
december 20-án elfogadott, az egyes közlekedési tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXII. törvény, 

amely többek között módosította a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvényt is. A változások eddig nem tapasztalt 

szigorításokat hoztak a közlekedési szabályokban: például 
sokkal szigorúbban büntetik az ittas vezetést. 

     

ingyenes közéleti újság

Dunakanyar Régió
Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, göd, Sződliget, Vác, Verőce, kismaros, nagymaros,  Zebegény, Szob területén

SZAKMUNKÁSVIZSGA!
Az építőiparban jártas, 
gyakorlott  
szakembereknek most  
SZAKMUNKÁS- 
VIZSGÁrA VAló 
felKéSZítéSt, 
SZAKMUNKÁS- 
bIZoNyítVÁNyt 
KíNÁlUNK! 

A felkészítés Dunakeszin, három hónap alatt, 
augusztus 6-tól szombati napokon történik  

az alábbi szakmákban:
szárazépítő, festő, mázoló és 

tapétázó, hidegburkoló
Teljes tandíj, vizsgadíj költsége összesen: 

85.000 Ft részletfizetéssel!
Jelentkezés: bárdos lajos Iskola Dunakeszi, Iskola sétány 18. 

2011. július 9-én, 23-án és 30-án: 9-10 óra között. 
tel.: +36-20-523-7221, +36-20-454-4888 

Információ: www.battellokepzes.hu

Elismerések
a Semmelweis Napon

A z intézmény januárban ki-
nevezett főigazgatója, dr. 
Kázmér Tibor köszöntöt-
te a megjelenteket, majd dr. 

Bényi Béla adjunktus ünnepi beszé-
dében felidézte Semmelweis Ignác 
életpályáját, fontos szerepét a magyar 
és az egyetemleges egészségügyben.

Ezt követően Fördős Attila pol-
gármester köszönte meg a városve-
zetés és a váci polgárok nevében azt 
az áldozatos, sok lemondással járó, 

kiváló szakmai munkát, amely-
lyel a nehéz gazdasági és munkakö-
rülmények közepette is igyekeznek 
legjobb tudásuk szerint mindent 
megtenni a beteg emberek érdeké-
ben. A továbbiakban a városvezető 
reményét fejezte ki, hogy a közeljö-
vőben elinduló rekonstrukció ered-
ményeként javulhatnak a gyógyító 
munka feltételei.

(Folytatás a 2. oldalon)

A Jávorszky Ödön Városi Kórházban június 30-án rendezték meg a 
magyar egészségügyben dolgozók tiszteletére évente megtartott 
városi ünnepet, amelyet az anyák megmentőjéről, Semmelweis Ig-
nácról neveztek el.

Közlekedésrendészeti szem-
pontból a legjelentősebb 
változás, hogy a 2011. júli-
us 1-jétől hatályos módosí-

tás szerint a gyorshajtás, biztonsági 
öv használatának elmulasztása, tilos 
jelzésen történő áthaladás, ittas jár-
művezetés esetén a közúti forgalom-
ban történő ellenőrzés alkalmával a 
járművet a bírság, illetőleg a pénz-
követelés biztosítás megfizetéséig 

az intézkedő rendőrök akár vissza is 
tarthatják. Ugyanezt szintén megte-
hetik, ha kiderül, hogy az ellenőrzött 
autó sofőrjének vagy a jármű üzem-
bentartójának közigazgatási bírság 
tartozása van. Ettől a módosítástól 
azt várja a hatóság, hogy a megbün-
tetett külföldi állampolgároktól, il-
letve a külföldi rendszámú autóval 
közlekedőktől is be tudják hajtani a 
kirótt bírságokat.

Az ittas vezetés és a megengedett 
legnagyobb sebesség túllépése átke-
rül a közigazgatási bírsággal sújtan-
dó szabályszegések közé. Ugyanak-
kor július elsejétől nem lehet a jár-
mű üzembentartója ellen eljárást 
kezdeményezni, amennyiben bizo-
nyítható már a helyszínen, ki követ-
te el a szabálysértést. 

(Folytatás az 5. oldalon)

A bírság befizetéséig akár el is vehetik az autót

Jelentősen szigorodtak 
a közlekedési szabályok

XIII. évfolyam 13. szám                   2011. július 7.80.000
olvasónk

van!
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Semmelweis-nap Dunakeszin
(Folytatás az 1. oldalról)

A polgármester ismertet-
te az önkormányzat képvi-
selő-testületének döntését, 
amely szerint idén a Vác Vá-
ros Egészségügyéért Díjat dr. 
Szőnyi Mihály, Vác legendás 
orvosa kapta – mint arról a 
www.vac.hu beszámolt. 

A jelenleg is háziorvosként 
praktizáló szakember nagy 
taps és ünneplés közepette 
vette át és köszönte meg az 
elismerést. 

Az Inczédy-család által ala-
pított Ruzsicska Béla-díjat – 
a családnak köszönhetően – 
idén már ketten is átvehették: 

dr. Lőrincz Magdolna és a dr. 
Simsay Laura-dr. Váradi Gá-
bor szerzőpáros nyerte el pá-
lyázatával a jutalmat, melyet 
Inczédy Balázs adott át. A to-
vábbi elismerések sorában az 
igazgatói dicséretben részesü-
lőknek dr. Kázmér Tibor fő-
igazgató, az Ápolónők Nem-
zetközi Napja alkalmából ki-
tüntetettek részére Kárpáti 
Zoltán megbízott ápolási igaz-
gató, végül az előléptetett dol-
gozók, illetve a szakmai tevé-
kenységének kerek évfordu-
lóját ünneplő munkatársak 
számára a kórház menedzs-
mentje adta át a megérdemelt 
jutalmakat.

Elismerések
a Semmelweis Napon

Az önkormányzat elismerését fejezte ki az egészségügyben dolgozók
áldozatos munkájáért

S emmelweis Ignác – 
akit a szakmában a 
lelkiismeretesség, a 
kötelességtudat és az 

önzetlenség mintaképének 
tekintenek – július 1-jén szü-
letett. A személye iránti nagy 
tiszteletnek köszönhetően 
születésnapjának évforduló-
ján tartják a magyar egész-
ségügy legnagyobb ünnepét, 
amely során a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeumban 
és a róla elnevezett egyetemen 
is megemlékezést tartottak. 

A Dunakeszi Házasságkötő 
teremben megrendezett ese-
ményen Dióssi Csaba polgár-
mester, országgyűlési képvi-
selő megköszönte a városban 

egészségügyi szakterületen 
dolgozók elmúlt évi lelkiis-
meretes munkáját, valamint 
méltatta a szakma irán-
ti elhivatottságukat. Emel-
lett beszédében hangsúlyoz-
ta az egészségügyi szolgál-
tatás fontosságát és kiemel-
te az önkormányzatnak azt 
a pályázati szándékát, amely 
megvalósításával lehetővé 
válna az ellátás javítása, il-
letve az említett szolgáltatás 
színvonalának és minőségé-
nek további fejlesztése is.

A rendezvény végén a részt-
vevőknek egy állófogadás ke-
retében kötetlen beszélgetés-
re volt lehetőségük.

Legindi Tímea

A magyar 
egészségügy 

napja, vagyis a 
Semmelweis-

nap minden évben 
július 1-jén kerül 
megrendezésre. 

A korábbi évekhez 
hasonlóan idén 
is köszöntötte 

Dunakeszi Város 
Polgármesteri 

Hivatala 
az egészségügyi 

dolgozókat e jeles 
nap alkalmából. 

Dunakanyar Régió

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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INGYENES OKTATÁS
és

GARANTÁLT ÁLLÁS!

Ingyenes képzést indítunk 

HÚSELŐKÉSZÍTŐI  
munkaterületre!

ELVÁRÁSOK:
minimum általános iskol•	 ai végzettség

egészségügyi alkalmasság•	
rendezett, ápolt külső•	

jó kézügyesség•	
gyors, pontos munkavég•	 zés

AMIT NYÚJTUNK:
hosszú távú mu•	 nkalehetőség

stabil vállalati háttér•	
versenyképes jövedelem•	

béren kívüli juttatás•	 ok

Jelentkezni a

+36-30/437–8130  

telefonszámon lehet  
Lakatos Tibornál,  

hétköznap 15-19 óra között.

A z áprilisi sajtótájé-
koztatón ismertetett 
ütemben halad a Fő-
utca – Főtér Prog-

ram II./1. ütemének közbe-
szerzési eljárása. A jogsza-
bályokban előírt szabályos-
sági tanúsítvány birtokában, 
június 24-én megtörtént az 
eredményhirdetés. 

A szerződéskötési mora-
tórium letelte után aláírás-
ra kerül a szerződés, és az-
zal kezdetét veszi a kivitele-
zési munka a felújításában 
érintett közterületeken (Szé-
chenyi utca, Görgey utca, 
Testvérvárosi köz, Diák köz, 
Eszterházy utca, Katona La-
jos utca és a Liszt Ferenc sé-
tány). Mint arról Buchwald 

Imre projektmenedzser tá-
jékoztatott, az összköltség 
925.207.392 forint. Ebből a tá-
mogatás összege 679.782.420, 
míg a projektgazda Vác Város 
Önkormányzata által bizto-
sított önrész 245.424.972 fo-
rint, amit a májusi képviselő-
testületi ülésen 130 millió fo-
rinttal egészítettek ki. A vár-
hatóan 2012. január 31-ig be-
fejeződő projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Eu-
rópai Regionális Fejleszté-
si Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. A szerződés alá-
írása után a kivitelezési mun-
kák részletes ütemezéséről, a 
projektmenedzsment folya-
matosan tájékoztatni fogja a 
nyilvánosságot.

N emrégiben alaposan 
megváltozott Göd vá-
rosának hivatalos hon-
lapja – www.god.hu –, 

amely most már a modern kor kö-
vetelményeinek megfelelően vár-
ja a klikkelőket. Az egyik nagy 
újdonság a portálon, hogy im-
már nem hivatalos népszavazást 
is tartanak olyan, a város életét 
befolyásoló ügyekben, amire ko-
rábban nem volt példa. Ilyen pél-
dául a Nemeskéri-Kiss Miklós út 
és a 21107 sz. út kereszteződésé-
nél építendő körforgalom sorsa, 
vagy a Nemeskéri út Koszorú téri 
szakaszán korábban megállapí-
tott sebességkorlátozás esetleges 
megváltoztatása.

Markó József, Göd polgármes-
tere örül annak, hogy a gödiek 
egyre nagyobb számban látogat-
ják a megújult városi honlapot, 
és bizony egyre többen gyakorol-
ják is állampolgári jogukat a fent 
említett szavazás ügyében. „Min-
den városunkkal kapcsolatos in-
formációt megjelentetünk a por-
tálon, és a nemrég befejezett mo-
dernizációval is szeretnénk mi-
nél nagyobb olvasottságot elérni. 
Még engem is meglepett, milyen 
sokan érzik fontosnak, hogy sza-
vazatukkal részt vállaljanak egy-
egy városunkat érintő kérdésben. 
Gyakoroljuk a demokráciát egy 
modern honlapon” – fogalmazott 
Markó József.

Amint azt a városvezetőtől 
megtudtuk, a körforgalom meg-
terveztetéséhez  elnyerték pályá-
zaton a 3,6 milliós támogatást, 
melyet 2,4 millióval kellett kiegé-
szíteniük.

„Igaz, a terveztetésre nyertünk, 
de ígéretet kaptunk arra, hogy a 

kivitelezésre kiírt pályázaton is 
támogatást kapnak azok a pályá-
zók, akik a terveztetésre már el-
nyerték a támogatást. A beruhá-
zás összege 80 millió, az önkölt-
ségként szükséges  25 millió fo-

rintra  pedig megvan a fedezet  
város költségvetésében. Nagyon 
érdekes megfigyelni, hogy az em-
berek többsége támogatja a beru-
házást, hiszen a voksolók 57 szá-
zaléka az igenre szavazott” – árul-
ta el a polgármester, aki hozzátet-
te, az is közrejátszik az emberek 
döntésében, hogy az adott közle-
kedési csomópontban korábban 
több súlyos baleset történt.

A másik esetben viszont ép-
pen az önkormányzat által meg-
hozott, 50-ről 30 km/h-ra törté-
nő sebességkorlátozás ellenzői 
vannak nagy többségben. „An-
nak idején éppen a lakosság ké-
résére korlátoztuk a sebességet az 
említett szakaszon, ám azóta szá-
mos ellenérv fogalmazódott meg 
ez ellen. Nekünk fontos az embe-
rek véleménye, így ebben a kér-
désben is népszavazást írtunk ki 
a honlapon, és kiderült, a vok-

Célegyenesben a váci 
Főutca-Főtér  

közbeszerzési eljárása

A gödiek a város honlapján szavazhatnak 
fontos városi kérdésekben

Markó József:  
„Gyakoroljuk a demokráciát  

egy modern honlapon” 
Noha a demokrácia őshazájában, az ókori Athénban a szavazati joggal bírók még nem 
az interneten, hanem cserépdarabokon szavaztak a város dolgairól, Göd újabban csak 
a technika modern vívmányával tér el a görög szokásoktól. A nemrég megújult honlap-
jukon ugyanis több olyan kérdésben megszavaztatják a település lakóit, amelyek akár 
döntő jelentőséggel is bírhatnak a helyi lakosság életében.

solók 61 százaléka visszaállítaná 
az eredetileg meghatározott 50 
km/h csúcssebességet” – ismer-
tette Markó József.

És hogy mikor záródik a szava-
zás? Nem írtak ki határidőt, per-
sze nem az időhúzás a cél, így be-
látható időn belül végeredményt 
hirdetnek. „Noha többen óvtak 
minket ettől a szavazástól, mond-
ván, akár meg is hamisíthatják a 
végeredményt azok, akik feltö-
rik a honlapunkat, vagy többször 
szavazak, elferdítve a valós támo-
gatottságot, ám úgy érzem, senki-
nek az érdekeit nem szolgálná ez. 
Egy gépről  amúgy csak egyszer 
lehet voksolni, így azok a gödi 
családok előnyben vannak véle-
ményükkel, akiknél több számí-
tógép is található” – tette hozzá 
Göd első embere.

Rövidesen tehát megszülethet 
a népítélet a körforgalom és a se-
bességkorlátozás ügyében. 

- molnár -

www.dunakanyarregio.hu

tÁjéKoZott SZeretNe leNNI?
- OlvassOn, 
   - hirdessen, 
      - klikkeljen ránk!

Dunakanyar Régió
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A világgazdaságban tapasztalha-
tó – több éve tartó – recesszió ér-
zékenyen érinti a magyar gazdasá-
got is. A vállalkozások mozgásteré-

nek beszűkülése, a beruházások leállítása, a 
piaci kereslet drasztikus csökkenése érzéke-
nyen érinti a helyi önkormányzatokat is, me-
lyek többsége jelentős iparűzési adó bevétel-
től esik el ezekben az években. Ez a kedve-
zőtlen tendencia érzékelhető a Dunakanyar 
szellemi, gazdasági, oktatási és kulturális fő-
városában, Vácott is. A GE, az IBM és a Hen-
kel kényszerű távozásával éves szinten 1,6-1,7 
milliárd forint iparűzési adóbevétellel csap-
pant meg a város kasszája. Emellett jól jelzi a 
válság hatásait az is, hogy a gazdasági társasá-
gok a korábban elért eredményük alapján elő-
revetített és befizetett adóelőlegéből az adóév 
zárásakor bevallott árbevétel jelentős csökke-
nése miatt a váci önkormányzat tavaly ősszel 
500 millió forint adó visszafizetésére kény-
szerült. A pénzügyi bevételek radikális csök-
kenése a korábbiaknál is ésszerűbb gazdálko-
dásra kényszeríti a várost. Az oktatási, egész-
ségügyi, kulturális intézmények biztonságos 
működtetése, a sportegyesületek és civil kö-
zösségek fenntartása és támogatásának meg-
őrzése érdekében új alapokra helyezte a város 
működését az önkormányzat. Drasztikusan 
csökkennek a bevételek, melynek következ-
tében az önkormányzat ma már jóval kisebb 
mértékben tudja magára vállalni a lakossági 
közteherviselés egy-egy szeletét – nyilatkozta 
lapunknak Fördős Attila polgármester.

HATSzoRoSáRA NőTT  
A SzEMéTSzállíTáS  

kölTSéGE
– A gazdasági válság kirobbanását megelő-

ző években, a városban eredményesen pros-
peráló vállalkozásoknak köszönhetően Vác 
hosszú időn keresztül egy dinamikusan fejlő-
dő pályán mozgott. Számos adottsággal ren-
delkezett, melyek előnyeit élvezhette a la-
kosság. A kiszámíthatóan tervezhető bevé-
telek révén sok egyéb szolgáltatás mellett pl. 
az önkormányzat magára vállalta a lakossá-
gi hulladékszállítás teljes költségeit – mondja 
tényként Fördős Attila. – A gazdasági válság 
azonban arra kényszeríti az önkormányzatot, 
hogy a jóval szerényebb bevételeinek felosz-
tását új alapokra helyezze. Ez érinti a lakos-
sági szemétszállítást is. A képviselő-testület 
döntése alapján augusztus 1-től a szemétszál-
lítás mintegy évi 400 millió forintos költsé-
geinek várhatóan csak az 50 százalékát tudja 
továbbra is finanszírozni a város. A lakossá-
got terhelő díjakat – a környező települések-
hez hasonló – várhatóan havi 2000 – 2.500 
forintban vagyunk kénytelenek háztartáson-
ként meghatározni. Döntésünknél a legmesz-
szebbmenőkig figyelembe vesszük a lakosság 
teherbíró képességét. Természetesen tudjuk, 
hogy a mai világban minden forint számít, 
hiszen nagy teher nehezedik a családokra. 
Különösen a kisnyugdíjasok, az idős embe-
rek, a munkanélküliség rémével fenyegetett 
családok vannak nagyon nehéz helyzetben. 
De mindenkinek be kell látnia, hogy a gazda-
sági válság az önkormányzat pénzügyi hely-
zetére is jelentős hatást gyakorol – ismerte-
ti a kialakult helyzetet Fördős Attila polgár-
mester, aki a költségek radikális emelkedésé-
vel indokolja a képviselő-testület elkerülhe-
tetlen döntését.  

Néhány éve még saját lerakója volt Vácnak. 
A csörögi lerakóban a kommunális hulladék 

tonnáját 3000 forintért helyezhette el a város. 
Ráadásul a telep máshonnan is fogadta a be-
szállított szemetet, a bevételből sikerült csök-
kenteni Vác költségeit. Csakhogy 2 éve meg-
telt és ezért bezárt a várostól 5 km-re lévő csö-
rögi telepünk. Ebben az időszakban még nem 
tudta fogadni a 106 önkormányzat – köztük 
Vác – társulásával, mintegy 7 milliárd forin-
tos uniós támogatással megvalósuló Észak – 
Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hul-
ladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Ön-
kormányzati Társulás Kerepes Ökörtelek-völ-
gyi komplex hulladékgazdálkodási rendsze-
re a hulladékot. Ezért az átmeneti időszakban 
Dunakeszire hordtuk a Vácon keletkezett 
hulladékot, ahol a lerakói díj már 7.000 fo-
rint volt tonnánként, ami bizony több mint a 
duplája volt csörögi díjnak. A Zöld Híd Régió 
Kft. által működtetett Ökörtelek-völgyi mo-
dern lerakó csak tavaly november óta fogad-
ja a településeken keletkezett hulladékot, ahol 
viszont már bevezető árként is 10.000 forintot 
kellett fizetni tonnánként. Ezt a tetemes ösz-
szeget idén január 1-jétől pedig 17.000 forint-
ra emelték fel, ami a csörögi lerakó díjához 
képest közel hatszor több, a szállítási távolság 
– oda-visszaúttal – a 10 km-ről 70 km-re nőtt. 
Amíg a csörögi lerakó működött, addig a vá-
rosnak évente megközelítőleg 60-70 millió fo-
rintjába került a lakossági szemétszállítás. Ezt 
még ki tudta gazdálkodni az önkormányzat. 
Amikor Dunakeszire szállítottuk, akkor már 
100 millió forint fölé emelkedtek a költségek. 
Az Ökörtelep-völgyi elhelyezés éves költsége 
pedig 400 millió forint, amit a jelenlegi sú-
lyos gazdasági helyzetben már nem tud teljes 
mértékben a lakosságtól átvállalni az önkor-
mányzat – ismerteti a képviselő-testület dön-
tésének szakmai okait a polgármester. 

közEl 1,7 MilliáRDDAl  
CSökkENT Az ipARűzéSi  

ADÓbEvéTEl
Fördős Attila a súlyos pénzügyi helyzet be-

mutatásaként elmondta, hogy míg a korábbi 
években az őszi befizetések időszakában álta-
lában 500-600 millió forint volt a város folyó-
számláján, addig tavaly októberben, amikor 
átvette az önkormányzat irányítását, alig volt 
20 millió forint a város kasszájában. 

– Év végén, a december 20-án esedékes adó-
feltöltés idején a korábbi 200-250 millióval 
szemben tavaly csak 100 milliót tudtak befi-
zetni a vállalkozók. Ez az összeg arra sem volt 
elég, hogy a város intézményeiben kifizessék 
a béreket. Átmeneti hitelt kellett felvennünk, 
hogy kötelezettségeinket ki tudjuk egyenlíte-
ni, aminek azonban 50-60 millió forint lesz a 
költsége. Korábban minden évben az önkor-
mányzat kapott a folyószámlánkon lévő 500-
600 millió forint után legalább 70 millió fo-
rint kamatot. Most pedig mi fizetünk 50-60 
millió forint kamatot a város működetését 
biztosító hitelekért. Óriási a különbség! Ez is 
hozzátartozik a tényekhez – mondja a számok 
fölé hajolva. 

Majd hosszasan sorolja azokat a sürgető fel-
adatokat, melyek megoldása a város új veze-
tőire vártak. Láthatóan igyekszik higgadtan, 
tényszerűen fogalmazni, mint mondja, nem 
akar visszafelé mutogatni, de azt sem tudja 
elfogadni, hogy vannak, akik a hozzá nem ér-
tés bélyegét akarják rájuk sütni.

– Meggyőződésem, hogy minden józan 
gondolkodású ember világosan látja -, és saj-
nos a saját bőrén is érzi – a gazdasági világ-
válság romboló hatásait. A recesszió hazán-

kat, így a mi városunkat, az itt működő vál-
lalkozásokat sem kímélte. Aki nem látja ezt 
a gazdasági, pénzügyi válságot, aki mindent 
csak a város új vezetőinek nyakába akar varr-
ni, az tévúton jár. Kérdezem én, ki az a politi-
kus, aki öncélúan terheket akar választói vál-
lára tenni. Nincs ilyen. Mi sem akarjuk. De 
őszintén, és nyíltan szembe kell nézni a való-
sággal. Ez a felelősségünk. Nem hallgathatjuk 
el, és nem is tesszük, hogy a váci embereket ne 
tájékoztassuk a város teherbíró képességéről. 
A nehéz helyzetben is össze kell fognunk, kö-
zösen kell vállalnunk a terheket, hogy a nagy-
többség által becsült és elismert értékeinket a 
nehéz időszakban is megőrizhessük. 

A váRoS éRTékEiNEk  
MEGőRzéSéRE koNCENTRál 

Az öNkoRMáNyzAT
Fördős Attila vezetőtársaival, a két alpol-

gármesterrel, Pető Tiborral és Mokánszky 
Zoltánnal és a gazdasági és városüzemelteté-
si bizottság elnökével, Csuka Istvánnal egysé-
gesen vallja, hogy a költségvetési egyensúly-
hoz a bevételi és a kiadási főösszegeknél nem 
lehet eltérés.

– Az önkormányzat által működtetett in-
tézményi struktúra – bölcsődék, óvodák, is-
kolák, szociális, egészségügyi, közművelődé-
si, és közgyűjteményi intézmények – műkö-
désének személyi és dologi kiadásaira meg-
van a fedezet. De az is tény, hogy az általános 
iskoláknak juttatott 46%-os állami normatí-
vát 54%-al a város egészít ki a csökkenő sa-
ját adóbevételéből. Az átmeneti bevétel ki-
esést – amikor a napi kiadások és a bevetélek 
időben és összegben nem egyeznek – ingat-
lanértékesítésből és likvid hitelből biztosít-

Gazdasági kényszer szorításában
Fördős Attila polgármester: vác értékeinek megőrzését segíti a közteherviselés   
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juk. Ezzel összefüggésben az a legfontosabb 
üzenetünk a lakosság felé, hogy abban a pil-
lanatban, ha az önkormányzat jobb gazdasági 
helyzetbe kerül, azonnal megszünteti a nap-
jainkban kényszerűségből megosztott terhe-
ket. Bízunk benne, hogy Vác polgárai is érté-
kelik azt az erőfeszítést, melyet a város intéz-
ményeinek megtartása érdekében kifejtünk. 
Felelősséggel vállaljuk a középfokú intézmé-
nyek fenntartásának terheit, mert bizton ál-
lítjuk, ha átadnánk őket a megyének, akkor 
hozzájárulnánk a bezárásukhoz. Mi pedig ezt 
nem akarjuk, és nem hagyjuk. Vállaljuk a ter-
heket, mert Vác egyik legnagyobb értékét is-
kolaváros jellege adja. Erőforrásaink átcso-
portosításakor ilyen szempontokat vettünk 
figyelembe. A nagytöbbség, távlati céljaink 
érdekében nehéz szívvel, de fel kellett vállal-
nunk átmeneti érdeksérelmekkel járó dön-
tésként pl. a közszférát érintő 60 millió fo-
rint értékű cafeteria elvonását is. Bízom ben-
ne, hogy év végén ki tudjuk fizetni ingatlan 
értékesítésből. Tudom, hogy nem lesz köny-
nyű, nem lehet garanciát vállalni rá, de most 
meg kellett hoznunk ezt a döntést a Naszály-

(Folytatás az 1. oldalról)

Továbbra is szabálysértés 
marad, ha valaki 15-20 km/
h-val lépi csak túl a megenge-
dett sebességhatárt, ugyan-
akkor a tilos jelzés ellenére 
a vasúti átjárón történő át-
haladás már a közigazgatá-
si bírsággal sújtandó szabály-
szegésnek minősül. Az ittas 
vezetés szankcionálása szi-
gorúbb lesz: fix bírságtéte-
lek kerülnek bevezetésre 150 
ezer, 200 ezer és 300 ezer fo-
rint összegben, illetve ki-
szabása során a hatóságnak 
nincs mérlegelési lehetősége. 
Közigazgatási bírsággal súj-
tandó szabályszegés esetén 
nem áll fenn a járművezetés-
től eltiltás, viszont 8 pontot 
kap a vétkező sofőr, akinek 
15 nap áll majd rendelkezé-
sére a bírság befizetésére.

A közlekedésbiztonság ja-
vítása érdekében szigorodtak 

az egyes jogsértésekhez ren-
delt előéleti pontszámok. A 
szabálysértéseknél  az eddigi 
1-5 helyett 1-8 pont, gondat-
lan bűncselekmény esetében 
az eddigi 6 helyett 9, szán-
dékos bűncselekményeknél 
9 helyett 11 pont kerül meg-

határozásra. Az új szabályo-
zás szerint akár 2 súlyos sza-
bályszegés elkövetése oda ve-
zethet, hogy a személy eléri a 
18 pontot, és ebben az eset-
ben a jogosítványt 6 hónapra 
bevonja a hatóság.

- molnár -

D unakeszin az ősszel 
megválasztott kép-
viselő-testület vala-
mennyi tagja aláírta 

azt az Együttműködési meg-
állapodást, melyben rögzítet-
ték a négy éves önkormány-
zati ciklusban megvalósítan-
dó terveket, szakmai elképze-
léseket. A település fejlődésére 
és zavartalan működtetésére 
kiható közösen megalkotott 
átfogó koncepcióban kiemelt 
helyett kapott a város belterü-
leti földútjainak aszfaltozása. 
Négy év alatt 64 utca kap szi-
lárdburkolatot, melyből idén 
13 készül el. 

– Régi adóssága a városve-
zetésnek – az előző ciklusban 
megtorpant – útépítési pro-
jekt folytatása, mely elé je-
lentős akadályt gördített az 

elmúlt években az országos 
megszorító csomag. Az új 
képviselő-testület arra vál-
lalkozott, hogy a lakosság-
gal összefogva négy év alatt 
65 utcát látunk el szilárd bur-
kolattal – tájékoztatott Dióssi 
Csaba. A polgármester el-
mondta, hogy az utcák üte-
mezésénél figyelembe vet-
ték a helyi közlekedésben be-
töltött funkcióját, a lakosság 
igényeit, van-e már rá terv, 
rendelkezik-e építési enge-
déllyel. – Az építés üteméről, 
az utcák aszfaltozásának ide-
jéről tájékoztattuk a lakossá-
got, mert fontosnak tartottuk 
a hitelesség visszaállítását – 
húzta alá Dióssi Csaba. 

A hivatal műszaki osztá-
lyának vezetője, Manhalder 
Zoltánné a szakmai rész-

letekről elmondta, hogy az 
idén aszfaltozásra kerülő 13 
utcában három ütemben va-
lósítják meg a beruházást. 
– Az első két ütem kivitele-
zését a Swietelsky Magyar-
ország Kft. végzi a Kisalagi, 
Vereckei, Hargita, Mihály, 
Andrássy, Barázda, Petőfi, 
a Szántó utcában és a Lász-
ló közben. Már megkezdőd-
tek a kivitelezés munkálatai, 
műszaki átadás július végé-
re várható – mondta az osz-
tályvezető asszony, aki be-
számolt arról is, hogy a III. 
ütemben a Hóvirág, Júlia, 
Tünde és a Kikelet utca kerül 
sorra. A kivitelezést az Út– 
FINISH Kft. a közeli hetek-
ben kezdi el, mellyel várható-
an szeptemberben végez. 

(Vetési)

A bírság befizetéséig akár el is vehetik az autót

Négy év alatt 64 utca kap szilárd burkolatot

Jelentősen szigorodtak 
a közlekedési szabályok

idén 13 utcát 
aszfaltoznak le Dunakeszin

Dunakanyar Régió
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Csörögi telep

17000 Ft/tonna

7000 Ft/tonna

3000 Ft/tonna

Dunakeszi telep Ökörtelep-völgyi

Így változtak a kommunális hulladék  
elhelyezésének költségei

Galga TISZK érdekében. Megértem, hogy 
akiket ez érint, azok nehezen vagy nem fo-
gadják el a döntést, de mi igyekeztünk a ki-
sebbik rosszat választani. Kérdezhetnék, mi-
ért volt erre szükség? Talán köztudott, hogy 
Pest megye és a Gödöllői Tudomány Egyetem 
mellett Vácnak 33 százalék tulajdonrésze van 
a TISZK-ben, amely anyagi kötelezettséggel is 
jár. Évente közel 40 millió működési költsé-
get ró a városra, melyet tavaly sem, de az idén 
sem fizettük be. A működést biztosító – a me-
gye által garantált hitelből származó – pénz 
elfogyott. A finanszírozó bank ultimátumot 
intézett a tulajdonosokhoz, hogy csak akkor 
hajlandó tovább finanszírozni az intézményt, 
ha tulajdoni részarányukban kötelezettsé-
get vállalnak a befizetésre. Ha ezt nem tesz-
szük, akkor az 1,2 milliárdos európai projekt-
ből megvalósított oktatási rendszer összeom-
lik. A nyertes pályázónak nemcsak a techni-
kai megvalósítást kellett vállalnia, hanem azt 
is, hogy 5 évig működteti az intézményrend-
szert. Az a negyven ezres Vác, ahol több ezer 
fiatal él, amely a régió oktatási centruma nem 
engedheti meg, hogy 3 év után „bedobja a tö-
rölközőt”. Arról pedig nem beszélve, hogy ez 
a helytelen döntés magával hozná, hogy közel 
400 millió forintot vissza kellene fizetnünk a 
pályázatban vállaltak teljesülésének elmara-
dása miatt. Akár még ebben az évben. Ezt ke-

rültük el a 84 millió forint befizetésével, me-
lyet csak a cafeteriara fordítható forrásból és 
a körzeti képviselői keret átcsoportosításá-
val tudtunk megoldani. Felelősséggel állítom, 
hogy nagy bajtól óvtuk meg a várost – jelen-
tette ki Fördős Attila. 

A város első embere orvoslásra váró akut 
problémaként beszélt a Jávorszky Ödön Kór-
ház adósságállományáról is. – A felhalmo-
zott 2.2 milliárd forint idei költségkihatása 
450 millió forint terhet ró a városra 2011-ben. 
Ezt az önkormányzat képtelen lenne költség-
vetéséből kigazdálkodni, ezért az egészség-
ügyi kormányzat segítségét kértük a problé-
ma megoldásához. A város költségeinek csök-
kentése érdekében hónapok óta intenzív tár-
gyalásokat folytatunk mélygarázs ügyében is. 
Elszántságunknak köszönhetően immár köz-
vetlenül a finanszírozó bank bécsi képviselő-
ivel tárgyalunk. Jelentős előrelépésnek tar-
tom, hogy a majdani megállapodást a pénz-
intézettel köthetjük meg. Ez már biztos, és 
az is, hogy jelentősen közelítettek álláspont-
jaink a vételárban, noha még 200-300 milli-
óval többet követel a bank az általam képvi-

selt összegtől. Én úgy vélem, hogy nagyon rö-
vid időn belül olyan mértékben közelít egy-
máshoz a két fél által képviselt vételár össze-
ge, hogy remélhetőleg hamarosan aláírjuk a 
megállapodást. Most is azt mondom, amit a 
választási kampányban is hangsúlyoztam, 
jogtiszta állapot esetén, a szerződés aláírását 
követő három hónapon belül – a térfelszín ki-
alakításával együtt – átadásra kerül a mély-
garázs. Én is érzékelem, és megértem a bel-
városban tapasztalható óriási feszültséget, 
de minden váci polgárnak be kell látnia azt, 
hogy a kifizetett közpénzekért a polgármes-
ter vállalja a felelősséget. Én pedig Vác érde-
kében csak olyan ésszerű és jogtiszta szerző-
dést írok alá, amely hosszú távon garantálja a 
város polgárainak érdekeit és előnyeit. Ezen 
cél megvalósítása érdekében mindent megte-
szünk az önkormányzatot képviselő ügyvé-
di irodával, Pető és Mokánszky alpolgármes-
ter úrral – zárta tájékoztatóját Fördős Attila 
polgármester, aki reményét fejezte ki, hogy 
a fenti tények ismeretében a lakosság tudo-
másul veszi a közteherviselés átmeneti terhe-
it, melyet – többek között – a városi holding 
koncentrált tevékenységének köszönhetően, 
a költségvetésben rejlő tartalékok feltárása, 
a gazdaság élénkülése révén a közeli években 
enyhíthetnek. 

(x)
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15 éves a váci  
CoUNTAkTUS CoUNTRy 

Együttes

„A siker megmu-
tatta azt, hogy a 
Dunakanyarban 
igenis szükség 

van a helyi rendezvényekre. 
Amennyiben a rendezvény 
jól szervezett, megszólítja a 
célközönséget, akkor tompít-
ható Budapest kulturális el-
szívó hatása.

Sződligeten tovább folyta-
tódik a rendezvénysorozat, 
hiszen a nyár folyamán min-
den pénteken 19 órától a fő-
téren, ingyenes térzenei kon-
certek hallhatóak, neves elő-
adók fellépésével. 

A szabadtéri színpadon a 
teveink szerint klasszikus ze-
nei koncert várható, illetve a 
populáris popzene kedvelői 

is csemegézhetnek több, is-
mert hazai előadó koncert-
jéből.

Különösen szeretném fel-
hívni a figyelmet arra, 
hogy az elképzelések sze-
rint augusztus 21-27. között, 

Sződligeten kerül megrende-
zésre a Krikett Európa Baj-
nokság, amelyen 8 ország 
csapata méri össze tudását" – 
hangzottak Juhász Béla pol-
gármester közönség invitá-
ló szavai.

Sződligeti Nyár – Sikerre ítélve
Örömmel tájékoztatom az olvasókat arról, hogy a Sződligeti Nyár rendezvénysorozat 
első állomása, az újranyitott szabadtéri színpadon megtartott koncertsorozat, telthá-
zas rendezvény volt – nyilatkozta szerkesztőségünknek Juhász Béla, Sződliget pol-
gármestere.

A Németh László Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény művészeti tagozata kiemelt te-
hetséggondozó feladatokat látott el a 

TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0028 számú, „Sok 
a tehetséges fiatal Gödön, csak fel kell őket 
karolni” című pályázat keretében. 

A kiemelt projekt időtartama: 2010. márci-
us 1-től 2011. június 30-ig terjedt. 

Az elmúlt másfél év számos rendezvényé-
nek, programjának fókuszában a tehetség-
gondozás állt.

Konzorciumi pályázatunk során a Gödi 
Kincsem Óvodával évek óta meglévő kiváló 
együttműködésünket, kapcsolatunkat tovább 
erősítettük – fókuszálva a legkisebb tehetsé-
gekre, és követve az ő útjukat a magasabb fej-
lődési szintek felé.

A konzorciumi pályázaton a két intézmény 
együttesen 6.878.700 Ft támogatást nyert 
el. Ebből a Németh László Iskola művésze-
ti tagozata 4.731.700 Ft-ot, a Kincsem Óvo-
da 2.147.000 Ft-ot költhetett el fejlesztő prog-
ramjaira, képzéseire, eszközeire.

A művészetoktatás az elmúlt másfél év alatt 
a kiemelt fejlesztő műhelyek, csoportok mű-
ködtetése mellett az alábbi tehetséggondo-
zó rendezvényeket, programokat valósította 
meg:

Ifjúsági hangversenyeket rendeztünk – töb-•	
bek közt eljutott Gödre a Balázsovits János 
Sportcsarnokba a teljes Váci Szimfónikus 
Zenekar 2010. október 4-én a Zenei Világ-
nap tiszteletére rendezett hangversenyre, 
melyet közel 1.000 gyermek hallhatott
„Az én varázsfám” címmel városi rajzpá-•	
lyázatot hirdettünk és kiállítást szervez-
tünk

„Szélfútta levél a világ…” című országos •	
képzőművészeti pályázatot rendeztünk, az 
alkotásokat díjaztuk és kiállításon mutat-
tuk be
Megrendeztük az I. Pest Megyei Dallam-•	
ütőhangszeres Szólóverseny – és Találko-
zót
Néptánc karácsonyt rendeztünk, melyen •	
közel 80 néptánc szakos tanulónk lépett 
fel
Második alkalommal rendeztük meg a Pest •	
Megyei Rézfúvós Versenyt 34 pest megyei 
település részvételével
Továbbképzéseken vettünk részt, fejlesztő •	
eszközöket vásároltunk a képző- és ipar-
művészeti, ill. a zeneművészeti tagozat ré-
szére

Június végéhez érve a projekt véget ér ugyan, 
de számunkra folytatódik a tehetséggondo-
zás. Úgy gondolom az elmúlt időszak sikerei, 
versenyeredményei mind-mind azt igazolják, 
bizonyítják, hogy számunkra ez fontos. Fon-
tosak a versenyek, a megmérettetések, de leg-
alább ugyanilyen fontos – ha még nem fon-
tosabb sokkal – a hétköznapi műhelymunka, 
az alkotó tevékenység, a tanulási folyamat – 
amikor egy botladozó lépésből hónapok alatt 
kialakul egy gyönyörű koreográfia, vagy he-
tek, hónapok rendszeres gyakorlása után szé-
pen megszólal egy zenemű a hangversenyen. 
Tehetséggondozó munkánk tehát nem ér vé-
get a projekt lejártával. Versenyek, pályáza-
tok, fesztiválok rendszeres résztvevői leszünk 
a jövőben is – keresve növendékeinknek a te-
hetség kibontakoztatásának lehetőségeit.

Kovács Gabriella ig.h.
projektmenedzser

A tehetséggondozás éve zajlott a  
Németh lászló általános iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási intézmény falai közt
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Dunakanyar Régió

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

regeneráló KészüléKet!

Érdeklődjön az Incomp 
szaküzletÉben!

– Egy meghitt kávézó szeg-
letében, gőzölgő fekete mellett 
beszélgetek Kovács Ferenccel, 
a zenekar alapítójával, veze-
tőjével. Kezdjük talán a végén, 
mégpedig egy jeles évforduló-
val. Június 18-án, egy nagy-
szabású koncerttel ünnepel-
tétek az együttes 15. születés-
napját a váci főtéren. Hogy si-
került a koncert, milyen volt a 
közönség fogadtatása? Milyen 
visszhang kísérte az ünne-
pi koncertet?  

– Felemelő ér-
zés volt színpad-
ra lépni. Csodá-
latos volt érezni a 
közönség szerete-
tét, hűségét. A há-
romszáz fős rajon-
gó tábor velünk 
együtt énekelt, 
táncolt másfél 
órán keresztül. 
Ezúton is köszön-
jük a Madách Imre Mű-
velődési Központ vezető-
inek és lelkes, segítőkész 
technikai személyzetének, 
akik nemcsak most tettek ki 
magukért, hanem végigkísér-
ték a zenekar 15 évét. A jövő-
ben is szeretnénk elnyerni az 
ő és a kitartó-lelkes közönsé-
günk bizalmát. Ami pedig a 
visszhangot illeti, a mai napig 
sem tudok úgy végigmenni a 
városon, hogy ne állítsanak 
meg, és ne gratuláljanak a 15 
évért. A közönség nélkül most 
nem beszélgethetnénk itt.

– A fiatalok számára talán 
érdemes felidézni a kezdete-
ket. Hogyan is volt anno?

– 1996-ot írunk egy panel-
ház kisszobájában, mint a me-
sében három jó barát, Nagy 
Ákos, Wanderlich Béla és jó-
magam. Saját szórakoztatá-
sunkra elkezdtünk akusztikus 

hangszereken játszani – hoz-
záteszem már komoly zenei 
múlttal rendelkezett mindenki 
–, furcsamódon még a szom-
szédoknak is tetszett. Előke-
rültek az ismert country, ír 
népzenei dallamok, és a vidám 
könnyed muzsika, amely sze-
rencsére hamar népszerű lett. 
Közben a három gitárra épülő 
csapat bővült egy dobossal, Ju-

hász Robi személyében, majd 
őt a szintén dobos Majnik Laci 
váltotta. Tehát jöttek a fellépé-
sek, állandó klubunk volt Vá-
cott, majd a rengeteg kocsma-
zenélés, fesztivál koncertek so-
rozata várt a zenekarra. Sőt el-
jutottunk Szlovákia magyar-
lakta területére is, ahol nagy 
sikert arattunk. Csak érdekes-
ségként megemlítem, hogy a 
zenekar egy órás gyermekmű-
sorral is szórakoztatja a kicsi-
ket. Öt órás repertoárunk fel-
öleli a country műfaj minden 
válfaját, garantáljuk a változa-
tos szórakoztatást. A rutint pe-
dig az ez idő tájt eltelt közel öt-
száz fellépés igazolja.

– Több albumotok is azt iga-
zolja, hogy a közönség kedveli 
a zenéteket. Születésnapon egy 

pillanatra megáll az ember, vé-
giggondolja az életét.  így van 
ez egy zenekar életében is? Mi-
lyen tervek, fellépések foglal-
koztatják a csapatot? 

– Valóban az ünnep arra is 
jó, hogy végiggondoljuk eddi-
gi pályánkat. Három album-
mal, és harminc saját szerze-
ménnyel büszkélkedhetünk. 
Nincs idő az ünneplésre, a pi-
henésre, ismét stúdióba vo-

nulunk, hogy elkészít-
sük negyedik albu-
munkat, ami remél-

jük meglepetés lesz a 
közönség számára. A 
CD kiadását segíti az 
az anyagi támogatás is, 
melyet Vác Város Kul-
turális Bizottságától 

nyertünk pályáza-
ton. Ezúton is kö-
szönjük. Egyéb-
ként legközelebb 

július 31-én, a Váci 
Világi Vigalom rendezvé-

nyeinek keretében a rock 
színpadon lépünk fel. Ígé-

rem, kiteszünk magunkért. 
A jövőnkről még annyit sze-
retnék elárulni, hogy régi vá-
gyunkként szeretnénk létre-
hozni – ahogy régen volt – egy 
vidám, hangulatos zenés, tán-
cos estékből álló klubot, ahol 
közvetlenebbül, baráti társa-
ságban szórakoztathatjuk az 
oda látogatókat. Reméljük, 
hogy rövidesen megtaláljuk a 
megfelelő partnert, aki ebben 
segítségünkre lesz. 

– kívánom, hogy sikerüljön, 
és azt is, hogy a 20. születés-
napot is ilyen jókedvvel, szak-
mai sikerekkel övezve kö-
szönthessük. boldog Szüle-
tésnapot!

– Köszönjük! Rajtunk nem 
múlik!

V. I.

Dunakanyar Régió

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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Német elismerés a Peugeot-nak

A mi még ennél is fon-
tosabb – folytatta –, 
hogy a vigalmat az 
itt élők érezhetően 

szeretik, várják, hiszen kivá-
ló művészek látogatnak vá-
rosunkba, s természetesen 
láthatjuk, hallhatjuk helyi ki-
válóságainkat is. Nagy öröm, 
hogy a nehéz gazdasági hely-
zet ellenére is sikerül meg-
rendezni a XIX. Váci Világi 
Vigalom rendezvény-soroza-
tot – mondta a polgármester, 
aki mindenkit szeretettel in-
vitált a július végi ünnepre. 

A felnőtt korba lépett vi-
galom programjait idén első 
alkalommal az önkormány-
zat új gazdasági társasága, a 
Váci Városimázs Nonprofit 
Kft. szervezi alapítójával kö-
zösen. Retzler Péter ügy-
vezető igazgató kedves sza-
vakkal mondott köszönetet 
a nagyszabású rendezvényt 
a korábbi években sikeresen 
szervező Madách Imre Mű-
velődési Központ igazgató-
jának, Iványi Károlynénak 
és munkatársainak, akiktől 
április 1-jén vette át a Váci 
Városimázs Kft. a stafétabo-

tot, de mindvégig tiszteletre 
méltó módon segítették, tá-
mogatták a vigalom új gaz-
dáinak munkáját. 

Retzler Péter bejelentet-
te, hogy az idei kínálat az el-
múlt évekhez hasonló lesz. 
Az ügyvezető igazgató külön 
hangsúllyal beszélt a rendez-
vény biztonságát szolgáló elő-
készületekről, s arról, hogy a 
biztonsági őröktől kezdve 
egészen a színpadtechnikáig 
bezárólag mindent a legszi-
gorúbb rendeletek betartása 
mellett választottak ki. 

Vigh Mihály, a Váci 
Városimázs Nonprofit Kft. 

másik ügyvezető igazgatója 
kiemelte: Vác nehéz gazda-
sági helyzetében is úgy gon-
dolták a város vezetői, hogy 

megajándékozzák a váci-
ak egy tartalmas és rendkí-
vül színvonalas program-so-
rozattal, melyet úgy állítot-
tak össze a szervezők, hogy a 
családok is megtalálják a ked-
vükre valót. Vígh Mihály kü-
lön hangsúlyozta, hogy a ba-
rokk lakoma kivételével vala-
mennyi programot díjmente-
sen látogathatják a vendégek. 
Az országosan ismert és elis-
mert művészek mellett a vá-
ros kiválóságai is színpadra 

lépnek, de láthatja és élvez-
heti a közönség Vác testvér-
városaiból – pl. német, török, 
kárpátaljai – érkező előadók 
zenés, táncos műsorát is. A 
gazdag műsor fűzérben meg-
található a helyi művészek 
kiállításai, a nagyérdemű 
megcsodálhatja pl. a Festők 
utcájának pompázatos szín-
világát, vagy rácsodálkoz-
hat Vác új büszkeségének, a 
Sajdik Gyűjtemény kínálatá-
ra, amely felvonultatja a sza-
tíra, a humor és a karikatúra 
színe-javát. 

Csepreginé Nagy Ildikó ügy-
vezető, a vendéglátás kitünte-
tett szerepét ellátó Transz-Ker 
Zrt. és az Interveniál Kft. kép-
viseletében ismertette a XIX. 
Váci Világi Vigalom gasztro-
nómiai különlegességeit, mi-
közben arra kérte a váci ke-
reskedőket és vállalkozókat, 
hogy kínálataikkal járuljanak 
hozzá a rendezvény sikeréhez. 
A Váci Világi Vigalom legyen 
a váciaké – mondta az üzlet-
asszony, aki bejelentette szín-
vonalas kiszolgálással várják 
a vendégeket. 

A Váci Ifjúsági Fúvósze-

Pizza és menü házhoz szállítás 
július 11-től DUnaKszin és FÓton is!

INFORMÁCIÓK EZEN újság címlapján találhatók, 
illetve a www.no1cafe.info webcímen. 

ÉTELRENDELÉS: +36-70-940-0200

Az ADAC, Európa legnagyobb 
autóklubja minden évben köz-
zéteszi az autók meghibáso-
dásáról készült összesítését. A 
2010-es tanulmány, amely a né-
met autóklub tagjai körében ta-
valy elvégzett 4,25 millió szer-
viz-behajtás adataira támasz-
kodik, megerősíti a Peugeot 
modellek megbízhatóságát.  
Kitűntek a mezőnyből mindazok 
a Németországban jelenleg for-
galmazott Peugeot modellek, 
amelyek a 2010-es országos 
járműállományban a darabszá-
muk alapján elérték a vizsgálati 
küszöböt, és ezért szerepeltek 
az ADAC jelentésben. 

A 107, a 207 és a 308 is dobo-
gós helyen végzett a kategóri-
ájában. A nemrégiben bevezetett 
3008 és 5008 tavaly még nem ért 
el olyan jelentős darabszámot a 

német autóparkban, amely alap-
ján bekerülhetett volna az ADAC 
tanulmányába.

A 207 a második helyen vég-
zett (23 modell közül), az import 
márkák között pedig első lett 
a nagy darabszámban értéke-
sített « kompakt autók » kate-
góriájában. Az ADAC 2010-ben 
egymás után negyedszer is a 
legjobb minősítéssel (++) illette 
ezt a modellt.

Az alsóközép kategóriában a 
308 a dobogó harmadik helyét 
szerezte meg az ADAC jelen-
tésben vizsgált 29 modell közül. 
Az import márkák közül a leg-
jobbnak bizonyult, és az egyet-
len nem német gyártmány az 
első öt között. Az ADAC meg-
hibásodási statisztikáiban 2008 
óta jegyzett 308 egymást követő 

második évben szerzett ++ mi-
nősítést.

A szuper-kompakt kategóriá-
ban elért harmadik helyezés-
sel (13 modell közül) a Peugeot 
107 sem marad el dicsőségben 
a többi Peugeot modelltől.

Ezzel a Peugeot az egyetlen 
importált márka, amely három 
dobogós helyet szerzett az 
ADAC 2010-es meghibásodási 
statisztikájáról kiadott jelen-
tésben.

Az ADAC meghibásodási sta-
tisztikái azokat a műszaki hibá-
kat veszik figyelembe, amelyek 
miatt a jármű mozgásképtelenné 
válik. Az autóklub 17 millió tag-
jának köszönhetően ezek a sta-
tisztikák Európában egyedülálló 
elemzési alapra támaszkodnak.

Peugeot, a megbízhatóság nem kérdés

A XiX. váci világi vigalom színvonalas 
programokkal várja a nagyközönséget

Örömmel invitálom Önöket a XIX. Váci Világi Vigalom eseményeire. A hétköznapokat követően július utolsó hétvégé-
je – péntektől vasárnapig – Vácon minden évben ünnep, mely reményeink szerint ismét tartalmas kikapcsolódást 
nyújt sok-sok ezer látogató számára. A július 29-31-ig tartó Váci Világi Vigalom, mint kulturális fesztivál, olyan ese-
ménnyé vált hazánk nyári rendezvényeinek sorában, amely méltán vívott ki magának hírnevet, elismertséget az or-
szág hasonló programjai között – idézte a rangos kulturális fesztivál tiszteletére kiadott műsorkalauzban megjelent 
köszöntőjét Fördős Attila polgármester a rendezvény felvezetését beharangozó sajtótájékoztatón. 

nekar főtéri koncertjével ve-
szi kezdetét az idei vigalom, 
melyet a vásárnap 23 órakor 
kezdődő tűzijáték foglal ke-
retbe. Közte pedig színvona-
las és nívós, látványos és szó-
rakoztató előadások, hang-
versenyek, koncertek sokasá-
ga várja a nagyérdeműt. 

A XIX. Váci Világi Vigalom 
részletes programja megte-
kinthető a www.vacivigalom.
hu honlapon, de számos új-
ság és az ESTV is rendsze-
resen tájékoztatja az érdek-
lődőket az aktuális progra-
mokról.

V. I.

A zonban utólag be 
kell látnia, hogy ez 
hiba volt részükről, 
Overdose ugyanis 

versenylázba került, feltüzel-
te magát, csak éppen versenyt 
nem kapott, amiben ezt a fel-
gyülemlett energiát kiadhatta 
volna magából. Ezzel becsap-
ták a lovat, és ugyan a nyár 
végi – ősz eleji versenyei elé 
beiktatott alagi pihenőjét ez 

csak kisebb mértékben zavar-
ta meg, de a jövőben tartóz-
kodni fognak az ilyesféle ki-
térőktől.

PannoniaOverdose.hu

Dunakanyar Régió

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  

Mikóczy: Hiba volt overdose-t 
felvezetni a kincsem parkban
A 89. Derbyn felvezették Overdose-t a Kincsem Parkban, 
a Győztesek Körében. Mikóczy Zoltán ezt követően el-
mondta a PannoniaOverdose.hu-nak: azzal a céllal tet-
ték, hogy emeljék a Derbynap fényét, és talán az oda ki-
látogató nézők számát is.
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ZÁLOGFIÓK 
és ÉKSZERÜZLET

A térség legjobb feltételeivel adunk  
EMELT összegű AZONNALI ZÁLOGHITELT, 

ARANY ÉKSZEREKRE.

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

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

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

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

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

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

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

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

– Ha ön TöRzSÜGyFél, azonnali kedvezményt kap
– Ha ön 70 ezer Ft hitelt vesz fel,  

egy ARANy medál az ajándék
Használt és új ékszerek szinte FéláRoN!

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

schirilla György egészségmegőrző rovata

Hallja, de nem érti a beszédet?
Jöjjön el teljeskörű hallásvizsgálatra!

EgyrE Hangosabban 
Hallgatja a tElEvíziót?

Jávorszky ÖdÖn 
kórház, AudiológiA 
2600 Vác, Argenti 
Döme tér 1-3.

06-27/620-668

06-27/620-620 
1467 mellék

dunAkeszi 
szAkorvosi  
Rendelőintézet, 
AudiológiA

2120 DunAkeszi,  
Fő út 75-81.

06-30/605-2339

www.victofon.hu

VAGYONVÉDELMI  
ORSZÁGOS KIKÉPZŐ

KÖZPONT

bIZtoNSÁGI őr,
teStőr,

VAGyoNőr
Intenzív, oKJ-s szakmunkás 

képzést indít
a szakmai szakszervezetek 

és az oRFK-RsZKK
ajánlásával!

július 9-én és 16-án
vácon.

+36-30-981-19-83

HétVégén Is HíVHAtó!
Hölgyek, nyugdíjasok,  

pályakezdők  
jelentkezését  

is várjuk!

www.vokk.hu 
Gyors elhelyezkedés!

Fegyvervizsga 1 nap alatt! 
 Ne higgy az átve-

rőknek, óVakodJ az 
olcsó tanfolyamoktól!

Fnysz: 01022-2010

A klub alapszabályza-
ta szerint az egyesü-
leti elnökség hat tag-
ból áll. Mivel az elnö-

ki posztról lemondott Szántó 
András (a névadó cég SYMA 
cég képviselője, a sportági 
szövetség egyik alelnöke), új 
klubvezetőt kellett választa-
ni. A tagság előbb szavazás út-
ján megválasztotta a hattagú 
elnökséget. Ebben helyet ka-
pott: Ambrusné Fogarasi Er-
zsébet, Bergmann József, Kapos 
György, Kirsner Erika, Lakatos 
Viktor és dr. Tar György. Majd 
közülük az elnöki posztra 
Kirsner Erikát, a volt váloga-
tott játékost választották meg. 

Nem került az elnökség-
be Németh András, akinek 

a Hypo csapatánál végzett 
munkája az európai szövet-
ség szabályai szerint összefér-
hetetlen a váci szerepvállalá-
sával. Mint ismeretes, a veze-
tőedzői posztot ősztől dr. Ök-
rös Csaba tölti be, a technikai 
vezetői feladatokat pedig ifj. 
Németh András látja el.

Az immár Váci NKSE né-
ven szereplő élvonalbeli 
együttes július 11-én kezdi 
meg a felkészülést a szeptem-
ber elején induló és az új ver-
senykiírás szerint ismét rá-
játszásos rendszerben lebo-
nyolítandó NB I-es pontva-
dászatra, valamint a hazai és 
nemzetközi kupaszereplésre.

Kereszturi Gyula

Elnöknő lett a kismama

Kirsner Erika, a Váci NKSE új klubelnöke okkal mosolyog.  
Megtisztelő sportfeladata mellett készülhet az anyaszerepre is: 

 novemberre várja megszületendő kislányát

Június utolsó szerdáján közgyűlést tartott a Váci NKSE. Az ilyenkor szokásos beszámolók elhangzása és elfogadá-
sa után tisztújításra is sor került.

A Dunakanyar lakói 
boldog emberek le-
hetnek, mert napon-
ta találkozhatnak 

a Dunával. Azzal a folyóval, 
mely örömet ad azoknak, akik 
a partjára látogatnak. Télen 
megcsodálhatják a több má-
zsás jégtáblák vonulását, nyá-
ron viszont érdemes akár reg-
geltől estig a partján pihenni, 
feltőltődni. Ide nem kell sok 
pénzt vinni és így is csodála-
tos élményekben részesülhe-

tünk. Vigyünk magunkkal 
egy nagy pokrócot, szendvi-
cseket, az italunkat hűtsük le a 
folyóban. Labdázzunk, olvas-
sunk, vagy meditációs han-
gulatban bámuljuk a túlpar-
tot. Persze lubickolhatunk is 
a hűvös folyóban, vagy sétál-
hatunk a sekély vízben. Apró 
gyermekeink formás kavicso-
kat tudnak gyűjteni a parton, 
ameddig a felnőttek előkészí-
tik az esti tábortűzhöz szük-
séges száraz fát. 

Amennyiben késő estig 
a Duna partját választjuk, 
megbámulhatjuk a csillago-
kat, melyek tükörképei bo-
hém táncot járnak a víz te-
tején. Bizony a Duna mellet-
ti élet vidám kikapcsolódást 
jelent, ahol feltöltekezhetünk 
és tele energiával indulha-
tunk útra az életben, hogy 
erősek és sikeresek legyünk. 
A Duna különleges energiá-
ja bölcsességet, egészséget, és 
békét ad!
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