
     

XII. évfolyam 19. szám                    2010. szeptember 29.Ingyenes közéletI újság80.000
olvasónk

van!

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

Pető-Bóth politikai csörte
a váci Városházán

A fideszes jelölt lemondásra szólította fel a szocialista polgármestert

(Tudósításunk a 2. oldalon)(Folytatás a 2. oldalon)

Dr. Illés Zoltán: 

– Megépül a dunai gát, Sződliget 
nem lesz nagyvizi meder – jelen-
tette ki Dr. Illés Zoltán a Vidék-
fejlesztési Minisztérium környe-
zetvédelmi államtitkára a közeli 
napokban azon a lakossági fóru-
mon, melyen a község képviselő-
testületének elmúlt négy évben 
végzett tevékenységéről számolt 
be Bábiné Szottfried Gabriella 
polgármester. A helyi általános 
iskolában rendezett fórumon a 
leköszönő képviselő-testület tag-
jai mellett jelen volt Dr. Paulikné 
Dr. Törőcsik Edit jegyző és a te-
lepülés főépítésze.

„A gát 
meg épül, 

Sződliget nem 
lesz nagyvizi 

meder” 

új építésû lakások

www.otpfakt.hu

Akár 3,9 millió forint

árengedménnyel!

Vác, Dr. Csányi László körút 24.

Új építésû, azonnal birtokba vehetô, 
kulcsrakész lakások.

Értékesítés és információ
	 06	70	708	2360	•	06	70	931	1813
*	ertekesites@otpfakt.hu
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ALMAVÁSÁR
Szerezze be téli tárolásra almáját az Ipoly 2000 Fruct 
Kft. ipolydamásdi almáskertjéből szeptember 18-tól!

Intenzív ültetvényen, integrált  
növényvédelmi technológiával

termesztett Idared, Gála, Golden, 
Jonagored, Pinova és almafajták  

szerepelnek kínálatunkban.
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, GARANTÁLTAN EGÉSZSÉ-

GES ALMÁT KÍNÁLUNK TERMELŐI ÁRON!

ÉRdEKLŐdNI:  
8–16 óráig folyamatosan okt. 20-ig
+36-30/984-9336, +36-30/385-0161
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Fizetett politikai hirdetés
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Beszerezhető továbbá nálunk: alumínium, vörösréz és 
horgany csatorna- rendszereket 25,33,40 méretekben.

www.timarvasker.hu

SZEZONÁLIS ERESZCSATORNA VÁSÁR!

A megadott árak az ÁFA-t tartalmazzák és a készlet erejéig érvényesek!

A polgármester sajtótájékoz-
tatója után Pető Tibor átadta 
Dr. Bóth Jánosnak azt a nyi-
latkozatot, melynek tartalmát 
ezt megelőzően már ismertet-
te az országos sajtó képvise-
lőivel a váci főtéren felállított 
Fidesz kampánystand előtt.  A 

Fidesz váci elnöke tv kamerák 
nyilvánossága előtt az alábbi 
nyilatkozatot adta át Dr. Bóth 
Jánosnak:  

„Polgármester úr! A tegnap 
kiszivárgott hangfelvétel azt 
bizonyítja, hogy Ön semmi-
be veszi a váci embereket. (A 
YouTube-on megjelent hang-
felvételt idézte az MTV Hír-
adó mellett számos tv csator-
na szerda esti hírműsora. A 
szerk.) Felháborító, hogy zárt 
ajtók mögött minősíthetetlen 
kifejezéssel illette a helyi nyug-
díjasokat, szüleinket, nagyszü-
leinket. Ön lelepleződött, el-
árulta, hogy a politikai túlélés 
érdekében bármire képes. 

Az országot csődbe taszító 
Gyurcsány Ferencet még sa-
ját választói sértegetésével is 
védelmezte. Ma már mindenki 
számára egyértelmű, hogy Ön 
méltatlanná vált városunk ve-
zetésére. 

Ezért egyetlen kormánypár-
ti polgármester-jelöltként és a 
Fidesz helyi szervezetének el-
nökeként lemondásra szólítom 
fel Önt. 

Mivel nyilvánosságra került 
zárt körben elhangzott mon-

datai büntetőjogi felelőssé-
get is felvetnek, a Fidesz he-
lyi csoportja feljelentést tesz a 
rendőrségen. 

Úgy gondoljuk, hogy az Ön 
szavai az egész váci politikai 
életre árnyékot vetnek, ezért 
arra kérjük a polgármester urat, 

lépjen vissza a jelöltségtől.
Vácon új politikára van szük-

ség, öntsünk végre tiszta vizet 
a pohárba.

Vác, 2010. szeptember 23. 

Pető tibor

polgármester-jelölt, Fidesz”

Dr. Bóth János a fenti fel-
szólító levélre levéllel reagált, 
melynek tartalmát ismertette a 
sajtó képviselőivel: 

„Tisztelt Pető Tibor Úr!
Javaslatát nevetségesnek, 

bár elgondolkodtatónak tar-
tom, és természetesen visz-
szautasítom. Úgy tűnik, hogy 
polgármesteri programja hi-
ányát ilyen méltatlan akcióval 
kívánja leplezni. Úgy látszik, 
hogy egyetért magánbeszél-
getések illegális lehallgatásá-
val, manipulatív összevágásá-
val és a lejárató kampánnyal. 
Netán megijedt a délutáni pol-
gármesteri vitától, s így sze-
retné enyhíteni a várható alul-
maradását?

S, ha már ilyen kedves volt, 
kérem, nyilatkozzon a sajtónak, 

hogy az elmúlt időszakban ren-
dezte-e tartozásait, mert politi-
kusnak mindig ki kell fizetnie a 
számlákat és visszaadnia az el-
kért pénzt!” – olvasta fel vála-
szát Dr. Bóth János, aki beje-
lentette, hogy mocskos, lejára-
tó kampány folyik ellene, nem 

ismeri a neki tulajdonított kije-
lentéseket, és nem lép vissza a 
polgármester-jelöltségtől. Pető 
Tibor megerősítette, hogy nem 
fél a délutáni polgármester-je-
lölti vitától, ott lesz és állja a 
kihívást.

Az Ipartestület székházában 
rendezett polgármester-jelöl-
ti vitán Dr. Bóth János, Fördős 
Attila és Pető Tibor vett részt. 
A negyedik jelölt, Schenk La-
jos levélben értesítette a ren-
dezőket és jelölttársait, hogy 
betegsége miatt a legnagyobb 
sajnálatára nem tud részt ven-
ni a vitában.

Az interneten hallható hang-
anyag – a Dr. Bóth Jánosnak 
tulajdonított kijelentések – 
tartalmát közleményben ítél-
te el valamennyi polgármes-
ter-jelölt és visszautasította 
azt a „vádat”, hogy bármilyen 
köze is lenne a „titkosszolgá-
lati módszerekkel készített és 
nyilvánosságra hozott hang-
felvételhez”.

A nyilatkozatok teljes tartal-
ma elolvasható a www.duna
kanyarregio.hu hírportálon.

(Vetési)

VASKERESKEDELMI KFT
Központi telep: 

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

PILISVÖRÖSVÁR, IPARI PARK
 SZENT L.  U.  6.

Tel./fax: (26) 363-900
SZAdA, dÓZSA GY. U. 151.

Tel.: (28) 503-111, fax: (28) 503-110
ÉRd, VELENCEI ÚT 18.

Tel.: (23) 365-634, fax: (23) 369-929
BUdAKESZI, KERT U. 29.

Tel.: (23) 451-280, 451-307, 450-721
VECSÉS, dÓZSA GY. ÚT 22.

Tel.: (29) 355-501, fax: (29) 552-220

Ereszcsatorna rendszerek széles skálájával 
várjuk régi és új vásárlóinkat.

ÍZELÍTő kÍNÁLATuNkBóL:
Horganyzott 33-as ereszcsatorna 2,4,6 fm-es 499.-Ft/fm
Horganyzott 33-as lefolyócső 2 fm-es 595.-Ft/fm
Horganyzott 33-as kiköpő 659.-Ft/db
Horganyzott 33-as hattyúnyak 724.-Ft/db
Csatornatartók különböző méretekben és típusokban 186.-Ft/db-tól
Lefolyóbilincsek 12, 18, 25 cm-s hosszúságban 204.-Ft/db-tól
Szegélylemezek  319.-Ft/fm-től

További részletekért érdeklődjenek telephelyeinken.

Színes alumínium ereszcsatorna 769.-Ft/fm-től
Színes alumínium lefolyócső 854.-Ft/fm-től
Színes csatornatartók 439.-Ft/db-tól
Hófogó (cseréphez) 
alumínium 3 ágú 544.-Ft/db!!!

Színes alumínium ereszcsatorna 
rendszer 5 különböző színben raktárról 

(Vecsés, Fót, Pilisvörösvár)!

Dr. Bóth János Vác Város polgármestere csütörtök délelőtt sajtótájékoztatót tartott a helyi mé-
diumok képviselőinek a váci társadalmi párbeszéd és béke jelentőségéről, amikor a terembe be-
vonult a Hír TV, a TV2, az ECHO TV, a Duna Televízió stábjának kíséretében Pető Tibor, a Fi-
desz váci polgármester-jelöltje, aki át akarta adni azt a nyilatkozatot, melyben lemondásra és 
visszalépésre szólítja a polgármestert. Bóth János arra kérte Pető Tibort és az őt követő médi-
umok szerkesztőit, hogy az általa összehívott sajtótájékoztató idejére hagyják el a helyiséget, s 
csak azt követően jöjjenek be. A Hír TV szerkesztője és a polgármester kisebb vitát folytatott a 
sajtónyilvánosság értelmezéséről, amely azzal zárult, hogy a tv stábok és Pető Tibor kivonult a 
teremből. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Pető-Bóth politikai csörte
a váci Városházán

A fideszes jelölt lemondásra szólította fel a szocialista polgármestert

Hirdetésfelvétel: Tel.: 0627502390, Mobil: +3630/3428032, Fax: 0627502391, Email: keszipress@invitel.huDunakanyar Régió

Aktuális és korábbi lapszámainkat 
megtekintheti a www.dunakanyarregio.hu 

online hírportálon.

Sajtóhírek azt bizonyítják, 
hogy régiónkban a legnagyobb 
érdeklődés a váci polgármes-
ter-jelöltek politikai küzdel-
mét kíséri. Az október 3-i ön-
kormányzati választások köze-
ledtével jól érzékelhetően nő a 

feszültség a polgármesteri szé-
kért és a képviselői mandátu-
mokért küzdő felek között. 

A korábbi választások hagyo-
mányait követve a Vác- és Vi-
déke Ipartestület elnökségének 
idén is sikerült egy asztalhoz 
ültetni a polgármester-jelölte-
ket. Nagy érdeklődés kísérte a 
polgármester-jelöltek program 
ismertetőjét. Dr. Bóth János 
szocialista, Fördős Attila füg-
getlen és Pető Tibor fideszes 
polgármester-jelöltet és az ér-
deklődő közönséget Buchwald 
Imre, az ipartestület elnöke kö-
szöntötte, aki felolvasta a ne-
gyedik jelölt, a Vácért Lokál-

patrióta Egyesület színeiben 
induló Schenk Lajos levelét. A 
lokálpatrióták jelöltje sajnálko-
zását fejezte ki, hogy betegsé-
ge miatt nem tudott részt ven-
ni a vitában, melynek létrejöt-
tével egyetértett. 

A közel két órás programis-
mertető és a kérdésekre adott 
válaszok – az érzékelhető fe-
szültség ellenére – mindvégig 
kulturált stílusban hangzottak 
el. A vitát közmegelégedéssel 
vezette Késhegyi László, az 
ipartestület ügyvezető elnöke.

A Szerk. 

Az Ipartestületnek sikerült egy asztal-
hoz ültetnie a versengő politikusokat 

Váci polgármester-
jelöltek vitája
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LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET
VÁCÉRT

SCHENK LAJOS
A Vácért Lokálpatrióta Egyesület 
polgármester-jelöltje

Szebb környezet, nagyobb biztonság.
Életszerű megoldások

hirdetes138x94.indd   1 9/24/10   1:38 PM

OVIT ZRT. Termelési Igazgatósága 
gödi telephelyre  

Igazgatósági titkárnőt  
keres az alábbi feltételekkel:

• Minimum érettségi vizsga 
• Középfokú német és/vagy angol nyelvtudás 
•  Magas szintű ismeretek Windows/MS Office  

alkalmazási területeken
•  Széles körű érdeklődés, gyakorlat az Internet 

használatában

Megjelenésére igényes, rendszerető és rendszerező 
készséggel bíró, önálló, kreatív munkavégzésre 

képes jelentkezőket várunk.

E-mail címünk: acuzig@ovit.hu

Az október 3-i önkormányzati vá-
lasztások kampányának a hajrájá-
ba érkeztek a pártok Vácon. A füg-
getlen polgármester-jelöltként induló 
Fördős Attila – akit a KDNP támogat 
– sajtótájékoztató keretein belül szá-
molt be az elmúlt napokban végzett 
munkájáról.

„Öt olyan térségi nagyvállalat ve-
zetőivel tárgyaltunk, akik egyrészt 
az öt legnagyobb adófizetői a város-
nak, és érdekeltek Vác sikeres jövő-
jében. Valamennyiünk érdeke, hogy 
a városban maradjanak. A megbe-
széléseken a cégek vezetői egyértel-
műen fogalmaztak, mindannyian ki-
fejtették, hogy sérelmesnek és meg-
gondolatlannak tartják az építmény-
adó bevezetését, és azt kérik, hogy a 
város új képviselőtestülete azt vonja 
vissza” – fogalmazott Fördős Attila.

Mint a jobboldali polgármester-je-
lölt elmondta, a város vezetése 200 
millió forintos bevétellel számolt 
az új adó bevezetésével, ám szerin-
te maximum 150 millió folyhat be 
a kasszába. Mint elárulta, megkérte 
őket, hogy lobbizzanak annak érde-
kében, hogy újabb ipari betelepülők 
jöjjenek Vácra. Ugyanis a tárgyaló-
partnerek egyike például a települé-
sen végzi tevékenységét, de nem ide 
van bejelentve, azaz például nem ide 

fizeti be az iparűzési adót.
„Utóbbi cég vezetője kijelentet-

te, ha csökkennének a terheik, akkor 
megfontolná a visszatérést, és segíte-
ne a városban újabb munkahelyek te-
remtésében. Itt az ideje, hogy végig-
gondoljuk a lehetőségeket, mert van 
olyan eset, amikor a kevesebb hosz-
szabb távon bizony többet jelentene” 
– folytatta Fördős Attila.

A helyi politikus a helyi roma szer-
vezetekkel is megbeszéléseken vett 
részt, hogy a szegény rétegeket meg-
segítsék. A roma szervezetek vezetői 
vállalták, hogy a váci kisebbségi ön-

kormányzati választások után össze-
gyűjtik azon családok névsorát, ahol 
a legnagyobb a szociális feszültség, 
és felmérik, kik azok, akik különféle 
munkák elvégzésével javítani szeret-
nének a jelenlegi helyzetükön.

Noha úgy véli, mindenképpen nö-
velni kell a város bevételeit – ugyan-
is számításai szerint az idei iparűzé-
si adóbevétel 1,3 milliárd forinttal 
csökkenni fog –, ám ennek érdeké-
ben esetleges választási sikerét köve-
tően nem tervez újabb, a lakosságot 
sújtó adók bevezetését.

Ugyanakkor hatalmas problémának 

tartja, hogy a kampány vége felé kö-
zeledve egyre jobban eldurvul a vá-
lasztási harc Vácon.

„Megrongálják a plakátjainkat, le-
tépik jelöltjeink képét és program-
ját, illetve olyan impresszum nélkü-
li, azaz beazonosíthatatlan helyről 
származó szórólapokat juttatnak el 
a polgárokhoz, amellyel lejáratják a 
KDNP jelöltjeit és engem is. Éppen 
ezért megkérnék minden váci vá-
lasztópolgárt, hogy amikor döntenek 
majd arról, kire voksolnak, ne ezek 
alapján, hanem személyes tapaszta-
lataikból kiindulva döntsenek. Ne a 
pártlógók, hanem a kiérlelt progra-
mok legyenek döntőek abban, hogy 
kire bízzák rá Vác vezetését a követ-
kező években” – zárta tájékoztatóját 
Fördős Attila.

Az eseményen szintén jelen volt a 
KDNP 5-ös választókerületének jelölt-
je, Miskei Sándorné, aki bejelentette, 
hogy pénteken, azaz szeptember 24-én 
délután kettőtől rendezik meg a Műve-
lődési Házban az Országos Nyugdíjas 
Egyesület megemlékezését.

„Elsősorban a nyugdíjasok helyze-
tével foglalkozunk majd a rendezvé-
nyen, ahol ünnepi beszédet fog mon-
dani Fördős Attila is” – jelentette be 
Miskei Sándorné.

- molnár -

A KDNP polgármester-jelöltje megválasztása esetén nem tervezi újabb, a lakosságot sújtó helyi adó bevezetését

Fördős Attila: „Ne a pártlógók, hanem 
a személyes tapasztalatok alapján 

szavazzanak a polgárok!”
Nem a vádaskodókkal, hanem saját programjával foglalkozik az október 3-i önkormányzati választások véghajrájában Fördős Attila, a KDNP által támo-
gatott független polgármester-jelölt. Tárgyalásokat folytat a térség vállalkozóival, illetve a helyi romaszervezetekkel, hogy választási győzelme esetén kö-
zösen érhessenek el eredményeket Vác érdekében.
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Miskei Sándorné és Fördős Attila a vállalkozókkal való
együttműködést, a nyugdíjasok megbecsülését hangsúlyozta

Kis híján teljesen megtelt a váci 
Földváry Károly Általános Iskola aulá-
ja szeptember 27-én késő délután. Igaz, 
ezúttal nem iskolai rendezvényre gyü-
lekeztek az emberek, hanem az MSZP 
alsóvárosi kampányzárójára, ame-
lyen megjelent a helyi jelöltek mellett 
Szanyi Tibor országgyűlési képviselő, 
a párt országos kampányfőnöke.

Az egybegyűlteket maga az isko-
la igazgatója, dr. Váradi Iván Attila 
köszöntötte, ám ezúttal nem, mint a 
tanintézmény első embereként, ha-
nem mint városi képviselőként, és az 
5. választási körzet szocialista jelölt-
jeként tette. A bevezető után Szige-
ti Szabina és Jónás Zoltán fantaszti-
kus és vérpezsdítő táncát csodálhat-

ta mindenki. A bemutató még Szanyi 
Tibort is „megbabonázta”.

„Ezek után alig tudok megszólal-
ni. Még szerencse, hogy én vagyok 
a kampányfőnök, mert így láthat-
tam ezt a gyönyörű táncot” – kezdte 
őszinte tisztelettel Szanyi Tibor.

A politikus aztán komolyra fordí-
totta a szót, és történelminek minősí-
tette az MSZP tavaszi választási ve-
reségét. Úgy vélte, ez azért követke-
zett be, mert az akkori ellenzék rájuk 
kent egy csomó dolgot, aminek ugyan 
volt valóságalapja, ám a legtöbb vád 
alól egyáltalán nem tudták tisztázni 
magukat. Most ezt a hibát nem követ-
hetik el még egyszer.

Az MSZP új szlogenje:
Szeresd a városodat, és hallgass meg mindenkit!

Szanyi Tibor szerint 
a választások után jöhet 
a párt megreformálása

A váci Alsóváros szocialista képviselői szeptember 27-én tartották lakossá-
gi fórummal egybekötött kampányfórumot tartottak a Földváry Károly Ál-
talános Iskola aulájában. A rendezvényen a körzet egyéni képviselőjelöltjei, 
polgármester-jelöltje és a párt országos kampányfőnöke, dr. Szanyi Tibor 
is részt vett. Utóbbi elmondta, az a legfontosabb, hogy sikerüljön világossá 
tenni a váciak előtt, a baloldali jelöltek becsületes emberek, akik a munká-
jukból élők pártjának tagjai. Dr. Bóth János jelenlegi városvezető arra kért 
mindenkit, hogy járuljon az urnákhoz október 3-án az önkormányzati vá-
lasztáson, és ha egyetért az ő és csapata értékrendjével, akkor adja a voksát 
a szocialistákra.

(Folytatás a 8. oldalon)



A nagyszabású környezetvédelmi akció kere-
tében Budapest X. és XVII. kerületében csak az 
óvodák, míg Szentendrén, Dunakeszin, Gyön-
gyösön, Miskolcon, Várpalotán és Szegeden az 

általános iskolák is jelentkezhetnek a program-
ra. Az október 1-jétől december 15-ig tartó sza-
kasz egyben tesztként is szolgál: amennyiben 
sikeres a kezdeményezés, jövőre az IKSZ a he-
lyi kommunális szolgáltatók szakmai segítsé-
gén keresztül az egész ország területére kiter-
jeszti a gyűjtést.

Magyarországon jelenleg 100 italos kartondo-
bozból csupán 14 kerül szelektív hulladékgyűj-
tőbe. Az arány növeléséhez olyan szemléletvál-
tásra van szükség, amely kialakítását már gyer-
mekkorban érdemes elkezdeni. Az elsősorban 

óvodásokat és rajtuk keresztül a szülőket, pe-
dagógusokat célzó kezdeményezés keretén be-
lül minden kilogramm szelektíven gyűjtött, 75 
százalékban jó minőségű papírból készülő tejes 
és gyümölcsleves dobozért cserébe 15 forint tá-
mogatás jár az intézményeknek.

„Az italos kartondoboz-gyűjtő program kere-
tében a gyerekek megtanulhatják, hogy a hul-
ladék érték, hiszen az üres tejes és gyümölcsös 
dobozokért cserébe játékokat, sportszereket vá-
sárolhat az óvoda. Bízunk benne, hogy az ak-
cióban résztvevő óvodások felismerik és szüle-
iknek is megtanítják a szelektív hulladékgyűj-
tés és újrahasznosítás fontosságát és reméljük, 
hogy nem csak a program ideje alatt, de azu-
tán sem fogja egy ilyen doboz sem a kukákban 
végezni.” - mondta Baka Éva, az Italos Karton 
Környezetvédelmi Egyesülés ügyvezető igaz-
gatója, a dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskolában rendezett programindítón. .

Az akció menetét és pontos mechanizmusát 
egy környezetvédelmi óra keretében, a dunake-
szi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában 
mutatta be az Italos Karton Egyesülés és a Du-
nakeszi Közüzemi és Komplex Vállalkozási Kft. 
szakemberekből álló előadó csoportja, ahol a 
szelektív hulladékgyűjtés helyes módszere mel-
lett előtérbe került az újrahasznosítás folyamata.

A Szerk.

A tejes és gyümölcsös 
dobozok mellett a pénzt is 

gyűjthetik a környezettudatos 
dunakeszi gyerekek

Óvodáknak és iskoláknak szóló italos kartondoboz-gyűjtő programot hirdet az Italos Karton 
Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ), a Dunakeszi Közüzemi és Komplex Vállalkozási Kft. szak-
mai támogatásával 6 városban és Budapest 2 kerületében. A kezdeményezés célja, hogy a gyer-
mekeken keresztül a szülők és a pedagógusok körében is népszerűsítsék a szelektív hulladék-
gyűjtést, emellett pedig plusz bevételi forráshoz juttassák az intézményeket. Az elmúlt évek is-
kolai és óvodai 1-2 napos akcióival ellentétben az idei gyűjtőprogram október 1-jétől december 
15-ig tart. Az óvodák és iskolák minden kilogramm begyűjtött italos kartondoboz után 15 fo-
rint támogatást kapnak, az első helyezettekét pedig városonként meg is duplázza az IKSZ.

Tudósítások Dunakesziről

Generációk kedvelt, sokat olvasott írója mind-
máig Fekete István. Egy felmérés szerint eddig 
több mint nyolcmillió példányban adták ki mű-
veit s hazánkon kívül tizenkét országban olvas-
hatták könyveit. Születésének 110., halálának 
40. évfordulója alkalmából a vasutas nyugdí-
jas klubok körében prózamondó versenyt ren-
dezett a VOKE József Attila Művelődési Köz-
pont Nyugdíjas Kiránduló Klubja. A szeptem-
ber 18-i megmérettetésre Dunakeszi mellett 
Kisvárdáról, Sopronból, Nyékládházáról, Hat-
vanból Pécsről Füzesabonyból és Sopronból ér-
kezett összesen tizenkét versenyző hozzátarto-
zók, barátok kíséretében.

A jelen lévőket elsőként Fehér Henriett és 
Zachar Eszter, a Bárdos Lajos Általános Isko-
la diákjainak népdalcsokra ragadtatta tapsra. 
Majd a résztvevőket Terbe Józsefné klubvezető 
és Palásti Béla, a művelődési központ igazgató-
ja köszöntötte, ezt követően Horváth László, a 
Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos szövetsé-
gének elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Mél-
tatta a kiránduló klub kezdeményezését, hozzá-
téve, hogy a korábbi években is az általuk ren-

dezett országos vetélkedők – vers- és mesemon-
dó versenyek – szép hagyományait folytatják, 
gazdagítva a szövetség generációs programját.

A versenyzők produkcióit – regényrészletek, 
novellák előadását – rangos zsűri kísérte fi-
gyelemmel Urayné Kovács Zsuzsánna rende-
ző, Szőke Kálmánné helytörténész, Lengyel Ist-
ván művésztanár valamint Horváth László sze-
mélyében. 

A színvonalas produkcióért különdíjat ka-
pott két gyerekszereplő, a Nyékládházáról ér-
kezett Elekes Anna és Asztalos Márk, a duna-
keszi Bárdos iskola tanulója. A felnőttek bronz, 
ezüst illetve arany minősítésben részesültek. 
A dunakeszi klub versenyzői közül Varga Te-
réz és Tarr Sándorné bronz, Kerekes Jánosné 
és Berán Istvánné ezüst, Radostyán Henrikné 
arany minősítést kapott. Mindemellett vala-
mennyi díjazott átvehette a művelődési központ 
munkatársának, Ceglédi Gabriellának a Fecs-
kék Éve alkalmából ez alkalomra készített, a 
kismadarat ábrázoló kisplasztikáját. 

Katona M. István

A Vuktól a Bogáncsig

Az EBESZ támogatásával 
Belorussziából Roman Melnik, 
a Belügyminisztérium Köz-
rend és Bűnmegelőzési fő-
osztályának helyettes vezető-
je, Maxim Podberezkin, a BM 
Közlekedésellenőrzési osz-
tályának helyettes vezetője, 
Vladimir Satsyuk, a BM köz-
biztonsági osztályának veze-
tője, valamint Vasily Zaitsev, 
a BM Közrend és Bűnmeg-
előzési osztály vezetője érke-
zett. A CEPOL-t képviselte 
Otto Herrig ezredes, a német-
országi Trier régió rendésze-
ti igazgatója, valamint Martin 
Bednar őrnagy, a Cseh Köz-
társaság Zlin régiója elemző 
osztályának vezetője. 

Dunakeszin Kovács László 

rendőr alezredes, városi rend-
őrkapitány széleskörűen tájé-
koztatta a vendégeket a köz-
rend, közlekedésbiztonság te-
rületén végzett tevékenysé-
gükről, a helyi rendészeti kez-
deményezésekről. 

A delegációt Kecskeméthy 
Géza polgármester fogadta. 
Bemutatta városunkat, kitért 
az utóbbi években gyors ütem-
ben növekvő népességre, a vá-
ros körül kiépült ipari parkok 
és bevásárló központok nyo-
mán megnőtt vásárlói forga-
lomról s az ezzel összefüggő 
tulajdon elleni bűncselekmé-
nyek arányának növekedésé-
ről. Ugyanakkor azt is hang-
súlyozta, hogy a rendőrség-
gel és a polgárőrséggel közös 

erőfeszítéseik hatékonynak bi-
zonyultak a bűnmegelőzés-
ben. A vendégek számos kér-
dést tettek fel a polgárőrség te-
vékenységéről, az iskolák és a 
rendőrség kapcsolatáról, vala-
mint a lakóparkok közlekedé-
si rendjéről. 

Az EBESZ és a CEPOL tá-
mogatásával, hasonló téma-
körökben más országokban is 
jártak delegációk s a tapasz-
talatok összegzésére  még az 
idén, Minszkben kerül sor. 
Erre a találkozókra hazánk-
ból, a magyar partnerek közül 
Kovács László alezredest hív-
ták meg.

Katona M. István
A szerző felvétele

Rendőr-delegáció Dunakeszin
Közösségi rendőrség, közösségi rendészet témakörökben ismerkedett magyarországi, köztük a 
dunakeszi tapasztalatokkal az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), va-
lamint az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) szervezésében a közelmúltban hazánkban járt 
rendőr delegáció. 
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Újra a miénk lesz 
a Vasutas Sportpálya?!

A Dunakeszi Vasutas SE szakosztályainak több évtizedes kimagasló sportteljesítményei arra 
ösztönzik a városi önkormányzatot, hogy a tiszteletet parancsoló eredményekhez méltó fejlesz-
tések megvalósításának támogatásával járuljon hozzá az újabb sikerek kivívásához. A vasutas 
sporttelep nagy léptékű fejlesztését azonban csak akkor tudja megvalósítani az önkormány-
zat, ha a város tulajdonába kerül a sporttelep. A városi önkormányzat és az ingatlan tulajdonos 
MÁV több éve egyeztet a tulajdonváltás pénzügyi feltételeiről. A tárgyalások menetében biztató 
fordulat állt be az utóbbi időben – nyilatkozta lapunknak Dióssi Csaba alpolgármester. 

(Folytatás a 7. oldalon)Dióssi Csaba két államtitkárral tárgyalt, hogy a sportpálya díjmentesen 
a város tulajdonába kerülhessen



Az ünnepélyes projektnyitó rendezvényre és 
sajtótájékoztatóra szeptember 24-én került sor a 
könyvtárban. A rendezvényen a város kulturá-
lis, művészeti és oktatási intézményeinek, vala-
mint a kistérség könyvtárainak a vezetői, mun-
katársai, és a sajtó képviselői vettek részt.

A megjelenteket 
Legindi Tímea, a Du-
nakeszi Városi Könyv-
tárért Alapítvány ku-
ratóriumának tag-
ja köszöntötte. Remé-
nyét fejezte ki, hogy 
a könyvtárhaszná-
lók örömmel fogadják 
majd a pályázat kere-
tében megvalósuló új 
szolgáltatásokat.

A városvezetés ne-
vében Póczik Anita 
önkormányzati képvi-
selő méltatásában ki-
emelte, hogy a pályá-
zat célja olyan szolgáltatások fejlesztése, ame-
lyek elősegítik az egyenlő esélyű hozzáférést a 
nem formális tanulás és képzés lehetőségeihez. 

Az elnyert több mint húsz millió forintot a 
könyvtáron keresztül az olvasók kapják, akik a 
korszerű szolgáltatásokat igénybe veszik, jelen-
tette ki Bakos Klára, a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének elnöke. Hozzátette, hogy a vá-
rosi könyvtár sokat vállal azért, hogy a digitális 
szakadékot csökkentse a generációk között.

„Szeretnénk elérni, hogy a korszerűbb tech-

nológiával biztosított szolgáltatásainkon ke-
resztül jobb hatásfokkal szolgáljuk a lakosság 
igényeit” fogalmazott Csonka Mária könyvtár-
igazgató, projektmenedzser a pályázat bemu-
tatásának bevezetőjeként. Köszönetet mondott 
munkatársainak, köztük Preysing Frigyesnek 

a pályázat elékészítésé-
ben végzett munkáju-
kért. Többek között el-
mondta, hogy könyvtá-
ri online szolgáltatások 
megvalósításával segítik 
a minőségi oktatást, az 
informális képzést. 

A rendezvényt követő 
állófogadáson pohárkö-
szöntőjében Dióssi Csa-
ba országgyűlési képvi-
selő, alpolgármester ki-
emelte, hogy a város 
kulturális intézményei, 
köztük a könyvtár ed-
dig is mindent megtett 

azért, hogy a település kulturális élete gazda-
gabb legyen. A majdani új városvezetésnek fon-
tos szerepe lesz abban, hogy a lakosság széle-
sebb körben szerezzen tudomást ezekről a tö-
rekvésekről, s hogy a könyvtári program a vá-
ros kulturális és oktatási intézményeivel, vala-
mint a kistérség könyvtáraival közösen valósul 
majd meg.

Katona M. István
A szerző felvétele

Pályázati siker a  
dunakeszi könyvtárban

Az eddigieknél még színvonalasabb, hatékonyabb és minőségileg korunk igényeihez és köve-
telményeihez sokrétűen igazodó szolgáltatás megteremtését teszi lehetővé a dunakeszi Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtár sikeresen elnyert pályázata. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A dunakeszi Köl-
csey Ferenc Városi Könyvtár fejlesztése, képzési szerepének erősítése” című pályázatot az Ok-
tatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 20 millió 88 ezer forinttal tá-
mogatta. 

SIKERES EMBERT 
A SIKERES VÁROS 

ÉLÉRE!

Szegedi Sándor 
Független polgármester-jelölt

Kérem szavazatával támogasson!

Ha göd élén - 
               Göd újra az élen!
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Azt szeretné, hogy ne pártcsatározás folyjék a Képviselő Testületben? –�
Szavazzon a független jelöltre!

Azt szeretné, hogy érdemi munkát végezzen az új testület?  –
Szavazzon a független jelöltre!

Azt szeretné, hogy bevételekhez jusson a város és ne kelljen adót emelni? –
Szavazzon a független jelöltre!

Azt szeretné, hogy új óvoda, iskola, utak és fürdő épüljön? –
Szavazzon a független jelöltre!

Azt szeretné, hogy gyermekeink, unokáink egészséges környezetben nőjenek fel? –
Szavazzon a független jelöltre!

Azt szeretné, hogy a város adóssága ne nőjön tovább? –
Szavazzon a független jelöltre!

 Mindezt miért tegye? Mert független polgármester-jelöltként több 
éves városvezetői tapasztalatommal képes vagyok erre. 
Képes vagyok, hogy konszenzust teremtsek a testületben, mert ez már 
sikerült. Polgármesterségem alatt  fejlődött  legtöbbet a város. 
Bevételeket tudok növelni, melyet már bizonyított am, hiszen a város 
legnagyobb adó zetője az én polgármesterségem alatt  települt Gödre, és 
évi 600 milliót Ft adót  zet.

Előző polgármesterségem alatt :

• Göd városi rangra emelkedett .
• új óvodát, iskolát, sportcsarnokot, utat épített ünk. 
• a fürdőt visszaszereztük a városnak. 
• a vizet pedig ásványvízzé és gyógyvízzé minősített ük.

 Jelenleg elnöke vagyok a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Tár-
sulatnak, melynek fő tevékenysége a környezetvédelem.
A város gazdálkodása polgármesterségem idején pozitív volt, sőt tarta-
lékot képezett .
 Fejlesztési elképzeléseim, vállalkozási tevékenységeim mind eredmé-
nyesek. Ismertségem, kapcsolataim a térségben és országosan is széles 
körűek. Sok embernek és szervezetnek segített em és segítek ma is. Aki-
nek nem tudtam, az nem az akarat hiánya miatt  volt. A várost és az itt  
élők gondjait, problémáit nagyon jól ismerem.

Azt szeretné, hogy sikeres ember vezessen 
egy sikeres várost? – 

Szavazzon a független jelöltre!

szegedi.indd   2 2010.09.17.   9:59:17
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Tisztelt Választók!

Képviselő-jelölti programomat több hete elkészítettem.
Hogy csak most juttattam el Önökhöz, annak szomorú és 

tragikus oka van.
Stehlik Ferenc képviselőtársamnak ígéretet tettem arra, 

hogy amennyiben súlyos betegségéből lábadozva úgy dönt, 
hogy indulni fog a választáson, és úgy érzi, hogy a rendsze-
res elfoglaltság gyorsítja gyógyulását, én azonnal visszalé-
pek az Ő javára.

Ez nem történhetett meg, mivel Feri barátunk szíve szombaton délelőtt megállt.
Emlékezzünk Rá kegyelettel!

***

13 éve vagyok önkormányzati képviselő a Választók bizalmából.
Sok a tennivaló, ezért továbbra is szeretnék képviselőként dolgozni.
  Ha Ön bizalmat szavaz nekem, úgy Ön is bízhat benne, hogy terveimet megva-

lósítom mindannyiunk érdekében.
A pártoktól és a pártfegyelemtől való függetlenségemet meg-

őrzöm annak érdekében, hogy mindenkor választókörzetem ér-
dekeit képviselhessem..

Aki ismer engem, az tudja, ha egy ügy mellé odaállok, akkor 
minden erőmmel küzdök is érte.

Kérem, október 3-án támogasson szavazatával!

Kovács LászLó 
független képviselő-jelölt 3. sz. vk.

Stehlik Ferenc emlékére
SIKERES EMBERT 
A SIKERES VÁROS 

ÉLÉRE!

Szegedi Sándor 
Független polgármester-jelölt

Kérem szavazatával támogasson!

Ha göd élén - 
               Göd újra az élen!
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Az ország lakóinak bizony 
egyre nagyobb hányadát érinti 
súlyosan, hogy egy ideje nem 
tud elhelyezkedni. Ugyanez 
a probléma jelentkezik szin-
te valamennyi településen, 
nem kivétel ez alól Vác sem. 
Ám itt a Munkaügyi Központ 
nemcsak ígérget, tesz is azért, 
hogy segítse a rászorulókat. 
Többek között az immár ha-
gyománynak számító őszi ál-
lásbörze megszervezésével. 
A Munkaügyi Központ ada-
tai szerint a gazdasági válság 
hatására két évvel ezelőtt 600 
fővel nőtt az állás nélküliek 
száma, de a munkanélkülisé-
gi ráta még így is az országos 
átlag fele, mintegy 6% körül 
alakult.

Idén szeptember 23-án, 
csütörtökön rendezték meg 
a börzét, ahol a helyi mun-
kalehetőségeken kívül ezút-
tal munkaügyi tanácsadás 
és külföldi lehetőségek tár-
háza is várta az érdeklődő-
ket. Utóbbiakból – sajnos – 
nem volt hiány, hisz majd-
nem 1300, esélyre váró em-
ber regisztrált a rendezvény-
re. Szerencsére a munkaadók 
frontján is nagy volt a jelent-
kezők száma, hisz kis hí-
ján félszáz vállalat, majd 80 
féle állásajánlattal vett részt 
a börzén. Ezek az adatok 
egyértelműen jelzik, hogy 
mindkét érdekelt oldal egy-
re nagyobb bizalommal van 
a rendezvény házigazdája, a 
Közép-magyarországi Regi-
onális Munkaügyi Központ 
Váci Kirendeltsége iránt.

Mint megtudtuk, a regiszt-

rálók száma azért volt ilyen 
magas idén, mert a GE váci 
gyárában komoly létszám-
leépítés volt. Volt itt a beta-
nított munkástól nagyon ko-
moly, felsőfokú végzettséggel 
rendelkező álláskereső, azaz a 
vállalatok igencsak széles kör-
ből meríthettek. Volt olyan cég 
– nem is kevés –, amelyik akár 
már másnapra munkát kínált 
a kiszemelt álláskeresőnek, 
míg mások számos önéletrajz-
zal bővítették az adatbázisu-
kat. Mivel több olyan kereske-
delmi cég is megjelent a bör-

zén, amelyik a közeli jövőben 
kíván áruházat nyitni a tér-
ségben, így sokan abban a re-
ményben mehettek haza, hogy 
minden esélyük megvan arra, 
hogy rövidesen ismét munká-
val tölthetik a hétköznapjai-
kat. 

A fentiek ismeretében min-
den esély megvan arra – és ezt 
az adatok is egyre inkább alá-
támasztják –, hogy a térség-
ben javul a helyzet, és ha las-
san is, de csökken a munka-
nélküliek száma.

- molnár -

Dr. Bóth János a következő cikluson átívelő 
programról elmondta, hogy 2006-hoz hasonló-
an számon kérhető terveket dolgoztak ki, melyek 
megvalósítása a váciak érdekét szolgálják. Erről 
tanúskodik az a színes kiadvány is, melyben be-
számolnak az elmúlt évek eredményeiről, és fel-
vázolják azokat a terveket, melyek közös megva-
lósításához kérik a választópolgárok támogatását. 
A szocialista polgármester és csapata egyik leg-
jelentősebb beruházásként a vasútállomás teljes 
átépítését, a közlekedés fejlesztését, a kreativitás-
ra, a tudásra épülő, az egyéni- és vagyonvédelmet 
garantáló digitális város kialakítást tervezi. 

Dr. Bóth János szerint elképzeléseik megvaló-
sításához megbízható, szilárd alapot jelent az el-
múlt négy esztendőben végzett munka. Az ered-
ményekről szólva példaként említette a több mil-
liárdos kórház rekonstrukciót, a zöldprogramot, 
a Kultúra Magyar Városa cím elnyerését, a Du-
nakanyar fővárosa szerepét betöltő Vác regioná-
lis szerepét, a kézben tartott költségvetést. 

– Győzelemre készülünk! – mondta a szocia-
lista polgármester-jelölt, aki kiemelte, hogy vá-
rosvezetőként korábban is elsődleges célja a tár-
sadalmi béke és az itt élők biztonságának meg-
teremtése volt. Ezt a munkát szeretném folytat-
ni – tette hozzá.

A programról szólva kifejtette, hogy nem le-
het csupán négy évre tervezni, neki választá-
si ciklusokon átívelő, kiérlelt, hosszú távú kon-
cepciója van, amely egymásra épülő fejleszté-
seket tartalmaz. Kiemelten beszélt az M2-es 
autóút bővítését megvalósító projektről, mely-
nek keretében megépülhet a váci Duna-híd. 

Regnáló városvezetőként – aki újra ringbe 
szállt a polgármesteri székért – az egyik leg-
jelentősebb feladatként a város közlekedésé-
nek fejlesztését nevezte. Több mint 14 milliár-
dos uniós forrásból teljesen felújítanák a köz-
ponti vasútállomást, a Deákvárra vezető aluljá-
ró rendszert, korszerűsítenék és P+R parkolóval 
bővítenék az alsóvárosi vasútállomást. Felújíta-
nák a város gyűjtőútjait, és befejeznék a belvá-
ros rekonstrukcióját. – Számításaim szerint mi-
nimum 300 milliós út- és járdafejlesztési prog-

ramot is be kell indítani, mert nagyon komoly 
elmaradások vannak ezen a területen – húzta 
alá Dr. Bóth János, aki hozzátette, hogy a súly-
adót fizetők joggal várják el, hogy a város biz-
tosítsa a megfelelő színvonalú közlekedési inf-
rastruktúrát. 

– Legfontosabb üzenetünk a váciaknak, hogy: 
Biztonságos jövőt építünk! Ennek szellemében 
kívánunk cselekedni – hallhattuk a polgármes-
ter-jelölttől. – Céljaink között szerepel a közvi-
lágítás megújítása, Vác biztonsága érdekében 
1,5 milliárdos uniós forrásból kiépítjük a dunai 
védőgátat. A lakásszövetkezetekkel együttmű-
ködve nagy hangsúlyt helyezünk a panel-prog-
ram keretében az épületek felújítására, szigete-
lésére. A környezet- és természetvédelem el-
kötelezettjeként szigorú monitoring szolgálta-
tással kívánok őrködni a levegőtisztaság, a jó 
vízminőség és a kívánatos zaj- és rezgésérté-
kek felett. 

Dr. Bóth János polgármester-jelölti program-
jában megoldást kínál a külterületen élők min-
dennapos gondjaira, az út- és közvilágítás ki-
építésére. 

„Mindenkor a társadalmi békére és az itt élők 
létbiztonságnak megerősítésre törekedtem. Az 
elmúlt esztendők Vácott – az országos folyama-
toktól eltérően – a fellendülés évei voltak. Ezt 
a beszédes tények és számok mellett a hétköz-
napok emberének vélekedése is alátámasztja. 
Néha a szememre vetik, hogy olykor túlzottan 
határozott vagyok s nemegyszer a kelleténél is 
sarkosabban fogalmazok. Nem baj. 

Engem nem azért választottak polgármes-
ternek, hogy kiüresedett gesztusokkal, sem-
mitmondó ígéretekkel hamis illúziókat kelt-
sek. Arra kaptam felhatalmazást, hogy egye-
nes beszéddel, egyértelmű és korrekt döntések-
kel szolgáljam városunkat, Vác polgárait. Arra 
kaptam megbízatást, hogy összefogással épít-
sem városunkat. Mert nincs ennél jobb meg-
oldás…” olvasható Dr. Bóth János ars poeticá-
ja programismertető kiadványában, melyet át-
adott a sajtó képviselőinek is.

Vetési Imre

Bemutatta programját a szocialista polgármester-jelölt

A harmadik polgármesteri ciklusára készülő Dr. Bóth János több képviselő-jelölt társa jelenlét-
ében mutatta be polgármesteri programját a sajtó képviselőinek. A váci szocialisták polgármes-
ter-jelöltje a Mosolytárban rendezett sajtóbeszélgetésen beszámolt a programkészítés alkotó fo-
lyamatáról, melyben meghatározó hangsúlyt kapott a váci emberek véleménye, akikkel rendkí-
vül tartalmas párbeszéd keretében konzultáltak. A szocialisták polgármester-jelöltje cikluso-
kon átívelő programot tett le a választópolgárok asztalára.

Vác, Széchenyi u. 19.
Nyitva: H.P.: 9-19, Szo.: 9-14

Frissensültes bőségtálak és
hidegtálak készítését vállaljuk

minden alkalomra, kedvező áron!

Újdonságaink:

Várjuk kedves vendégeinket!

Telefon: (27) 318-470
E-mail: megcsipipi@gmail.com

Házi tejfölös CSIRKEPAPRIKÁS
nokedlivel és uborkasalátával.
Különleges AMERIKAI TÖLTÖTT 
FÁNK (lekváros, vaníliás, csokoládés)
Finom házi palacsinta is kapható!
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KÖZLEMÉNY
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen 
(a továbbiakban: Felügyelőség) a Gödi gázló rendezése tárgyában, a környezeti hatás-
vizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet (R.) alapján,  2010. június 30-án környezeti hatásvizsgálati eljá-
rás indult. (Az ügy iktató száma: KTVF: 39889/2010, az ügyintézési határidő 3 hónap).

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
A kotrás a nemzetközi hajóút javítása - a Gödi gázló megszüntetése érdekében szüksé-
ges. A beavatkozás a jelenlegi hajóút mentén az 1668+429 – 1666+744 fkm szelvények 
között, 53 000 – 73 200 m³ nagyságrendben valósul meg, aminek elvégzésével a 150 - 
180 m szélességű hajóút biztosítható. 
A Gödi gázló rendezése hajóút javítási szempontból mellékágat nem érintene, de a Gö-
di-szigeti mellékág rehabilitációját a projekt tartalmazza.
A tervezett mederkotrás szintje: 94,67 – 94,52 mB

A R. 12-15. §-ba tartozó nemzetközi hatásvizsgálatra nincs szükség. Az érintettek a kör-
nyezeti hatásvizsgálati dokumentációt a Felügyelőség Ügyfélszolgálati Irodáján (1072 
Budapest, Nagy Diófa u. 11.), ügyfélfogadási időben tekinthetik meg. Az észrevételeket 
a közmeghallgatás időpontjáig a Felügyelőséghez, vagy a közmeghallgatás helye sze-
rint illetékes Göd Város önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani.

A Felügyelőség az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján dönt, és határozattal:
– megadja a környezetvédelmi engedélyt, vagy
– elutasítja a kérelmet.

Tárgyi ügyben a Felügyelőség 2010. október 19-én kedden 14 órakor Göd Polgármesteri 
Hivatal Nagytermében (2131 Göd, Pesti u. 81.) közmeghallgatást tart.

További információ a http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/ honlapon olvasható.

Dr. Bóth János: 
Biztonságos jövőt építünk

Egymásra találtak a  
munkáltatók és a munkakeresők 

a váci állásbörzén
Nem várt sikerrel zárult szeptember 23-án a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi 
Központ Váci Kirendeltsége immár hagyománnyá váló őszi állásbörzéje. A városi Madách 
Imre Művelődési Központ adott otthont a rendezvénynek, ahol majd 1300-an regisztráltak, 
mint munkakeresők, és közel ötven vállalat kereste, és sok esetben meg is találta az általa ke-
resett alkalmazottakat.

Bevezetett,  jól  működő  közéleti  újsághoz  kulturált 
fellépésű,  számlaképes  hirdetésszervezőket  keresünk. 

Érd.: +36-30/342-8042, +36-30/292-7150
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KÖZLEMÉNY
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen 
(a továbbiakban: Felügyelőség) a Sződligeti szűkület rendezése tárgyában, a környe-
zeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szó-
ló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (R.) alapján,  2010. június 30-án környezeti hatás-
vizsgálati eljárás  indult. (Az ügy iktató száma: KTVF: 39891/2010, az ügyintézési határ-
idő 3 hónap).

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
A kotrás a nemzetközi hajóút javítása - a Sződligeti szűkület megszüntetése - érdekében 
szükséges. A beavatkozás a jelenlegi hajóút mentén az 1675+551 – 1674+797 fkm szel-
vények között, 2 500 m³ nagyságrendben valósul meg, aminek elvégzésével a 180 m 
szélességű hajóút biztosítható. A szűkület rendezése főági és az Égető-szigeti mellék-
ági beavatkozást (1676+800 – 1675+800 fkm szelvények között) is jelenti. 
A tervezett mederkotrás szintje: 95,19 – 95,13 mB
A rehabilitációs kotrás szintje:  97,91 – 97,97 mB.

A R. 12-15. §-ba tartozó nemzetközi hatásvizsgálatra nincs szükség. Az érintettek a kör-
nyezeti hatásvizsgálati dokumentációt a Felügyelőség Ügyfélszolgálati Irodáján (1072 
Budapest, Nagy Diófa u. 11.), ügyfélfogadási időben tekinthetik meg. Az észrevételeket 
a közmeghallgatás időpontjáig a Felügyelőséghez, vagy a közmeghallgatás helye sze-
rint illetékes Sződliget Község önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani.

A Felügyelőség az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján dönt, és határozattal:
– megadja a környezetvédelmi engedélyt, vagy
– elutasítja a kérelmet.

Tárgyi ügyben a Felügyelőség 2010. október 18-án hétfőn 14 órakor Sződliget Közössé-
gi Házban (2133 Sződliget, Szent István u. 29.) közmeghallgatást tart.

További információ a http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/ honlapon olvasható.

A Fazekas Mihály Általános 
Iskolában nagy hangsúlyt fek-
tetnek a környezetvédelmi te-
vékenységre, melynek ered-
ményeképp 2005-ben az isko-
la megkapta az „Ökoiskola” 
címet. „Egész évben a „Zöld 
Jeles Napok” keretén belül 
környezetvédelemhez kapcso-
lódó rendezvényeket szerve-
zünk” – mondta el Bereczkiné 
Juhász Éva tanítónő.

Idén a szeptemberi papír-
gyűjtést a 24-én megrendezett 
autómentes nap követte.  Az 
alsó tagozatosok két csoportra 
bontva negyvenöt perces vál-
tásban, utánuk a felső tagoza-
tosok egyszerre vehettek részt 
a programokon. A diákok rol-
lerrel, kerékpárral vagy gör-
korcsolyával felszerelkezve a 
focipályán kialakított akadály-
pályán gyakorolhatták a biz-
tonságos közlekedést. Azon-
ban aki „jármű nélkül” érke-
zett, az sem unatkozott: részt 
vehetett a „hogyan közlekednél 
autó nélkül” című aszfaltrajz 
versenyen vagy közlekedéssel 
foglalkozó játékos feladatokat, 
kvízeket oldhatott meg. 

A rendezvényen képvisel-

tette magát az iskola rendőre 
program keretében a dunake-
szi rendőrség és vendég volt 
az újonnan alakult Dunakeszi 
Kerékpáros Sportegyesület is, 
akik a kerékpározás népszerű-
sítése érdekében érkeztek. A 
helyi Vöröskereszt bemutató-
ján a diákok alapvető elsőse-

gély nyújtási ismereteket sajá-
títhattak el.

Reméljük, hogy a jövő gene-
rációja az iskolai nevelés követ-
keztében környezetére vigyáz-
va fog élni, és ha teheti, kerék-
párra pattan ahelyett, hogy au-
tójával a légkört szennyezné.

Aradi Rebeka

Vál asztás előtt!!!
tisztelt Gödi Választópolgárok!

Gőzerővel folyik a kampány, a jelöltek mindent 
bevetnek, plakátok hevernek a földön,  a 
csapatok egymást gyanúsítják, tisztességes 

embereket vádolnak meg plakát lefestéssel, 
szaggatással. Közben a választó csak néz-néz, ki ez 
a sok ismeretlen, a környéken soha nem látott ember, 
aki a plakátokról mosolyogva ígér megoldást minden 
gondra. Talán bízhatunk abban, hogy a polgárokat 
nem lehet a plakátok tömegével megtéveszteni, 
felismerik a fakó zöldben az eredeti pirosat, azokra 
szavaznak, akik eddig is tettek a közösségért és nem hangzatos ígéretekkel, 
hanem a valós lehetőségek bemutatásával szeretnének támogatókat 
szerezni. Természetesen az eddigi ellenzéknek meg kell mutatnia magát, 
mondania kell valamit, bírálnia kell az eddigi városvezetést. Mindez bőven 
belefér a demokráciába, azonban van egy fontos szempont, amit nem 
hagyhat figyelmen kívül egyetlen jelölt sem. A bejutóknak október 4-ét 
követően le kell egymással ülniük, és a város érdekében működőképes 
vezetést kell létrehozniuk. Ezt akarják a választók is. Nem könnyű azonban 
olyanokkal együttműködni, akik a bírálaton kívül a csúsztatás, hazugság, 
hamisítás eszközeit is bevetik.
Szerencsénkre itt Gödön még az elfogadható keretek között maradt 

a kampány, van remény az eddigi kulturált önkormányzati munka 
folytatására. Kérem a Tisztelt Polgárokat, jöjjenek el a szavazásra, adjanak 
erős bizalmat és felhatalmazást a további munkához.
Jó szívvel ajánlhatom Önöknek Gödön a Fidesz-KDNP jelöltjeit, akik 

eddigi munkájukkal már bizonyítottak, ismerik a város problémáit és azok 
megoldásában is lépni tudnak. 

Üdvözlettel:
Markó József

Polgármester-jelölt

Autómentes nap 
a dunakeszi Fazekasban

Az Autómentes Világnap (szeptember 22.) alkalmából a dunakeszi Fazekas Mihály Általános 
Iskolában is igyekeztek a tanulók környezettudatosságát erősíteni programok keretében, felszó-
lítva őket, hogy ezen a napon igyekezzenek autó nélkül iskolába jönni, közlekedni.

Az elmúlt évek tapasztala-
tai azt mutatják, hogy a dina-
mikusan fejlődő – 40 ezres – 
Dunakeszi lakóinak sportolá-
si igényeit egyedül nem tudja 
kielégíteni az egyetlen városi 
tulajdonban lévő Dunake-
szi Kinizsi sportlétesítmény. 
A Dunakeszin élők sportolá-
si igényeinek kiszolgálása, a 
szabadidősport széles körű tá-
mogatása érdekében kezde-
ményezte a vasutas sporttelep 
megvásárlását az önkormány-
zat. – Mi úgy látjuk, hogy a 
MÁV tulajdonában lévő vas-
utas pálya fejlesztése nem tu-
dott lépést tartani az új évszá-

zad igényeivel – nyilatkozta 
lapunknak Dióssi Csaba al-
polgármester, aki szerint az 
önkormányzat csak akkor tud 
jelentős fejlesztéseket megva-
lósítani a pályán, ha az ingat-
lan az önkormányzat tulajdo-

nába kerül. A politikus szerint 
a MÁV jelenlegi ajánlatában 
szereplő 266 millió forint és az 
általános forgalmi adó megfi-
zetésére napjainkban korláto-
zottak az önkormányzat pénz-
ügyi lehetőségei. A kedvezőbb 
megoldás érdekében a város 
országgyűlési képviselője tár-
gyalásokat kezdeményezett a 
Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium vezetőivel. 

– A minisztérium két veze-
tő tisztségviselőjével, Molnár 
Ágnes államtitkár asszonnyal 
és dr. Havasi Tibor államtit-
kár úrral megbeszélést folytat-
tam annak érdekében, hogy a 
város díjmentesen vehesse át 
az államtól a vasutas sportte-

lepet. Úgy érzékeltem, hogy a 
minisztérium részéről megvan 
a hajlandóság – a jogszabályok 
betartása mellett – megkeresé-
sünk támogatására – jelentette 
ki Dióssi Csaba, aki elmond-
ta azt is, hogy végleges döntés 

a jogszabályi háttér teljes körű 
tanulmányozása után várható. 

– A város valamennyi pol-
gára nevében nagyon örülnék 
a kedvező elbírálásnak, mely-
nek eredményeként a pályára 
szánt pénzt a város egyéb fel-
adatainak megoldására tud-
nánk fordítani. A pozitív dön-
tés birtokában a jövő évi költ-
ségvetésünkben már megjele-
níthetnénk fejlesztési céljain-
kat. Azt szeretnénk, ha újra 
tömeges méreteket öltene a 
szabadidősport, a ma népsze-
rű sportágak mellett újjá tud-
nánk szervezni régen kedvelt, 
népszerű egyéni- és csapat-
sportágakat. Reméljük, hogy a 
nagyszerű adottságokkal bíró 

vasutas sportpályán - a mi-
nisztérium kedvező döntésé-
nek eredményeként - a városi 
önkormányzat jelentős fej-
lesztéseket valósíthat meg – 
mondta Dióssi Csaba.

(Vetési)

Újra a miénk lesz 
a Vasutas Sportpálya?!

(Folytatás a 4. oldalról)
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Az MSZP új szlogenje: Szeresd a városodat, és hallgass meg mindenkit!

Szanyi Tibor szerint a választások után 
jöhet a párt megreformálása

„Ha jól szeretnénk szerepelni az önkor-
mányzati választásokon, akkor világos-
sá kell tennünk a váciak számára, hogy a 
szocialisták becsületes embereket jelöltek 
képviselőknek és polgármesternek, akik a 
munkájukból élők pártját képviselik. Ez a 
baloldaliság alapja, és ezt a hátralévő na-
pokban tudatosítani kell mindenkiben” 
– adta meg a lehetséges siker receptjét a 
kampányfőnök.

Szanyi Tibor szerint az a jó kampány, 
amit például angyalföldi modellnek neve-
zett el, és ez akár az új választási szlogen-
je is lehetne az MSZP-nek: „Szeresd a vá-
rosodat, és hallgass meg mindenkit!”

Beszédét követően lelkes szocialista ér-
zelműek számon kérték többek között a 
politikuson, hogy miért csak a választá-
sok előtt lehet a párt vezetőivel találkozni. 
Volt olyan hozzászóló, aki azt hiányolta a 
kampányból, hogy nem hozták nyilvános-
ságra elég határozottan azokat az ügye-
ket, amikor a jobboldal sértett törvényt 
vagy jó ízlést.

„Tény, hogy korábban nyuszik voltunk, 
és a társadalmi béke kedvéért nem akar-
tunk belemenni a sárdobálásba. Most 
azonban változtattunk ezen a magatartá-
sunkon, minden disznóságnak ki kell de-
rülnie, és ahol lehetőségünk volt rá, he-
lyi vagy országos szinten számos, a FI-
DESZ által elkövetett bűnökről rántottuk 
le a leplet. Persze csak akkor válunk iga-
zán hitelessé, ha a magunk sorai közül is 

eltávolítjuk azokat, akik hibákat követtek 
el” – reagált Szanyi Tibor a felvetésekre.

Az országos kampányfőnök elárulta, 
már készül a párt belső reformja, de egy-
előre az önkormányzati választások, és a 
párt színeiben indulók programjainak be-
mutatása élvez elsőbbséget.

„Azonban október 3-a után húzunk egy 
vonalat, és új korszak kezdődik a párt éle-
tében, amikor a politikusaik és vezető-
ik is számon kérhetőek lesznek például a 
teljesítményeik miatt. Színesebbé és mű-
ködőképesebbé kell tennünk a pártfóru-
mokat, hogy a tagság szavát is mindenki 
meghallja” – tette hozzá az országgyűlé-
si képviselő.

Szanyi Tibor után Vác jelenlegi, és a 
szocialisták reményei szerint követke-
ző polgármestere, Bóth János emelkedett 
szólásra. A városvezető bejelentette, a 
párt váci kampányzáróját szombaton este 
a Madách Imre Művelődési Központban 
tartják, melyre mindenkit sok szeretettel 
meghívott. Majd rátért a jelenre.

„Nekem, illetve a csapatomnak van 
programja, amit el is próbáltunk minden-
kihez eljuttatni, de kérdezem én, valaki 
látta az ellenfeleink programját?” – tette 
fel a kérdést Bóth János.

A szocialista polgármester szerint a 
rendszerváltás óta most zajlik a legkemé-
nyebb kampány a városban, és szerinte 
sokan megfeledkeznek arról, hogy a hata-
lom felelősséggel és számon kérhetőség-
gel is jár. Ő és csapata készen áll, hogy 
folytassák eddigi munkájukat, amit Vá-
cért és az itt élőkért tettek eddig is.

„Arra szeretnék mindenkit megkérni, 
hogyha az én és társaim értékrendjével 
azonosulni tudnak, menjenek el szavaz-
ni, és adják le voksaikat a szocialista párt-
ra és jelöltjeikre” – zárta felszólalását Vác 
első embere.

A rendezvény az alsóvárosi választási 
körzetekben induló szocialista jelölteket – 
ifjabb Lengyel László (3. vk.), Krauze Ist-
ván (4. vk.), Váradi Iván Attila (5. vk.) és 
Kiss Zsolt (6. vk.) – bemutató kisfilmek-
kel, valamint a rendezvényen megjelen-
tekkel folytatott kötetlen párbeszéddel zá-
rult.

- molnár -

(Folytatás az 3. oldalról)

60 éves Sződliget

Az október 2-i eseményso-
rozat fénypontja a születésna-
pi torta felszeletelése lesz, me-
lyet Mihályi László, a közis-
mert váci Desszertszalon ala-
pító tulajdonosa készít el, aki 
Sződligeten született és a mai 
napig ott is él. A 2009. janu-
ári Coupe du Monde de la 
Pâtisserie cukrász világbaj-
nokság döntőse kihívásnak és 
megtiszteltetésnek vette a fel-
kérést az ünnepi torta elké-
szítésére. A több száz szele-

tes, három emeletes tortát cso-
koládé fondanttal vonják be, 
ízvilágában pedig a diós ele-
mek dominálnak majd. A lát-
ványos formát, és a különle-
ges ízkombinációt díszítés-
ként a község címere koronáz-
za meg. A torta ünnepélyes 
átadására október 2-án, szom-
baton 16 órakor kerül sor, ek-
kor ízlelheti meg a község ap-
raja-nagyja.

Vetési Zsófia

Bábiné Szottfried Gabriella, Sződliget polgármestere a Váci 
desszertszalonban tartott sajtótájékoztatón ismertette az idén 
jubiláló község 60. születésnapjára tervezett programok rész-
leteit. 
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Bábiné Szottfried Gabriella pol-
gármester átfogó képet és értékelést 
adott a képviselő-testület négy éves 
tevékenységéről. 

– Megépül a dunai gát, Sződliget 
nem lesz nagyvizi meder – jelentette 
ki Dr. Illés Zoltán a Vidékfejlesztési 
Minisztérium környezetvédelmi ál-
lamtitkára a közeli napokban azon a 
lakossági fórumon, melyen a község 
képviselő-testületének elmúlt négy 
évben végzett tevékenységéről szá-
molt be Bábiné Szottfried Gabriella 
polgármester. A helyi általános isko-
lában rendezett fórumon a leköszönő 
képviselő-testület tagjai mellett jelen 
volt Dr. Paulikné Dr. Törőcsik Edit 
jegyző és a település főépítésze.

Bábiné Szottfried Gabriella polgár-
mester átfogó képet és értékelést adott 
a képviselő-testület négy éves tevé-
kenységéről. 

Bevezetőjében kiemelte, hogy az ál-
lami normatívák és támogatások nél-
külözhetetlenek a helyi feladatok ellá-
tásában. Elismeréssel szólt a közössé-
gi ház felújításáról. Az egykori polgár-
mesteri hivatal épületében tartalmas 
programokkal fogadják a település ap-
raját-nagyját. Itt talált otthonra az új-
jászervezett községi könyvtár is. 

A gondozási központban és az isko-
lában végzett felújítások, fűtés kor-
szerűsítés mellett pályázati forrásból 
megszervezték a pedagógusok to-
vábbképzését.

Örömmel mondta, hogy Sződligeten 
sok gyermek születik, akik tiszteleté-
re egy-egy fát ültettek a megújult Ba-
rackos játszótéren a Gemenc Erdő 
Zrt. támogatásával. Az idén született 
gyermekeket a Duna-parton elülte-
tett fával köszöntik. A polgármeste-

ri hivatal tágas udvarában az októbe-
ri Falunapon avatják fel a „baba ját-
szóvárat.”

A 2-es főúti gyalogos átkelőnél ki-
épült a jelzőlámpa és sebességmérő 
egység, melyből azonban ismeretle-
nek eltulajdonították a több százezer 
forintos akkumulátort. A helyi lakos-
ság nagy örömmel fogadta a vasút-
állomás mellett épített P+R parko-
lót, melynek bővítését máris terve-
zik a jelentősen megnövekedett igé-
nyek miatt. 

A település úthálózatában több he-
lyen és több alkalommal végeztek 
felújításokat. A napokban készült el 
a Vasúti fasor - Václigettel összekö-
tő út – aszfaltozása, melynek költsé-
geihez hozzájárult Vác is. A település 
teljes úthálózata rászorul a felújításra 
- mondta tényszerűen.

Felújították az autóbusz várót, sike-
rült növelni a szelektív hulladékgyűj-
tő szigetek számát.

A dunai gát építésére kiírt pályázat 
első fordulójában 25 millió forintot 
nyert a tervek elkészítésére az önkor-
mányzat. Reményét fejezte ki, hogy 
a második fordulóban sikerül elnyer-
ni a védgát építéséhez szükséges 400 
millió forintos uniós támogatást is.

Folyamatban van a főtér felújítása, 
másfél millió forinttal támogatják a 
fiatal lányok körében bevezetett HPV 
oltást. Tartalmas együttműködést 

alakítottak ki a civil szervezetekkel, 
közösségekkel, új lendületet vittek a 
helyi szabadidősport életébe. A nem-
zeti összetartozás jegyében tartalmas 
testvértelepülés kapcsolat jött létre 
az erdélyi Csikszentdomokos és az 
ugyancsak magyar felvidéki Jólész 
községgel.

A polgármester asszony bejelen-
tette: az önkormányzat gazdálkodá-
sa kiegyensúlyozott, pénz ügyi hely-
zete stabil. Fejlesztési célra mind-
össze a főtér felújítására beadott pá-
lyázat önrészére vettek fel 18 millió 
forint hitelt. Ezen kívül csak a folyó-
számlahitelt veszik igénybe kisebb-
nagyobb mértékben, amely – azt kö-
vetően, hogy a Magyar Államkincs-
tártól megérkezik a normatíva össze-

ge - minden hónapban kiegyenlítésre 
kerül. Bérhitelt az elmúlt négy évben 
nem vettek fel. Ezt már csak azért is 
figyelemre méltónak tartja a polgár-
mester, hiszen az önkormányzatok 
országszerte forráshiánnyal küzde-
nek. Senkit nem bocsátottak el, igaz 
a nyugdíjba vonult dolgozók helyére 
sem vettek fel újakat. 

Bábiné Szottfried Gabriella polgár-
mester a beszámolója végén köszöne-
tet mondott a képviselő-testület tag-
jainak, akik négy éven keresztül kép-
viselőként szolgálták a település pol-
gárait. 

A ciklusértékelő után Dr. Illés Zol-
tán államtitkár bejelentette: „Meg-
épül a gát, és ehhez képest mindaz, 
ami a gát mögött van, az nem számít 
nagyvízi medernek. A nagyvízi me-
der bejegyzés nem kerül rá az ottlévő 
ingatlanokra. Ezt a hírt hoztam önök-
nek” – mondta. Az államtitkár rossz 
döntésnek nevezte, hogy az árvízi vé-
dekezést az önkormányzatokra rótta 
a törvény. Az önkormányzatoknak se 
emberük, se pénzük, se szaktudásuk, 
se gépparkjuk nincs az árvíz okoz-
ta katasztrófa-helyzet hatékony meg-
oldására – támasztotta alá Dr. Illés 
Zoltán, aki határozottan kijelentet-
te, hogy a kormány rövidesen változ-
tat ezen a helyzeten. „Állami feladat 
kell, hogy legyen az árvízi megelőzés 
és védekezés.” – tette hozzá.

Dr. Illés Zoltán a fórumon is meg-
erősítette, amit azt megelőzően a Du-
nakanyar Régiónak nyilatkozott: „… a 
mi szándékaink szerint akarjuk, hogy 
ez a létesítmény meglegyen, amiből az 
következik, hogy a sikeres első fordu-
ló után, majdnem biztos, hogy meg-
nyeri az önkormányzat – nem azért, 
mert én mondom, hanem azért mert 
a folyamat így néz ki. Ugyanakkor 
egyetlen egy kérdés, hogy van-e az a 
9 milliárd forint, amelynek része ez az 
500 milliós sződligeti gát megépítése. 
Márpedig a válaszom az, hogy van, 
megvan az a pénz, innentől kezdve 
abban a pillanatban, ahogy megépül a 
gát, az összes többi terület, amely mö-
götte található, az nem számít nagy-
vízi medernek. Tehát azok az ingat-
lanok, amelyek ezen a területen talál-
hatók, azokra nem kerül rá a nagyví-
zi meder bejegyzés, ilyen formán nem 
létezik a probléma.”– mondta Dr. Illés 
Zoltán államtitkár, aki a fórumon eu-
rópai összefüggésben elemezte az ár-
vízi védekezés jelenlegi állapotát, a 
megoldást szolgáló lehetséges szak-
mai elképzeléseket.

A megjelentek körében nagy érdek-
lődéssel kísért államtitkári tájékoztató 
után a fórum résztvevői közül többen 
is kifejtették véleményüket a témával 
és egyéb kérdésekkel kapcsolatban. 

Vetési Imre

(Folytatás az 1. oldalról) Dr. Illés Zoltán:

„A gát megépül, Sződliget 
nem lesz nagyvizi meder” 

Fellélegezhetnek a Vasúti fa-
sor és Václiget lakói, akik ősz-
szel már jó minőségű aszfalto-
zott úton közelíthetik meg ott-
honaikat. 

A Vasúti fasor hosszú évek 
óta nagyon rossz állapotban 
volt. Végre sikerült felújíta-
nunk a váciakkal összefogva 
– mondta a Bábiné Szottfried 
Gabriella polgármester. A 
körzet országgyűlési képvi-
selője a szomszédos települé-
sek ésszerű együttműködésé-
nek jelentőségét hangsúlyozta 
a közösen finanszírozott fel-
újítás megvalósításában. 

A Sződligettel szomszédos 
Václiget közigazgatásilag Vác-
hoz tartozott, de a hétköznap-
ok során az ott élők szinte ki-
vétel nélkül a község felől kö-
zelítik meg lakóhelyüket. 

– Ezt igazolta a forgalom-
számlálás is – tájékoztatott 
Bábiné Szottfried Gabriel-
la. – A václigetiek 90 száza-
léka itt közlekedik. Ennek is-
meretében döntött – megkere-
sésünkre – úgy a váci képvi-

selő-testület, hogy támogatja 
a felújítást, melyet mindannyi-
unk örömére ma felavattunk. 
Nagyon örülök annak, hogy a 
szomszédos települések part-
nerként segítik egymást. Ez-
zel is hozzájárulunk a lakó-
közösségek komfortérzetének 
javításához, lakókörnyezetük 
színvonalának növeléshez. 

Kiss Zsolt János váci ön-
kormányzati képviselő is elé-
gedetten nyilatkozott a rég-
óta várt felújításról. – Václiget 
igazából ezen az egyetlen úton 
közelíthető meg, ezért a váci 

képviselő-testület a polgár-
mester asszony megkeresé-
sére az ügy mellé állt. Több 
mint 200 embernek Václiget 
az állandó lakóhelye. Idősek 
és gyerekek naponta itt járnak 
iskolába, munkába vagy or-
voshoz. Ha szükséges a tűz-
oltók és a mentők is itt közelí-
tik meg Václigetet. Az útépítés 
2,5 millió forintos támogatá-
sával az ő hétköznapi életüket 
tettük valamelyest könnyebbé 
– mondta a váci önkormány-
zati képviselő.

(Vetési) 

Összefogott a sződligeti  
és a váci önkormányzat

A sződligeti és a váci önkormányzat összefogásának köszönhetően elkészült a község keleti  pe-
remén húzódó Vasúti fasor út közel négyszáz méteres szakaszának aszfaltozása. A esővíz elve-
zetővel kiépített 4,5 méter széles úton leggyakrabban a szomszédos Václiget ingatlantulajdo-
nosai közlekednek. A 10 millió forintos beruházás költségéhez a sződligeti önkormányzat 7,5 
millió forinttal, míg Vác 2,5 millióval járult hozzá. A hétfő délelőtti avatón a két szomszédos 
önkormányzat összefogásáról elismeréssel nyilatkozott Bábiné Szottfried Gabriella, Sződliget 
polgármestere és Kiss Zsolt János váci önkormányzati képviselő.
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A 24. órában közösen a he-
lyi szelídgesztenyések meg-
mentéséért címmel szerveztek 
határon átnyúló szakmai kon-
ferenciát szeptember 22-én 
Nagymaroson. A szlovák tele-
pülés, Kékkő (Modry Kamen) 
és Dunakanyarbeli város kö-
zösen pályázott, hogy meg-
mentsék nevezetességeiket, a 
szelídgesztenyéseket. 

A rendezvényen Petrovics 
László Nagymaros polgár-
mestere köszöntötte a megje-
lenteket. Elmondta: a telepü-
lésnek fontos a szelídgeszte-
nyések megmentése.

 – A pályázat a 24. órában 

közösen a helyi szelídgeszte-
nyések megmentéséért címet 
viseli. Valóban a 24. órában 
vagyunk és, ha most nem te-

szünk valamit, akkor már késő 
lesz – hangsúlyozta. Hozzátet-
te: még Károly Róbert hoz-
ta be a városba gesztenyefá-
kat, úgy érzi, hogy megőrzé-
sük Nagymaros feladata. 

Kékkő polgármestere Aladár 
Bariak bemutatta a jelenlévők-
nek a szlovák települést. Meg-
tudtuk: minden évben már ha-
gyományként megszervezik a 
gesztenye-fesztivált, amely-
re mindenkit meginvitált. El-
mondta: náluk nem pusztított 
az a betegség, amely a nagy-
marosi gesztenyéseket elérte. 

A konferencián többek kö-
zött a szelídgesztenyések öko-
lógiai, természetvédelmi, ter-
mőhelyi jelentőségéről, a pro-
jekt közös megvalósításának 
tapasztalatairól, a szlovákiai 
projektrész megvalósulásáról, 
eredményeiről és tapasztala-
tairól, a szelídgesztenye jele-
néről és jövőjéről a Kárpát-
Medencében, valamint károsí-
tóiról és védelméről hallhattak 
előadást a résztvevők. 

Délután, a program zárása-
ként közösen a szakemberek-
kel meglátogatták a szelíd-
gesztenyést Nagymaroson.

Furucz Anita

A 24. órában vannak a nagy-
marosi szelídgesztenyések

A borús időjárás sem ret-
tentette el a látogatókat az 
Egészségnaptól. Már a kez-
désen sorban álltak az embe-
rek a sátraknál, hogy különbö-
ző szűrővizsgálatokon vegye-
nek részt. 

A programot Rudolf Péter 
színművésznek, Vác díszpol-
gárának beszéde nyitotta meg, 
aki mint mondta hazaérkezett. 

– Nyolc évig éltem itt – 
mondta. A színész arra is fel 
akarta hívni a váciak figyel-
mét, hogy nagyon fontos a 
megelőzés, ezért mindenkit 
arra buzdított, hogy vegyen 
részt a vizsgálatokon. A ren-
dezvény megnyitóján dr. Bóth 
János polgármester köszönetét 
fejezte ki a gyógyszergyárnak 
azért, hogy elhozták ezt az 
eseményt Vácra. A kórház fő-
igazgatója Bárány Zsolt pedig 
arra buzdított, hogy támogas-
sák az intézményt azzal, hogy 
minél többen vesznek részt a 

vizsgálatokon. 
Késő délután kiderült, hogy 

a váciak részvétele kiemelke-
dő volt, hiszen több, mint két-
ezer ember fordult meg a nap 
folyamán a rendezvényen. 
Több mint 1200 szűrést végez-
tek el a szakemberek.

Az adományt a kórház igaz-
gatója vette át, aki nagyon bol-

dog volt. Elmondta: ez a pénz 
éppen egy műszak, azaz nyolc 
órás tevékenységét fedezi a 
kórháznak. De, mint mond-
ta nem a működésre akarják 
elkölteni, hanem várják a ja-
vaslatokat azoktól, akik meg-
duplázták a Richter Gedeon 
gyógyszergyár felajánlását. 

Furucz Anita

Az Országos Nyugdíjas Pol-
gári Egyesület az Idősek Vi-
lágnapja alkalmából ünnep-
séget tartott Vácon a Madách 
Imre Művelődési Központban. 
Az összejövetelt a váciak kö-
zösen szervezték meg a buda-
pesti és a Pest megyei szerve-
zetekkel. 

A vendégeket Zsák Jánosné, 
az egyesület elnöke köszön-
tötte. Elmondta: fontos, hogy 
tudjuk egymás baját és tud-
junk segíteni. 

– Legyünk nagyon boldo-
gok és tegyük azt meg, amit 
tőlünk az Isten kér: szeressük 
egymást. Tudjuk átvállalni 
egymás gondját, baját – mond-
ta. Beszélt a nyugdíjasokat or-
szágosan érintő kérdésekről 
is. Köszönetet mondott még 
Miskei Sándorné képviselő-
nek, aki sokat tett a helyi szer-
vezetért és a programért. 

A rendezvényen jelen volt 
Fördős Attila független pol-

gármester-jelölt, aki szintén 
köszöntötte e jeles napon az 
időseket. 

– Október 1-je az idősek vi-

lágnapja. Az ember egy pil-
lanatra eltűnődik azon, hogy 
milyen jelentősége van egy-
egy meghatározó napnak. Ak-
kor, amikor a világunkban az 
értéktelenség lesz mindenütt 
úrrá, akkor vajon milyen tar-
talommal, mondanivalóval 
tudjuk mi ezeket a napokat ki-
tölteni. Úgy vélem, hogy en-
nek a napnak különös jelentő-
sége van. Végre egyszer a vi-
lág odafigyel a szép korúakra 
is és önmagára is, mert előbb 
utóbb mindenki ilyen korú 
lesz – mondta.

A beszédek után kis műsor 
és vendéglátás várta az ünne-
pelt időseket. 

Furucz Anita

Újabb fordulat a dunakeszi 
láp ügyében. Lapértesülések 
szerint szeptember 24-én, pén-
teken ismeretlen személyek il-
legálisan fűzfákat távolítottak 
el a dunakeszi Auchan áruház 
mögötti területről. Mint az va-
lószínű, az esemény hátteré-
ben a Természetvédelmi Fő-
felügyelőség megtéveszté-
se állhatott, melynek képvi-
selő hétfőn (szeptember 28-i) 
a helyszínen tanulmányozták 
a környezetet. Bővebb beszá-
molónkat a következő lap-
számban olvashatják. 

Lapzártakor 
érkezett

Richter Egészségnap: a váciak 
részvételükkel megduplázták 

az adományt
A Richter Gedeon gyógyszergyár Egészségváros programsorozata Vácra érkezett szeptember 
18-án, szombaton. A város lakói ezen a napon ingyen vehettek részt különböző szűréseken és 
ezzel nem csak maguknak, hanem a váci Jávorszky Ödön Kórháznak is segítettek. A gyógyszer-
gyár által felajánlott 2 millió forintot a váciak megduplázták, így végül Bárány Zsolt, az intéz-
mény főigazgatója 4 millió 152 ezer 500 forintot vett át a jelképes csekken. 

A világ figyel a szép korúakra is
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•  Parkettás vállal hagyományos szalag-, laminált padlólerakást, 
csiszolást, lakkozást, javítást. Telefon: +36-70/505-1177

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

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

•  Eladó Ford Focus Comfort 1.6 benzines. Évj.: 2003. 05. Műszaki 
érv.: 2011. 05. Ár: 1.150.000 Ft. Tel.: 06-20-489-9139

Az aulában kifüggesztett tab-
lókon, archív, helyenként meg-
sárgult, páratlan értékű fotog-
ráfiák, írásos anyagok és tár-
lókban elhelyezett ereklyék, 
apróbb tárgyak mesélnek a 
„magyar Beatles” mára törté-

nelemmé lett történetéről. És 
vele együtt a táncdalfesztiválok 
és a táskarádiók koráról. Vala-
mint a viharos 60-70-es évek-
ről, s a „nagy Generációról”, 
akinek tagjai - a világ nyugati 
felén élő művésztársadalomhoz 
képest - talán szelídebb hang-
nemben, de hasonló hittel és el-
tökéltséggel igyekeztek fölfor-
gatni a világot, és megszólaltat-
ni az új kor új életérzéseit. 

Mohai Sándor – mint 
mondotta személyes hangvéte-
lű megnyitójában – szinte a kez-
detektől figyelemmel kísérte 

az együttes működését. A sors 
úgy hozta, hogy a Szőnyi test-
vérek szülei épp abba a boltba 
jártak vásárolni, ahol ő akkor-
tájt dolgozott, és így, rajtuk ke-
resztül, csakhamar a zenekar-
tagokkal is megismerkedhetett. 

Az évek során aztán az ismeret-
ségek mély barátságokká, míg 
a kezdeti, ösztönös „gyűjtöge-
tés” tudatos gyűjtőszenvedély-
lyé vált. Az itt látható kiállítás-
anyag egyébként - melynek első 
darabjai 1964-ből származnak - 
csak töredék részét alkotja a ter-
jedelmes méretű kollekciónak.

A rendezvényen részt vett 
a 2007-ben elhunyt Illés La-
jos fia, Illés Bence is, aki kö-
szönetét fejezte ki e „legendát 
életben tartó” kiállítás meg-
rendezéséért.   

A megnyitó után – stíluso-

san – az Illés-együttes dalai 
csendültek fel, a Verkli együt-
tes előadásában.   

Az Illés-együttes dalai – a 
többi „nagygenerációs” zene-
kar szövegeihez hasonlóan – 
az eltelt évtizedek alatt sem-
mit sem veszítettek frissessé-
gükből és jelentőségükből. Az 
üzenet – dacára e harminc-
negyven évnek - éppúgy hat, s 
e régi dalok ma is tudnak ak-
tuálisat és örök érvényűt mon-
dani. Pont úgy, mint a magyar 
beat születésekor – talán csak 
néhány hangsúly tolódott el az-
óta.  A titok nyitja, vagyis hogy 
miként képes e hajdani zene-
kar máig rajongókat toboroz-
ni, talán épp ebben rejlik. Ezt 
bizonyítandó, hogy a koncert-
tel egybekötött kiállítás-meg-
nyitón szinte valamennyi kor-
osztály képviselője megjelent: 
az akkorvolt tizen - és huszon-
évesektől kezdve (akik bizony 
ma már unokák kíséretében ér-
keztek) a mai tinédzserekig. 
Volt egyszer egy legenda, mely 
- egy páratlan életműnek és 
persze az emlékeket tudatosan 
őrző gyűjtőknek köszönhetően 
– tovább él.

A kiállítás október 5-ig meg-
tekinthető. 

Maczkay Zsaklin

„A legenda tovább él”
„A legenda tovább él” – jelzi a kiállítás címe, melyen az Illés-együttes legendáját régi fotók, új-
ságcikkek, plakátok és számtalan egyéb, Illés-relikvia eleveníti meg. A váci Madách Imre Mű-
velődési Központban, szeptember 17-én megnyílt tárlat anyagát Mohai Sándor gyűjtő bocsátot-
ta a látogatók rendelkezésére. 

Értesítjük Vác és környéke 
lakosságát és alkotóművésze-
it, hogy idén is megrendezzük 
a Téli Tárlatot a Madách Imre 
Művelődési Központ Eme-
leti Galériájában, amely im-
már évek óta a város kulturá-
lis életének egyik kiemelkedő 
eseménye. Vác Város Önkor-
mányzata és a Madách Imre 
Művelődési Központ folytatni 
kívánja az évek alatt kialakult 
hagyományt, mely szerint le-
hetőséget kínálunk a városban 
és közvetlen környezetében 
élő alkotóművészeknek mun-
káik bemutatására, a váci kö-
zönségnek pedig alkalmat te-
remtünk egy szép kiállításon 
találkozni egymással és az al-
kotókkal a karácsonyt megelő-
ző napok hangulatában.

A kiállításra várjuk min-

den Vácott és környékén élő 
képző-, fotó- és szobrászmű-
vész munkáit szakmai szerve-
zetekhez való tartozás(ok)tól 
függetlenül, ugyanakkor kér-
jük, hogy az utóbbi években 
készült friss munkáival ve-
gyenek részt. A tárlat színvo-
nala érdekében kérjük továb-
bá, hogy maximum két mun-
kát nyújtsanak be (melyek szé-
lessége ne haladja meg a 120 
cm-t)! 

A zsűri fenntartja magának 
a válogatás, esetleges kizsűri-
zés, és sorozatok megbontásá-
nak jogát.

A kiállításra nem kerülő 
alkotások átvétele: 2010. de
cember 8án és 9én.

Kérjük, december 3-án vagy 
6-án juttassa el a Madách Imre 
Művelődési Központba a be-

adásra szánt műveket a követ-
kező adatok feltüntetésével: az 
alkotó neve, a mű címe, kelet-
kezés éve, méret, valamint le-
velezési cím, telefon.

A zsűrizés  időpontja: de
cember 8.

A kiállítás megnyitója: 
2010. december 11én, szom
baton 16 órakor a Madách 
Imre Művelődési Központ 
aulájában.

A kiállítás megtekinthető 
2011. január 16-ig.

További információ:
Madách Imre Művelődési 
Központ
2600, Vác, Dr. Csányi L. krt. 
63., 
titkarsag@mimk.vac.hu, 
tel.: (27) 518-204.

TÉLI TÁRLAT 2010. FELHÍVÁS

Gyengébbik nem. De sokszor 
halljuk ezt a szóösszetételt, ha 
a hölgyekről beszélünk. Pedig 
már sok olyan sportágban bi-
zonyítottak, amiről korábban 
el sem tudtuk volna képzelni, 
hogy valaha nők is űzik majd. 
Ilyen például a birkózás.

A női szakág a 80-as évek 
közepén kezdte meg az első 
próbálkozásait, ám ahogy a 
szakember mondja, bizony 
még hobbi szinten. Nagy La-
jos a hölgyek birkózószőnye-
gen való megjelenésétől kezd-
ve foglalkozik a női mezőny-
nyel.

„A 2004-es athéni olimpia 
után hatalmas lökést kapott a 
női birkózás, egyre jobban el-
terjedt a világban. Szerencsé-
re nálunk is előkerültek tehet-
ségek, akik lassan felveszik a 
küzdelmet a világ legjobbja-
ival, a japánokkal és a szov-
jet utódállamokból származó 
sportolónőkkel. Sastin Mari-
ann például a nemrég befeje-
ződött moszkvai világbajnok-
ságon három győzelem és két 
vereség után a nagyon előke-
lő ötödik helyen végzett” – 
mesélte a Vácon élő szakem-
ber, aki ez év tavaszától a fel-
nőtt válogatott helyett az után-
pótlással foglalkozik a Mr. Tus 
birkózó iskolában, ahol hetente 
két edzést is tart a legtehetsé-
gesebbeknek.

Mint elmondta, már a 16-17 

évesek között is akadnak olya-
nok, akik bizony már világ-
szinten is letették a névjegyü-
ket a birkózószőnyegre.

„Az érdi Dénes Mercédesz, 
akit otthon Tar Mihály készít 
fel, a szarajevói ifjúsági Eu-
rópa-bajnokságon aranyérmet 
szerzett, ami a szakág első ara-
nya volt eddigi története során. 
Nagyon okosan és szépen bir-
kózva érte el ezt a kiugró ered-
ményt. De szintén parádésan 
szerepelt ebben a korosztály-

ban az Eb-bronzérmes Siroki 
Tímea is, valamint a szinga-
púri ifjúsági olimpián részt 
vevő Németh Zsanett. Előb-
bi Cegléden birkózik, utóbbi 
Berhidáról jött fel Pestre, ahol 
központilag készülnek a legte-
hetségesebb versenyzők” – so-
rolja büszkén Nagy Lajos.

A szakember elárulta, jelen-
leg 6-8 olyan lány van a ma-
gyar mezőnyben, akik jó me-
nedzselés mellett akár már a 
2016-os, Rió de Janeiróban 

rendezendő nyári olimpián a 
magyar színeket képviselhe-
tik.

„Egyértelműen az a célunk, 
hogy az utánpótláskorú ver-
senyzőkből egy eredményes 
csapatot neveljünk ki. Éppen 
most hívtunk fel három-négy 
vidéki, roppant tehetséges kis-
lányt Pestre, hogy központilag 
készüljenek a továbbiakban. 
Nálunk edzenek, a fővárosban 
járnak iskolába és kollégium-
ban laknak. Ugyan a terhelést 
számukra sokkal óvatosabban 
kell adagolni, azért itt példá-
ul az is a fejlődésüket szolgál-
ja, hogy velük egykorú fiúkkal 
is készülhetnek” – folytatta az 
utánpótlásért felelős edző.

Lelkesedését látva, immár 
könnyebben elképzelhetjük, 
hogy akár egy felnőtt olimpiai 
bajnok is kikerül a ma még 16-
17 éves tehetségek közül. 

ajtó – ablak pont bemutatóterem

M�anyag ABLAKOK
 ÉS AJTÓK

25–30%-os kedvezménnyel!
 (profi l típustól függ)

5, 6 légkamrás „A” osztályú Német 
profi l, 100% PVC

KBE, ALUPLAST profi l rendszerek

25–33%-os engedménnyel, 2-3 hetes gyártási 
határid�vel! (profi l típustól függ)

Egyedi méret-, forma-, típus és színválaszték! Gazdag alapfelszereltség!

 AKCIÓS dekorfóliás tömör beltéri ajtók raktárról, üveges, 
alumíniumcsíkos rövid határid�vel! (utólag szerelhet� tokkal)

 Red�nyök, szúnyogháló rendszerek  Beltéri ajtók (fa-, dekorfóliás) 
 Bejárati ajtók (m�anyag, fa)  Könyökl�, párkány

Felmérés, teljes kör� bontás, beépítés, helyreállítási munkálatok.

Magas a futésszámla?
 Megoldás, ablakcsere!

”

Vác

Tel.: +36-20/466-5050, +36-20/995-6807 
www.ajtoablakvac.hu • info@ajtoablakvac.hu

Jelenleg 6-8 olyan lány van a magyar mezőnyben, 
akiket érdemes versenyeztetni

Nagy Lajos: A 2016-os riói 
olimpia a legfőbb célunk

Nem sokan gondolták volna, hogy a 80-as években induló női birkózásból komoly sportág válhat Magyarországon. Ma már ott tar-
tanak a hazai hölgyek, hogy Sastin Mariann személyében egy klasszissal rendelkeznek, és az utánpótlás vonalán is egyre több érmet 
szereznek a magyar lányok a különböző világversenyeken. A váci illetőségű Nagy Lajos, aki jelenleg az utánpótlásért felelős szakem-
ber, úgy véli, jelenleg már van 6-8 olyan lány, akire érdemes odafigyelni, mert a 2016-os riói olimpián akár érmet is nyerhet.
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A tanulóknak – a megnyitót követő - versenyben 
a főtéren kialakított állomáshelyeken kellett bizo-
nyítani felkészültségüket, tájékozottságukat. A si-
keres szerepléshez elengedhetetlen volt a KRESZ 
ismerete, az életmentő készülék szakszerű alkal-
mazása, de fontos szempont volt a szelektív hulla-
dékgyűjtés rendszerének bemutatása is. 

A jó hangulatú, vidám diák sereget a ver-
seny után a Városháza udvarán látták vendé-
gül a szervezők, akik nevében Dr. Bóth János 
polgármester értékelte az idei Autómentes Nap 
rendezvény-sorozatot, melynek szlogenje igen-
csak megszívlelendő: „Közlekedj okosabban, 
élj egészségesebben!” 

Dr. Bóth János polgármester a Városháza ud-

varán tartott sajtótájékoztatón külön hangsú-
lyozta a rendezvény társadalmi jelentőségét és 
üzenetét: Vác az Egészséges Városok szövet-
ségének is tagja, és ennek szellemében nagy 
hangsúlyt fektet a prevenciós programokra. 
A polgármester fontosnak nevezte a kampány-
jellegű rendezvényt, amely ráirányítja a figyel-
met a mozgásszegény életmód veszélyeire, 

amely ellen küzdeni kell. Szorgalmazta az al-
ternatív lehetőségek erősítését, javasolta, hogy 
az autózás helyett többet szálljunk kerékpár-
ra, vagy gyalogoljunk. Az idei Autómentes Nap 
eseményeire 18 csapat nevezett be, közel 200 fi-
atal vett részt a programokban. 

„A fiatalok a maguk részéről mindent megtet-
tek, most az idősebb korosztálynak kéne meg-
fogadni ezt a szlogent.”– mondta Vác polgár-
mestere, aki köszönetet mondott leköszönő ön-
kormányzati képviselőnek, Kiss Jánosnak, aki 
a kezdetektől fogva, nyolc éve rendíthetetlenül 
szervezte az Autómentes Napot. 

A verseny díjait a Főtéren adta át Dr. Bóth Já-
nos és Kiss János. Három kategóriában jutal-

mazták a diákokat, a speciális iskolák közöt-
ti versenyt a főtéri Cházár András többcélú in-
tézmény nyerte, az általános iskolások között a 
Földváry-sok nyertek. 

De mint az egyik vidám diák mondta barát-
jának a rendezvény után: Ezzel a nappal min-
denki nyert…

Vetési Imre

Közlekedj okosabban, 
élj egészségesebben!

Ragyogó napfényes időjárás fogadta az Európai Mobilitási Hét programsorozat résztvevőit Vá-
con. A város fiataljai a korábbi évek hagyományai szerint idén immár nyolcadik alkalommal 
vettek részt az Autómentes Nap keretében meghirdetett programokban. Vác közkedvelt főterét 
„megszállták” az óvodások, az általános és középiskolás fiatalok. Remek hangulat, jól előkészí-
tett programok sokasága várta a több száz fiatalt. Reggel nyolctól déli tizenkettőig igazi szín ka-
valkádban pompázott a vidám zsivajtól hangos főtér.

A Dunakeszi Kinizsi ifjúsági ké-
zilabdacsapata a 2009-2010-es baj-
noki évben aranyérmes lett, gólki-
rálya a 18 éves Deézsi Réka a Váci 
Piarista Gimnázium negyedik osz-
tályos tanulója. 

– Hat éve kezdtem el kézilabdáz-
ni – tájékoztat Réka - és négy éve 
játszom a Kinizsi csapatában, első 
alkalommal vagyok gólkirály.

– A legeredményesebb mérkőzé-
seid?

– Tavaly szeptember 21-én, Ceg-
léden, azon imádkoztam, hogy be-
dobjam a 16. gólomat, sikerült (25-
20 nyertek). Másik tizenhatost ok-
tóber 30-án, Balassagyarmat ellen 
értem el.

– További terveid?
– Szeretnék sikeresen érettségiz-

ni, továbbá hogy csapatunk minél 
többször nyerjen, nekem ez a leg-
fontosabb.

Új értelmet nyert az a magyar 
mondás, miszerint szégyen 
a futás, de hasznos. Szombat 
délelőtt ugyanis bebizonyoso-
dott, egyáltalán nem szégyen, 
ha valaki futni indul, főleg, ha 
ezt jótékony céllal teszi. Évek 
óta épül az egyház finanszí-
rozásában a Szent Erzsébet 
óvoda, és egyre közeledik az 
impozáns intézmény átadá-
sa. Azonban az építkezés sok 
pénzbe kerül, ezért Szabó Jó-
zsef László plébános felhívás-
sal fordult a település polgá-
raihoz, hogy egy kis futással 
segítsék a munkálatok anyagi 
részének előteremtését.

Nem volt pusztába kiáltott 
szó az atya felhívása, ugyan-
is a település lakói szép szám-
ban gyülekeztek az épülő óvo-
da előtt. Volt itt az indulók kö-
zött nagyszülő, szülő, fiatal és 
óvodáskorú, a városi politikai 
élet számos résztvevője – pél-
dául Dióssi Csaba országgyű-
lési képviselő, Erdész Zoltán 
alpolgármester –, de még egy 
pár hónapos kisbaba is. Sőt, az 
értelmi fogyatékosok intéze-
téből is érkeztek, hogy a jövő 

dunakeszi polgárainak segít-
senek minél szebb óvodához 
jutni.

„Isten hozott mindenkit! Jó 
érzés, hogy ennyien gondol-
ták úgy, hogy segítik az óvoda 
építését. Ebből a futásból ke-
letkező bevétel a kerítés és pár 
gyümölcsfa anyagi alapját je-
lentheti” – üdvözölte az össze-
gyűlteket Szabó József Lász-
ló atya.

Amint azt a plébánostól 
megtudtuk, jövő nyáron indul 
a próbaüzem, és reményeik 
szerint szeptembertől már bir-
tokba vehetik az épületet a kis-
gyermekek. Több csoportban 

indultak a futók, és a jótékony 
kocogást követően jóízűen be-
szélgettek, és farkasétvággyal 
fogyasztottak a helyszínen, 
bográcsban főzött gulyásból. 
Sőt, az indulók egy sorsolá-
son vettek részt, melyen a sze-
rencsések közül a legkisebbek 
Képes Bibliát, a férfiak borot-
vát, míg a hölgyek kávés kész-
letet nyertek.

Egy biztos: a szombati futás 
egyáltalán nem volt szégyen, 
viszont annál hasznosabb.

És nem csak a bevétel mi-
att, hanem a testnek és lélek-
nek egyaránt.

- molnár -

A jótékony futás bevételéből kerítés és gyümölcsfa lesz az épülő 
Szent Erzsébet óvodában

Ahol a részvétel volt  
a legfontosabb

Dunakeszi segítő polgáraihoz fordult Szabó József László plébános, amikor arra kérte őket, 
hogy az egyház finanszírozásában épülő Szent Erzsébet óvodát némi mozgással és anyagi ál-
dozattal támogassák. Hívó szavára majd százötvenen futottak az intézményért, és a jóleső ko-
cogás után együtt tölthessék a szombat délelőttjüket.

Ifjú gólkirályok Dunakesziről

Volentics Erik szép teljesítménnyel ajándé-
kozta meg magát és szurkolóit 18. 
születésnapján (IX. 9.). Az őszi első 
mérkőzésen tíz gólt lőtt. Erik a 2009 
– 2010. évi NB II-es ifjúsági bajnok-
ságban óriási sikert ért el, második 
helyen végzett 207 góllal. Jelenleg a 
Váci Király Endre Iskolában festő-
nek tanul. Edzés után beszélgetünk.

– Gratulálunk a nagyszerű siker-
hez! Mióta űzöd ezt a szép sport-
ágat?

– Kilenc éve itt kezdtem a Dunakeszi Vas-
utasban, azóta minden edzésre Fótról járok át 
Povázsay Gyuri bácsihoz, jól érzem itt magam.

– Az elmúlt bajnokságban szép sikert értél 
el.

– Öröm számomra, hogy az NB II-es listán a 
több száz játékos között a 207 gólom-
mal, első alkalommal második helyet 
hódítottam el. Játékban a támadás az 
erősségem, védekezés terén kellene 
még javulnom. A csapatban az irá-
nyító szerepkört töltöm be, büszke va-
gyok, hogy bátyám is itt játszik. A leg-
többet november 1-jén a Budakalász, 
valamint tavasszal a Bp. Honvéd ellen 
lőttem – 16-16 gólt.

Erik ma is szorgalmasan készül minden mér-
kőzésére, ha játszik biztos ott van a legjobb gól-
lövők között.

További sok sikert a két gólkirálynak.
Kép és szöveg: 

Solymosi László 

***

www.dunakanyarregio.hu
KLIKKELjEN  ráNK!

Hirdessen nálunk, a Dunakanyar legolvasottabb lapjában!

Európa-bajnok, világbajnoki 
ezüstérmes játékost köszönt-
hetnek kedvenc csapatukban 
a SYMA-Váci NKSE követke-
ző hazai bajnokijára (október 
2. 18.00 Vác – Siófok) kiláto-
gató kézilabda barátok. Bár az 
együttes kispadján eddig is he-
lyet foglalt Németh András ve-
zetőedző segítőjeként és klub-
menedzserként Kirsner Erika, 
a bajnokság végéig immár játé-

kosként is számíthat rá a klub. 
A nyáron a Hypo NÖ. együt-
teséből hazatérő 34 esztendős 
balszélső ugyan korábban be-
jelentette visszavonulását az 
aktív játéktól, Vaszari Virág 
súlyos sérülése – egy edzésen 
térdszalag szakadást szenve-
dett és az alapszakasz első kö-
rében már nem léphet pályára 
– miatt kézenfekvő megoldás-

ként ismét a pályán köszönt-
hetjük Erikát. 

Mint azt Németh Andrástól 
megtudtuk, a játékos nyár óta 
is végzett edzésmunkát és vi-
szonylagosan rövid kihagyása 
miatt remény van arra, hogy 
zökkenőmentesen be tud il-
leszkedni a csapatmunkába. 

KáGyé
FOTÓ: FEHÉR VIKTOR

Kontinensbajnokkal
erősödött a Vác

Képünkön Kirsner Erika még civilben a váci kispadon
Egy sikeres  

pályafutás folytatása
Kirsner Erika a magyar vá-
logatottban:
Európa-bajnok – 2000
VB-ezüstérmes – 2003
Olimpiai 5. helyezett – 2004
Klubcsapatában:
BL-ezüstérmes – 2002
EHF-kupagyőztes – 2006
háromszoros magyar baj-
nok kétszeres Magyar Ku-
pa-győztes


