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Dunakeszin, Fóton, Sződligeten, Vácon, 
Szobon új polgármestert választottak

Régiónkban a polgármesteri székért fo-
lyó versenyfutás Vácott hozta a legtöbb iz-
galmat. Óriási küzdelmet vívott a három po-
tenciális jelölt, a várost nyolc évig polgármes-
terként irányító szocialista Dr. Bóth János, a 
KDNP listáját vezető, ám függetlenként in-

duló Fördős Attila, és a Fidesz városi elnöke, 
Pető Tibor. A választópolgárok és kormány-
zó pártok politikai hangulata igencsak magas 
hőfokon izzott, hiszen a jobboldalon két esé-
lyes is ringbe szállt a polgármesteri székért ví-
vott szuperküzdelembe.

A rendkívül sok feszültséggel és indulattal 
terhelt kampány utáni voksolás végül a füg-
getlen Fördős Attila győzelmét hozta, akire 
4 255 fő szavazott (32,54 %). A nyertes poli-
tikus mögött 127 szavazattal szorult a máso-
dik helyre az eddigi polgármester, az MSZP-s 
Dr. Bóth János, aki 4 128 fő támogatását él-
vezte (31,56%), tőle mindössze 28 vokssal ma-
radt el Pető Tibor, a Fidesz városi elnöke, aki 
4 100 váci polgár (31,35%) támogatását nyerte 

el. A negyedik helyen, Schenk Lajos, a Vácért 
Lokálpatrióta Egyesület polgármester-jelöltje 
végzett 595 szavazattal (4,55%). 

A tíz egyéni mandátumból hatot a Fidesz 
nyert meg, három körzetben az MSZP jelölt-
je győzött, egyben pedig a KDNP képviselője 
végzett az élen. Kompenzációs listán egy-egy 
helyet szerzett a Fidesz, az MSZP, a KDNP és 
a JOBBIK. 

Dunakeszin Dióssi Csaba, a Fidesz-KDNP 
polgármester-jelöltje, a város eddigi alpolgár-
mestere, országgyűlési képviselője a szavaza-
tok 53,44 %-val, 5 882 vokssal lett a város új 
polgármestere. Kecskeméthy Géza, az eddigi 
városvezető, aki függetlenként indult, 2 680 
fő (24,35%) támogatását nyerte el. A harma-

dik helyen az MSZP színeiben induló Póczik 
Anita végzett, 2 445 szavazattal (22,21%). A 
tíz egyéni körzetből kilencet a Fidesz-KDNP 
jelöltje, egyet pedig egy független jelölt nyert 
meg. 

Az október 3-i önkormányzati választásokon a régiónkban található településeken minden-
hol érvényes lett a voksolás. A legnagyobb küzdelem – az előzetes várakozásoknak megfele-
lően – Vácon alakult ki, ahol végül minimális szavazatkülönbséggel a függetlenként induló 
Fördős Attila nyerte el a választók bizalmát. Dunakeszin, Sződligeten, Fóton és Szobon új 
polgármestert választottak, míg Gödön, Verőcén és Zebegényben a korábbi településvezető 
kapott újabb négy évre bizalmat. A voksolásnak voltak érdekességei: Szobon, Kismaroson 
és Verőcén például a teljes képviselő-testület és a polgármester is független, míg Nagyma-
roson a négy független képviselő mellé két jobbikos helyi politikus kapott bizalmat, illetve 
a nagyobb városokban – Vác, Göd, Dunakeszi, Fót – egyértelműen a FIDESZ szerzett több-
séget, a legtöbbször kormánykoalíciós partnerével, a KDNP-vel együtt.

Fördős Attila
Vác város új polgármestere

Dióssi Csaba
Dunakeszi város új polgármestere

(Folytatás a 2. oldalon)
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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!

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 1.020.-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)!

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

Gödnek régi-új polgármestere van 
Markó József személyében, aki a 
FIDESZ-KDNP színeiben 2903 sza-
vazattal (48,48%) győzött. A máso-
dik helyen Dr. Horváth Viktor Ger-
gő, a Városvédők Egyesülete jelöltje 
1629 (27,20%) végzett. Dr. Megyery 
Csaba, a Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom és Magyar Nemze-
ti Front jelöltje 670 voksot (11,19%), 
Elekes Balázs, Lehet Más A Politika 
408 szavazatot (6,81%), Szegedi Sán-
dor, független jelölt 232 szavazatot 
(3,87%) kapott. A hatodik polgár-
mester-jelölt, Vidák Árpád, a Ma-

gyarországi Szociáldemokrata Párt 
színeiben 146 fő (2,44%) támogatá-
sát nyerte el. Gödön a Fidesz-KDNP 
jelöltjei nyerték meg mind a 8 egyé-
ni mandátumot. 

Fóton is új polgármestert válasz-
tottak. Az öt jelölt politikai ver-
senyfutását Cselőtei Erzsébet Má-
ria (FIDESZ) nyerte, akire 2 276 
fő (37,55%) szavazott. Földi Pál Já-
nos, a Civil Összefogás a Fótiakért 
1 479 fő (24,40), az MSZP színei-
ben induló Fábry Béla 1 218 voksot 
(20,10%) tudhat magáénak, az eddi-
gi polgármester, a függetlenként in-
duló Dr. Mádly Zsolt 842 szavaza-
tot (13,89%), míg a másik független, 

Kulcsár Lajos 246 voksot (4,06%) 
kapott.

Sződligeten is új polgármestert 
választottak a Tiszta Forrás civil 
szervezet képviseletében induló Ju-
hász Béla Róbert személyében, aki 
832 fő (41,48%) szavazatot kapott, 
második helyen az eddigi polgár-
mester, a Fidesz-KDNP támogatá-
sával induló országgyűlési képvise-
lő, Bábiné Szottfried Gabriella vég-
zett, akire 587 fő (29,26%) voksolt. 
Soós Gábor, független jelölt 432 sza-
vazó (21,54%), míg a független Hor-
váth Tiborra 155 fő (7,73%) voksolt.

Verőcén megőrizte polgármeste-
ri székét a független Bethlen Farkas, 

miként Kismaroson is az ugyan-
csak függetlenként induló regnáló 
polgármester, Poldauf Gábor is. A 
hat fős kismarosi képviselő-testület 
minden tagja függetlenként szer-
zett mandátumot. Verőcén is kizá-
rólag független képviselő-jelöltek 
jutottak be testületbe. Nagymaro-
son az eddigi független polgármes-
ter, Petrovics László Ferenc győzött, 
akire 1 155 fő (59,11%) szavazott. A 
hat fős képviselő-testületnek négy 
független és két jobbikos tagja van.

Zebegényben is az eddigi polgár-
mester, Sinkó Vilmosné (független) 
197 szavazattal (30,59%) győzött, de 
a második helyen végzett Ipolyi Ist-

ván Zoltán mindössze 2 vokssal ka-
pott kevesebbet, aki 195 fő (30,28%) 
támogatását élvezi. A település hat 
független önkormányzati képvise-
lőt választott be a testületbe. 

Szobon az eddigi polgármes-
tert, Remitzky Zoltánt az ugyan-
csak független Szőke István váltot-
ta, aki 590 szavazatot (43,41%) ka-
pott. Remitzky Zoltánra 409 fő 
(30,10%), míg az ugyancsak függet-
len Bede Sándorra 360 választópol-
gár (26,49%) szavazott. A város új 
polgármestere mellett hat független 
képviselő irányítja Szob életét.  

Vetési Imre

Bethlen Farkas
Verőce régi-új polgármestere

Szőke István
Szob új polgármestere

Markó József
Göd régi-új polgármestere

Sinkó Vilmosné
Zebegény régi-új polgármestere

Poldauf Gábor 
Kismaros régi-új polgármestere

A Pest Megyei közgyűlésben a FIDESZ szerzett többséget
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(Folytatás az 1. oldalról)

Dunakeszin, Fóton, Sződligeten, Vácon, 
Szobon új polgármestert választottak

A karizmatikus függetlenek
választási sikere 

Vácon például csak harma-
dik lett Pető Tibor fideszes je-
lölt – igaz, csak 155 szavazat-
tal kapott kevesebbet, mint a 
győztes –, aki azt fontolgatta, 
hogy újraszámoltatja a szava-
zatokat, de végül ezt megtet-
te helyette a volt polgármes-
ter, dr. Bóth János megelőzte, 
de végül maradt Fördős Atti-
la győzelme.

Csömörön kétszer annyi 
szavazatott kapott a megvá-
lasztott civil polgármester, 
Fábri István, mint az MDF-
esből lett fideszes Vella Nán-
dor György. A Fábri Istvánt 
jelölő Csömöri Civil Egyesü-
let négy éves fennállása alatt 
országosan is ismert polgá-
ri érdekvédelmi szervezetté 
és állandó médiaszereplővé 
vált. Sződligeten a szintén ci-
vil szervezetek által támoga-
tott Juhász Béla Róbert lett a 
befutó a térség országgyűlé-
si képviselője, a korábbi pol-
gármester, Bábiné Szottfried 
Gabriella előtt. Kerepesen 
Franka Pál Tibor, egykor is-

mert újságíró, az Összefo-
gás Kerepesért Egyesület je-
löltje lett a polgármester, a 
szavazatok 69 százalékának 
megszerzésével. Mögötte a 
legnagyobb kormánypárti 
Simoncsik László csak 12 szá-
zalékot kapott. 

Veresegyháza viszont ra-
gaszkodott a bevált, régi ve-
zetőjéhez, Pásztor Bélához, 
aki legyőzhetetlen ellenfél 
volt a fideszes Horváth Ernő 
számára. A települést 45 éve 
irányító 72 éves helyi politi-
kus több mint kétszer annyi 
szavazatot kapott, mint kor-
mánypárti kihívója.

Ugyanez nem jött be a Vi-
segrádot 16 évig irányító 
Hadházy Sándornak, mert a 
fideszes országgyűlési kép-
viselő kénytelen volt átadni 
a polgármesteri székét a füg-
getlen Abonyi Gézának. Rác-
keve is inkább a jobbolda-
li, de függetlenként induló 
Szadai Józsefet választották a 
helyiek az eddig regnáló Dr. 
Dácid László helyett. Igaz, itt 

is nagyon szoros volt a küz-
delem, ugyanis Szadai mind-
össze 107 vokssal kapott töb-
bet ellenlábasánál.

Gödöllőn és Budaörsön vé-
gül is nem okozott nagy meg-
lepetést a kormánypárt vere-
sége, ugyanis mindkét vá-
rosban Veresegyházhoz ha-
sonlóan szinte kirobbantha-
tatlanok a polgármesterek. 
Úgy tűnik, itt valóban a helyi 
eredmények és programok 
alapján szavaztak az embe-
rek, nem pedig a pártlogók 
játszották döntéseikben a fő 
szempontot. A gödöllői lo-
kálpatrióta Gémesi György 
elsöprő, 73 százalékos győ-
zelmet aratott a második-
ként végző fideszes Liptákné 
előtt, és Budaörsön a koráb-
ban SZDSZ-es Wittinghof 
Tamás egy civil egyesület je-
löltjeként tartotta meg a po-
zícióját, mégpedig úgy, hogy 
60,27 százalékával fölénye-
sen verte a fideszesként már 
másodszorra próbálkozó 
Ritter Imrét.

Szinte az egész ország a Fideszé lett az önkormányzati választások után, azonban több Pest 
megyei településen elvesztették a polgármesteri széket. Amíg a megyei közgyűlésbe a Fi-
desz 26, az MSZP tíz, a Jobbik hét mandátumot szerzett, és az egyetlen megyei jogú város-
ban, Érden is kiemelkedően szerepelt a kormánypárt, addig több településen is alulmaradt 
a polgármester-jelöltjük.
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ajtó – ablak pont bemutatóterem

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 határidővel! (utólag szerelhető tok)

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

Felmérés, teljes körű bontás, beépítés, helyreállítási munkálatok.

5, 6 légkamrás „A” osztályú Német 5, 6 légkamrás „A” osztályú Német 
Műanyag ABLAKOK ÉS AJTÓKMűanyag ABLAKOK ÉS AJTÓKMűanyag ABLAKOK ÉS AJTÓK

Spóroljon a futésszámláján 
nyílászáró cserével! 

”

Tökéletesítettük az ideálist
Több mint 15 éve alkotunk szakértelemmel min�ségi m�anyag 
ablakokat. Értjük vev�ink igényeit, így a legjobb megoldásokat 
tudjuk ajánlani házaikhoz és lakásaikhoz. Ez a profi zmus érvénye-
sül termékeinknél is. Tökéletesítettük az ideálist – egy új generáci-
ós ablakot alkottunk – a Platinium Energo modellt.

Házat épít? Lakást újít fel? 
Keresse tanácsadónkat! 

Új generációs 
6 légkamrás modell!

Platinium Energo

A magyar sereg a Világos 
közelében levő szőlősi me-
zőn  az orosz csapatok előtt 
tette le a fegyvert, és ezzel 
teljes mértékben magukra 
haragították a császári ud-
vart. Ugyanis ezzel a tettel 
a magyarság azt jelezte a vi-
lág számára, hogy nem az 
osztrák hadsereg, hanem két 
nagyhatalom együttes ka-
tonai fellépése miatt bukott 
el a szabadságharc. Az oro-
szok azonnal kiszolgáltatták 
a honvédseregek vezetőit az 
osztrákoknak, akik a sérté-
sért kegyetlen bosszút álltak. 
Felix Schwarzenberg minisz-
terelnök utasítására, Ferenc 

A nemzet vértanúi
A magyar történelem Golgotájának nevezte Kossuth Lajos 1849. október 6-t. Az elnevezés 
találó, hisz az 1848-49-es szabadságharc honvédtisztjeinek és az első felelős magyar mi-
niszterelnök, gróf Batthyány Lajos kivégzésének napja azóta nemzeti gyásznap a magyarok 
számára. Soha, de soha nem merülhet feledésbe az emlékük, hisz valamennyien a magyar 
hazáért áldozták az életüket.

VILÁGTAKARÉKOSSÁGI 
NAP 

alkalmából
TAKARÉKSZÖVETKEZETÜNK

2010. október 29-én pénteken  
8–16 óráig

az évek folyamán megismert betéti 
fajtákkal, kiemelt kamatozású

konstrukcióval várja Tisztelt Ügyfeleit.

A nap folyamán minden betétet elhelyezo"  
Ügyfelünknek ajándékot adunk.

Kirendeltségek:

Vác, Zichy H. u. 23. T.: 27/501-325 
Fót, Dózsa György u. 54. T.: 27/535-030, 
Dunakeszi, Fő út  66-68.,  T.: 27/540-133, 
Nagymaros, Király út 1/a. T.: 27/355-415, 
Szokolya, Fő út 63. T.: 27/585-640, 
Letkés, Dózsa György u. 16. 
T.: 27/ 578-550, 
Verőce, Árpád út 27. T.: 27/581-160, 
Kosd, Eőszy L. tér 1. T.: 27/597-560, 

Polgármesterré választá-
sát követően első alkalom-
mal tartott sajtótájékoztatót 
Fördős Attila. Vác új első em-
bere a köszönetnyilvánítás-
sal kezdte mondanivalóját 
a Madách Imre Művelődési 
Házban.

„Köszönettel tartozom 
azoknak, akik részt vettek a 
választásokon, és voksaik-
kal bizalmat szavaztak ne-
kem. Támogatásukkal lezár-
tunk egy korszakot a város 
történelmében, úgy vélem, a 
végeredménnyel mindenki 
nyert, aki itt él” – jelentette 
ki Fördős Attila.

Az új polgármester szerint 
a mostani kampány minden 
eddigit alulmúlt színvonalta-
lanságában, de a lakosság se-
gítségével sikerült legyőzni az 
ármányt és az intrikát. Úgy 
véli, a váciak nagy része az 
értelmes alternatívát válasz-
totta a korábbi hatalommal 
szemben. Noha még nem ke-
rült sor az új képviselő-testü-
let megalakulására, az egyez-
tető tárgyalásokat már meg-
kezdte a városvezető.

„A választások lezártával 
az egyéni sérelmeimet félre-
tettem a város érdekében. A 
FIDESZ és a KDNP vezetői-

vel egyeztetve azt szeretném, 
és ez nemcsak az én kívánsá-
gom, hogy a testületben egy-
séges jobboldali frakció jöj-
jön létre. Egyrészt a város ér-
deke is ezt diktálja, másrészt 
az én győzelmem a kormány 
helyi győzelme is egyben. A 
tárgyalások már zajlanak, és 
az eddigiek alapján elmond-
hatom, a pártvezetők támo-
gatják az egységről alkotott 
nézeteimet” – ismertette Vác 
polgármestere, aki elárulta, a 
munkában a Jobbikra, sőt bi-
zonyos esetekben a szocialis-
tákra is számít.

A választási eredményeket 
megtámadták, és ennek lezá-
rása miatt eddig késett az át-
adás-átvétel a városházán. Azt 
reméli, hogy a jövő héten min-
denképpen megtarthatják az 
új képviselő-testület alakuló 
ülését – akár már hétfőn, de 

valószínűleg csütörtökön fog 
rá sor kerülni –, ahol leteszik 
az esküt, és azonnal nekiáll-
nak a tennivalóknak. A város-
háza dolgozóival is mihama-
rabb szeretné beszélni.

„Előbb összehívnék egy ál-
lománygyűlést, majd a fő-
osztályvezetőkkel egyeztet-
nék a legfontosabb felada-
tokról. Mindenkinek szeret-
nék bizonyítási lehetőséget 
adni, az a lényeg, hogy stabil 
helyzetben dolgozhassunk 
együtt Vác jövőjéért” – kö-
zölte Fördős Attila.

A polgármester kitért arra 
is, hogy megvannak már az 
elképzelései a leendő alpolgár-
mesterek személyéről. Egy-
ben biztos, olyan ember nem 
kapja meg ezt a funkciót, aki-
vel csak állandó feszültségben 
tudna együtt dolgozni.

„A működési szabályza-
tunk alapján kiderül, vajon 
egy, kettő, esetleg három al-
polgármestere lesz Vácnak, de 
olyan emberben is gondolko-
dom, aki nem szerzett képvi-
selői mandátumot az október 
3-i választáson. De csak akkor 
kaphat bizalmat, ha a többség 
is elfogadja a személyét” – tet-
te hozzá a városvezető.

- molnár -

Már zajlanak az egyeztető tárgyalások Vácon

Fördős Attila: 
„Mindenki megkapja 

a bizonyítási lehetőséget”
Vác újonnan megválasztott polgármestere, Fördős Attila mindenkivel együttműködésre 
hajlandó, aki tenni akar a városért. A függetlenként induló, de 11 civil szervezet, valamint 
a KDNP és a Jobbik támogatását élvező helyi politikus megkezdte a tárgyalásokat a FI-
DESZ és a KDNP helyi szervezeteivel, hogy a jövő héten megalakuló váci képviselő-testület-
ben egységes frakciót tudjon létrehozni a jobboldal. Már megvannak az elképzelései az al-
polgármesterek személyéről, és azt sem tartja kizártnak, hogy az egyikük olyasvalaki lesz, 
aki nem kapott mandátumot az október 3-i önkormányzati választáson.
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József jóváhagyásával hadbí-
róság elé állították, majd ha-
lálra ítélték és kivégezték a 13 
magyar hőst.

A hadbíróságot Karl Ernst 
törzshadbíró vezette, és vala-
mennyi tábornokot kötél ál-
tali halálra ítélték. Haynau a 
hadbíróság felterjesztése alap-
ján négy halálra ítélt bünteté-
sét különleges kegyelemből a 
katonához méltó golyó és lő-
por általira változtatta. Kiss 
Ernő altábornagy azért ré-
szesült e kegyelemből, mert 
a szabadságharc alatt tényle-
gesen soha nem harcolt csá-
szári haderő ellen, Dessewffy 
Arisztid és Lázár Vilmos 
azért, mert a császári csapa-
tok előtt tette le a fegyvert, 
végül Schweidel József azért, 
mert csak a schwechati csa-
tában harcolt a császári had-
erő ellen, a továbbiakban ad-
minisztratív beosztásokban 
szolgált, továbbá mert Pest 
városparancsnokaként alkal-
ma volt jó szolgálatot tennie 
a hadifogoly osztrák tisztek-
nek. 

A 13-ak ítéletét október 
6-án – szándékosan a bé-
csi forradalom és Theodor 
Baillet von Latour császári 
hadügyminiszter meggyil-
kolásának első évfordulóján 
– hajtották végre, ami ezért 
a forradalom és szabadság-
harc vérbefojtásának gyász-
ünnepe.

Reggel fél hatkor az ara-
di vár előtt végezték ki ”lő-
por és golyó általi halállal” 
Lázár Vilmos ezredest, Gróf 
Dessewffy Arisztid táborno-
kot, Kiss Ernő tábornokot és 
Schweidel József tábornokot. 
12 katona állt fel velük szem-
ben töltött fegyverrel. Kiss 
Ernőt csak a vállán érte a lö-
vés, ezért három katona köz-

vetlenül elé állt, és mindhár-
man újra tüzeltek.

Hat óra után következtek 
azok, akiket a bíróság kö-
tél általi kivégzésre ítélt: Lo-
vag Poeltenberg Ernő tá-
bornok, Török Ignác tábor-
nok, Lahner György tábor-
nok, Knezić Károly tábornok, 
Nagysándor József tábornok, 
Gróf Leiningen-Westerburg 
Károly tábornok, Aulich La-
jos tábornok, Damjanich Já-
nos tábornok és Gróf Vécsey 
Károly tábornok.

Vécsey Károly büntetését 
azzal súlyosbították, hogy 
végig kellett néznie társai ki-
végzését, mert őt akasztották 
fel utolsónak. A vértanú tá-
bornokok sorban elbúcsúztak 
egymástól, Vécseynek már 
nem volt kitől búcsút vennie, 
ezért Damjanich holttestéhez 
lépett, és megcsókolta Dam-
janich kezét.

Ugyanezen a napon vé-
gezték ki Pesten az első fe-
lelős magyar miniszterelnö-
köt, Gróf Batthyány Lajost.

1849 augusztusa és 1850 
februárja között Aradon még 
további három honvédtisz-
tet végeztek ki. Elsőként 1849. 
augusztus 22-én Ormai Nor-
bert honvéd ezredest, a hon-
véd vadászezredek parancs-
nokát, ezért őt szokás az első 
aradi vértanúnak is nevezni. 
1849. október 25-én Kazinczy 
Lajos honvéd ezredest, Kazin-
czy Ferenc fiát, akit a tizen-
ötödik aradi vértanúnak ne-
vez az utókor, majd 1850. feb-
ruár 19-én Ludwig Hauk alez-
redest, Bem apó hadsegédét.

Ők és még számtalan áldo-
zat a vérüket és az életüket 
adták a magyar nép szabad-
ságáért. Emléküket sosem fe-
lejthetjük el.

- Molnár -

A magyar honvédsereg 13 főtisztjét és tábornokát nem kímélta a bosszúért lihegő császári udvar, és a hős férfia-
kat egytől egyig kivégezték Aradon. Nem véletlen az időzítése Haynauéknak, ugyanis a halálos büntetéseket éppen 

Latour császári biztos bécsi meggyilkolásának első évfordulóján hajtották végre



Tudósítások Dunakesziről

A polgármester választást Dióssi 
Csaba, a Fidesz-KDNP jelöltje, a 
város eddigi alpolgármestere, or-
szággyűlési képviselője nyerte 5 882 
(53,44 %) szavazattal. Kecskeméthy 
Géza, az eddigi polgármester, aki 
függetlenként indult, 2 680 fő 

(24,35%) támogatását nyerte el. A 
harmadik jelölt, az MSZP színeiben 
induló Póczik Anita 2 445 szavazat-
tal (22,21%) a harmadik helyen zár-
ta a voksolást. 

A tíz egyéni körzetből kilencet a 
Fidesz-KDNP jelöltje, egyet pedig 

egy független jelölt nyert meg. Az 
1. számú választókörzetben Vincze 
Géza (FIDESZ-KDNP) 525 szava-
zattal (45,26%), a 2. sz. vk. Kárpá-
ti Zoltán Imre (FIDESZ-KDNP) 
473 szavazattal (45,97%), a 3. sz. 
vk. Szabó József (FIDESZ-KDNP) 

531 szavazattal (41,52%), a 4. sz. vk. 
Seltenreich József (FIDESZ-KDNP) 
411 szavazattal (38,70%), az 5. sz. vk. 
Botka Gábor János (FIDESZ-KDNP) 
606 szvazattal (48,56%), a 6. sz. vk. 
Hircz Tamás Lajos (Független) 550 
szavazattal (43,07%), a 7. sz. vk. Fo-

Köszönjük a bizalmat! 
Az október 3-ai válasz-
táson Dunakeszi szava-
zópolgárainak többsé-
ge a változásra voksolt. S 
döntöttek arról is, hogy 
erre a feladatra a Fidesz 
jelöltjeinek szavaznak 
bizalmat.

Ezzel olyan lehetőséget 
kaptunk Önöktől, ame-
lyet csak felelősen, hit-
tel és erővel lehet végbe-
vinni.

Minden segítőnknek 
köszönjük a siker ér-
dekében végzett kitar-
tó munkát, s köszönjük 

azok szavazatát, akik lehetővé tették, hogy az önkormány-
zatban összefogva dolgozhassunk a városért. Ahogyan eddig, 
úgy a jövőben is számítunk jobbító javaslataikra és támogatá-
sukra. Mert a választási siker közös sikerünk, s azért kell ten-
nünk, hogy ez Dunakeszi sikere is legyen.

A dunakeszi Fidesz-KDNP frakció nevében barátsággal:
Dióssi Csaba
polgármester

Ezúton köszönöm meg 
mindazoknak, akik az 
elmúlt 16 esztendőben 
támogattak polgármes-
teri feladataim sikeres 
és eredményes ellátásá-
ban. Külön mondok kö-
szönetet azoknak, akik 
szavazataikkal is meg-
tiszteltek a dolgos más-
fél évtized alatt. 

Köszönöm a vállalko-
zásoknak, az intézmé-
nyeknek, a polgármes-
teri hivatal dolgozóinak 
a közösen végzett mun-
kát, szakmai és emberi 
együttműködésüket. 

Gratulálok a város új 
polgármesterének és az önkormányzat új vezetőinek, a képvi-
selő-testület tagjainak a választáson elért sikereikhez. 

Munkájukhoz sok sikert kívánok!

Tisztelettel:

Kecskeméthy Géza

Tíz egyéni mandátumból kilencet a FIDESZ-KDNP jelöltjei nyertek

A 2010. október 3-án megválasztott képviselőtestület tagjai

Dióssi Csaba a város új polgármestere 
Dunakeszin három polgármester- és ötven képviselő-jelölt közül választhattak a szavazópolgárok. A választási kampány a korábbi választások-
hoz hasonlóan ezúttal konszolidált keretek között zajlott. A választáson a szavazópolgárok 36,23 %-a, 11 284 vett részt, az érvényes szavazatok 
száma 11 007 volt.  Tíz egyéni mandátumból kilencet a Fidesz-KDNP jelöltje nyert meg. A polgármester választáson Dióssi Csaba kapta a leg-
több szavazatot. 

Kedves Dunakeszi
Választópolgárok!

Tisztelt Dunakeszi
Választópolgárok!

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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Vincze Géza
1. sz. választókörzet

Dr. Thoma Csaba
8. sz. választókörzet

Kárpáti Zoltán Imre
2. sz. választókörzet

Bocsák István Károlyné
9. sz. választókörzet

Szabó József
3. sz. választókörzet

Erdész Zoltán
10. sz. választókörzet

Seltenreich József
4. sz. választókörzet

Póczik Anita
kompenzációs lista

Botka Gábor János 
5. sz. választókörzet

Ábri Ferenc
kompenzációs lista

Hircz Tamás Lajos
6. sz. választókörzet

Lukácsi Bálint
kompenzációs lista

Fodor Sándorné
7. sz. választókörzet

Nyiri Márton
kompenzációs lista

dor Sándorné (FIDESZ-KDNP) 459 
szavazattal (38,77%), a 8. sz. vk. Dr. 
Thoma Csaba (FIDESZ-KDNP) 
391 szavazattal (44,08%), a 9. sz. vk.  
Bocsák István Károlyné (FIDESZ-
KDNP) 506 szavazattal (52,82%), a 
10. sz. vk. Erdész Zoltán (FIDESZ-
KDNP) 517 szavazattal (49,47%) 
nyerte el az egyéni mandátumot. 

Kompenzációs listáról az MSZP 
képviseletében két fő, Póczik Ani-
ta és Ábri Ferenc, a JOBBIK színe-
iben Nyiri Márton, az LMP képvi-
seletében Lukácsi Bálint jutott kép-
viselői mandátumhoz. A 14 önkor-
mányzati képviselő mellett a testü-
let tagja Dióssi Csaba polgármester. 

Az október 3-án megválasztott új 
képviselő-testület alakuló, ünnepi 
ülését október 14-én 16 órakor tart-
ja a Városházán. 

Dunakeszin október 3-án négy ki-
sebbségi – bolgár, cigány, német és 
örmény – önkormányzatot válasz-
tottak a városban élő nemzetiségek.

Vetési Imre

Dióssi Csabát (FIDESZ-KDNP)
a szavazatok több mint 50 százalékával

választották meg polgármesternek



A települést 2006 óta irá-
nyító polgármester, a kistér-
ség országgyűlési képviselő-
je, Bábiné Szottfried Gabriel-
la (FIDESZ-KDNP) négy év-
vel korábbi voksainak szá-
mát megnövelve ezúttal 587 
sződligeti polgár (29,26%) tá-
mogatását nyerte el. A füg-
getlen jelöltként induló Hor-
váth Tibor 155 fő (7,73%) sza-
vazatát tudhatja magáénak, 
míg a Tiszta Forrás civil szer-
vezet színeiben induló Juhász 
Béla Róbert 832 sződligeti vá-
lasztópolgár (41,48%) voksait 
nyerte el. A település egykori 
polgármesterét, a független-
ként induló Soós Gábort 432 
fő (21,54) látná szívesen újra 
a polgármesteri székben. 

A hat képviselői mandá-
tum elnyeréséért vívott vá-
lasztási versengésben 16 je-
lölt vett részt. Két csapat, 
a Fidesz-KDNP és a Tisz-
ta Forrás mind a hat hely-
re állított jelöltet, míg raj-
tuk kívül két független és a 
CISZE civil egyesület színe-
iben ugyancsak két képvise-
lő-jelölt szállt ringbe. A pol-
gármester választáshoz ha-
sonlóan a képviselő válasz-
tás is a Tiszta Forrás abszo-
lút győzelmét hozta, mind a 
hat mandátumot az egyesü-
let jelöltjei nyerték el. A sta-
tisztikák érdekessége, hogy a 
választáson – beleértve a pol-
gármester-jelölteket is - a leg-
több sződligeti polgár bizal-
mát Bertáné Maszlik Ildikó 
(Tiszta Forrás) élvezi, akire 
1 217 fő szavazott.   

Juhász Béla, a település új 

polgármestere szerkesztősé-
günkhöz eljuttatott közlemé-
nyében köszönetét fejezte ki a 
sződligeti választópolgárok-
nak, akik – mint írja - az el-
múlt években talán még soha 
nem látott szavazat-többség-
gel a Tiszta Forrás csapatát 
bízták meg azzal, hogy az el-
következő négy évben irá-
nyítsák a község ügyeit, és el-
indítsák Sződliget fejlődését. 
Köszönetet mondott a bíz-
tató, segítő támogatásért, de 
azoknak is kijár az elisme-
résből, akik őszinte, néha éles 
kritikával illették őket, ami-
ből tanulhattak. 

„Tudjuk, érezzük, hogy a vá-
lasztási eredmények mögött a 
választók nagyon komoly el-
várása jelenik meg. Az az óri-
ási bizalom, hogy mint pol-
gármesternek, mint képvise-
lőknek csak a Tiszta Forrás je-
löltjeit választották meg, a mi 
számunkra egyben óriási fele-
lősséget is jelent. Ígérjük, hogy 
ezzel a bizalommal élni, és 
nem visszaélni fogunk. Tisz-
tában vagyunk a saját felelős-
ségünkkel és mindent meg fo-
gunk tenni azért, hogy bizo-
nyítsuk: rászolgálunk a bi-
zalomra.” – olvasható az új 

polgármester levelében. Ju-
hász Béla nem tagadja, hogy 
a kampányban „sajnos néha 
túlságosan is elszabadultak az 
indulatok, ami nem volt sem 
szerencsés, sem kívánatos. 
Most eljött az idő, hogy a nagy 
megmérettetés után lehiggad-
junk és betemessük a lövész-
árkokat. A választók, meg-
hozták döntésüket és most 
már nem a gladiátorok harcát 
szeretnék látni az arénában, 
hanem a békés, építő munkát, 
a fejlődés hétköznapjait. Tisz-
ta szívből gratulálunk min-
den jelöltnek! Tiszteljük az ál-
taluk elért választási eredmé-
nyeket és baráti jobbot nyújt-
va kérjük, hogy a rájuk szava-
zó sződligeti polgárok iránti 
felelősségük tudatában vegye-
nek részt abban a munkában, 
amelynek célja, hogy Sződliget 
épüljön, fejlődjön és az itt élő 
emberek életminősége javul-
jon. Csak közösen leszünk ké-
pesek Sződligetet fölemelni 
és elindítani a fejlődés útján. 
Ezért összefogásra szólítunk 
föl mindenkit! Mindenkit, 
aki szereti Sződligetet és fon-
tos neki, hogy e kis község va-
lóban a Duna-kanyar gyöngy-
szeme legyen.” – olvasható Ju-
hász Béla levelében, aki kép-
viselői társai nevében is kö-
szönetet mondott a sződligeti 
választópolgároknak. 

Az október 3-án megvá-
lasztott polgármester és az 
önkormányzati képviselők 
október 8-án esküt tettek és 
megtartották a képviselő-
testület első ülését.

(Vetési I.)

A településen a polgármesteri szék mellett valamennyi képviselői 
mandátumot is a Tiszta Forrás Szövetség jelöltjei nyerték el

Baráti jobbot nyújtanak
politikai riválisaiknak 

a győztesek
Sződligeten egy civil szerveződés, a Tiszta Forrás Szövetség abszolút győzelmével zárult a 
polgármester és az önkormányzati képviselők választása. A polgármesteri szék mellett mind 
a hat képviselői mandátumot is a civil egyesület jelöltjei nyerték el. A Dunamenti településen 
2030 fő, a választópolgárok 56 %-a járult az urnákhoz az október 3-i választásokon. A négy 
polgármester-jelöltre összesen 2006 érvényes szavazatot adtak le a választópolgárok.

Az új polgármesternek, Juhász Bélának és 
testületének egy emelkedő pályára állított te-
lepülést adunk át: stabil gazdasági helyzettel, 
a község érdekeit szolgáló fejlesztésekkel, a jö-
vőbeni elképzeléseket megalapozó tartalék le-
hetőségével – írja sajtóközleményében Bábiné 
Szottfried Gabriella, aki így folytatja: „Mun-
kájukhoz alázatot, mások iránti tiszteletet, a 
gyűlölködés elhagyását és józanságot kívá-
nok.”

Majd arról ír, hogy: „Óriási a felelőssége az 
új vezetésnek, hiszen ellenzék nélkül, csak a 
Tiszta Forrás tagjaiból alakult meg a testület, 
ami könnyen vezethet az egyéni ambíciók be-
váltására irányuló törekvésekhez a vélt vagy 
valós sérelmek megtorlásához.”

A választási kampányban történtekre utal-
va elengedhetetlennek tartja annak tisztázá-
sát, hogy az MSZP 2. számú választókerületi 
elnökének, dr. Jakab Zoltánnak, váci önkor-
mányzati képviselőnek a Tiszta Forrás mel-
letti szerepvállalása a kampányban, mit rejt 
valójában! Talán bontakozik az új MSZP – 
Tiszta Forrás koalíció községünkben? – teszi 
fel a kérdést Bábiné Szottfried Gabriella or-
szággyűlési képviselő, aki így zárja sajtóköz-

leményét: „Remélem, hogy a fennen hirdetett 
nyíltság, becsületesség, tisztelet, fejlődés és a 
tökélességre való törekvés nem csak a kiadvá-
nyaik lapjain lesz fellelhető.”

(Vetési)

Bábiné Szottfried Gabriella és csapata emelkedő
pályára állított települést adott át 

Juhász Béla 
Sződliget új polgármestere

Sződliget régi 
polgármestere gratulál 
az új községvezetőnek

Sződliget életét az elmúlt négy esztendőben polgármesterként irányító Bábiné Szottfried 
Gabriella országgyűlési képviselő közleményben gratulált a település új polgármesterének 
és csapatának. A távozó expolgármester asszony köszönetet mondott azért a közel hatszáz 
szavazatért, amivel Sződliget lakossága támogatta az október 3-i választáson, amely több, 
mint amivel 2006-ban megnyerte a polgármester választást. 

KÖZLEMÉNY
környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő-
ségen (a továbbiakban: Felügyelőség) a Dunakeszi külterület 022 hrsz-ú telep-
helyen történő inert hulladékhasznosítás tárgyában, a környezeti hatásvizsgálati 
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 
25.) Korm. rendelet (R.) alapján,  2010. szeptember 21-én környezeti hatásvizsgá-
lati eljárás  indult. (Az ügy iktató száma: KTVF: 48388/2010, az ügyintézési határ-
idő 3 hónap).

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
A Sa-Ho Építőanyagipari és Szolgáltatási Kft. (2162 Őrbottyán, Táncsis M. u. 1.) Du-
nakeszi 022 hrsz-ú telephelyén a Felügyelőség által kiadott KTVF: 4977-4/2008. 
számú hulladékkezelési engedély alapján évi 9 950 tonna mennyiségben jelenleg 
is végez inert hulladékhasznosítást. A hulladékkezelési engedélyben begyűjtésre 
és ártalmatlanításra engedélyezett évi 200 000 tonna hulladékot is hasznosítani 
kívánják. A tevékenység során az építési-bontási hulladékokat előzetes válogatás 
utáni aprítással újrahasznosítható másodlagos építési nyersanyaggá alakítják át. 

Az R. 12-15. §-ba tartozó nemzetközi hatásvizsgálatra nincs szükség. Az érintettek 
a környezeti hatásvizsgálati dokumentációt a Felügyelőség Ügyfélszolgálati Iro-
dáján (1072 Budapest, Nagy Diófa u. 11.), ügyfélfogadási időben tekinthetik meg. 
Az észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Felügyelőséghez, vagy a köz-
meghallgatás helye szerint illetékes Dunakeszi Város Önkormányzat Jegyzőjéhez 
lehet benyújtani.

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

Tárgyi ügyben a Felügyelőség 2010. november 11-én csütörtökön 11 órakor 
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében (2120 Dunakeszi, Fő út 
25.) KÖZMEghALLgAtást tArt.
További információ a http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/ honlapon olvasható.
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„Kötelezem a Dunakeszi 2. sz. főút külterületi szakaszának 100 m-es védősávjába eső, a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. engedélye nélkül elhelyezett reklámtáblák tulajdonosait, hogy a 
I-1388/2010 számú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a reklámtáblá-
kat bontsák le. 

Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a fenti kötelezettségnek a megadott határidőre nem 
tesznek eleget, úgy a táblatulajdonosok költségére és felelősségére a táblák lebontására kény-
szervégrehajtást rendelek el.”

A fenti hirdetmény a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal műszaki osztályán ügyfélfogadási 
időben – hétfő: 13-17,30, szerda: 8-12, és 13-16, péntek: 8.12 óráig tekinthető meg. 

A döntés ellen jogorvoslati lehetőséggel a közléstől számított 10 munkanapon belül a Közép-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalhoz címzett, de hatóságomhoz benyújtandó, 
30.000,- FT-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.”

 
Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 

Műszaki és Településüzemeltetési Osztály 

Hirdetmény



A TÁMOP-2.2.3/B-09-1 
jelű pályázaton elnyert, visz-
sza nem térítendő támogatás 
a partnerintézmények egy 
részénél, nevezetesen három 
új partneriskolában – a váci 
Selye Humán Szakközépis-
kolában, a szentendrei Petzelt 
József Szakközépiskolában, 
valamint a gyömrői Általá-
nos Iskola, Speciális Szakis-
kola, Készségfejlesztő Szak-
iskola, Diákotthon és Gyer-
mekotthonban – kerül majd 
fölhasználásra. A szervezet-
fejlesztésben érintett továb-
bá az új tulajdonosként je-
lenlévő gödöllői Szent István 
Egyetem két kara is. A pro-
jekt az érintett váci, szent-
endrei, gyömrői és gödöllői 

kistérségekben a szakképzés 
TISZK rendszerének fejlesz-
tését, és az újonnan integ-
rált intézményekre kiterjedő 
közös szakmai programok 
megvalósítását, pedagógus 
továbbképzések bonyolítását 
tervezi. A pályázat célja az 
adott intézményekben meg-
valósuló, szakképzési rend-
szer továbbfejlesztése a pá-
lyakezdő munkanélküliség 
csökkentése, valamint a gaz-
daság helyi igényeinek kielé-
gítése érdekében. 

A 2010. június 1-től 2011. 
május 31-ig tartó projekt ki-
emelt feladatai közé tartozik 
többek között a hátrányos 
helyzetű, az oktatási rend-
szerből lemorzsolódott fia-

talok szakképzésbe történő 
bevonása, és munkaerő-pi-
aci esélyeinek javítása. Kö-
telezően megvalósítandó te-
vékenység továbbá az önálló 
tanulásra alkalmas, kompe-
tencia alapú tananyagfejlesz-
tés, valamint különféle kép-
zési és továbbképzési prog-
ramok kidolgozása és adap-
tálása a partnerintézmények 
pedagógusai számára. A pro-
jekt menedzsmentje bízik ab-
ban, hogy ez a komplex prog-
ram hozzájárul a szakképzés 
minőségének javulásához, il-
letve az intézmények közöt-
ti együttműködés erősödé-
séhez.  

Maczkay Zsaklin

Közel negyedmilliárdot nyert 
partnerintézményeinek fejlesztésére 

a Naszály-Galga TISZK
A szak-és felnőttképzés átfogó fejlesztésére, s a gazdaság igényeihez rugalmasan alkalmaz-
kodó minőségi szakképzés szerkezetének javítására nyert közel negyedmilliárdos pályáza-
ti támogatást a váci székhelyű Naszály-Galga Nonprofit Kft. A pályázati programot Imre 
Zsolt és dr. Kékesi Tibor, a Naszály-Galga TISZK ügyvezető igazgatói, valamint Valló Pé-
ter, szakmai vezető szeptember 29-én, konferencia keretében mutatta be a partnerintézmé-
nyek képviselőinek.

„A kormány minden segít-
séget megad a károsultaknak, 
de mi sem nézhetjük tétle-
nül honfitársaink szenvedé-
sét” – fogalmazott a képvi-
selő, aki felvette a kapcsola-
tot az egyik érintett telepü-
lés, Devecser vezetőivel, hogy 
megtudja: milyen konkrét se-
gítségre van szükségük.

– A híradá-
sokból mind-
annyian tudjuk, 
hogy Devecsert 
és Kolontárt vö-
rös iszap áradat 
öntötte el, rette-
netes tragédiát 
és mérhetetlen 
károkat okoz-
va. A kormány 
minden segítsé-
get megad a károsultaknak, 
de mi sem nézhetjük tétle-
nül honfitársaink szenvedé-
sét. Felvettem a kapcsolatot 
Devecser vezetőivel. Legfő-
képpen emberi erőre, védő-
felszerelésre (gumicsizma, 

maszk, lapát) és anyagi tá-
mogatásra van szükségük – 
mondta a képviselő asszony, 
aki felhívásban kérte a váci, 
gödi és sződligeti polgáro-
kat, hogy csatlakozzanak a 
térségünkben szerveződött 

önkéntes mentőcsapathoz, 
melynek tagjai október 13-
14-én a katasztrófa helyszí-
nén segítenek a kárelhárítás-
ban. 

Bábiné Szottfried Gabriella gyűjtést és mentőcsapatot szervezett 
a vegyi katasztrófa károsultjainak megsegítésére

Önkéntes egység
 indult a vörösiszap

sújtotta térségbe
Egy nap leforgása alatt csaknem egymillió forint gyűlt össze a vörösiszap-katasztrófa káro-
sultjainak Vác környékén. Ezt Bábiné Szottfried Gabriella, Pest megye 2. számú választóke-
rületének - Vác, Göd, Sződliget - országgyűlési képviselő jelentette be péntek délutáni saj-
tótájékoztatóján - közölte a vaconline.hu. Az országgyűlési képviselő asszony szerkesztősé-
günkhöz eljuttatott felhívásában adományok gyűjtésére és kárelhárító mentőcsapat mun-
kájában való részvételre kérte a térségben élőket.
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A SzeRKeSzTŐSÉgBeN és a 
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UNo Reklám – Fóti út 45. 

Kisbán Renáta – +36-20/319-5213

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

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

Dunakanyar Régió

KÖRNYEZETVÉDELEMMEL  
A PÉNZTÁRCÁJA VÉDELMÉÉRT!
NE DOBJA EL KIMERüLT ALKÁLI ELEMÉT
HASZNÁLJON INCOMP ALKÁLI ELEM

REGENERÁLÓ KÉSZüLÉKET!

Érdeklődjön az Incomp 
szaküzletÉben!

Legfőbb segítője Kárpáti 
Zoltánné volt, aki annak ide-
jén felismerte, hogy a kitörési 
pont – mármint az egyre szű-
külő támogatásokból – a si-
keres pályázatírói tevékeny-
ségben rejlik. Ettől kezdve a 
pályázati figyeléstől a meg-
valósításig egy kézben össz-
pontosult a munka. 

Bár a kolléga már nincs a 
Kőrösiben – az általa felál-
lított rendszer életképessé-
gét mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy utódja, 
Szádóczki Tamás is sikerrel 
irányítja az iskola pályázati 
tevékenységét. Mielőtt bár-
ki azt hinné, hogy szerencsés 
az intézmény, mert külön pá-
lyázatkezelő státusszal ren-
delkezik, eláruljuk, hogy Ta-
más szabadidő szervezőként 
koordinálja az iskolai szabad-

idős tevékenységeket, továbbá 
biológia-földrajz szakos tanár 
és nem utolsósorban edző, hi-
szen falmászást oktat a diá-
koknak délutáni sportfoglal-
kozások keretében.

A sikeres pályázati munká-
nak köszönhetően az iskola 
évente 8-10 millió forint kö-
zötti összeggel tudja kiegé-
szíteni a költségvetését. 

Az egyik utolsó siker a Ba-
lassi Intézet Nemzeti Évfor-
dulók Titkársága által meg-
hirdetett Erkel pályázat, me-
lyen az intézmény 500 ezer 
forintot nyert a tervezett 
programok megvalósítására. 

Néhány nappal ezelőtt ér-
kezett a levél Czene Attila, 
sportért felelős államtitkár 
aláírásával, hogy az iskola 
ugyanekkora összeget – 500 
ezer forintot nyert – nagy tö-

megeket megmozgató, leg-
alább 3 sporteseményből álló 
rendezvénysorozat megren-
dezésére a Wesselényi Mik-
lós Sport Közalapítványtól.

A pályázati programsoro-
zat a „Duna-parti egészség 
party” nevet viseli, és 3 fő 
alkotóelemből áll, melynek 
szlogenjei:

• Tiéd az élet! – melynek 
keretében nagyszabású csa-
ládi sport- és egészségnapot 
szervez az iskola tantestüle-
te.

• Tiéd a pálya! – címmel az 
intézmény hagyományos vá-
roskörzeti futóakciója kerül 
megrendezésre a Duna-par-
ton.

• Tiéd a választás! – prog-
ramra a környékbeli sport-
egyesületek és eredményes 
sportolóik kapnak meghí-
vót, hogy – a Nagy sportág-
választóhoz hasonlóan – be-
mutatkozhassanak a kistér-
ség iskolásainak. 

A pályázati nyeremény-
ből elsősorban a szabadté-
ri sportrendezvények meg-
rendezéséhez elengedhetet-
len hangosító berendezéseket 
és rendezvénysátrakat tudja 
megvásárolni az iskola.

A szerk.

Sikeres pályázók – sikeres rendezők

programajánlója
a váci madách Imre művelődési Központ

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

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

www.ticketportal.hu
A rendezvény fő támogatói: Nemzeti Kulturális Alap, Duna-

Dráva Cement
Madách Imre Művelődési Központ,

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

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

Őszi művészeti Hetek 
programajánló

2010. október 22. péntek 20 óra
Kávézó koncert – Patrióta zenekar

Tagok: Berczelly Csaba, Szabó Attila, Horváth Ádám,
Terman László

A belépőjegy ára: 800 Ft

2010. október 28. 19 óra
Juan Gaspar gitárkoncertje

Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola
(Vác, Konstantin tér)

A belépőjegy ára elővételben: 
700 Ft és az előadás napján 1000 Ft.

2010. november 6. szombat 20 óra
All About koncert

Tagok: Kullai Timi ( X-Faktor), Németh Attila , Himmer 
Lénárd, Noé Gergely, Kiss Attila, Sinkó Bence, Szabó 

Dénes, Szalkay Dávid
Előzenekar: Traffic Jam
A belépőjegy ára: 600 Ft

2010. november 11. 
csütörtök 19 óra

Koncz Zsuzsa koncert
A belépőjegy ára: 3.400 Ft

Ahogy közeledett az ünne-
pélyes megnyitó kezdő pilla-
nata, úgy nőtt az érdeklődők 
száma a váci Katona József 
Városi Könyvtárban. Az ér-
kezőket a két művész, Orvos 
András festőművész és Feke-
te István fotóművész szemé-
lyesen fogadta a tárlat előt-
ti előtérben. Izgatott suttogá-
sok, fesztelen beszélgetések, 
csodálkozó tekintetek vala-
mint az alkotók felé elismerő 
pillantások váltogatták egy-
mást, egészen addig, amíg 
egy óra diszkréten jelezte, el-
jött a nagy pillanat…

„Az alkotók szeretnek ját-
szani, és mindenki, aki meg-
nézi a kiállított portrékat, ép-
pen ezt a játékosságot keres-
se” – ezekkel a szavakkal nyi-
totta meg az érdeklődők előtt 
a november 2-ig látható tár-
latot Maczkay Zsaklin művé-
szeti író.

Kiderült, hogy a két mű-
vészt mély barátság köti egy-
máshoz már évtizedek óta, és 
immár sokadik közös kiállí-

tásukat rendezik meg a Du-
nakanyar fővárosában. Orvos 
András inkább arculatoknak 
nevezi az általa vászonra vitt 
portrékat, olyan jellemrajz-
oknak, amelyek a belső va-
lóságát mutatják meg a mo-
dellt álló embereknek. Vala-
mennyi jellegzetes életpilla-
nat, amely magán viseli a két 
művész kézjegyét.

„Fantasztikus élményt 
nyújt a fény-árnyék egyensú-
lya az alkotásokat nézve, és 
már azonnal érezzük rájuk 
tekintve, hogy az ábrázolt 

pillanatok valódiak” – zárta 
elismerő szavait az írónő.

Fekete István elárulta, a 
tárlatra csak idén készített 
munkáiból válogatott. Ne-
héz dolga volt, hisz számta-
lan, számára illetve a város 
számára érdekes embert si-
került „behálóznia”, és egy 
bizonyos pillanatban csak az 
arcukra és a szemükre kon-
centrálva megörökítette őket 
az utókor számára.

„Képeim a Vácon élő mű-
vészeket ábrázolja, akik már 
valamilyen nyomot hagy-

tak maguk után a városon” – 
árulta el a fotóművész.

Noha nagyon mély barát-
ság fűzi egymáshoz a két mű-
vészt, mégis mindig egymás-
tól függetlenül dolgoznak. 
Sőt, a kiállításra is külön, 
egymástól függetlenül válo-
gatták össze az arra érdemes-
nek talált alkotásokat. Érde-
kesség, mindketten a másik-
ról készített képét is kiállí-
tották, úgy, ahogy akkor egy 
adott pillanatban egymást 
látták.

Amikor a terveikről kér-
deztük Fekete Istvánt, ő egy 
híres Churchill idézettel vá-
laszolt.

„Jósolni nagyon nehéz, kü-
lönösen a jövőt nehéz előre 
látni. Persze ez nem azt jelen-
ti, hogy ne tudnám, folytatom 
ezt a sorozatot, hisz a város-
ban még nagyon sok olyan ér-
dekes arcot láttam, melyeket 
szeretnék a saját meglátásom-
ban is megörökíteni” – jelen-
tette ki a fotóművész.

Noha a tárlat csak egy-egy el-
kapott pillanatot mutat, ennél 
jóval hosszabb időt érdemes 
eltölteni az alkotások előtt.

Megéri.
- molnár -

Fotó: Cservenák Péter

November 2-ig látható a váci Katona József Városi Könyvtárban
Orvos András festőművész és Fekete István fotóművész kiállítása

Portrék – a valódi pillanatok
Számos érdeklődő, barát, ismerős és a művészetre fogékony ember előtt nyitották meg múlt 
hét csütörtökön a váci Katona József Városi Könyvtárban Orvos András festőművész és Fe-
kete István fotóművész Portrék című kiállítását. És hogy kiknek a portréi kerültek a falak-
ra? Nos, azoké a művészeké elsősorban, akik – Fekete István szavait idézve – már nyomot 
hagytak munkásságukkal a városon.
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A dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola több éve kiemelkedő pályázati tevé-
kenységet folytat. A sikertörténet akkor indult, amikor pályázatíró képzettséggel és gya-
korlattal rendelkező kolléga került az iskolába. Berty László Imre tevékenysége alatt rend-
szerré fejlődött az iskola pályázati tevékenysége. 



Szob az utóbbi időben lát-
ványosan fejlődik, s ez első-
sorban a sikeres pályázatok-
nak köszönhető. Nemrég ké-
szült el a vasútállomás szom-
szédságában egy kamerák-
kal is védett, személyautók, 
buszok és kerékpárok tárolá-
sára is alkalmas P+R parko-
ló is. A teljesen megújuló, a 
hagyományos építési stílus-
hoz visszanyúló, tartalmá-
ban azonban a XXI. század-
nak megfelelő tervek kivite-
lezője a Fehérép Kft, amely 
közbeszerzési pályázat útján 
nyerte el a megbízást. 

A projekt keretében teljesen 
felújították a városházát, az 
épület új tetőt és nyílászáró-
kat is kapott. Szomszédságá-
ban olyan parkot alakítottak 
ki, amelyben lehetőség van 

szabadtéri rendezvényekre, 
például arra, hogy a közeli 
házasságkötő terem helyett a 
fiatal párok a szabadban lévő 
pavilonban mondjanak igent 
egymásnak. Hogy ez meny-
nyire jó lehetőség, a közel-
múltban egy mintaesküvővel 
mutatták be a helyi fiatalok 
az érdeklődőknek.

Mindkét beruházás a vá-

ros kistérségi szerepét erősí-
ti – emelte ki értékelésében 
Remitzky Zoltán polgármes-
ter a még a választás előtt tar-
tott sajtótájékoztatón. Szob 
ugyanis az Ipoly völgyében 
lévő települések természe-
tes központja, hiszen sokan 

utaznak tovább Vác és a fő-
város felé dolgozni, ügyeiket 
intézni, s a szezonban innen 
indulnak a turisták, főleg, 
amióta ismét jár a Szob és 
Márianosztra közötti kisvas-
út. Éppen ezért az egyik leg-
fontosabb cél a város szolgál-
tató funkcióinak erősítése. A 
projekt keretében ezért a mű-
velődési házat is felújították, 

a kerítés lebontása után kert-
jében rendszerese gyümölcs-
vásárokat szerveznek majd. 
Az elsőre már sor is került, s 
nagy sikert aratott.

A munkálatok során teljes 
közműcserére is sor került, 
az elektromos kábeleket pél-
dául a föld alatt vezetik el. A 
korszerű és szép térburko-
latban kialakították az érin-
tett ingatlanok csatlakozását 
is. Erről és a terv részleteiről 
már decemberben nyilvános 
képviselőtestületi ülésen tá-
jékoztatták a polgárokat.

Az avató ünnepségen és saj-
tótájékoztatón ott voltak az 
tervezők, az építők, a megva-
lósításban közreműködő más 
cégek képviselői, s a beruhá-
zás által érintett utcák lakói-
nak képviselői is. 

A Szob Város Integrált Te-
lepülésfejlesztése KMOP-
5.2.1/B-2F-2009-0001 jelzé-
sű projekt a Pro Régió Kö-
zép-Magyarországi Regioná-
lis Fejlesztési és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. támogatásá-
val valósul meg.

Furucz Anita 

Uniós támogatásból
újult meg Szob

Megújult Szob városközpontja, és a beruházás után egy valódi közösségi tér jött létre. A be-
ruházáshoz az Európai Unió mintegy 500 millió forinttal járult hozzá, a saját erő egy ré-
szét az önkormányzat hitelből teremtette elő. A pénzből felújították a városházát, a város-
központ utcáit, közösségi tereket hozva létre.

Három sikeres pályázat 
eredményeként uniós tá-
mogatással jelentősen meg-
szépül és korszerűsödik a 
Márianosztrai Fegyház és 
Börtön, ahol már zajlik az 
épületek teljes energetikai 
korszerűsítése, a műemlék 
épületek homlokzati felújítá-
sa. Emellett a tervek szerint a 
szerzetesekkel együttműköd-

ve börtönmúzeumot és egy 
pálosrendi múzeumot hoz-
nak létre, sor kerül az Euró-
pában egyedülálló rabteme-
tő rendezésére és egy konfe-
renciaterem kialakítására is. 
A beruházások költségvetése 
összességében meghaladja az 
ötszázmillió forintot.

A vasárnapi ünnepségen 
nagyszámú zarándok is meg-

jelent, s habár a börtönká-
polna felszentelése zártkö-
rű rendezvény volt, az ese-
ményt megelőző szentmisén 
annyian voltak, hogy töb-
ben a templomon kívül re-
kedtek. A nagy érdeklődés az 
eseményen túl Juliusz Janusz 
pápai nuncius jelenlétének is 
szólt, hiszen ritkán látogat 
el ilyen magas rangú vendég 

Márianosztrára. Az egyhá-
zi vezető a mise után találko-
zott a hívekkel is.

A pályázaton nyert pénzek-
ből most a felújított és hőszi-

getelt műemléképület térre 
nyíló homlokzatát, a teret és 
a díszes kaput adták át. 

Furucz Anita

Pápai nunciusi szentmise Márianosztrán

Az 50-60 feletti korosztály világának, 
élet(érzés)ének – szokványostól eltérő – be-
mutatására vállalkozott a váci Madách Imre 
Művelődési Központban megrendezett, Kor-
oltó című fotókiállítás. A „formabontó” tárlat 
– melynek anyaga az azonos címet viselő fo-
tópályázat Pest megyei alkotásaiból állt össze 
– október 1-jén, az Idősek Világnapja alkal-
mából nyílt meg. 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2010 
nyarán országos és regionális fotópályázatot 
írt ki azzal a céllal, hogy az idősek sztereotípi-
ákon túli, sokszínű világát amatőr és hivatá-
sos fotográfusok alkotásain keresztül mutas-
sa be. Azt várta az alkotóktól, hogy az idős-
kori nehézségekkel szemben ezúttal „vidám 
ráncokat”, bölcs arcokat és önfeledt pillana-
tokat örökítsenek meg. A pályázatra 97 alko-
tótól összesen 430 kép érkezett. A legjobb pá-
lyaművekből Budapestet és hét vidéki várost 
érintő vándorkiállítás szerveződött. 

A Remind Communication Kft. és a Pest 
Megyei Esélyek Háza által szervezett váci ki-
állításon a közönség Pest megye legszínvona-
lasabb alkotásait tekinthette meg. Az okleve-
leket Imre Zsolt, a Pest Megyei Esélyek Há-
zát működtető Naszály-Galga Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója adta át. 

Imre Zsolt köszöntője után Cservenák Pé-
ter fotográfus szakmai szemszögből értékel-
te a tematikailag és műfajilag egyaránt sokszí-
nű műveket. A tárlaton – a kiírásnak megfele-
lően – négy tematikus csoport különült el. A 
portrékon idős arcok meséltek értékes, hosz-

szú életutakról, s az „úton” fölszedegetett böl-
csességből fakadó, időtlen szépségről. A fotók 
másik csoportja közösségi élményeket elevení-
tett meg, nyugdíjas klubok és szociális intéz-
mények világából, ily módon írva felül a ma-
gányos, társnélküli idősképet. A ’Staféta’ címet 
viselő tematikus csoport alkotásai az idős ge-
nerációk követendő szokásait jelenítette meg, 
régi mesterségeket, nemzedékről-nemzedék-
re öröklődő tudást, melyet a mindenkori idős 
nemzedék ad tovább a fiataloknak. Végezetül 
a „When I’m sixtyfour…” alcím alatt futó ké-
pek az egykori Beatles-generáció örökifjú tag-
jainak pillanatképeiből válogattak.  

Maczkay Zsaklin
Fotó: Székely Sándor

Koroltó

Német vendégek 
a Bárdos iskolában

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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Felújított kápolnában imádkozhatnak lelki üdvösségükért a büntetésüket töltő rabok

Magas rangú vendégek jelenlétében szentelték fel a Márianosztrai Börtön és Fegyház ká-
polnáját és adták át a felújított műemlék homlokzatot, a hozzátartozó díszes kaput és te-
ret. Az intézmény melletti pálos templomban ünnepi szentmisét is tartottak, a szertartást 
Juliusz Janusz érsek, pápai nuncius vezette, s ott volt Kökényesi Antal, a büntetés-végrehaj-
tás országos parancsnoka és P. Bátor Botond, a Pálos Rend tartományfőnöke is. A vendége-
ket Biczó László dandártábornok, intézetparancsnok fogadta.

Még az előző tanévben emlékezetes kiállítást 
rendezett a Bárdos Lajos Általános Iskolában 
Müller György Németországban élő fafaragó 
művész, aki korábban a bajorországi Kastl vá-
ros magyar gimnáziumában tanított. A tárlat 
„folytatásaként” idén júniusban a Bárdos isko-
la német szakos diákjainak egy csoportja ta-
nári kísérettel elutazott Kastl-ba, ahol az otta-
ni iskola diákjaival is találkoztak, ismerkedtek. 
Október 1-3. között pedig Martin Sekura igaz-
gatót és tíz diákot láttak vendégül.

Látogatásuk első napján az alsó tagoza-
tos tanulók és tanárok közös népdaléneklés-
sel köszöntötték a vendégeket. Ezt követően a 
vendég igazgató elmondta, hogy Kastl mind-

össze kétezer fős kis település, iskolájukban 
jelenleg hetvenhat diák tanul, egytől negye-
dik osztályig, és a jelenlegi kilencedik, végzős 
évfolyam. 

Jövőre még kevesebb tanuló lesz, ami szá-
mukra várhatóan az iskola megszűnését je-
lenti. A helyi politikusok azt szeretnék, hogy 
körzeti iskolába utaztassák a jövőben a tanu-
lókat. 

A vendégeket családoknál szállásolták el, 
részt vettek az iskola zene világnapi koncert-
jén és hétvégi kirándulást is szerveztek szá-
mukra, tudtuk meg Horváthné Szentléleki 
Katalin igazgatónőtől. 

K. M. I. 

97 alkotással pályáztak a kiállítók



Ugyanitt várja Önt

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

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

AUTÓALKATRÉSZ
                      KERESKEDÉS

Minden, ami az autómhoz kell!

• Kenőanyagok
(Mobil, Castrol, Fina, Repsol, 

. Szűrők (Alco, Techncar)
. Fékbetétek (Mintex, Textar)

. gyertyák (NgK, Beru)

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

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

Telefon: (06-27) 344-175

barkacsbolt

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

Ezen kívül: festékárú, hígító, ragasztó, gipsz…

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

verőCe, árpád út 49., tel.: 06-27-350-087

Az ünnepi eseményhez 
méltó kulturális és szórakoz-
tató programok mellett a ki-
csinyek nagy örömére e jeles 
napon avatták fel a baba ját-
szóvárat a hivatal tágas udva-
rában. A színes forgatagban 
mindenki megtalálta a ked-
vére valót, melyet olyan kivá-
ló műsorszámok tettek emlé-
kezetessé, mint a Váci Ifjúsá-
gi Fúvószenekar kitűnő pro-
dukciója, a helyi óvodások 
és iskolások szívet melengető 
műsorszámai... 

Az alkalmi sétáló utcává 
„színesedett” Szent István 
utcában egymás mellett so-
rakoztak a falunapi rendez-
vények elmaradhatatlan ván-
dor kereskedői és portékáik. 
Festmények, könyvek épp-
úgy megtalálhatóak voltak a 

kínálatban, mint a gyerme-
kek egyik legnagyobb ked-
vence, az arcfestés is...

Jó hangulatban ünnepel-
ték szülő- és lakóhelyüket a 
sződligetiek. Azt a Sződligetet 
köszöntötték 60. születés-
napján, amely a Dunakanyar 
legfiatalabb települése. Öröm 
volt látni és a kedélyes be-

szélgetésekben hallani, hogy 
mennyire sajátjuknak tekin-
tik az ős sződligetiek és azok 
is, akik 15 vagy „csak” né-
hány éve találtak otthonra e 
szép és befogadó településen. 
Sződligeten jó élni! – mondta 
az új lakók egyike.

Ez a nagyszerű hangulat 
érződött a főtéren is, amikor 

több száz helyi polgár örö-
mére felszelte a születésnapi 
tortát Bábiné Szottfried Gab-
riella polgármester és Mihá-
lyi László, a közismert váci 
Desszertszalon alapító tulaj-
donosa. A nemzetközi hírű 
cukrász Sződligeten szüle-
tett és a mai napig ott is él. 
A 2009. januári Coupe du 

Monde de la Pâtisserie cuk-
rász világbajnokság döntő-
se kihívásnak és megtisz-
teltetésnek vette a felkérést 
az ünnepi torta elkészítésé-
re. A több száz szeletes, há-
rom emeletes tortát csoko-
ládé fondanttal vonták be, 
ízvilágában pedig a diós ele-
mek domináltak. A látvá-

nyos formát, és a különleges 
ízkombinációt díszítésként 
a község címere koronázta 
meg. A község polgármester-
ét és a kiváló cukrászt való-
sággal „ellepte” a különlege-
sen finom süteményt kedvelő 
gyermekek és a felnőttek so-
kasága...

Sződliget 60. születésna-
pi ünnepség-sorozatát látvá-
nyos tűzijátékkal koronázta 
meg a település önkormány-
zata.

Boldog születésnapot, 
Sződ  liget!

 Vetési Zsófia
(A település rövid, ám annál 
színesebb történelmét megis-
merhetik a www.szodliget.hu 
segítségével.)

Hatvan éves a Dunakanyar legfiatalabb, egyben leghangulatosabb települése

Boldog születésnapot, Sződliget!
Sződliget – a Dunakanyar egyik leghangulatosabb települése – október 2-án ünnepelte 60. 
születésnapját. A Falunap keretében rendezett születésnapi ünnepség látványos programok 
sokaságával várta a község apraját-nagyját a Petőfi szobornál és a polgármesteri hivatal ud-
varán. A leköszönő képviselő-testület baba játszóvárral, Mihályi László cukrászmester kö-
zel 300 szeletes tortával kedveskedett a sződligetieknek. A születésnapi programok fény-
pontjaként Bábiné Szottfried Gabriella polgármester és képviselő társai színpompás tűzijá-
tékkal köszöntötték a születésnapját ünneplő Sződliget polgárait.   
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•  Parkettás vállal hagyományos szalag-, laminált padlólerakást, csiszo-
lást, lakkozást, javítást. Telefon: +36-70/505-1177

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

•  Szentendre és Csobánka környékéről pomázi sörözőbe fiatal, agilis 
pultoslányt keresünk. (Feltétel szakmai gyakorlat, illetve bizonyítvány, 
fényképes szakmai életrajz. E-mail cím: femasystemkft@freemail.hu 
Tel.: +36-20-492-3044.

•  Gödi munkahelyre férfi munkaerőt keresünk AUTOCAD felhasználói 
ismerettel. Angol nyelvtudás előny. Önéletrajzot a group-lift@invitel.hu 
címre kérem küldeni. Érdeklődni lehet a +36-20/575-4573-as számon.

Költöztetés, mindennemű 
árufuvarozás, 

autószállítás és mentés.
Iskolabusz, különjárati autóbusz rendelhető 8-83 főig

KESZITEHER  Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34, +36-20/942-3215

kesziteher@gmail.com

Király Endre Középiskola 

Vác, Naszály út 8.

Sportcsarnoka

www.nefelejcseskuvo.hu
info@nefelejcseskuvo.hu

06705057707
06306083627

Házasságkötésre készülsz?
 
Szórakoztató programokra vágysz?

Kiállításunkon mindent egy helyen megtalálsz!

III. ESKÜVÕI 
KIÁLLÍTÁSA ÉS VÁSÁRA 

VÁCOTT

A Nefelejcs Esküvõ Kft.:

Minden ami az esküvõhöz kell...
Kapunyitás: 10.00.óra

 Belépõjegy: 200 Ft

2010. Október 24.

Mihályi László cukrászmester háromemeletes tortával ajándékozta meg
lakóhelyének polgárait

Aktuális és korábbi  
lapszámainkat  

megtekintheti a 
www.dunakanyarregio.hu 
online hírportálon.

Bevezetett,  jól  
működő  közéleti  

újsághoz  kulturált 
fellépésű,  számlaképes  

hirdetésszervezőket  
keresünk. 

Érdeklődni lehet:
+36-30/342-8042, 
+36-30/292-7150



Gyógyító erő a lúgosítás

ÖNGYÓGYíTÓ VENDÉGEST
Kövesdi Natália a mágnes terápiáról. Októberben találkozhat 

Vácon is az Életfa Egészségvédő Központ Igazgatójával, 
aki a mágnesterápiáról és az öngyógyításról tart előadást.

Október 20-án szerdán 17 órai kezdettel Magnapress Öngyógyító 
Vendégest lesz Vácon is Madách Imre Művelődési Központ 8. 

termében. Cím: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.  
A részvétel ingyenes, a konzultáció lehetősége mellett 

az érdeklődőket ajándék és jó szó várja. 
MAGNAPRESS-MÁGNESTERÁPIA INGYENES KIPRÓBÁLÁSI LEHETŐSÉG: 

Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet Fszt. 4 szoba
2120 Dunakeszi, Fő út 75-81., Bejelentkezés: +36-30-931-9135

Jávorszky Ödön Kórház Járóbetegellátás Fszt. 61 szoba.
2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3., Bejelentkezés: +36-30-343-9954

Miért ilyen sok a beteg ember? Kövesdi Natália, az Életfa 
Egészségvédő Központ Igazgatója megdöbbentő választ ad erre, 
a legújabb orvosi kutatásokra támaszkodva.

A Föld mágnesessége 1 gaussról 
0,4 gaussra csökkent az elmúlt 
kétszáz évben, és folyamatosan 
csökken tovább, de nem ez a 
legnagyobb baj, hanem mindaz a 
következmény, amit magával hoz, 
vélekedik Kövesdi Natália.
  - A Föld mágneses erejének 
gyengülése miatt olyan radioktív 
kozmikus sugárzás jut be a Föld 
légterébe a Napból, ami savasítja 
az élő szervezetet, írja dr. 
Whilpot mágneskutató orvos-
ismerteti az Életfa Egészségvédő 
központ igazgatója.
 - Köztudott, hogy a savas közeg 
kedvez a kórokozóknak. A sav-
bázis egyensúly felborulása 
magával hoz egy sor kedvezőtlen 
biokémiai folyamatot.
Dr. Robert Young biokémikus, 
mikrobiológus és tudományos 
kutató állítása szerint minden 
általunk ismert betegség 
egyetlen okra vezethető 
vissza: az elsavasodásra. Ehhez 

hozzáadódik, hogy az emberek 
életmódja is savasító, és hogy 
a mágnesesség hiányát a 
szervezet csak ideig-óráig tudja 
ellensúlyozni.
A mágnesesség  pótlásának 
jelentőségét mutatja, hogy 
dr. Kyoichi Nakagawa, a 
tokiói Isuzu kórház igazgatója 
12 ezer betegnél alkalmazott 
mágnesterápiát,és 90 
százalékuknál megdöbbentő 
javulást tapasztalt. A Magnapress 
öngyógyító készülék 5 ezer 
Gauss erősségű írányított 
mágnesnyalábja a szükséges 
helyen pótolja a Föld hiányzó 
mágnesességét, és egyben 
lúgosítja a szervezetet.

Kövesdi Natália 
szerint a beteg-
ségek okait ke-
zelni kell.

VÁCON IS!

Az érdeklődők megtekint-
hették a régi kismarosi es-
küvői képeket, élvezhették 
a Fényecske Gyermek Nép-
tánccsoport, a Marus Ha-
gyományőrző Tánccsoport 
és a gödi Mazsorett Tánccso-
port vastapssal jutalmazott 

produkcióját. Méltán pat-
tant nyeregbe a település új-
raválasztott polgármestere, 
Poldauf Gábor… 

A kétnapos színes forgatag 
hangulatát remekül érzékel-
teti Hohner Miklós gödi fo-
tográfus képes tudósítása…

Nagy sikerű
MARUS NAPOK

Látványos programokkal, kiállítással, hagyományőrző táncokkal, kézműves foglalkozá-
sokkal, íjász versennyel, borkóstolóval, főzőversennyel, kirakodóvásárral, szüreti felvonu-
lással ünnepelték október 8-án és 9-én a kismarosiak az idei Marus Napokat. A „Hallók a csend világá-

ban” című, hatrészes prog-
ramsorozat a Pest Megyei 
Tudásexpress c. Támop pro-
jekt keretében valósul meg. 
A projekt egyik részterülete 
a hátrányos helyzetű, fogya-
tékossággal élő emberek kul-
turális közéletben való rész-
vételére irányul. A program 
kettős célt szolgál: egyfelől – 
az egyenlő hozzáférés jegyé-
ben – a hallássérült gyerekek-
kel szeretné megismertetni 
a könyvtár rendszerét, más-
részről viszont a többségi tár-
sadalmat kívánja megszólíta-
ni, lehetőséget teremtve a hal-
lók és a hallássérültek közötti 
párbeszédre. Vagy ahogy a be-
szédes cím mondja, bevezet-
ni a hallókat a csend világá-
ba, hogy sérültek és épek job-
ban megértsék egymás sza-
vát. A párbeszéd alapfeltétele-
ként a váci könyvtár jelnyelvi 
tanfolyamot szervezett mun-
katársai egy részének, hogy 
képesek legyenek jelnyelven 
kommunikálni a hallássérült 
könyvtárlátogatókkal.

A programkínálat – a gye-
rekrendezvényektől kezdve a 
szakmai jellegű előadásokig 
– széles skálán mozog. Októ-
ber 11-én a Csodamalom Báb-
színház Csalavári Csalavér c. 
előadása várta a gyerekeket 
a Cházár András Többcé-
lú Közoktatási Intézménybe, 
majd október 13-án a hallás-
sérült gyerekek a könyvtárba 
látogattak, ahol egy különle-
ges foglalkozás keretében is-
merkedhettek meg a könyv-
tárhasználat rejtelmeivel. 
Ok tó ber 21-én a jelentős tör-
ténelmi múlttal rendelkező, 
speciális oktatási intézmény-
ben barangolhatunk, rend-
hagyó tárlatvezetés, filmvetí-
tés, valamint az iskola múlt-
ját bemutató – Cservenák Pé-
ter gyűjteményéből össze-
állított – képeslap-kiállítás 

„Hallók a csend világában”

formájában. A következő ta-
lálkozás ismét a gyerekeké, 
akik Konczili Anna vezeté-
sével több csoportban neme-
zelhetnek a kézműves foglal-
kozásokon. November 6-án 
Mikesy György és Fábián Ist-
ván ’Sikeres hallássérültek’ c. 
előadása elsősorban a szak-
embereket szólítja meg, ám 
a programsorozat záró ren-

dezvénye, a Misztrál együt-
tes koncertje nyitott minden 
érdeklődő számára. Az okta-
tási intézmény tornacsarno-
kában, november 11-én meg-
rendezésre kerülő koncert 
pikanériája, hogy jelnyelvi 
tolmács teszi elérhetővé és él-
vezhetővé a zenét a hallássé-
rült vendégeknek. 

Maczkay Zsaklin

A váci Katona Lajos Városi Könyvtár – a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény-
nyel együttműködésben – példaértékű programot dolgozott ki a hallássérült emberek tár-
sadalmi beilleszkedésének elősegítéséért. Az október 11-én induló programot Mándli Gyu-
la, a váci Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatója, valamint Mikesy György, a Cházár And-
rás Többcélú Közoktatási Intézmény igazgatója október 7-én, sajtótájékoztató keretében 
mutatta be. 

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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Kismaroson már hagyománnyá vált, hogy a helyiek az ide érkező kirándulók és érdeklődők nagy örömére színes
kavalkáddal, ínycsiklandozó falatokkal és szüreti felvonulással ünneplik meg a Marus Napokat

Érdeklődni: +36-30/946-77-02

FóToN újépítésű 83,01 m2

(hasznos: 79,73 m2) tetőtéri lakás 
társasházban 

eladó brutto 150.000 Ft/m2, 
vagy kiadó 80.000 Ft/+áfa/hó. 
Csendes, jól megközelíthető. 

Nappali-konyha-tároló, szoba, gardrób, 
előtér, fürdőszoba, wc.

Fotó: Hohner Miklós

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

Nyíltnap a Peugeot PM Vácnál október 24-én!
Próbálja ki Ön is a Peugeot legújabb modelljét!



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

A csomag tartalmazza: polisztirol lapot- üvegszö-
vet hálót-ragasztótapaszt- alapozót- 712 színben- ALAP-
ÁRON – kapart 1,5 mm-es, dörzsölt 2 mm-es vakolattal.  
60.000 Ft felett díjtalan házhozszállítás! 
10 év rendszergarancia!

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

Üvegszövet háló 100 Ft/m2

Ragasztótapasz 25 kg-os 1350 Ft/ zsák

ÉPÍTŐANYAG- ÉS VASTELEP
2131 Göd, Pesti út 174.

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

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

URSA üveggyapot 10 cm-es 405 Ft/m2

szigetelési érték l = 0,042 w/mk

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

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

Cserepek kedvez-
ményes ÁRON!

30 N+F 205 Ft/db
38 N+F 240 Ft/db
10/50 N+F 195 Ft/db

http://www.hangadomusic.hu/

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

 

Gyermek kézmőves 
foglalkozás, 
ugrálóvár, 

vattacukor, büfé, 
rajzverseny, 

állatvédelmi totó és 
tombola, kicsiknek és 
nagyoknak is remek 

szórakozás 

A PET Állat és Környezetvédelmi Egyeslet és a keretein belül mőködı Rottweiler S.O.S. csoport  
elnézést kér mindazoktól, akik esetlegesen az elmaradt szeptemberi rendezvényen megjelentek, 

egyben szeretettel meghív mindenkit a rendezvény esınapjára. 

 
ÖRÖKBE FOGADÓ NAP ÉS JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR 

     010. október 16án 11 órától,   
a Dunakeszialagi Lóversenypályán (Verseny utca) 

Göd Város Önkormányzatának támogatásával 
Ezen a napon 11 órától, színes családi programok mellett rottweilerek 

és szebbnél szebb keverék kutyusok várnak gazdára. 
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HÁZIGAZDÁNK:  
VÁCZI GERGİ 

A belépés gyerekeknek ingyenes, 
felnıtteknek 500 Ft jelképes adomány  

a ETK Egyesület részére, melyért 
távozáskor ajándék jár! 

www.petak.hu 

13:30 Utazás a mesék birodalmába  
(a Holdkórosok tervezıinek újabb arca) 
14:10 Aquincum Dozers Flyball bemutató 
15:00 Rajzverseny és állatvédelmi totó               

eredményhirdetés 
15:20 Dog dancing 

15:30 Tombola   

Meghívott vendégünk a Zöld 
Menedék Állatvédı Alapítvány  

PROGRAMOK 
A SZÍNPADON ÉS A 

PÁLYÁN: 
 

11:30 Dogfit Agility 
bemutató 

12:00 Musical 
válogatás 

(Radnóti Diákszínpad) 
12:50 Dogfit Agility  
interaktív bemutató 

 
 

16 órától koncertek: 
16:00 SCARABEUS 

1:00 COREOKOK 
BÚCSÚKONCERT 

Göd Városi Polgárırség
 http://godipolgarorseg.hu




06-70/458-0358

Lıkös pék 
Dunakeszi, Dózsa Gy. tér 
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– Hány fajtája található hazánk-
ban a kullancsnak, és milyen be-
tegségeket okozhatnak?

Szlamka Péter: – Hazánkban 
több mint 20 kullancsfaj fordul elő. 
Legtöbbjük csak a vérszívás révén 
okoz kellemetlenséget az állatok-
nak és az embernek, viszont egyes 
fajok súlyos, gyakran végzetes ki-
menetelű fertőzéseket terjesztenek. 
Ezek közül kutyában a legfontosab-
bak a babesiosis és a Lyme-kór.

– Miként vehetjük észre, ha ku-
tyánk az Ön által említett babesiosis 
fertőzéstől betegedett meg?

Szlamka Péter: – A babesiosis kór-
okozója egy egysejtű parazi-
ta (Babesia canis), amely a bőrbe 
fúrt szúrcsatornán keresztül jut át 
a köztigazda kullancsból a kutyá-
ba. A kutya szervezetében elszapo-
rodó babesiák a vörösvérsejteket tá-
madják meg, amelyek elpusztulnak, 
szétesnek. A kiszabaduló vérfesték 
a vizelettel kiválasztódik, de közben 
eltömi, működésképtelenné teszi a 
vese kis szűrő-egységeit. A beteg-
ség tünetei a kullancscsípést követő 
3-20 napos lappangási idő elteltével 
jelentkeznek: bágyadtság, étvágyta-
lanság, magas láz, illetve – legjelleg-
zetesebb tünetként – a vizelet sötét 
vöröses-barnás elszíneződése.

– Mi a teendő, ha észleljük ezeket 
a tüneteket?

Szlamka Péter: – Az időben be-
adott gyógyszerek amellett, hogy el-
pusztítják a vörösvérsejtekben sza-
porodó babesiákat, egy hónapos vé-
dettséget is adnak az újrafertőződés 
ellen. A lezajlott fertőzés nem ered-
ményez tartós átvészeléses immu-
nitást, tehát a betegséget egy kutya 

élete során többször is elkaphatja! 
Ezzel szemben a gyógykezelés nél-
kül a megbetegedett állatok nagy 
része heveny veseelégtelenségben 
néhány napon belül elpusztul.

– Gyógyítható-e a másik, em-
berek által is rettegett betegség, a 
Lyme-kór a kutyák esetében?

Szlamka Péter: – A Lyme-kór 
kórokozója a fertőzött kullancs 
nyálával jut be a szervezetbe. A be-
tegségnek három jól elkülöníthe-
tő stádiuma van. Az első szakasz-
ban, kb. 1 hetes lappangási idő után 
a kullancscsípés helyén jellegzetes 
bőrelváltozás jelenik meg. A követ-
kező stádiumban a kórokozó betör 
a vérkeringésbe, és elárasztja a szer-
vezetet. Az „influenzaszerű” tüne-
tek ekkor ugyan már látványosak 
(bágyadtság, étvágytalanság, ma-
gas láz), de nem utalnak egyértel-
műen a Lyme-kórra. A pontos diag-
nózis felállítása csak vérvizsgálattal 
lehetséges! A betegség ebben a sza-
kaszban diagnosztizálva megfelelő 
antibiotikumokkal még jó eséllyel 
gyógyítható. Kezeletlen állatokban 
– általában hónapokkal a kezde-
ti tünetek után – kialakul a beteg-
ség utolsó stádiuma, a fokozatosan 
súlyosbodó ízületgyulladás. Ebben 
a szakaszban teljes gyógyulás már 
nem remélhető.

– Miként védhetjük meg négylábú 
kedvenceinket a kullancsok okozta 
fertőzésektől?

Szlamka Péter: – Legnépszerűb-
bek a parazitairtó nyakörvek, illet-
ve bőrre cseppenthető készítmé-
nyek, amelyekkel akár több hóna-
pos kullancs- és bolhamentesség is 
elérhető.

– Ha észrevesszük, hogy kutyánk-
ban megtelepedett egy kullancs, 
akkor mit tehetünk?

Szlamka Péter: – Ha kutyánkon 
kullancsot találunk, azonnal távo-
lítsuk el! Ilyenkor ügyeljünk arra, 
hogy ne nyomjuk meg a kullancs 
vérrel telt potrohát, mert ezzel szin-
te befecskendezzük a kórokozókat 
a szúrcsatornába. Szintén kerülen-
dő a korábban ajánlott módszer, a 
kullancs bekenése olajjal vagy zsí-
ros krémmel: a fuldokló vérszí-
vó ilyenkor visszaöklendezi béltar-
talmát a sebbe, ezáltal garantáltan 
megfertőzi a kutyát. A szakszerűt-
len eltávolításkor az is előfordul-
hat, hogy a kullancs feje beleszakad 
a sebbe, ami szintén növeli a fertő-
zésveszélyt. Az eltávolított kullancs 
által ejtett bőrsebet alaposan fertőt-
lenítsük le.

Az ősz nagyon kritikus időszak a kutyáknál a kullancsok által terjesztett fertőző betegségek esetében

Időben forduljunk állatorvoshoz!
Ősszel nagy számban jelennek meg a különféle kullancsfajok, és egészen az első komoly fagyok beálltáig komoly veszélyt jelenthetnek a kutyákra. A 
Dunakeszin található Blöki Bt állatkórház orvosa, dr. Szlamka Péter arra hívta fel a kutyatartók figyelmét, hogy az esetleges tünetek felbukkanása 
esetén azonnal forduljon mindenki szakemberhez.

MuLTIREKLáM  TábLáK 
béRbEADóK  Az  M2 úT  MELLETT!

Tel.: +36-30/342-8032



ZÁLOGFIÓK 
és ÉKSZERÜZLET
A térség legjobb feltételeivel 

adunk MAgAs összegű 
AZONNALI ZáLOghItELt, 

ArANY ÉKsZErEKrE.

Üzleteink:
gyöngyös, Kohári út 7.  

Telefon: 06-37/500-213, Mobil: +36-30/611-4763
gödöllő, Kossuth L. u. 44.  

Telefon: 06-28/416 -662, Mobil: +36-30/224-8438 
Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig, Szombat: 8-12 óráig.

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

Vác, Görgey A. u. 17.  
Telefon: 06-27/503-181, Mobil: +36-30/860-5479 

Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig, Szombat: zárva

Ha Ön törzsügyfél,  
a kezelési költség CSAK 5%!
Ha 70 ezer Ft hitelt vesz fel,  

egy ARANY medál az ajándék!
Tört és fazon -arany felvásárlás magas 

áron, beszámítás, csere!

De, ki is valójában Erdei 
Zsolt, aki sportolóként az 
olimpiai aranyérmen kívül 
mindent elért, amit sporto-
ló elérhetett, akit, ha az em-
berek megállítják az utcán – 
és gyakran megteszik, - csak 
Madárnak szólítanak, és aki 
állítja: „A Madárnak más a 
sorsa, mint amilyen Erdei 
Zsoltnak lett volna. Szerin-
tem mindenkinek az lenne a 
legrosszabb, ha saját magával 
kerülne szembe”

Nos, ha úgy fogjuk fel, Erdei 
Zsolttal megtörtént a legrosz-
szabb, hiszen amikor vállalta 
– sőt ő maga kezdeményezte 
ennek a könyvnek a létrejöt-
tét – talán minden korábbinál 
szilajabb, kérlelhetetlenebb 12 
menetre vállalkozott, amikor 
nem kisebb vetélytárssal kel-
lett megküzdenie, mint önma-
gával. Szembesülnie kellett, és 
számot vetnie múltjával, ál-
maival, tévedéseivel, harcai-
val, erőfeszítéseivel, bukásai-
val, újrakezdéseivel, kétségei-
vel, vágyaival, sikereivel, ame-
lyeket olykor könnyebb elérni, 
kiharcolni, mint esetenként 
azokat feldolgozni, helyreten-
ni, és azzal együtt folytatni 
azon megpróbáltatások sorát, 
amit életnek nevezünk.

Szegő András a könyv beve-
zetőjében ezt írja:

„A hirtelen felvillanó nagy 
lehetőség Erdeit kitűnő bok-
szolóból klasszissá érlelte. 
Túlnőtt önmagán. Felnőtt a 
feladathoz. Megragadta az 
esélyt és nem engedte ki a ke-
zéből. Megőrizve ösztönös-
ségét, szilajságát, tudatosan 
bokszolt. Megtartva lendüle-
tét, vehemenciáját, fegyelme-
zett volt. Semmit sem vesztve 
dinamizmusából, agresszi-
vitásából, nem hagyta elra-
gadni magát. Hidegen izzott. 
Szenvedélyesen gondolko-
dott. Önmagát teljes szívvel 
belevetve a harcba, felszaba-
dultan játszott. Előremen-
ve védekezett. Támadva irá-
nyított. Karakterét megtart-
va mindig változtatott. A szó 
legszorosabb értelmében ki-
teljesedett. Mint aki 20-ra 
is lapot kér, és rendre nyer. 
Hogy miként lehet ez? Hi-
szen ellentmond a racionali-
tásnak, a szabályoknak, a jó-
zanésznek, a realitásnak. De 
a nagy bajnokok, többek kö-
zött, attól nagy bajnokok, 
mert ellentmondanak a ra-
cionalitásnak, a józanésznek, 
a szabálynak. És Erdei Zsolt 
immár nagy bajnokká érett.”

Igen ám, de a bajnokok is 
emberek és mi, akik csak a tá-
volból szemléljük sorsuk ala-
kulását, gyakorta hajlamosak 
vagyunk megfeledkezni ar-
ról, hogy nekik is volt ilyen-

olyan gyerekkoruk, szeret-
tek és csalódtak, akaratlanul, 
vagy készakarva megbántot-
tak másokat, őket is érték sé-
relmek, bosszúságok, nekik 
is lehettek álmatlan éjszaká-
ik, elfogadhattak jó és rossz 
tanácsokat és életük legnehe-
zebb pillanataiban ugyanúgy 
egyedül kellett megküzdeni-
ük ellenfeleikkel, mint aho-
gyan mindenki másnak is, 

akik még soha nem álltak a 
reflektorok fénykörében.

Erdei Zsolt ebben a könyv-
ben nyíltan vállalja önmagát. 
Nem kertel, nem próbál meg 
finomkodni, udvariaskod-
ni, minden kérdésre egyenes 
választ ad és olykor maga is 
meglepődik azon, hogy mi-
lyen mély összefüggésekre, 
tanulságokra döbben rá a be-
szélgetések alatt.

„Nem szeretek veszíteni! 
Gyerekkoromban is utáltam 
veszíteni. Senki sem szeret 
veszíteni, de nálam ez, ha le-
het, dupla vagy tripla érzet. 
Képtelen vagyok rá! Ami-
kor nagyobb lettem, nyil-
ván megtanultam veszteni, 
és volt is jócskán mindenféle 
vereség az életemben. Ama-
tőr koromban is beleszalad-
tam egyszer-kétszer nagy 
ütésekbe, de kilábaltam és ta-
nultam belőle. De, a mai na-
pig is félek. Nem attól, hogy 
most kapok egy ütést. Meny-
nyi ütést kaptam már az éle-
temben! Bár annyi pénzt 
kaptam volna! Attól félek, 
hogy kikapok. Ez az egyet-
len félelem az életemben. Ha 
azt mondják, küzdjek meg az 
oroszlánnal, akkor megküz-
dök. De attól azért félnék, 
hogy az oroszlán esetleg le-
győz. Nem attól, hogy megöl, 
felfal, hanem, hogy az orosz-
lán mancsát fogják felemelni 
a mérkőzés végén.”

Külön érdekessége a könyv-
nek, hogy olyan közéleti sze-
mélyiségek szólalnak meg 
benne és mondanak véle-
ményt egy-egy fejezeten ke-
resztül Erdei Zsoltról, mint 
Kovács Katalin, Miklósa Eri-
ka, Törőcsik Mari, Cserhalmi 
György, Czeizel Endre, Ke-
mény Dénes, Koltai Róbert, 
Kovács „Kokó” István, Kótai 
Mihály, Müller Péter és Pres-
ser Gábor.

Jaberits Zsolt

Az egyesület elnöke a távo-
zó trénerről elismerően nyi-
latkozott:

„Úgy emberileg, mint szak-
mailag nagyon sokat kö-
szönhetünk Laci bácsinak. 
Az örökifjú edző a korábban 
csak remélt nívóra fejlesztet-
te fel a csapatot. Ezért hálával 
és megbecsüléssel gondolunk 
az együtt töltött évekre. A to-
vábbiakban is nagyon sok si-
kert és jó egészséget kívánunk 
neki. Reméljük, a váltás fel-
rázza és új motivációkkal lát-
ja el a játékosokat. Céljaink 
változatlanok.” – mondta la-
punknak dr. Schoffer Attila.

Nos, az új motivációt is egy 
világszerte elismert kézilabda 
szakember hozhatja el. A klub 
ugyanis a bajnokság végéig 
Zsiga Gyulával kötött szerző-
dést. Az eddig jobbára a női 
szakágban végzett munkájá-
ról híres 50 esztendős edző 
télen előbb a Podgorica kis-
padjáról állt fel, majd a mon-
tenegrói szövetséggel is meg-
szakadt a munkakapcsola-
ta. (A klubcsapatnál végzett 
munkája mellett a monte-
negrói válogatott szövetségi 
kapitánya is volt Zsiga Gyu-
la.) Korábban több élvonalbe-

li együttes szakvezetője volt, 
legutóbb (2007/2008) itthon 
a Fradi vezetőedzője volt. (Ér-
dekesség: a szakember néhány 
évvel ezelőtt éppen a SYMA 
Váci NKSE jelenlegi edzőjé-
vel, Németh Andrással együtt 
dolgozott a magyar női kézi-
labda válogatott élén.)

Az új mester bemutatkozá-
sa jól sikerült, hiszen szom-
baton az eddig veretlen Vár-
palota otthonában 24-20-ra 
nyertek a váciak.

Kereszturi Gyula

Újabb 12 menet Erdeivel
Erdei Zsolt (36 éves), Magyarország egyik legnépszerűbb sportolója öt esztendőn át volt folyamatosan a WBO félnehézsú-
lyú világbajnoka. Eddigi profi pályafutása makulátlan: 31 hivatásos mérkőzésének mindegyikét megnyerte (17 alkalom-
mal KO-val, TKO-val!), világbajnoki címét 11 alkalommal védte meg, míg végül - kihívó hiányában - átadni kényszerült a 
világbajnoki övet. Ezt követően azonban 2009-ben, egy súlycsoporttal feljebb, cirkálósúlyban is világbajnok lett. Beceneve: 
Madár. Bevonuló zenéje a Republic együttes „Szállj el kismadár” című slágere.

Zsiga Gyula több női csapat 
kispadja után a váci férfi gárdánál 

folytatja edző pályafutását

Új edző a váci férfi kézilabdásoknál

Laurencz Lászlót 
Zsiga Gyula váltotta a kispadon

Edzőváltás történt a másodosztályú váci kézilabdások-
nál. A vártnál mérsékeltebb eredményeket és teljesítményt 
hozó bajnoki rajt – a Váci KSE-Taxi 2000 az első négy for-
dulót követően 50 %-os mutatóval a tabella középmezőnyé-
ben foglalt helyet – után a klub közös megegyezéssel szer-
ződést bontott Laurencz Lászlóval. A 76 esztendős mester-
edző 2007 nyarán került a csapathoz és irányítása alatt sor-
ra az eddigi legjobb váci férfi kézilabdás helyezéseket érte 
el a gárda. Az NB II megnyerése után előbb 8., majd bronz-
érmes lett a VKSE. Az idei pontvadászatnak feljutási remé-
nyekkel vágott neki a csapat, ám a sok új játékos produkció-
ja a vártnál jóval halványabb volt. 

Zsiga gyula edzői sikerei
• egyszeres nemzetközi Szuper-
Kupa-győztes;
• egyszeres BEK és EHF-kupa 
győztes;
• négyszeres magyar bajnok;
• kétszeres Magyar Kupa-győztes; 
• 2000-ben megkapta az Európai 
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