Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén
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2011-re teljes lesz a megújulás

Negyven éves a váci kórház

Négy évtizeddel ezelőtt, 1970. március 25-én fogadta jelenlegi helyén a váci kórház első betegeit. Az azóta szinte folyamatosan fejlesztett intézmény jubileuma alkalmából, Vác polgármesterének, dr. Bóth Jánosnak a felkérésére, dr. Bénik Gyuláné ápolási igazgató, és dr. Szentgyörgyi Ervin tudományos főigazgató foglalta össze a ma 565 ággyal működő és mintegy 164 ezer lakos ellátását biztosító kórház történetét.
Vácon az 1920-as években a Burgundia utcában
működő 20 ágyas szegényház jellegű kórház, valamint a város főterén, 30 ággyal rendelkező Irgalmas
Kórház szolgálta ki a betegeket.
1946-ban a város szerződést kötött az irgalmas
renddel, és 1970-ig itt működött a 120 ágyas városi
kórház. De az új kórház helyének kitűzésére már

1966 májusában sor került, és 1970 márciusában,
Szőnyi Tibor Kórház néven, meg is kezdte gyógyító
tevékenységét. Az akkor 162 millió forintos beruházás révén a 476 ágyas, korszerű kórház 455 fős személyzettel 130 ezer lakos ellátását biztosította.
(Folytatás a 8. oldalon)

Kampányfinis
Nehéz ma Magyarországon politikai kultúráról beszélni, s
olyan fogalmakat pontosítani, mint például a demokrácia, vagy
a demokratikus választójog. Árnyalni tudjuk csupán az említett szavak jelentését, hiszen mindössze két évtized telt el azóta,
hogy egyáltalán megengedett ilyesmiről beszélni.
A „nem megyek el szavazni” vagy a „nem érdekel, ki van kormányon” jellegű mentalitás elfogadhatatlan. Nem azonosulhatunk az „úgysem rajtam múlik az eredmény” felfogással sem.
Ezúton szeretnénk kérni minden kedves olvasót, hogy szánjon
rá 15 percet és menjen el szavazni április 11-én, mert a magunk,
gyermekeink, unokáink, és országunk sorsa a tét!

Nehezen érti,
nhöz?
ha beszélnek Ö
Szabaduljon meg
hallásproblémáitól!
INGYENES
HALLÁSszűrés!
Jávorszky Ödön Kórház (Audiológia)
2600 Vác, Argenti Döme tér 1‒3.
Tel.: 06-27/620-668; 06-27/620-620/1467-es mellék
Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet (Audiológia)
2120 Dunakeszi, Fő út 75‒81.
Tel.: +36-30/605-2339
www.victofon.hu

Victofon

2010. április 6.

Vác nyerte A Kultúra
Magyar Városa 2010 címet
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium – együttműködésben a Külügyminisztériummal, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal, a Magyar Turizmus Zrt.-vel, a Megyei Jogú Városok
Szövetségével, valamint a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségével – a 10.000 főnél nagyobb lélekszámú városok közül A Kultúra Magyar Városa 2010 címet adományozta Vác Városnak – jelentette be a március 30-án tartott sajtótájékoztatón Dr. Bóth János polgármester.
(Folytatás a 2. oldalon)

Dunakanyar Régió

2

XII. évfolyam 7. szám

Vác nyerte A Kultúra Magyar Városa 2010 címet
(Folytatás az 1. oldalról)

Vác újabb sikerét Dr. Bóth János polgármester jelentette be a pályázat
előkészítésében résztvevő Zomborka Márta és Dudás László társaságában

Büszkék vagyunk a rangos elismerésre – mondta Dr. Bóth János polgármester, aki a pályázat
előkészítésében aktív szerepet
vállaló, Zomborka Márta és Dudás László társaságában számolt
be az országos elismerésről. A
polgármester szerint a város jól

sáfárkodik kulturális értékeivel,
amely jelentős vonzerőt jelent a
turisták számára, hozzájárul Vác
gazdasági sikereihez.
A 2005-ben útjára indított kezdeményezés célja, hogy A Kultúra Magyar Városa cím adományozásával a kultúra gazdasági,

társadalmi és térségi összefogását erősítő jelentőségét elismerje. A kitüntető cím kiemelt küldetése: a kultúra helyi és térségi
közösségfejlesztő szerepének elmélyítése a városok döntéshozói
és az állampolgárok szemléletében. A címnek elsősorban – a 1,5
millió forintos pályázati támogatás mellett – az eszmei értéke jelentős, mely a városok elmúlt kéthárom évben nyújtott kulturális
teljesítményének, valamint fenntartható fejlesztéseket elősegítő
kulturális értékelésére és elismerésére szolgál.
Dudás László is jelentős eredménynek tekinti, hogy az elmúlt
három esztendőben végzett pályázati munkát idén siker koronázta. Vác az elsők között készítette el a város közép távú közművelődési tervét, melyet 100
százalék fölött valósított meg. A
Kultúra Magyar Városa 2010 címet Vác megjelentetheti hivatalos dokumentumain, levelezése-

Fót, Galamb József u. 1.
Ipari Park (volt barackos területe)
Tel.: 27/359-902 , Fax: 27/359-347
E-mail: fot@timarvasker.hu

tégla akció
a készlet erejéig!

- Baranya tégla: kisméretű tömör
- Mezőtúri tégla: kisméretű tömör
- Zalaszentgróti tégla: kisméretű tömör
- Nagykanizsai tégla: kisméretű tömör
nagy szilárdságú falazó
- Nagykanizsai tégla: kisméretű lyukas falazó

Raklapos árak
95,- Ft/db
50,- Ft/db
60,- Ft/db
130,- Ft/db
50,- Ft/db

kifutó termék

sét segítő terveket, és azok megvalósítását.
A címet a nyertes városok – kizárólag az adományozás évének
megjelölésével – korlátlan ideig használhatják. Vác olyan kulturális és építészeti, idegenforgalmi, turisztikai értékekkel bíró
népszerű városok, mint Sárospatak, Gyula, Keszthely, Balatonfüred és Tokaj után nyerte el a
rangos elismerést.

A Kultúra Magyar Városa címet idén négy település nyerhette el: a megyei jogú városok kategóriájában Eger és Győr, a tízezer lakosúnál nagyobb városok
közül Vác, míg a tízezer lakosúnál kisebb városok kategóriájában Ráckeve lett a díjazott. Az
ünnepélyes díjátadóra 2010. április 13-án kerül majd sor a Művészetek Palotájában.
V. I.

ÚJ LAKÁST SZERETNE VÁSÁROLNI, ÉPÍTKEZNE,
KORSZERŰSÍTENÉ MEGLÉVŐ LAKÁSÁT?
MI SEGÍTÜNK VALÓRA VÁLTANI ÁLMAIT!
Új építés és új lakás vásárlás finanszírozására
állami kamattámogatásos hitelkonstrukcióval
állunk rendelkezésére, ha Ön
– 35 év alatti és gyermektelen vagy egy gyermeket nevel,
– 45 év alatti és kettő vagy több gyermeket nevel.
Az igényelhető legmagasabb hitelösszeg
10.000.000 Ft,
a leghosszabb futamidő 20 év.

2010. április 1-jén érvényes éves kamatláb
6 %-tól 6,59 %-ig.
THM: 6,61-7,25 %
Lakáskorszerűsítés finanszírozására kortól
és családi állapottól függetlenül maximum
5.000.000 Ft összegű hitel igényelhető
legfeljebb 20 éves futamidőre.

a készlet erejéig!

- Tatai hornyolt egyenes vágású alapcserép 21x40 cm
- Tatai hornyolt gerinccserép 38 x 20/10
- Tatai hornyolt íves vágású alapcserép 21x40 cm

iben. A siker feljogosítja az önkormányzatot, hogy a Magyar
Turizmus Zrt. promóciós lehetőségeit kihasználva népszerűsítse
Vác értékeit, idegenforgalmi, turisztikai látványosságait.
Zomborka Márta a sokrétű
szakmai előkészítő munka jelentőségét hangsúlyozva ismertette a pályázati dokumentációban szereplő koncepciókat, a turisztikai infrastruktúra fejleszté-

2010. április 1-jén érvényes
éves kamatláb 7,18 %.
Részletekért kérjük keresse fel kirendeltségeinket!
VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
Vác, Zichy H. u. 23.,
Veresegyház, Fő út 53.,

Fót, Dózsa Gy. u. 54.,

Őrbottyán, Rákóczi út 115.,
Erdőkertes, Nemes u. 2. Mogyoród, Gödöllői út 18/a.,
Váchartyán, Fő út 23. Vácrátót, Petőfi tér 4.,
Dunakeszi, Fő út 66.,
Nagymaros, Király u. 1/a., Szokolya, Fő út 63.,
Letkés, Dózsa Gy. u. 16.,
Verőce, Árpád u 27., Kosd, Eőszy L. tér 1.,

89,- Ft/db
990,- Ft/db
84,- Ft/db

Továbbá: sóder, homok, cement, E 7-es beton gerendák, kerítésoszlopok, nádszövet,
járdalapok, Porotherm, Ytong falazóelemek, Leier zsaluzóelemek, Austrotherm, Baumit,
Terrranova termékek. Tondach, Creaton, Bramac cserepek.
Fenti árak

bruttó árak, a szállítás költségét nem tartalmazzák, visszavonásig,
illetve a készlet erejéig érvényesek!

Építkezik, felújít?
Nálunk mindent egy helyen megvásárolhat!
Egyéb termékeink árairól telefonon, e-mailben,
faxon ill. személyesen adunk tájékoztatást.

Nagyobb beruházás esetén egyedi árakat biztosítunk.
„Magyar, magyaroknak a magyar munkavállalókért!
    Támogassa a munkahelyteremtő vállalkozásokat!”

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Jakab Zoltán
Értékeink:
hagyomány, lokálpatriotizmus
Bizza rám magát,
Önért szállok harcba.
Szavazzon rám április 11-én,
Jöjjön, -Döntsön!

Fizetett politikai hirdetés

www.drjakabzoltan.hu
www.ketteskorzet.hu
06 30 9 247 751
06 27 510 035

Mégis MSZP !
Vác, Göd, Sződliget
Egy cég, amely egyformán kínál hideget és meleget

Minőség minden szinten

A DMRV Zrt. ezúton értesíti Fogyasztóit,
hogy a kényelmes, és magasabb színvonalon történő
kiszolgálás érdekében

Évtizedes tapasztalat, minőségi áruk és munkavégzés, rendkívül magas kedvezmények az ügyfeleknek –
ez mind a Magyar Klíma Központ Kft. A Vácon irodát és bemutatótermet nyitó vállalkozás nemcsak kiváló klímákat és hőszivattyúkat ajánl az ügyfeleinek, hanem az allergiásoknak is segítő szűrőket is megtalálhatunk termékkínálatukban – tudtuk meg Magyar Lászlótól, a cég ügyvezetőjétől.

2010. április 01-től bevezette a

– A nyári hőség közeledtével
áldás lehet egy jó klíma a lakásban. A most nyílt váci bemutatótermükben milyen kínálattal
várják ügyfeleiket?
– Húsvét után, április hatodikán nyitottuk meg új irodánkat
és bemutatótermünket Vácon,
a dr. Csányi László út 51. szám
alatt. Hétköznap reggel fél kilenctől délután ötig, míg szombaton
szintén fél kilenctől egyig várjuk
az érdeklődőket. Nálunk minden
olyan minőségi, ismertebb márkájú klíma megtalálható – LG, Mitsubishi és Panasonic –, amely jelenleg a hazai piacon megvásárolható. Valamennyi termékünkhöz
3-5 év garancia jár, és munkatársaink a beszereléstől a karbantartáson át az esetleges szervízelést
is elvégzik. Ráadásul most a szezon közeledtével megéri időben
lépni, hisz most rendkívüli kedvezményeket is biztosítunk vásárlóink részére.
– Mennyi idő alatt szerelik be
valakihez a kiválasztott terméket?
– Ha valaki kiválasztotta a neki
megfelelő klímát, akkor maximum egy héten belül leszállítjuk
számára, majd az előre egyeztetett időpontban fel is szereljük, illetve beüzemeljük azt.
– Milyen a cég választéka?

Csak klímát kínálnak ügyfeleik
nek?
– Természetesen nem, hisz a
cég épületgépészettel foglalkozik, azaz a víz-gáz-fűtés trióra is
tudunk megoldást ajánlani. Kínálatunkban ugyanúgy megtalálhatóak az egyre népszerűbb hőszivattyúk, melyek télen jelentős
mértékben csökkenthetik a fűtésszámlát, minőségi német kondenzációs kazánok, illetve az allergiások részére a tiszta légtért
biztosító különleges szűrők. A
már említett kedvezmények különböző mértékben, de ezekre az
eszközökre is érvényesek.

– Gondolom, nagy tapasztalatokkal rendelkeznek már a szakmában. Mióta is létezik a Magyar Klíma Központ Kft?
– A cég ugyan mindössze negyedik éve működik, hisz 2006ban alakult több vállalkozásból
szerkezeti és létszám-átalakításokat követően. Szakembergárdánk viszont évtizedek óta a piacon tevékenykedett, és a szakma minden pontján bizonyította felkészültségét. Nálunk a vevő
a legfontosabb, illetve az, hogy a
nevünk hallatán mindenkinek a
minőségi termék és munka jutna
eszébe.
(x)

CALL-CENTER,
TELEFONOS
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT.
Fogyasztóink abban az esetben, ha
– hiba bejelentést,
– számlázással kapcsolatos észrevételt,
– mérőállás bejelentést
kívánnak tenni az alábbi telefonszámokon,
érhetnek el bennünket.

06-40-881-188
06-27-511-511
Egyben jelezzük, hogy írásbeli megkeresésüket
az ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
e-mail címen is megtehetik.
Ezen levelezési címünk
az Ügyfélkapun keresztül is elérhető.

Budapesti Ügyvédi Kamara Díszterem (klimatizálás LG, Mitsubishi)

DMRV Zrt.

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Tudósítások Dunakesziről
Megoldás az évtizedes gondokra

Épül a csapadékvíz
főgyűjtő csatorna

Az alagi barackosban lévő Toldi utcától a Duna-parti Liget utcáig kiépülő csapadékvíz főgyűjtő csatorna-hálózatra 700 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert Dunakeszi. A beruházás
költségeihez 10 százalékos önrésszel járul hozzá a városi önkormányzat. A várost kelet-nyugat irányban
átszelő csapadékvíz elvezető hálózat 1,4 méteres átmérőjű csatornából épül.
A munkálatok 2009 júniusában kezdődtek, az első időszakban a Mátyás utcában, a Tábor
úton, napjainkban pedig a Liget
utcában dolgoznak a kivitelezési

munkát elnyert Penta Kft. munkatársai.
- A vezeték nyomvonalának
kiépítése a legtöbb problémát a
gyártelepi MÁV lakótelep területén jelenti, ahol tavasszal kezdődött a beruházás. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a 100 éves
gyártelepen korábban olyan közműveket helyeztek el, melyek
semmilyen nyilvántartásban nem
szerepelnek. A munkások legutóbb a Kandó Kálmán sétányon
vágtak el majdnem egy nem jelzett gázvezetéket – tájékoztatott
Kecskeméthy Géza. A polgár-

mester elmondta, hogy a gyártelepi kolónián tapasztalt műszaki
nehézségek miatt azon munkálkodnak, hogy a Tábor útról áthozott csatornát a Béke út egy sza-

kaszán építsék ki. – Az új nyomvonal valószínűsíthetően a Béke
útról az Iskola sétányon halad tovább, amely a beruházási pénzek átcsoportosítását, és a munkálatok átmeneti – legjobb esetben egy hónapos - felfüggesztését jelenti. Az új megoldást a szakhatóságokkal is engedélyeztetni
kell, mert kihatással lesz a Béke
út közlekedésére is. Emellett jelentős közlekedési problémát jelent, hogy az év második felében
a Tigáz a Béke útról nyíló Könyves Kálmán út egy részén gázvezetékcserét tervez végrehajta-

ni. Az pedig már egy külön feladvány, hogy a Könyves Kálmán
út újraaszfaltozására biztosított
állami pénzt viszont június 30ig fel kell használni – fogalmazott Kecskeméthy Géza, aki kijelentette, hogy a pályázati pénzek
felhasználásának szűkre szabott
határideje ellenére is igyekeznek
megtalálni a módját, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzanak a beruházásokkal
a lakosságnak.
A Béke út és a 2. számú főút
kereszteződése Dunakeszi egyik
legforgalmasabb közlekedési csomópontja. Jól érzékelhető, hogy
a jelenlegi lámpás megoldás nem
tudja „levezényelni” a kereszteződésen átzúduló forgalmat, ezért
ide is körforgalmi csomópont építését tervezzük – hallhattunk az
elképzelésről a polgármestertől.
Kecskeméthy Géza megígérte,
hogy a majdani tervekről egyeztetnek a lakossággal is.
A polgármester elmondta, hogy
a tavaly elmaradt hídi körforgalmi csomópont építése – melynél
a megnyert pénzt az állam átmenetileg visszavonta – megvalósul. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatása szerint az
év második felében várható a kivitelezés.
(Vetési)

Egy hónap alatt
három halálos baleset

Márciusban három halálos közlekedési baleset történt a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság szolgálati területén. Két vétlen gödi személy Dunakeszi déli határában, a kereskedelmi központhoz vezető körforgalmi csomópontnál, a 2. számú főúton szenvedett halálos balesetet, amikor – eddig ismeretlen okok
miatt - a szemből érkező Audi belerohant a szabályosan közlekedő Suzuki gépkocsiba. Tisztázatlan annak a balesetnek is a körülménye, amely az M2-esen történt, ahol egy 38 éves férfi Dunakeszi felől Göd
irányába haladva Suzuki személygépkocsijával áthajtott a szemközti sávba. Az autós a Vác felől érkező
lengyel kamionnal ütközve életét vesztette.
A halálos balesetek körülményeiről lapunknak nyilatkozó
Kovács László alezredes, Dunakeszi rendőrkapitánya elmondta, az eddigi vizsgálatok alapján
azt már kijelenthetik, hogy március 9-én, a dunakeszi körforgalomnál történt baleset vétlen áldozatai szabályosan közlekedtek.
– Szakértők bevonásával vizsgáljuk, hogy a Budapest felől érkező
Audi miért hajtott át a körforgalmi csomópontot szabályosan elhagyó – Dunakeszi felől haladó –
Suzuki sávjába.
(Folytatás a 8. oldalon)

Választási tudnivalók

A 2010. április 11-ei és az április 25-ei országgyűlési választáson a választópolgárok reggel
6 órától 19 óráig adhatják le voksaikat a szavazóhelyiségekben.
Szavazni csak azonosító okmán�nyal lehet, ezért a választópolgár
vigye magával: vagy a régi füzetalapú személyigazolványt, melyben benne van a lakcím, ha nincs
benne a lakcím, akkor ehhez kell
az érvényes lakcímkártya, vagy a
kártya alapú személyigazolványt
és a lakcímkártyát, vagy a kártyaalapú jogosítványt és a lakcímkártyát vagy az érvényes útlevelet és lakcímkártyát – ismertette szerkesztőségünkkel Dr. Illés Melinda, Dunakeszi jegyzője,
Pest megye 3. számú választókerület Helyi Választási Iroda vezetője. – A választópolgár azonosítására ezeket az okmányokat fogadhatják el a szavazatszámláló bizottságok. Ezen okmányok
hiányában nem szavazhat az állampolgár, de ez nem jelenti azt,
hogy a későbbiekben, ha visszamegy és elhozza az érvényes okmányait, akkor nem élhet szavazati jogával. Célszérű magával
vinni az értesítőt, mert azzal segíti a szavazatszámláló bizottság
munkáját, mivel az értesítőn szerepel a névjegyzéken is szereplő
sorszáma.
Dr. Illés Melinda elmondta, ha
valaki betegség miatt nem tud elmenni szavazni, akkor kérheti a

mozgó urnát. – Betegség, vagy
bármilyen mozgást korlátozó állapot esetén kérheti ezt a szavazást megelőző időpontban is, illetve kérheti a szavazás napján,
írásban, úgy, hogy saját kezűleg
aláírja. Nem lehet azonban csoportosan kérni a mozgó urnát,

Dr. Illés Melinda

tehát szociális otthonok, kórházak nem kérhetik, egyénileg kell
mindenkinek kérni. A kérelmet
postán feladhatja, vagy ismerősével, rokonával eljuttathatja a
szavazatszámláló bizottsághoz.
A mozgó urnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viheti ki,
de csak akkor, ha a szavazókörben bent marad szavazatszámláló bizottság továbbra is határozatképes. Ezen feltétel nem teljesülése esetén nem kerülhet sor a
mozgó urna kivitelére.

Ha valaki a választás napján
nem tartózkodik az állandó lakcímén, akkor a tartózkodási helyén szavazhat. Ehhez azonban a
lakóhelyén igazolást kell kérni a
jegyzőtől, illetve a választási irodától. Állandó lakóhelyén törlik
a választói névjegyzékből, és az
igazolással a tartózkodási helyén
szavazhat. Minden településen
erre a célra külön kijelölt szavazó
kör van, ahol az igazolás birtokában szavazhat a választópolgár.
Dr. Illés Melinda a törvényt
idézve hangsúlyozta, hogy nem
csak az első fordulóra, hanem a
másodikra is lehet kérni igazolást. Fontos tudni azonban, ha a
választópolgár mégsem utazik el,
és az igazolást a választást megelőző két nappal korábban nem
adja le a helyi jegyzőnél, akkor
nem tud szavazni. Ez változás a
korábbiakhoz képest – mondta a
Dunakeszi Választási Iroda vezetője. - A település szerinti jegyzőtől a választás napját megelőző péntekig kérhető igazolás személyesen, ha levélben kéri, akkor
legalább 5 nappal előtte meg kell
érkeznie az ajánlott küldeménynek.
A választás első fordulója akkor lesz eredményes, akkor lesz
győztes, ha a választópolgárok több 50 százaléka részt vesz
a szavazáson, és a leadott szavazatok több mint a felét egy jelölt
kapja.

Hat jelölt közül
választhatunk

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatása szerint a Pest megyei 3. számú – Dunakeszi központú –
választókerületben hat országgyűlési képviselőjelölt indulhat a 2010. április 11-ei országgyűlési képviselő választáson. A 3. számú választókerülethez tartozó – Dunakeszi, Fót, Mogyoród, Szada, Csomád,
Őrbottyán, Vácrátót – településeken élő választópolgárok a 2010. évi országgyűlési képviselő választás
első fordulójában Dióssi Csaba (Fidesz-KDNP), Fábry Béla (MSZP), Lukácsi Bálint (Lehet Más a Politika), Móczár Béla (MDF), Nyíri Márton (Jobbik), Simon Zsolt (Civilek) közül választhatnak.

Zeneiskolai hangverseny
Harmadik éve rendezte meg
március 26-án nagyszabású gálaműsorát a Farkas Ferenc Művészeti Iskola a VOKE József
Attila Művelődési Központban.
Egész estés produkciójukkal ismét bebizonyították a színháztermet megtöltő közönségnek,
köztük Kecskeméthy Géza polgármesternek és a képviselő testület megjelent tagjainak, hogy
az intézmény magas színvonalú,
értékes és rendkívül sokrétű művészeti oktató-nevelő munkát végez a növendékek körében.
Az est bevezetőjeként nem véletlenül fogalmazta meg köszöntőjében Ruszinkóné Czermann
Cecília igazgatónő: „Nagy öröm
számunkra, hogy minden évben

egyre bővül az együttesek száma… Van fúvós, vonós, ütős,
néptánc, balett, színjátszó, képzőművész, s az idei tanévtől gitár, angol színjátszó és musicaltánc csoportunk.” Hangsúlyoz-

ta azt is, hogy a művészetoktatás
rendkívül fontos szerepet játszik
a gyerekek fejlődésében, nevelésében.
(Folytatás a 10. oldalon)
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Ahogyan a Városfejlesztési Bizottság elnöke látja

Szépülő Göd

Nemcsak a kellemes időjárást hozó tavasznak köszönhető, hogy Göd Város utcáin megmozdult az élet,
a közterek is épülnek, szépülnek. Milyen koncepció, elképzelések alapján formálják a hangulatos Dunaparti település arculatát a városatyák? Milyen tervek foglalkoztatják őket, merre tartanak? – kérdezem
Kovacsik Tamás önkormányzati képviselőt, a Városfejlesztési Bizottság elnökét.
– Rengeteget dolgoztunk, de
még legalább ennyi van hátra. A
várost élhetőbbé szeretnénk formálni, célunk, hogy növeljük az
itt élők komfortérzését. Ennek

ság, valamint a képviselő-testület
is egyetértett abban, hogy lakóhelyünk közterei elhanyagoltak,
nincsenek játszóterek, szabadidőparkok. A helyzetelemzés és dön-

– Sokat dolgoztunk, de még bőven van tennivalónk – mondja Kovacsik Tamás,
a városfejlesztési bizottság elnöke

első lépése a Helyi Építési Szabályzat megalkotása volt. Ez alapján ma már tisztán látjuk, mit és
hol lehet, sőt kell tenni céljaink
megvalósítása érdekében. A Gödről készített „látlelet” alapján a
városvezetés, a fejlesztési bizott-

tés után terveket készíttettünk és
munkához láttunk. E koncepció
keretében állítottunk szobrot az
56-os hős gödi forradalmár, Iván
Kovács László tiszteletére, pótoltuk Beck Ö. Fülöp ellopott szobrát és restauráltuk Petőfi Sándor

emlékművét. Elsőnek a József
Attila Művelődési Ház parkolóját építettük meg, majd a Beck
Ö. Fülöp tér következett, ami korábban már Alsógöd szégyenfoltja volt. Manapság, aki arra jár, azt
hiszem elégedett lehet. Az országzászlót helyreállítottuk eredeti helyén, ahol az utóbbi időszakban a
Petőfi szobor állt. A költő szobrát néhány méterrel távolabb helyeztük el, ahol 1848-as forradalom hőséhez méltó teret építettünk. Ez azért nem volt ilyen
egyszerű mint hangzik, mert néhány képviselő társam ellenségeskedést szított a lakosság körében
a szobor áthelyezése miatt. Azóta látva a gyönyörű teret remélem elégedettek az ott lakók és levonták a megfelelő konzekvenciákat. Az országzászló eredeti helyén áll és hirdeti dicső múltunkat
és félárbócon gyászolja 1920-as
nemzetgyalázásunkat.
– Hogyan tovább?
– Folytatjuk a közterületek felújítását, a Kossuth Lajos tér tervei készen vannak. Ott a faépületek lebontásra kerülnek, egy

szép új fagylaltozó épül, játszótér és pihenőpark. Természetesen
a Kossuth szobor körül lehetőség
lesz a kultúrált megemlékezésre is. Terveink szerint a Bozóky
Gyula tér következhet, majd a
gödi állomás előtti terület, azt követően pedig a felsőgödi állomásnál a Honvéd utcai parkolót tervezzük átalakítani. Aszfaltozni
fogunk a Kálmán utca elején, itt
szélesítjük is az utat. A Kossuth
utca burkolatcseréjét befejezzük,
a régebben kihagyott Schweidel
utca és a 2-es főút között. Foglalkozunk további kerékpárutak
építésével, folytatjuk a már megkezdett és igen népszerűvé vált
járdák építését. Több száz fát ültettünk el a város fahiányos területein. Ki ne felejtsük a Széchenyi strand sétányának kiépítését
a csónakház és a Jávorka utca között. És azt sem, hogy a Jávorka
utca és Csapatpihenő közti sétáló
utat rendbe hozzuk, balesetmentessé tesszük. Legfontosabb terveink egyike a melegvízű strand
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A néhány méterrel „átköltöztetett" Petőfi szobor megszépült, új környezetet kapott

új téliesített medencéjének megépítése, amelyre a tervek már készülnek, a nyár végén igénybe
vehetik a fürdőzni vágyók.
A játszótereket is bővítettük,
minden körzeti képviselőnek lehetősége volt a meglévő játszó tér
felújítására, vagy ha nem volt új
kialakítására, később bővíthető
formában.

A felújított Beck Ö. Fülöp tér a város egyik kedvelt közösségi helyévé vált

– A helyiek szerint ön képviselőként és magánemberként egyaránt sokat tett már a gödi Duna-partért. A sétány felújítása
után vajon várható-e még valamilyen fejlesztés ezen a szép területen?
– Jó hírem van. Megszületett a
remény szabad strand létrehozására egy bírósági döntés révén.
Elhárult az eddigi akadály, mivel az engedély nélkül évek óta
ott veszteglő, büféként működő
úszóműnek el kell mennie a területről. Ez jelentheti azt, ha megvan a közös akarat, akkor újra
működhet a két vendéglő között,
a fürdőzni vágyók paradicsoma.
Itt jegyzem meg, hogy a Széchenyi Csárda új bérlőkkel és személyzettel várja a Duna-partot
kedvelő vendégeket, ahol jó szórakozást kívánok minden kedves
gödi lakosnak.
A szerk.

Itt az idő,

változtassunk!

Április 11-én az országgyűlési választások alkalmával a jövőnkről döntünk, arról, hogy milyen kormánya lesz Magyarországnak az elkövetkező években, hogy sikerül-e új
fejezetet nyitni az ország életében, megteremtve polgáraiknak a tartós biztonságot.
Mert a jövőnk nem épülhet az elmúlt nyolc év szocialista-szabad demokrata kormányainak ígérgetős hazugságsorozatára. Hívják akár Medgyessy-, Gyurcsány- vagy
Bajnai-kormánynak. Nem épülhet jövő egy olyan kor-

Bábiné Szottfried Gabriella
az ön országgyűlési képviselőjelöltje

javítása a rendőrök létszámának emelésével. Gyenge kormány, gyenge közbiztonsággal egyenlő, itt az idő, hogy
újra rend legyen Magyarországon.
Választókerületünk nagyon kedvező helyzetben van,
hiszen mindhárom település Vác, Sződliget és Göd is a
Duna mentén fekszik. A Duna nem csak az árvizet jelenti,
hanem számos turisztikai, sport és közlekedési lehetőséget. A már megkezdett fejlesztéseket pedig folytatni kell,
hiszen mindhárom településen hosszú távú beruházások
vannak folyamatban.
Hiszem és vallom, hogy az összefogásra még soha ilyen
nagy szükség nem volt, mint most. Az erőnek egyesülnie
kell, és nem szétforgácsolódnia. Magyarországnak hozzáértő kormányra, szakmai hátországra van szüksége,
hogy mielőbb megállíthassuk hazánk gazdasági mélyrepülését. A Fidesz az egyetlen párt, amely képes a nyugodt kormányzásra, az ország talpra állítására, ezért fontos, hogy szavazatukat ne osszák meg. A várva várt változást csak úgy lehet elérni, ha egyéniben és listán is a Fidesz-KDNP jelöltjére adják voksukat. Április 11-én Orbán
Viktor szavait idézve nemcsak sokat kell tennünk, de sokan is kell lennünk. Minden szavazatra szükség van! Ehhez kérem az Ön támogatását.
Bábiné Szottfried Gabriella
a Fidesz – KDNP 2. számú választókerületének
országgyűlési képviselőjelöltje
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Tisztelt Honfitársam, tisztelt Választópolgár!

mánnyal, amely úgy vállal szolidaritást a támogatásra szorulókkal, hogy 112 milliót spórol a siketeken és nagyothallókon, negyedére csökkenti a vakok és gyengénlátók éves
támogatását, két évre befagyasztja a családi pótlékot, elveszi a 13. havi nyugdíjat, megtévesztő módon a 2009 évi
nyugdíjemelést a 2010-es kampányidőszakra tolja.
Az elmúlt nyolc év kudarcpolitikája rányomja bélyegét
a Duna-menti települések, így Vác életére is. Egyre nagyobb méreteket ölt a munkanélküliség, a GE váci gyárának bezárásával 750 munkahely szűnik meg, a kis- és
középvállalkozások sorozatban mennek tönkre. A szociális és egészségügyi alapellátást érintő elvonások miatt
a nyugdíjasok és a családok egyre nehezebb életkörülmények között élnek. Komoly probléma a közbiztonság
romlása, a váci kórház csőd közeli helyzete és az intézmények működésének finanszírozása is. De nem folytatható tovább az önkormányzatok kivéreztetése sem, hiszen
az állami normatíváknak nemhogy a száz, de még az ötven százalékát sem kapják meg az önkormányzatok. Az
oktatást, a szociális ellátás finanszírozását egyéb bevételekből, más fejlesztésektől elvonva lehet csak megvalósítani.
A munkahelyteremtés a legfontosabb feladat, konkrétan a kis- és középvállalkozók segítése, megerősítése,
hiszen a munkavállalók 70 százalékát ők foglalkoztatják.
Fontos az egészség- és családvédelem, a környező településeket ellátó Váci kórház helyzetének mielőbbi rendezése, a közbiztonság további romlásának megfékezése és
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Beszélgetés a Vásárhelyi-díjas Vogel Csaba DMRV-vezérigazgatóval

„Mindig szeretem magam megméretni”

A szakma legmagasabb elismerésében, Vásárhelyi Pál-díjban részesítette Vogel Csabát, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatóját Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Víz Világnapja alkalmából. A díj átadását követően beszélgettünk a kitüntetettel.
– Mire gondolt az ünnepi pillanatban, amikor a minisztertől
átvette a kitüntetést?
– A harminchat évre. Hogyan
lettem vízműves, és hol tartunk
ma a vízműves szakmában. Persze ez néhány perc volt, mégis azt
gondoltam végig, tettem-e an�nyit, hogy egy ilyen magas szintű szakmai elismerést kapjak.
– És ha most visszagondol erre
a három és fél évtizedre?
– Kezdő előadó mérnökként

tű vezetője a vízműnek. Az akkori igazgató, Márkus István úgy
tűnik látta, hogy ennek a srácnak
nemcsak nagy szája van, hanem
lehet, hogy tud is valamit tenni és
dolgozni. Ami rosszul esett, hogy
jó másfél évig voltam osztályvezető-helyettesi beosztásban tulajdonképpen megbízott osztályvezető, de hát ezen is átléptem.
– Egy volt kolléganője egykor
úgy jellemezte, hogy Ön tiszta érzelem, őszinte, nyílt ember,

A Vásárhelyi Pál-díjjal a vezérigazgató szakmai életútját ismerték el

kerültem az akkori Dunamenti
Víz és Csatornamű Vállalathoz
1975 januárjában, és két év után
csoportvezető lettem, majd másfél év után osztályvezető helyettes, és ha jól emlékszem, 198384-ben lettem osztályvezető,
közvetlen igazgatói osztályvezető. Tehát, ha így nézem, akkor
bő nyolc év alatt egy kezdő előadóból meghatározó középvezető
lettem. Én voltam abban az időszakban a legfiatalabb ilyen szin-

de lehet, hogy néha korábban kimondja a véleményét, mint kellene.
– Az említett kiváló vegyészmérnök kolleganő sajnos néhány
éve meghalt, ő mindig mondta,
hogy „Csaba kicsit fogd már be a
szád.” Vehemens huszonévesként
nem mindig néztem azt, hogy ki
áll velem szemben, és milyen
beosztása van, ha azt gondoltam valamire, hogy az nem úgy
kell, hogy működjön, akkor bi-

zony annak hangot adtam. Lehet,
hogy sokszor elhamarkodottan…
Azért tanácsolta, hogy „mielőtt
megszólalsz, ne is tízig, hanem
húszig számolj el.”
– Nem érték kudarcok e miatt?
– Már fiatal koromban viszonylag rosszul viseltem a kudarcot,
így aztán mindent megtettem,
hogy minél kevesebbszer szembesüljek vele. Egyébként srác koromtól kezdve mindig szerettem
magam megméretni, és mindig
szerettem volna az első helyen,
vagy az elsők között lenni, akár
tanulásban, akár sportban. Tízéves múltam, amikor először lementem a váci csónakházba, és
a saját szintemhez képest nyertem korosztályos országos bajnokságot, vidékbajnokságot. Ha
valaki néhány évet eltölt vízen
vagy tornateremben, az kap egy
olyan pluszt, amely leginkább fegyelemre-céltudatosságra nevel.
Mindig azt mondtam, hogy minden gyereknek át kellene élni ezt
az élményt. Maximális mértékben hiszem azt, hogy nem jutottam volna el a civil életben ilyen
szintre, ha nem küzdöttem, szenvedtem volna a sportban, amit
persze élveztem is. Ma is jó szívvel gondolok egykori kiváló
edzőmre, Babella Lászlóra.
– Küzdeni tudásra most is
szükség lehet, hiszen újabb és
újabb kihívások érik, ráadásul
2004 óta hazánk tagja az Európai Uniónak. Hogy lehet megfelelni a cég első embereként?

– Felkészültnek kell lenni, ismerni kell a követelményeket, és
tudni kell, hogy azt hogyan és milyen módon lehet teljesíteni. Az
unióba való belépés nem jelentett
újabb kihívást, mivel akár vízminőség tekintetében, akár szennyvíz-kibocsátási határérték vonatkozásában szigorúbbak az előírásaink, mint az Európai Unió normatívái. A víziközmű-ágazat szabályozás tekintetében megelőzte
az unióba való belépésünket. Emlékezetes, felmerült a cég szétszedésének veszélye is, melyet közös
összefogással sikerült elhárítani.
Egyértelműnek tartottam, hogy a
Duna Menti Regionális Vízműnek
így ahogy van, minimum ilyen
szinten egyben kell maradnia, és
korrekt módon meg kell keresni a
mindenki számára előnyöket adó
együttműködésnek a lehetőségeit.
Tény, hogy a víziközmű-szolgáltatás szétaprózódott, nagyon sok
kis önkormányzati tulajdonú cég
van, amely mind üzembiztonsági, mind egyebek tekintetében negatív. Ha a két nagy fővárosi céget is beleszámítjuk, mi a harmadik, negyedik legnagyobb vízműve vagyunk Magyarországnak, az
ellátott lakosságszámunk az 530550 ezer. Korábbi munkahelyem,
a Nyugat-nógrádi Vízmű 54 önkormányzatot érint, ahol közvetett módon vagyunk benne az
üzemeltetésben, jelentős vízmen�nyiséget adunk át abba a régióba,
ez még jó 80 ezer embert érintett.
Ennek a gazdasági hatékonysága

Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter gratulál Vogel Csabának

már látszódik, és ezt alátámasztja, hogy a mi vízdíjaink, szennyvízdíjaink az országban a legalacsonyabbak közé tartoznak.
– Milyennek látja a DMRV
perspektíváit?
– Azt gondolom, hogy minden
fejlődésnek a pénz mellett, vagy
azt megelőzően a szellemi kapacitásnak kell olyannak lenni, hogy
arra lehessen építeni a fejlesztéseket. Ismernünk kell a legújabb
technikákat, alkalmazási lehetőségeket, ezért küldöm kollégáimat minden olyan jellegű tájékoztatóra, továbbképzésre, ahol új ismereteket lehet szerezni. Én hiszek a cégben, és hiszek abban,
hogy nagyon sok év, vagy évtized
múlva is a DMRV ZRT egy prosperáló cég lesz. Ha megnézzük területünk határait, kiderül, hogy
együtt tudnánk működni olyan
önkormányzatokkal, amelyek ma
nincsenek benne a közvetlen ellátásban, ez is a jövő útja. De hangsúlyozom, hogy mindig a korrekt,

mindenki számára kölcsönös előnyöket hozó feltételrendszer mellett. Működési területünk jelentős
része a Szlovákiával határos nógrádi, Ipoly menti vagy a Dunaparti rész. Nem tartom kizártnak,
sőt, azt hiszem, van realitása mert ismerjük, hogy a szlovákoknál itt még nincs olyan szintű víziközmű-ellátás - hogy adott esetben, korrekt állami kapcsolatok
mellett, a határon átnyúló együttműködésnek is van lehetősége.
- Nincs szüksége időnként kikapcsolódásra?
- Ha fáradtan, bosszankodva
jövök el a cégtől, beülök a kajakba, és az ötödik evezőcsapás után
már tulajdonképpen kikapcsolódtam. Szellemi feltöltődést jelent a szakmai és a szép irodalmi
könyvek olvasása is. Top-on kell
lenni, hogy sikerrel oldjuk meg a
mindennapi kihívásokat…
- Köszönöm a beszélgetést, gratulálok a kitüntetéshez!
V. I.

Elismerések a Víz Világnapján Transportbeton értékesítés
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. munkatársai közül számosan vehettek át – több évtizedes tevékenységük elismeréseként – kitüntető oklevelet a Víz
Világnapja alkalmából. A márciusi ünnepségen Hűségért Aranygyűrű kitüntetést vehetett át: Takács László, a Duna Jobb parti Üzemigazgatóság dolgozója. Szakmai életútjuk elismeréseként a március 15-ei Nemzeti
Ünnep alkalmából a Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium Miniszteri Kitüntető Oklevelet adományozott: Gyurik
Tamásnénak, a központ dolgozójának. A Víz Világnapja alkalmából Vasárhelyi Pál-díjat vehetett át Vogel Csaba vezérigazgató. A MAVIZ Szakmai Szövetség Víz Világnapi Érem kitüntetésben részesítette Dudás Jánost,

A lakosság részére kedvező áron kínáljuk
termékeinket a volt 3. sz. házgyár területén.

Hozzánk
érdemes
betérni!

Pellei Jenőné Szabó Imre minisztertől vehette át az elismerő oklevelet

a Bal parti Üzemigazgatóság művezetőjét. A Környezetvédelmiés Vízügyi Minisztérium a Víz
Világnapja alkalmából Minisz-

Kollárné Pitz Mária 30 éves munkáját ismerte el a vezérigazgató

teri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítette: Pellei Jenőnét,
a Duna Bal parti üzemigazgatóság irodavezetőjét. A váci központban megtartott ünnepségen
18 dolgozó vehetett át emléklap
és ezüst plakett kitüntetést munkája elismeréseként.
Az ünnepi eseményekről hírt
adó tudósításunkban sajnálatos
módon az egyik kép alá, melyen
Kollárné Pitz Mária volt látható,
tévedésből Pellei Jenőné nevét írtuk. Hibánkért mindkét kitüntetettől és családtagjaiktól elnézést
kérünk, munkájukhoz további
sok sikert kívánunk.
Suzuki Inter Autóház-Vác Kft.
márkakereskedése
Vetési Imre

2120 Dunakeszi,
Székesdűlő
Tel.: +36-30/921-7093
06-27/540-685

Kitűnő minőség, kedvező árak!
• Dunakeszin, Dunához közel, 150 négyszögöles, összközműves építési telek eladó.
Irányár: 18,5 millió ft. Tel.: +36-30-258-0298
• Parkettás vállal hagyományos-, szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. T.: +36-70-505-1177
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák, gipszkarton falak és
álmennyezetek építése, stb. T.: +36-30-386-4456
• Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/m2, házhozszállítással. T.: +36-30-296-1771
• Okleveles BABYSITTER képzés Vácon. Munkalehetőség a Dunakanyarban.
Tanfolyam indul április 23-án. Tel.: +36-20/566-5047, www.vac.ctk.hu
• Cnc-gépkezelői végzettséggel állást keresek. Tel: +36-70-272-1092
• Dunakeszin a Fenyő lakóparkban 4 lakásos társasházban eladó egy 86 m2-es lakás 62 négyszögölös saját kerttel. Irányár: 26,5 millió Ft. Tel.: +36-30-950-2575
• Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítással megoldható! Tel.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Elismerés a váci világi felsőoktatás megteremtéséért

Tragor Ignác-emlékérem
dr. Beer Miklós püspöknek

– Püspökünk különösen nagy
érdeme, hogy létrehozta városunkban a világi felsőoktatást, és
vállalta annak fenntartói feladatát. Az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola ma Vác egyik legfontosabb kulturális objektuma – méltatta dr. Beer Miklós megyés püspök tevékenységét dr. Molnár Lajos, Vác alpolgármestere, a Váci
Múzeum Egyesület március 24én megtartott közgyűlésen. Az
eseményen – amelynek a Váci
Értéktár adott otthont – adták át
a Váci Egyházmegye főpásztorának a patinás egyesület által
1990-ben alapított Tragor Ignácemlékérmet.
Dr. Beer Miklós már diákkorában is kötődött Váchoz, középiskolai tanulmányait itt végezte, ide
járt be Zebegényből naponta. Esztergomban szentelték pappá, ezután 21 éven át volt Pilismaróton
plébános, majd az Esztergomi
Hittudományi Főiskola teológia
tanára és rektora. E mellett, előbb
Dömösön, később Esztergomban
szolgálta a híveket. 2000-től az
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, onnan került át a Duna bal partjára 2003
májusában, amikor II. János Pál
pápa kinevezte a Váci Egyházmegye püspökévé.

– Egy új püspök érkezése az évezredes múltra visszatekintő egyházmegye székvárosában mindig
jelentős esemény volt, és dr. Beer
Miklós püspök szinte azonnal

Dr. Molnár Lajos alpolgármester méltatta Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök
közéleti tevékenységét

tett azért, hogy ne csupán stallumba helyezése okán írja be nevét a várostörténet aranykönyvébe – mondta dr. Molnár Lajos
méltató beszédében. - Miután az
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
zsámbéki épületét tűzvész tette
használhatatlanná, az új püspök
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dunakeszin
a tóvárosban
négylakásos társasház
építésére alkalmas

építési
telkek

eladók

Tel.: +36-30-9467-702

azonnal felajánlotta segítségét,
és egyben hatékonyan intézkedett. A frissen felújított Konstantin téri épületből az ott működő
Hittudományi Főiskola szemi-

náriumát áttelepítette a püspöki aulába, s ezzel lehetővé vált,
hogy az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola 2004-ben már itt, Vácon kezdhesse meg az új tanévét.
Ezzel a nagy jelentőségű, mes�sze tekintő püspöki intézkedéssel
és felajánlással vált valóra a vá-

rosnak a 18. század óta folyamatosan megfogalmazott, de eddig
soha be nem teljesült jogos igénye, hogy falai között stabilan és
maradandóan világi felsőoktatási
intézményt tudhasson.
Az alpolgármester arra is kitért, hogy a püspök rendszeres
segítője és támogatója a váci kulturális közéletnek, mint például az ökumenikus rendezvények
szervezése, egyházi és városi kooperációban szervezett konferenciák, emlékülések támogatása.
Az egyházi épületek megnyitása, országos, nemzetközi rendezvények befogadása, közös kiállítások, műemléki akciók, rendezvények létrehozása, a palotakoncertek rendezése fémjelzik a
püspökség, valamint a város dicséretes együttműködését.
– A szegények, az elesettek, a
nagycsaládosok, a testi-lelki gondozásra, segítségre szorulók érdekében tett fáradozásait, karitatív munkáját Vác hívő és nem
hívő lakossága egyaránt elismeri és megköszöni – folytatta dr.
Molnár Lajos, majd így fejezte
be: Kívánjuk, hogy dr. Beer Miklós választott jelmondata szerint,
„Rendületlenül a hitben”, még
sok éven át végezhesse szolgálatát, teljesíthesse megbízatását.

Tavaszi „Használtért Újat” akció
Amennyiben bármilyen új Peugeot
személy, vagy kisteher autót vásárol,
használt autóját emelt áron beszámítjuk.
A beszámítás alapja az EUROTAX aktuális ára.
A beszámításkor a jármű állapotának megfelelően ezt az árat
az autó életkorának megfelelő százalékkal megemeljük és ez lesz
az autó beszámítási értéke. Például a tíz éves autójáért
akár 100.000 Ft többlet-beszámítással is számolhat.

Az ajánlat 2010. május 31-ig érvényes.
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A váci Madách Imre Művelődési Központ

programajánlója
Április 9. péntek 18 óra
A Költészet Napja alkalmából
Koren Gábor — Nem magányos önálló est
Rendezte: v. Ruzicska László
A belépőjegy ára: 500 Ft

Április 10. szombat 15 óra
„Egy régi-régi dal mesél…”
Zenés nosztalgia délután a László Imre nótakör
szervezésében
A belépőjegy ára: 500 Ft, a László Imre Nótakör
baráti tagjainak: 400 Ft

Április 18. vasárnap 15 óra
Misztrál együttes „Álomkófic” című gyermekkoncertje
Az együttes tagjai: Heinczinger Miklós Hoppál Mihály,
Pusztai Gábor, Tóbisz Tinelli Tamás, Török Máté
A belépőjegy ára: 400 Ft

Április 20. kedd 19 óra
Színházterem
Zorán Tavaszi turné 2010.
Közreműködnek: Sipeki Zoltán, Kovács
Péter Kovax, Horváth Kornél, Lattmann
Béla, Gyenge Lajos, Óvári Éva,
Kabelács Rita, Péter Barbara
A belépőjegy ára: 3900 Ft
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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
Médiatámogatóink: Dunakanyar Régió, Duna-Part Programajánló,
Elektro Szignál Tv, Pelikán Rádió 93.6, Szuperinfó, Váci Hírnök,
Váci Napló, www.dunakanyar.hu, www.vac.hu, www.vaconline.hu

Civil Mozgalom
– Civilek vagyunk, akiknek elege
lett a politikusok mutyizásából a
korrupcióból és az ország kirablásából.
– Húsz évvel ezelőtt azt hittük,
hogy eljött az a kor, amikor a jog
és a törvény egyformán vonatkozik
mindenkire, de sajnos tévedtünk.
– A pártemberek és baráti körük ma is büntetlenül megtehetnek bármit, tartozzanak bármelyik oldalhoz.
– Aki még mindig azt hiszi, hogy majd egy másik parlamenti párt megoldja a problémákat - az téved.
– Aki hagyja, hogy meggyőzze őt a TV-ből, sajtóból
áradó pártpropaganda, és gyanakodva tekint a szomszédjára, mert ő egy másik pártnak hisz – azt becsapták.
– Aki pedig azt gondolja, hogy nem érdemes elmenni
választani, mert úgysincs különbség – az elveszett!
– Ilyen elveszett, becsapott és tévedésekben élő emberek vagyunk mindannyian, de sürgősen ébrednünk,
ébresztenünk kell.
– Aki azt hiszi, hogy az ő ideje még nem jött el, annak
az ideje soha nem fog eljönni! A politikusok nem velünk
törődnek, hanem a szépen növekvő vagyonukkal.
Az Ön szavazatára is számítunk Április 11-én,
mert ha ránk szavaz, Önmagára szavaz!!!
Civilek vagyunk mindannyian, Ön is, Én is.
www.civilmozgalom.hu

• 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

Simon Zsolt
Képviselőjelölt
Dunakeszi,
Pest megye 3. számú VK

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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2011-re teljes lesz a megújulás

Negyven éves a váci kórház

1972-ben a kórház szomszédságában elkészült az új véradó
állomás, 1974-1978 között megépültek a pavilonok, koraszülött részleget és koronária-őrzőt
is kialakítottak. 1977-ben integrálták a szobi és dunakeszi szakrendelői intézeteket. 1980-ban 32

bővítették a műtőkapacitást, új
szülőszoba és szülészeti műtő
készült, modern konyha, új étterem létesült, 1991-től CT-részleg
is működik.
1991-ben dr. Jávorszky Ödönnek, a kórház egykori sebész főorvosának a nevét vette fel az intézmény. Emlékére felesége alapítványt hozott létre, a kórhá-

munkahelyes szakrendelő-intézet létesült, és saját erőből megszerveződött a Sürgős Betegfelvételi Részleg (SFR), elkészült
a helikopter-leszálló, a parkoló. Később szakrendelői röntgen
részleg, központi mosoda épült,

zi betegellátás támogatására. Az
Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID)
programjának keretében hároméves együttműködés kezdődött
a Novant Health és a Jávorszky
Ödön Kórház között, elsősorban

(Folytatás az 1. oldalról)

az egészségügyi ellátás költségeinek, az ápolási napok számának
csökkentésére.
1995-1998-ban megvalósult a
rekonstrukció I. és II. üteme, új
intézeti gyógyszertár alakult ki,
felújították a központi labort és
a központi sterilizálót, sor került
a központi műtőblokk felújítására, az új központi intenzív osztály, valamint az új SFR megépítésére. 2000 júniusában a kórház
megkapta az ISO tanúsítási oklevelet, amely garantálja, hogy a
gyógyítás szabályozott, ellenőrzött körülmények között zajlik.
2004-2005-ben, a rekonstrukció
III. ütemében a délnyugati oldal
teljes felújítása, betegszobák, orvos- és nővérszobák, vizesblokkok, liftcserék, füstmentes lépcsőház kialakítása történt, a szülőszobát és a nőgyógyászati műtőt
klimatizálták. 2005-ben a kórház területén megépült a Tüdőgondozó, 2009-ben pedig megkezdődött a rekonstrukció utolsó, IV. üteme. A 2 milliárd 185
millió 988 ezer 720 forintos uniós támogatással megvalósuló beruházás várhatóan 2011-ben fejeződik be.

Egy hónap alatt három
halálos baleset
(Folytatás a 4. oldalról)
A műszaki szakértő a helyszínen megállapította, hogy a Suzuki normál tempóval érkezett ki a
körforgalomból, az Audi pedig
vélhetően lényegesen nagyobb
sebességgel érkezett Budapest
irányából, mint ami ebben a közlekedési szituációban engedélyezett. Áthajtott a forgalomtól elzárt területen és a záróvonalon –
jelentette ki a rendőrkapitány.

A két ember halálát követelő
baleset körülményeit szakértők
bevonásával vizsgálja a rendőrkapitányság közlekedésrendészeti
osztálya. A balesetet nagyon nehéz rekonstruálni, mert nincsenek
tanúk. A rendőrkapitányság sajtófelhívásban keres szemtanúkat,
internetes fórumok bejegyzéseit
tanulmányozza a halásos baleset
okainak kiderítése érdekében. A hozzátartozóknak választ kell
adni arra, hogy mi történt, miért
veszítették el szeretteiket – mondta Kovács László.
A március 16-án, az M2-esen
történt baleset körülményeinek
kivizsgálását végző szakértők
munkáját nehezíti, hogy ott sincsenek tanúk. A kamion mögött
haladó autós mindössze annyit
érzékelt, hogy elrepült mellette a
Suzuki személygépkocsi.

– A lengyel kamionost nagyon
megviselte a karambol, aki elmondta, hogy a Suzuki minden
előzmény nélkül hajtott át az ő
sávjába. Nem tudta kivédeni a
balesetet. Az ütközés erejét jól
mutatja, hogy a személyautó a kamion alól kiszakította az első futóművet. Külön gondot okozott,
hogy a sérült kamiont nem tudták levontatni az úttestről, még
a kamionmentő sem bírta megmozdítani. Többek között emiatt
- délután fél kettőtől este háromnegyed hétig - állt a forgalom az
M2-esen, mely óriási dugót okozott Dunakeszi közlekedésében.
Rengeteg indulatos telefonhívást
kaptunk az emberektől, akiktől
megértést kértünk, melyet ezúttal is kérek, mert minden balesetnél a legkörültekintőbben kell eljárnunk. Ez nem csak rendőri,
törvényi kötelezettségünk, de az
emberi tisztesség is erre kötelez
bennünket – hangsúlyozta Kovács László rendőrkapitány, aki
elmondta, megvizsgálják, hogy
milyen rendőri eszközökkel segíthetik a balesetek megelőzését.
Kecskeméthy Géza polgármester megkeresésünkre elmondta,

hogy az M2-esen történt baleset
következtében Dunakeszin kialakult óriási forgalmi dugó ismételten ráirányította a figyelmet
a „menekülő utak” kiépítésének
aktualitására. – Az első menekülő út az Auchantól Dunakeszi felé
vezető út folytatásaként, a Lidl
áruház melletti körforgalomból
elágazva az autógáz töltőállomás
mellett elhaladva épül ki, amely
a hűtőháznál csatlakozik be a városi úthálózatba. Előtérbe került
a Tőzegtónál lezárt út megnyitása is. Terveink szerint északon
pedig a Tábor út és Sólyom utca
közötti – vasút melletti - szakasz
kiépítésével teremtünk összeköttetést a 2. számú főúthoz a Tesco
közlekedési csomópontnál – ismertette az önkormányzat terveit
Kecskeméthy Géza.
Vetési Imre

XII. évfolyam 7. szám

Teltház fogadta
a Jobbik miniszterelnökjelöltjét Dunakeszin
Kifejezetten családiasra sikeredett a Jobbik Dunakeszin tartott kampány gyűlése, melyre az átlagosnál
is többen voltak kíváncsiak. Még az emeleti folyosók is tömve voltak a pártra és programjára kíváncsi
érdeklődőkkel. A rendezvényen Vona Gáboron kívül részt vett Pörzse Sándor újságíró és Nyíri Márton
parlamenti képviselőjelölt is.
Vona Gábor pontról pontra
mutatta be a Jobbik programját,
melyet a hallgatóság nagy érdeklődéssel kísért, és a megoldandó
problémák felsorolása után vastapssal jelezte egyetértését.
Szó esett még a mostanában

földi tőkét behozni és nem akarja az embereket még jobban ellehetetleníteni. „Nem a hitelminősítő intézetek, hanem az emberek sorsa a fontos” – mondta a
szónok, majd folytatta. „További
kérdés a külföldi tulajdonú válla-

megjelent – a Jobbikkal foglalkozó negatív történetekről is,
melyet Vona a választások előtti lejárató kampány részének ítélt
meg.
„Bárkiről lehet rosszat mondani, de ez csak eltereli a figyelmet
a komolyabb, az országot érintő valódi problémákról” – összegezte véleményét.
A program a „Radikális változás” címet kapta, mert a párt
szerint kifejezetten erre van az
országnak szüksége. A Jobbik
a liberális véleményekkel ellentétben nem lángba borítani, hanem megmenteni szeretné az országot, amely Vona szerint tüneti kezeléssel már nem kezelhető,
hiszen az elmúlt húszévi „maszatolásokból” sem született jó eredmény.
„Magyarországot a jelenlegi politikai elit tudatosan tette
tönkre, mert a nemzeti érdekeinket a globális érdekek alá helyezte. Példa az uniós csatlakozás, és
a Lisszaboni Szerződés, olvasás
nélküli „biankó” megszavazása”
– folytatta előadását.
A Jobbik szerint az elmúlt
húsz év gazdaságpolitikája is
könnyen összefoglalható. Helytelen gazdálkodás és a munkahelyek megszűnése miatt kialakult csődhelyzet hitelfelvételbe
kergette az országot, és mivel az
ipar és mezőgazdaság is kénytelen volt „lehúzni a rolót”, a megszorítások végképp tönkretették az országot. A Jobbik ezzel
szemben nem akar még több kül-

latok megadóztatása. Aránytalanul sok támogatást kaptak, hogy
idejöjjenek, az ország erőforrásait használják, aztán kiviszik
a nyereségüket, a mi munkánk
eredményét” – tette hozzá felháborodva mondandójához.
A program szerint a Jobbik szívesen látja a tisztességes üzletpolitikával dolgozó külföldi tulajdonú vállalatokat, de győzelme
esetén minden nyerészkedő külföldi befektetőt ki fog tessékelni az országból. Szó esett a korrupció okozta károkról is. Példaként a drágán épülő autópályákat, értelmetlenül dombok alá
tervezett alagutakat, szükségtelen völgyhidakat vagy az ötszörös áron épülő metrót említette a
pártelnök.
Komoly megtakarítási lehetőség a párt szerint a segélyező
rendszer teljes átalakítása is. A
Jobbik alapelve, hogy aki nem
akar dolgozni, az ne is egyék. A
segélyeket a párt közmunkavégzéshez kívánja kötni és csak a
mindenhol bevezetendő szociális

kártyára fizetné ki a segélyeket.
A Jobbik ezzel párhuzamosan
szeretné növelni a családtámogatásokat is. Vona Gábor elmondása szerint a nyugdíjasokat más
pártok olcsó ígéretekkel megvehető szavazóeszközként tekintik.
A párt szerint a nyugdíjfizetés állami feladat, ezért mielőbb
bevezetné a szülői életjáradékot,
melynek keretében a gyermekek
által fizetett járulékok egy része
a szülők nyugdíjalapját növelné.
Ezáltal a szülők a gyermekvállalással nem a szegénységet, hanem
az anyagilag biztosabb nyugdíjas
éveket választhatnák. A Jobbik
továbbá elvenné a több százezres
„sztárnyugdíjat” is, hogy igazságosabb legyen az elosztás.
„Az országunk visszafejlődésének talán legsúlyosabb oka a
nemzettudatunk tönkreverése. A
nemzettudatot az olimpiai győzelmeinken kívül a mindennapokban is át kellene élnünk. Nálunk a nemzetrombolás ömlik az
oktatásból, a kultúrából és a hírközlésből is. A televízióknak a
nézettség a legfontosabb, nem a
kultúra közvetítése az emberek
felé. A Jobbik a hazafiasság köz-

vetítését tenné az egyik központi
tényezővé a televíziózásban. Kitűzött célja, hogy az ország lakosságának maradéktalanul vis�szaadja a büszkeséget.
Az előadást végül a jelenlévők
percekig tartó tapsa fejezte be,
majd a Himnusz eléneklésével
zárult a kampányrendezvény.
BCSI

klikkeljen ránk!

www.dunakanyarregio.hu
Bevezetett, jól prosperáló közéleti újsághoz kulturált
fellépésű, számlaképes hirdetésszervezőket keresünk.
Érd.: +36-30/342-8042, +36-30/292-7150

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Itt az idő!

(Vác, Göd,
Sződliget)

Dióssi Csaba

(Dunakeszi, Fót,
Csomád, Szada,
Mogyoród,
Őrbottyán)

Harrach Péter

(Veresegyház,
Erdőkertes, Szob,
Zebegény, Verőce,
Nagymaros,
Kismaros, Kosd)

Költészet Napja Lovasi Andrással
és neves zenészekkel

A Költészet Napja (április 11.) alkalmából április 7-én, szerdán 19 órakor a Piarista Gimnázium dísztermében lép fel Lovasi András Kossuth-díjas előadóművész (Kispál és Borz, Kiscsillag) és neves zenészekből álló alkalmi formációja, a Véletlen zenekar, és nem véletlen, hogy jelen lesz Lackfi János költő is, akinek verseit megzenésítve előadják.
A verskötet és CD a Gryllus-testvérek Hangzó Helikon sorozatában jelent meg 2007-ben. Zenei értelemben jelen van a korongon minden, amit Lovasiban az
elmúlt huszonhárom évben megszoktunk és megszerettünk, mégis egyéniségének új oldala is feltárul a lemezről - írja a Váci Napló. És hogy aranylemez lett-e?
Ez Vácon fog kiderülni, akit érdekel, járjon utána!

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

Fizetett politikai hirdetés

2010. április 11-én szavazzon Ön is
a FIDESZ-KDNP jelöltjeire!
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A városkalauz sikere
A Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesülése –
mint minden évben – idén is megrendezi a Szép Magyar Könyv
Versenyt. A verseny főtitkára értesítette Vác Város Önkormányzatát, hogy a bíráló bizottság a
2009-es könyvtermésből válogatva a főzsűri elé juttatták a Vác, a
Dunakanyar szíve című történel-

mi városkalauzt, annak magyar és
angol nyelvű változatát.
Akárcsak a filmek versenyében, már ez a beválogatás is
szép eredmény, de drukkolhatunk a könyv további sikeréért.
Eredményhirdetés a 81. Ünnepi
Könyvhéten Budapesten lesz.
Zomborka Márta

Zeneiskolai hangverseny
(Folytatás a 4. oldalról)
A több mint kétórás műsor tükrözte a gazdag műfaji változatosságot. A vonószenekar a megszokott magas színvonalon muzsikált Kátai Katalin vezényletével. A Stefán Tivadar vezette
ütőegyüttes ezúttal a szülők kórusával bővülve mutatta be egy
holland szerző művét. Az angol
nyelvű színjátszó csoport Pán
Pétert és társait jelenítette meg
Nagyné Szöllősi Márta rendezésében. Sikeresen debütált a gitárzenekar Kökény Zsuzsanna vezetésével. Az új felállásban működő balett csoport a Varázsfuvola rövidített változatával rukkolt
ki Grülling Zsuzsanna betanításában. Nagy sikert aratott a musical tánccsoport Örökké című
produkciója, amellyel a hangversenyt követő napon Szécsényben,
a Magyar Látványtánc Sportszö-

vetség területi bajnokságán junior csoportban első helyezést értek el, így egyenes ági bejutói lettek a májusi országos bajnokságnak. A színjátszók áprilisi vizsgaelőadásuk, a Woodstock egy
részletét mutatták be Hoványné
Martikán Erika rendezésében.
A Gyúró Tamás vezette néptánccsoport két korosztállyal szerepelt, majd a fúvószenekar produkciója, végül a zeneiskolák kö-

zül is egyedülállóan megszervezett szimfonikus zenekar – mindkettő Szilágyi Szabolcs Balázs
vezényletével – szórakoztatta a
közönséget.
A hangverseny kezdetekor s
befejezését követően pedig az
előtérben mindenki megtekinthette a Kaslik Mónika vezette
grafikai csoport műveit.
Katona M. István
A szerző felvételei

XII. évfolyam 7. szám

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola
Főnix Színjátszó csoportja
Martikán Erika vezetésével

2010. április 9-10-11.
(péntek-szombat-vasárnap)
18 órai kezdettel bemutatja a

Woodstock
címmel a Képzelt riport
egy amerikai popfesztiválról
című musical nyomán készült
2 felvonásos zenés darabot

Helyszín:

VOKE József Attila Művelődési Ház
(Dunakeszi, Állomás sétány 17.)
Az előadásra 800 Ft-ba kerül a jegy,
de elővételben
(nem a helyszínen megvásárolva)
700 Ft-ért árusítjuk.

DMRV ZRT Munkaügyi Osztály
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
Felvételre keres:
1 fő SZOCIÁLPOLITIKAI ELŐADÓT
Elvárásaink:
– középfokú iskolai végzettség;
– felsőfokú szakirányú tanfolyam, megfelelő gyakorlat;
– felhasználó szintű számítógépes ismeret;
– vonatkozó jogszabályok ismerete;
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat.
Előnyt jelent:
– nexONBÉR program ismerete;
– juttatási rendszer (cafetéria) ismerete;
– munkaügyi tapasztalat.

Dunakanyar Régió
Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre

Ledvilágítás technika

A meghirdetett állással kapcsolatban
további információt is
ezen a címen kaphat.

Tel.: 06-27/502-390,
Fax: 06-27/502-391,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail: keszipress@invitel.hu
Tördelés: Gubán Kornélia
Nyomda: Garmond Press
Nyomdaipari Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.

Szakmai önéletrajzát, végzettségeket igazoló okmányok
másolatait és jelentkezését, valamint bruttó bér igényét
(Ft/hó) legkésőbb 2010. április 16-ig az alábbi címre
szíveskedjen megküldeni:

DMRV ZRT Vác, Kodály Zoltán út 3.
MUNKAÜGYI OSZTÁLY

Szerkesztőség:
Vác, Köztársaság út 5. I. em.
(Vác és Vidéke Ipartestület Székház)

Hirdetésfelvétel:

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

VÁC:
a Szerkesztőségben és a
Front grafika stúdióban
DUNAKESZI:
UNO Reklám – Fóti út 45.
Kisbán Renáta – +36-20/319-5213
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a
beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása 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 vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Széchenyi Kupa 2010. március 20.
A Széchenyi napok keretében szerveztük meg a Széchenyi Kosárlabda Kupát, melyre három iskola fogadta el meghívásunkat a megyéből. A Gödöllői Bocskay Általános Iskola, a Telki Általános Iskola és a
Hévízgyörki Általános Iskola csapatai mérkőztek meg iskolánk 3., 4. osztályosokból álló lánycsapatával.
A nálunk idősebb játékosokat felvonultató csapatok ellen is mindhárom mérkőzésünket biztosan megnyerve nyertük meg és tartottuk itthon a Széchenyi Kupát.
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Guinness rekord
Sződligeten

A torna végeredménye: 1. Széchenyi István Általános Iskola, 2. Bocskay Általános Iskola, 3. Telki Általános Iskola, 4. Hévízgyörki Általános Iskola.

Guinnes rekord kísérlet helyszíne volt Sződliget március 27-én. A Dunakeszin működő Egy Csónakban
Evezünk Alapítvány ötlete a sződligeti Duna-parton valósult meg közel 250 kerékpáros részvételével.

Különdíjban részesült:
A torna legeredményesebb játékosa: Herjeczki Patrícia
Széchenyi István Ált. Iskola
A torna legjobb játékosa: Jambrik Barbara Széchenyi István Ált. Iskola
A csapat legjobbja: Zemlényi Dóra Széchenyi István Ált. Iskola
Babity István Gödöllői Bocskai Ált. Iskola
Péterfi Dóra Telki Ált. Iskola
Finta Bettina Hévízgyörki Ált. Iskola

Mint azt a szervezőktől megtudtuk, Forró Gábor, az Egy
Csónakban Evezünk Alapítvány
vezetője kereste meg Sződliget
polgármesterét, Bábiné Szottfried
Gabriellát, aki gyakorló szülőként azonnal igent mondott a
kezdeményezésre.
A Dunakeszitől Szobig, hazánk
páratlanul szép vidékén, a Duna
mellett kanyargó kerékpárút felénél elhelyezkedő Sződliget kitűnő helyszínnek bizonyult, hiszen

A győztes csapat tagjai:
Jambrik Barbara, Herjeczki Patrícia, Zemlényi Dóra, Kóta Emma, Sipos Fanni, Szigeti Enikő, Szamkó Lili,
Ignácz Fanni, Varró Zsombor, Orbán Rudolf, Pajti Bianka, Farkas Fanni, Nánási Anikó, Szigeti Zsófia, Kovács Réka.
Felkészítő tanár: Ibrányi Márta

Széchenyi Kupa 2010. március 9.
A Széchenyi István Általános Iskola csapata nyerte a hagyományos 1. és 2. osztályok számára kiírt Városi Labdarúgó Teremtornát. Ezen Dunakeszi minden általános iskolája részt vett, a Széchenyi Iskolát
két csapat képviselte. Végül nagy küzdelemben a két nagy rivális, a Széchenyi és a Fazekas csapatai közül
a hazaiak örülhettek a 3:2-es sikernek és tornagyőzelemnek.
A torna végeredménye:
Csapatok legjobbjai:
1.Széchenyi István Általános Iskola „A” csapat
2.Fazekas Mihály Általános Iskola
3.Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
4.Szent István Általános Iskola
5.Széchenyi István Általános Iskola „B” csapat
6.Bárdos Lajos Általános Iskola

Orbán Rudolf
Zahorecz Boldizsár
Szikszai Máté
Szirmai Dominik
Köntös Koppány
Ölbey Vajk

Különdíjasok:
Legjobb kapus:
Szalai Benedek (Széchenyi „B” csapat)
Legjobb mezőnyjátékos: Molnár Bence (Széchenyi „A”)
Gólkirály:
Jónás Márk (Szent István)
A győztes Széchenyi „A” csapat tagjai: Szabari Barnabás, Matera Nikolas, Csoknyei Kristóf, Hajba Krisztián, Molnár Bence, Kmetykó András, Orbán Rudolf, Szabó Levente, Balogh Szabolcs.
Felkészítő tanár: Szabó Ferenc

mint Forró Gábor elmondta, a
Dunakesziről és a Szobról indulók is nagyjából eddig tekernek
el egy-egy hétvégi, családi kirándulás alkalmával.
A program kapcsolódott a Föld
Órája elnevezésű világmozgalomhoz is, mely szintén ezen a
napon került megrendezésre. A
rendezvény kiemelt célja a kerékpárút és ezzel együtt a környezettudatos, olcsó és egészséges kerékpáros közlekedés és a
sportos életforma népszerűsítése volt.
A Duna-parti nagyrétre felfestett óriás kerékpárt megtöltötték
a sződligeti, váci, gödi, dunakeszi kerékpárosok, de Fótról, Csepelről és más távolabbi településekről is érkeztek szép számban.
A kísérletet Sebestyén István a magyarországi rekordok
regisztrátora hitelesítette. Sebestyén István elmondta, hogy
az első magyarországi élőkép re-

kordját néhány évvel ezelőtt a
Hősök Terén állították fel, melyben 4500-an egy hatalmas szívet
formáltak meg.
A helyszínen készült jegyzőkönyv tanúsága szerint a rekord
kísérlet sikeres volt. Magyarország első élő biciklijét 230 résztvevő elevenítette meg, akik a
program végén egyszerre enged-

ték a levegőbe a nemzeti színű
luficsokraikat.
Az élő kerékpárról légi felvétel
is készült.
A rekordkísérlet után néhány
órával az MTI hírül adta, hogy a
sződligeti élő kerékpár bekerül a
Guinnes Rekordok Könyvébe.
L. A.
Fotó: Hohner Miklós

Kérjük
támogassa
adója 1%-ával

a PET Állat- és Környezetvédelmi Egyesületet!
Adószám: 18712311-1-13
Bankszámlaszám: 14100196-62009149-01000006

SEGÍTSen,
HOGY
SEGÍTHESSÜNK!

www.pet-ak.hu
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Soha nem látott csúcson a váci kézilabdasport

A legmerészebb
álmokon is túl

Minden optimista várakozást
felülmúló remekléssel zárta az
élvonalbeli női kézilabda bajnokság alapszakaszát a Váci NKSE
hölgykoszorúja. Németh András
nemzetközi mesteredző csapata a hibátlan produkcióval élen

Mokánszky Zoltán, Vác Város
Önkormányzat Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke. „A kezdeti
botladozás után Németh András
nagyszerűen összedolgozott csapata a reméltnél is jobb teljesítménnyel, a vártnál is eredménye-

Remek szurkolótáborral a háttérben igazán kijár az ünneplés
a CSAPAT produkciójáért.

álló győriek mögött a második
helyet szerezték meg és kedvező helyzetben várják a rájátszást.
A tavaszi sorozat nyitó fordulójában a Győrtől elszenvedett verség után a mieink mind a tíz bajnokijukat megnyerték - többnyire hatalmas különbséggel és közönségszórakoztató sziporkázással -, így nem csak ledolgozták a
Békéscsabával és a Debrecennel
szembeni őszi hárompontos hátrányt, hanem jóval felülmúlva az
előzetesen kitűzött negyedik helyezést, jelenleg a második legjobb együttesnek számítanak a
világ élvonalába tartozó magyar
pontvadászatban. A fantasztikus
szereplésről három sportembert
kérdeztünk.

sebben szerepelt. Ez a tény bizonyítja a váci mesteredző kvalitásait, azt, hogy a világ egyik legjobb kézilabdás szakembere. Jó
esélyünk van arra, hogy ősztől
a kontinens legjobbjainak mezőnyében is bizonyítson a csapat.
Amennyiben nyáron sikerül tovább erősíteni, akár komoly vetélytársa is lehet a váci együttes
az eddig egyeduralkodó Győrnek. Ennek érdekében Vác városa erejéhez mérten a legtöbb
segítséget fogja adni.”
Tóth Kornél, Vác Város Sportintézményei igazgatója: „Megemelem a kalapom a csapat remek teljesítménye előtt. Amit
Németh András és az együttes
véghezvitt az alapszakaszban, az

utólagos falszigetelés, épületek külső
hőszigetelése, tervezés, generálkivitelezés
utólagos vízszigetelés
tervezés
generálkivitelezés
épületek hőszigetelése

Tel.: +36-30-209-7398

www.szigetelunk.hu

a váci sport gyémántlapjaira kerül. Külön dicséret illeti a szurkolókat lelkesedésükért, fanatizmusukért. Most már nincs megállás: irány a Bajnokok Ligája!”
Simák Attila, a hazai mérkőzések helyszíni bemondója: „Csak
az elismerés hangján lehet szólni a csapatról. Gyermekkorom
Fonó-meccsei adtak ilyen sportélményt az embereknek, mint a
mostani győztes csaták. A mérkőzések immár túlnőtték önnön
kereteiket, társadalmi események lettek. Köszönhetően vezetőknek, játékosoknak, szurkolóknak, mindazoknak, akik tesznek a sikerekért. Becsüljük meg
a Dunakanyar eme gyöngyszemét – szegényebbek lennénk nélküle!”
A folytatásban következik a rájátszás. A Vác a Debrecennel, a
Győr pedig a Békéscsabával vív
két nyert meccsig tartó párharcot,
úgy, hogy az első – és, ha szükséges a harmadik találkozót otthon
rendezheti. A két elődöntő győztese a bajnoki címért, vesztese pedig a bronzéremért hasonló rendszerben folytatja. A Váci NKSE
elsőként április 11-én, vasárnap
a televíziós kamerák kereszttüzében 15 órakor fogadja a Lokit.
Kereszturi Gyula
Fotó: Fehér Viktor
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Nyolc év után idén nem kaptak rajtengedélyt a MotoGP vb-re

Tóthék sosem adják fel

Az idei világbajnoki szezon magyar csapat nélkül zajlik majd a gyorsasági motorosok világában, ugyanis
hosszú tárgyalások után a Team Tóth végül nem kapta meg a rajtengedélyt a 2010-ben debütáló Moto2-es kategóriában. A csapatfőnök, Tóth Imre nem csügged, ígéri, a jövő évben már ott lesznek ismét a rajtrácson.
Évtizedek óta Dunakeszin él családjával, vallja, itt tudja kipihenni
magát. Ő Tóth Imre, a nyolc éven
keresztül számos ragyogó eredményt elérő Team Tóth gyorsasági
motoros csapat tulajdonosa, vezetője. Ám idén nem kapott rajtengedélyt az újonnan induló Moto2 kategóriában. „Szinte még most sem
tudom elhinni, hogy nyolc év után
vakvágányra kerültünk. A Dorna,
noha elsőre megadta a rajtengedélyünket, végül úgy döntött, a fiam
legfeljebb szabadkártyásként, négy
versenyen indulhat” – jelentette ki
Tóth Imre.

Mivel indokolta döntését a
Dorna, miközben tavaly futamot is nyert a csapat? Egyszerűnek tűnő magyarázattal. „Nincs
magyar pálya, nem lesz futam a

Balatonringen, így nem indulhattunk. Pedig három és fél évvel ezelőtt én javasoltam, hogy épüljön egy magyar pálya, ahol megrendezhetnénk a magyar nagydíjat” – folytatta a csapattulajdonos,
aki nem titkolja, az sem tett jót nekik, hogy tavaly viták után szakított az Apriliával. „Már a szerződésbontást követően azonnal labilissá vált az idei indulásunk, pedig a híresztelésekkel ellentétben
semmilyen tartozásunk nincs az
olasz cég felé. Erről Valenciában
egy szerződést is aláírtunk” – elevenítette fel Tóth Imre.
Persze, nem adja fel, az idei
évet is végigversenyzi a csapat
fiával, ifjabb Tóth Imrével a nyeregben, majd jövőre visszatérnek
tervei szerint a Moto2-be. „Imi
november óta heti öt alkalommal
keményen edz, fizikailag tökéletes állapotban van, viszont pszi-

chésen nincs topon az elmúlt hónapok miatt. Biztos vagyok abban, hogy bebizonyítja majd jövőre, helye van a világ legjobb
motorosai között” – árulta el a
sportvezető édesapa.
Felvetésünkre, hogy Magyarországon két, versenyzésre alkalmas pálya is van, a következőket
válaszolta. „A Hungaroring kéthárom kanyar miatt alkalmatlan
a világbajnoki futam rendezésére, mert nincs megfelelő bukótere. A Pannoniaring viszont alkalmas lehetne, de itt is kellene átalakítás, ám azt maximum egymilliárd forintból meg lehetne oldani. Gondoljanak bele, a sávolyi
pályát mennyiből építették volna fel, míg az utóbbit sokkal kevesebből alkalmassá tehetnék a
futamra, és akkor lenne magyar
verseny” – vélekedett Tóth Imre.
- molnár -

Hogyan lehet teletankolni
egy autót 6.000 Ft-ból?
Manapság, mikor szinte mindennapossá váltak az üzemanyag áremelések, és a benzin ára rég nem látott magasságokba szökött, megoldhatatlannak tűnhet a cím feladványa. Ennek ellenére létezik megoldás, méghozzá környezetkímélő! Egy átlagos autó 6.000 Ft-ból megtankolható, ha át van alakítva gázüzemre.
Egy többgyerekes tanár ismerősömmel futottam össze a minap. Meglepődve láttam, hogy
öreg Suzukiját lecserélte egy nagyobb, egyterű autóra. Meg is
kérdeztem, hogy munkahelyet
váltott, vagy hogyan tudja fenntartani ezt a járművet tanári fizetéséből? Erre a következőt válaszolta:
Mindenképpen le kellet cserélnem az autót a műszaki állapota

miatt. Szerettem volna egy nagyobb használtat elérhető áron,
amibe kényelmesen elférünk a 3
gyerekkel, és fent is tudom tartani. Ez szinte megoldhatatlan
problémának tűnt. A kisebb fogyasztású dieselek nagyon drágák voltak, a számomra megfizethető benzinesek meg sokat
fogyasztanak, a mai benzinárak
mellett nem jöhettek szóba.
Ekkor találtam rá a Medic-Car

Kft oldalára az interneten. Benzines autók átalakítása gázüzemre!
Fél áron tankolhatok, és még környezetbarát is a technológia. Elmentem hozzájuk személyesen,
megnéztem miről is van szó, alaposan kikérdeztem őket, és végül
döntöttem. Megvettem viszonylag
jó áron ezt a hat éves VW Turánt,
és átalakíttattam gázüzeműre.
- Mik a tapasztalataid, bevált?

- Abszolút! Észre sem lehet
venni, hogy gázzal megyünk, és
169 Ft-ért tankolok 340 helyett.
- És nem fogyaszt többet gázból, mint benzinből?
- Talán egy fél literrel, de ekkora árkülönbségnél nem számít
semmit. 6.000Ft-ból teletankolom az autót! Hihetetlen, nem?
Csak ajánlani tudom mindenkinek!
B. Szentmártoni
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