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Negyven éves a váci kórház
Négy évtizeddel ezelőtt, 1970. március 25-én fogadta jelenlegi helyén a váci kórház első betegeit. Az az-
óta szinte folyamatosan fejlesztett intézmény jubileuma alkalmából, Vác polgármesterének, dr. Bóth Já-
nosnak a felkérésére, dr. Bénik Gyuláné ápolási igazgató, és dr. Szentgyörgyi Ervin tudományos főigaz-
gató foglalta össze a ma 565 ággyal működő és mintegy 164 ezer lakos ellátását biztosító kórház törté-
netét.

Vácon az 1920-as években a Burgundia utcában 
működő 20 ágyas szegényház jellegű kórház, vala-
mint 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 beruhá-
zás révén a 476 ágyas, korszerű kórház 455 fős sze-
mélyzettel 130 ezer lakos ellátását biztosította. 

(Folytatás a 8. oldalon)

2011-re teljes lesz a megújulás

Szabaduljon meg
hallásproblémáitól!

INGYENES
HALLÁSSzűréS!

ha beszélnek Önhöz?
      Nehezen érti,

Victofon

www.victofon.hu

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

Vác nyerte A Kultúra 
Magyar Városa 2010 címet

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium – együttműködésben a Külügyminisztériummal, az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztériummal, a Magyar Turizmus Zrt.-vel, a Megyei Jogú Városok 
Szövetségével, valamint a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségével – a 10.000 főnél na-
gyobb lélekszámú városok közül A Kultúra Magyar Városa 2010 címet adományozta Vác Városnak – je-
lentette be a március 30-án tartott sajtótájékoztatón Dr. Bóth János polgármester.

(Folytatás a 2. oldalon)

Nehéz ma Magyarországon politikai kultúráról beszélni, s 
olyan fogalmakat pontosítani, mint például a demokrácia, vagy 
a demokratikus választójog. Árnyalni tudjuk csupán az emlí-
tett 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 kor-
mányon” jellegű mentalitás elfogadhatatlan. Nem azonosulha-
tunk 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!

Kampányfinis
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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

kifutó  termék

a készlet erejéig!

a készlet erejéig!

 raklapos árak
- Baranya tégla: kisméretű tömör 95,- Ft/db
- Mezőtúri tégla: kisméretű tömör 50,- Ft/db
- zalaszentgróti tégla: kisméretű tömör 60,- Ft/db
- Nagykanizsai  tégla:  kisméretű tömör 

nagy szilárdságú falazó   130,- Ft/db
- Nagykanizsai tégla:  kisméretű lyukas falazó 50,- Ft/db

- tatai hornyolt egyenes vágású alapcserép 21x40 cm 89,- Ft/db
- tatai hornyolt gerinccserép 38 x 20/10 990,- Ft/db
-  tatai hornyolt íves vágású alapcserép 21x40 cm 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!”

Büszkék vagyunk a rangos el-
ismerésre – mondta Dr. Bóth Já-
nos polgármester, aki a pályázat 
előkészítésében aktív szerepet 
vállaló, Zomborka Márta és Du-
dás 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 kez-
deményezés célja, hogy A Kul-
túra Magyar Városa cím adomá-
nyozásával a kultúra gazdasági, 

társadalmi és térségi összefogá-
sát erősítő jelentőségét elismer-
je. A kitüntető cím kiemelt kül-
detése: a kultúra helyi és térségi 
közösségfejlesztő szerepének el-
mélyítése a városok döntéshozói 
és az állampolgárok szemléleté-
ben. A címnek elsősorban – a 1,5 
millió forintos pályázati támoga-
tás mellett – az eszmei értéke je-
lentős, mely a városok elmúlt két-
három évben nyújtott kulturális 
teljesítményének, valamint fenn-
tartható fejlesztéseket elősegítő 
kulturális értékelésére és elisme-
résére szolgál.

Dudás László is jelentős ered-
ménynek tekinti, hogy az elmúlt 
három esztendőben végzett pá-
lyázati munkát idén siker koro-
názta. Vác az elsők között készí-
tette el a város közép távú köz-
művelődési tervét, melyet 100 
százalék fölött valósított meg. A 
Kultúra Magyar Városa 2010 cí-
met Vác megjelentetheti hivata-
los dokumentumain, levelezése-

iben. A siker feljogosítja az ön-
kormányzatot, hogy a Magyar 
Turizmus Zrt. promóciós lehető-
ségeit kihasználva népszerűsítse 
Vác értékeit, idegenforgalmi, tu-
risztikai látványosságait.

Zomborka Márta a sokrétű 
szakmai előkészítő munka je-
lentőségét hangsúlyozva ismer-
tette a pályázati dokumentáció-
ban szereplő koncepciókat, a tu-
risztikai infrastruktúra fejleszté-

sét segítő terveket, és azok meg-
valósítását. 

A címet a nyertes városok – ki-
zárólag az adományozás évének 
megjelölésével – korlátlan ide-
ig használhatják. Vác olyan kul-
turális és építészeti, idegenfor-
galmi, turisztikai értékekkel bíró 
népszerű városok, mint Sárospa-
tak, Gyula, Keszthely, Balaton-
füred és Tokaj után nyerte el a 
rangos elismerést.

A Kultúra Magyar Városa cí-
met idén négy település nyerhet-
te el: a megyei jogú városok ka-
tegóriájában Eger és Győr, a tíz-
ezer lakosúnál nagyobb városok 
közül Vác, míg a tízezer lakosú-
nál kisebb városok kategóriájá-
ban Ráckeve lett a díjazott. Az 
ünnepélyes díjátadóra 2010. ápri-
lis 13-án kerül majd sor a Művé-
szetek Palotájában.

V. I.

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

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 gyerme-

ket 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.

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.,

Vác újabb sikerét Dr. Bóth János polgármester jelentette be a pályázat  
előkészítésében résztvevő Zomborka Márta és Dudás László társaságában
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– A nyári hőség közeledtével 
áldás lehet egy jó klíma a lakás-
ban. A most nyílt váci bemuta-
tótermükben milyen kínálattal 
várják ügyfeleiket?

– Húsvét után, április hatodi-
kán nyitottuk meg új irodánkat 
és bemutatótermünket Vácon, 
a dr. Csányi László út 51. szám 
alatt. Hétköznap reggel fél kilenc-
től délután ötig, míg szombaton 
szintén fél kilenctől egyig várjuk 
az érdeklődőket. Nálunk minden 
olyan minőségi, ismertebb márká-
jú klíma megtalálható – LG, Mi-
tsubishi és Panasonic –, amely je-
lenleg a hazai piacon megvásárol-
ható. Valamennyi termékünkhöz 
3-5 év garancia jár, és munkatár-
saink a beszereléstől a karbantar-
táson át az esetleges szervízelést 
is elvégzik. Ráadásul most a sze-
zon közeledtével megéri időben 
lépni, hisz most rendkívüli ked-
vezményeket is biztosítunk vásár-
lóink részére.

– Mennyi idő alatt szerelik be 
valakihez a kiválasztott termé-
ket?

– Ha valaki kiválasztotta a neki 
megfelelő klímát, akkor maxi-
mum egy héten belül leszállítjuk 
számára, majd az előre egyezte-
tett időpontban fel is szereljük, il-
letve beüzemeljük azt.

– Milyen a cég választéka? 

Csak klímát kínálnak ügyfeleik-
nek?

– Természetesen nem, hisz a 
cég épületgépészettel foglalko-
zik, azaz a víz-gáz-fűtés trióra is 
tudunk megoldást ajánlani. Kí-
nálatunkban ugyanúgy megtalál-
hatóak az egyre népszerűbb hő-
szivattyúk, melyek télen jelentős 
mértékben csökkenthetik a fű-
tésszámlát, minőségi német kon-
denzációs kazánok, illetve az al-
lergiások részére a tiszta légtért 
biztosító különleges szűrők. A 
már említett kedvezmények kü-
lönböző mértékben, de ezekre az 
eszközökre is érvényesek.

– Gondolom, nagy tapasztala-
tokkal rendelkeznek már a szak-
mában. Mióta is létezik a Ma-
gyar Klíma Központ Kft?

– A cég ugyan mindössze ne-
gyedik éve működik, hisz 2006-
ban alakult több vállalkozásból 
szerkezeti és létszám-átalakítá-
sokat követően. Szakembergár-
dánk viszont évtizedek óta a pi-
acon tevékenykedett, és a szak-
ma minden pontján bizonyítot-
ta felkészültségét. Nálunk a vevő 
a legfontosabb, illetve az, hogy a 
nevünk hallatán mindenkinek a 
minőségi termék és munka jutna 
eszébe.                                     (x)

Egy cég, amely egyformán kínál hideget és meleget

Minőség minden szinten
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 ki-
váló klímákat és hőszivattyúkat ajánl az ügyfeleinek, hanem az allergiásoknak is segítő szűrőket is meg-
találhatunk termékkínálatukban – tudtuk meg Magyar Lászlótól, a cég ügyvezetőjétől.

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

kiszolgálás érdekében

2010. április 01-től bevezette a

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.

DMRV Zrt.

dr. Jakab Zoltán

Bizza rám magát, 
Önért szállok harcba. 
Szavazzon rám április 11-én, 
Jöjjön, -Döntsön!

Értékeink:
hagyomány, lokálpatriotizmus

www.drjakabzoltan.hu 
www.ketteskorzet.hu 

06 30 9 247 751 
 06 27 510 035

Mégis MSZP !
vác, göd, sződliget

Budapesti Ügyvédi Kamara Díszterem (klimatizálás LG, Mitsubishi)
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Tudósítások Dunakesziről
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Választási tudnivalók

A munkálatok 2009 júniusá-
ban kezdődtek, az első időszak-
ban a Mátyás utcában, a Tábor 
úton, napjainkban pedig a Liget 
utcában dolgoznak a kivitelezési 

munkát elnyert Penta Kft. mun-
katársai.  

- A vezeték nyomvonalának 
kiépítése a legtöbb problémát a 
gyártelepi MÁV lakótelep terü-
letén jelenti, ahol tavasszal kez-
dődött a beruházás. Megdöbben-
ve tapasztaltuk, hogy a 100 éves 
gyártelepen korábban olyan köz-
műveket helyeztek el, melyek 
semmilyen nyilvántartásban nem 
szerepelnek. A munkások leg-
utóbb a Kandó Kálmán sétányon 
vágtak el majdnem egy nem jel-
zett gázvezetéket – tájékoztatott 
Kecskeméthy Géza.  A polgár-

mester elmondta, hogy a gyárte-
lepi kolónián tapasztalt műszaki 
nehézségek miatt azon munkál-
kodnak, hogy a Tábor útról átho-
zott csatornát a Béke út egy sza-

kaszán építsék ki. – Az új nyom-
vonal valószínűsíthetően a Béke 
útról az Iskola sétányon halad to-
vább, amely a beruházási pén-
zek átcsoportosítását, és a mun-
kálatok átmeneti – legjobb eset-
ben egy hónapos - felfüggesztés-
ét jelenti. Az új megoldást a szak-
hatóságokkal is engedélyeztetni 
kell, mert kihatással lesz a Béke 
út közlekedésére is. Emellett je-
lentős közlekedési problémát je-
lent, hogy az év második felében 
a Tigáz a Béke útról nyíló Köny-
ves Kálmán út egy részén gáz-
vezetékcserét tervez végrehajta-

ni. Az pedig már egy külön fel-
advány, hogy a Könyves Kálmán 
út újraaszfaltozására biztosított 
állami pénzt viszont június 30-
ig fel kell használni – fogalma-
zott Kecskeméthy Géza, aki kije-
lentette, hogy a pályázati pénzek 
felhasználásának szűkre szabott 
határideje ellenére is igyekeznek 
megtalálni a módját, hogy a le-
hető legkevesebb kellemetlensé-
get okozzanak a beruházásokkal 
a lakosságnak.   

A Béke út és a 2. számú főút 
kereszteződése Dunakeszi egyik 
legforgalmasabb közlekedési cso-
mópontja. Jól érzékelhető, hogy 
a jelenlegi lámpás megoldás nem 
tudja „levezényelni” a kereszte-
ződésen átzúduló forgalmat, ezért 
ide is körforgalmi csomópont épí-
tését tervezzük – hallhattunk az 
elképzelésről a polgármestertől. 
Kecskeméthy Géza megígérte, 
hogy a majdani tervekről egyez-
tetnek a lakossággal is. 

A polgármester elmondta, hogy 
a tavaly elmaradt hídi körforgal-
mi csomópont építése – melynél 
a megnyert pénzt az állam átme-
netileg visszavonta – megvaló-
sul. A Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség tájékoztatása szerint az 
év második felében várható a ki-
vitelezés. 

(Vetési)

Megoldás az évtizedes gondokra

Épül a csapadékvíz 
főgyűjtő csatorna

Az alagi barackosban lévő Toldi utcától a Duna-parti Liget utcáig kiépülő csapadékvíz főgyűjtő csator-
na-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 halálos balesetek körülmé-
nyeiről lapunknak nyilatkozó 
Kovács László alezredes, Duna-
keszi rendőrkapitánya elmond-
ta, az eddigi vizsgálatok alapján 
azt már kijelenthetik, hogy már-
cius 9-én, a dunakeszi körforga-
lomnál történt baleset vétlen ál-
dozatai szabályosan közlekedtek. 
– Szakértők bevonásával vizsgál-
juk, hogy a Budapest felől érkező 
Audi miért hajtott át a körforgal-
mi csomópontot szabályosan el-
hagyó – Dunakeszi felől haladó – 
Suzuki sávjába. 

Egy hónap alatt  
három halálos baleset

Márciusban három halálos közlekedési baleset történt a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság szolgála-
ti területén. Két vétlen gödi személy Dunakeszi déli határában, a kereskedelmi központhoz vezető kör-
forgalmi csomópontnál, a 2. számú főúton szenvedett halálos balesetet, amikor – eddig ismeretlen okok 
miatt - a szemből érkező Audi belerohant a szabályosan közlekedő Suzuki gépkocsiba. Tisztázatlan an-
nak 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.

Harmadik éve rendezte meg 
március 26-án nagyszabású gá-
laműsorát a Farkas Ferenc Mű-
vészeti Iskola a VOKE József 
Attila Művelődési Központban. 
Egész estés produkciójukkal is-
mét bebizonyították a színház-
termet megtöltő közönségnek, 
köztük Kecskeméthy Géza pol-
gármesternek és a képviselő tes-
tület megjelent tagjainak, hogy 
az intézmény magas színvonalú, 
értékes és rendkívül sokrétű mű-
vészeti oktató-nevelő munkát vé-
gez a növendékek körében. 

Az est bevezetőjeként nem vé-
letlenül fogalmazta meg köszön-
tőjében Ruszinkóné Czermann 
Cecília igazgatónő: „Nagy öröm 
számunkra, hogy minden évben 

egyre bővül az együttesek szá-
ma… Van fúvós, vonós, ütős, 
néptánc, balett, színjátszó, kép-
zőművész, s az idei tanévtől gi-
tár, angol színjátszó és musical-
tánc csoportunk.” Hangsúlyoz-

ta azt is, hogy a művészetoktatás 
rendkívül fontos szerepet játszik 
a gyerekek fejlődésében, nevelé-
sében.

(Folytatás a 10. oldalon)

Zeneiskolai hangverseny

Hat jelölt közül  
választhatunk

(Folytatás a 8. oldalon)

A 2010. április 11-ei és az áp-
rilis 25-ei országgyűlési válasz-
táson a választópolgárok reggel 
6 órától 19 óráig adhatják le vok-
saikat a szavazóhelyiségekben. 
Szavazni csak azonosító okmány-
nyal lehet, ezért a választópolgár 
vigye magával: vagy a régi füzet-
alapú személyigazolványt, mely-
ben 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 kár-
tyaalapú jogosítványt és a lak-
címkártyát vagy az érvényes út-
levelet és lakcímkártyát – ismer-
tette szerkesztőségünkkel Dr. Il-
lés Melinda, Dunakeszi jegyzője, 
Pest megye 3. számú választóke-
rület Helyi Választási Iroda veze-
tője. – A választópolgár azonosí-
tására ezeket az okmányokat fo-
gadhatják el a szavazatszámlá-
ló bizottságok. Ezen okmányok 
hiányában nem szavazhat az ál-
lampolgár, de ez nem jelenti azt, 
hogy a későbbiekben, ha vissza-
megy és elhozza az érvényes ok-
mányait, akkor nem élhet szava-
zati jogával. Célszérű magával 
vinni az értesítőt, mert azzal se-
gíti a szavazatszámláló bizottság 
munkáját, mivel az értesítőn sze-
repel a névjegyzéken is szereplő 
sorszáma. 

Dr. Illés Melinda elmondta, ha 
valaki betegség miatt nem tud el-
menni szavazni, akkor kérheti a 

mozgó urnát. – Betegség, vagy 
bármilyen mozgást korlátozó ál-
lapot esetén kérheti ezt a szava-
zást megelőző időpontban is, il-
letve kérheti a szavazás napján, 
írásban, úgy, hogy saját kezűleg 
aláírja. Nem lehet azonban cso-
portosan kérni a mozgó urnát, 

tehát szociális otthonok, kórhá-
zak nem kérhetik, egyénileg kell 
mindenkinek kérni. A kérelmet 
postán feladhatja, vagy ismerő-
sével, rokonával eljuttathatja a 
szavazatszámláló bizottsághoz. 
A mozgó urnát a szavazatszám-
láló bizottság két tagja viheti ki, 
de csak akkor, ha a szavazókör-
ben bent marad szavazatszámlá-
ló bizottság továbbra is határo-
zatképes. Ezen feltétel nem telje-
sülése esetén nem kerülhet sor a 
mozgó urna kivitelére.

Ha valaki a választás napján 
nem tartózkodik az állandó lak-
címén, akkor a tartózkodási he-
lyén szavazhat. Ehhez azonban a 
lakóhelyén igazolást kell kérni a 
jegyzőtől, illetve a választási iro-
dától. 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 birtoká-
ban szavazhat a választópolgár. 

Dr. Illés Melinda a törvényt 
idézve hangsúlyozta, hogy nem 
csak az első fordulóra, hanem a 
másodikra is lehet kérni igazo-
lást. Fontos tudni azonban, ha a 
választópolgár mégsem utazik el, 
és az igazolást a választást meg-
előző két nappal korábban nem 
adja le a helyi jegyzőnél, akkor 
nem tud szavazni. Ez változás a 
korábbiakhoz képest – mondta a 
Dunakeszi Választási Iroda veze-
tője. - A település szerinti jegy-
zőtől a választás napját megelő-
ző péntekig kérhető igazolás sze-
mélyesen, ha levélben kéri, akkor 
legalább 5 nappal előtte meg kell 
érkeznie az ajánlott küldemény-
nek.

A választás első fordulója ak-
kor lesz eredményes, akkor lesz 
győztes, ha a választópolgár-
ok több 50 százaléka részt vesz 
a szavazáson, és a leadott szava-
zatok több mint a felét egy jelölt 
kapja. 

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatása szerint a Pest megyei 3. számú – Dunakeszi központú – 
választókerületben hat országgyűlési képviselőjelölt indulhat a 2010. április 11-ei országgyűlési képvi-
selő 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 Po-
litika), Móczár Béla (MDF), Nyíri Márton (Jobbik), Simon Zsolt (Civilek) közül választhatnak.

Dr. Illés Melinda
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– Rengeteget dolgoztunk, de 
még legalább ennyi van hátra. A 
várost élhetőbbé szeretnénk for-
málni, célunk, hogy növeljük az 
itt élők komfortérzését. Ennek 

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

ság, valamint a képviselő-testület 
is egyetértett abban, hogy lakó-
helyünk közterei elhanyagoltak, 
nincsenek játszóterek, szabadidő-
parkok. A helyzetelemzés és dön-

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

emlékművét. Elsőnek a József 
Attila Művelődési Ház parkoló-
ját építettük meg, majd a Beck 
Ö. Fülöp tér következett, ami ko-
rábban már Alsógöd szégyenfolt-
ja volt. Manapság, aki arra jár, azt 
hiszem elégedett lehet. Az ország-
zászlót helyreállítottuk eredeti he-
lyén, ahol az utóbbi időszakban a 
Petőfi szobor állt. A költő szob-
rát néhány méterrel távolabb he-
lyeztük el, ahol 1848-as forra-
dalom hőséhez méltó teret épí-
tettünk. Ez azért nem volt ilyen 
egyszerű mint hangzik, mert né-
hány képviselő társam ellenséges-
kedést szított a lakosság körében 
a szobor áthelyezése miatt. Az-
óta látva a gyönyörű teret remé-
lem elégedettek az ott lakók és le-
vonták a megfelelő konzekvenci-
ákat. Az országzászló eredeti he-
lyén áll és hirdeti dicső múltunkat 
és félárbócon gyászolja 1920-as 
nemzetgyalázásunkat. 

– Hogyan tovább?
– Folytatjuk a közterületek fel-

újítását, a Kossuth Lajos tér ter-
vei készen vannak. Ott a faépü-
letek lebontásra kerülnek, egy 

szép új fagylaltozó épül, játszó-
tér és pihenőpark. Természetesen 
a Kossuth szobor körül lehetőség 
lesz a kultúrált megemlékezés-
re is. Terveink szerint a Bozóky 
Gyula tér következhet, majd a 
gödi állomás előtti terület, azt kö-
vetően pedig a felsőgödi állomás-
nál a Honvéd utcai parkolót ter-
vezzük 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. Fog-
lalkozunk további kerékpárutak 
építésével, folytatjuk a már meg-
kezdett és igen népszerűvé vált 
járdák építését. Több száz fát ül-
tettünk el a város fahiányos terü-
letein. Ki ne felejtsük a Széche-
nyi strand sétányának kiépítését 
a csónakház és a Jávorka utca kö-
zött. És azt sem, hogy a Jávorka 
utca és Csapatpihenő közti sétáló 
utat rendbe hozzuk, balesetmen-
tessé tesszük. Legfontosabb ter-
veink egyike a melegvízű strand 

új téliesített medencéjének meg-
építése, amelyre a tervek már ké-
szülnek, a nyár végén igénybe 
vehetik a fürdőzni vágyók. 

A játszótereket is bővítettük, 
minden körzeti képviselőnek le-
hetősége volt a meglévő játszó tér 
felújítására, vagy ha nem volt új 
kialakítására, később bővíthető 
formában. 

– A helyiek szerint ön képvise-
lőként és magánemberként egy-
aránt sokat tett már a gödi Du-
na-partért. A sétány felújítása 
után vajon várható-e még vala-
milyen fejlesztés ezen a szép te-
rületen? 

– Jó hírem van. Megszületett a 
remény szabad strand létrehozá-
sára egy bírósági döntés révén. 
Elhárult az eddigi akadály, mi-
vel az engedély nélkül évek óta 
ott veszteglő, büféként működő 
úszóműnek el kell mennie a terü-
letről. Ez jelentheti azt, ha meg-
van a közös akarat, akkor újra 
működhet a két vendéglő között, 
a fürdőzni vágyók paradicsoma. 
Itt jegyzem meg, hogy a Széche-
nyi Csárda új bérlőkkel és sze-
mélyzettel várja a Duna-partot 
kedvelő vendégeket, ahol jó szó-
rakozást kívánok minden kedves 
gödi lakosnak.

A szerk.

Tisztelt Honfitársam, tisztelt Választópolgár!

Április 11-én az országgyűlési választások alkalmával a jö-
vőnkről döntünk, arról, hogy milyen kormánya lesz Ma-
gyarországnak az elkövetkező években, hogy sikerül-e új 
fejezetet nyitni az ország életében, megteremtve polgá-
raiknak a tartós biztonságot. 

Mert a jövőnk nem épülhet az elmúlt nyolc év szocia-
lista-szabad demokrata kormányainak ígérgetős hazug-
ságsorozatára. Hívják akár Medgyessy-, Gyurcsány- vagy 
Bajnai-kormánynak. Nem épülhet jövő egy olyan kor-

Szépülő Göd
Ahogyan a Városfejlesztési Bizottság elnöke látja

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 Duna-
parti település arculatát a városatyák? Milyen tervek foglalkoztatják őket, merre tartanak? – kérdezem 
Kovacsik Tamás önkormányzati képviselőt, a Városfejlesztési Bizottság elnökét.

itt az idő, 
változtassunk!
mánnyal, amely úgy vállal szolidaritást a támogatásra szo-
rulókkal, hogy 112 milliót spórol a siketeken és nagyothal-
lókon, negyedére csökkenti a vakok és gyengénlátók éves 
támogatását, két évre befagyasztja a családi pótlékot, el-
veszi 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 na-
gyobb méreteket ölt a munkanélküliség, a GE váci gyá-
rának bezárásával 750 munkahely szűnik meg, a kis- és 
középvállalkozások sorozatban mennek tönkre. A szoci-
ális és egészségügyi alapellátást érintő elvonások miatt 
a nyugdíjasok és a családok egyre nehezebb életkörül-
mények között élnek. Komoly probléma a közbiztonság 
romlása, a váci kórház csőd közeli helyzete és az intézmé-
nyek működésének finanszírozása is. De nem folytatha-
tó tovább az önkormányzatok kivéreztetése sem, hiszen 
az állami normatíváknak nemhogy a száz, de még az öt-
ven százalékát sem kapják meg az önkormányzatok. Az 
oktatást, a szociális ellátás finanszírozását egyéb bevéte-
lekből, más fejlesztésektől elvonva lehet csak megvaló-
sítani. 

 A munkahelyteremtés a legfontosabb feladat, konk-
rétan a kis- és középvállalkozók segítése, megerősítése, 
hiszen a munkavállalók 70 százalékát ők foglalkoztatják. 
Fontos az egészség- és családvédelem, a környező tele-
püléseket ellátó Váci kórház helyzetének mielőbbi rende-
zése, a közbiztonság további romlásának megfékezése és 

javítása a rendőrök létszámának emelésével. Gyenge kor-
mány, 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 lehetősé-
get. 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 hoz-
záértő kormányra, szakmai hátországra van szüksége, 
hogy mielőbb megállíthassuk hazánk gazdasági mély-
repülését. A Fidesz az egyetlen párt, amely képes a nyu-
godt kormányzásra, az ország talpra állítására, ezért fon-
tos, hogy szavazatukat ne osszák meg. A várva várt válto-
zást csak úgy lehet elérni, ha egyéniben és listán is a Fi-
desz-KDNP jelöltjére adják voksukat. Április 11-én Orbán 
Viktor szavait idézve nemcsak sokat kell tennünk, de so-
kan is kell lennünk.  Minden szavazatra szükség van! Eh-
hez kérem az Ön támogatását.

Bábiné Szottfried Gabriella
a Fidesz – KDNP 2. számú választókerületének

országgyűlési képviselőjelöltje

BáBiNé szottFried gaBriella
az öN országgyűlési képviselőjelöltje

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

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

A néhány méterrel „átköltöztetett" Petőfi szobor megszépült, új környezetet kapott
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érdemes 
betérni!

Transportbeton értékesítés
A lakosság részére kedvező áron kínáljuk 

termékeinket a volt 3. sz. házgyár területén.

2120 Dunakeszi,
Székesdűlő

Tel.: +36-30/921-7093
06-27/540-685

KiTűnő minőSég, KeDvező áraK!

– Mire gondolt az ünnepi pil-
lanatban, amikor a minisztertől 
átvette a kitüntetést?

– A harminchat évre. Hogyan 
lettem vízműves, és hol tartunk 
ma a vízműves szakmában. Per-
sze ez néhány perc volt, mégis azt 
gondoltam végig, tettem-e any-
nyit, hogy egy ilyen magas szin-
tű szakmai elismerést kapjak. 

– És ha most visszagondol erre 
a három és fél évtizedre?

– Kezdő előadó mérnökként 

kerültem az akkori Dunamenti 
Víz és Csatornamű Vállalathoz 
1975 januárjában, és két év után 
csoportvezető lettem, majd más-
fél év után osztályvezető helyet-
tes, és ha jól emlékszem, 1983-
84-ben lettem osztályvezető, 
közvetlen igazgatói osztályve-
zető. Tehát, ha így nézem, akkor 
bő nyolc év alatt egy kezdő elő-
adóból meghatározó középvezető 
lettem. Én voltam abban az idő-
szakban a legfiatalabb ilyen szin-

tű vezetője a vízműnek. Az ak-
kori 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 osztályve-
zető-helyettesi beosztásban tu-
lajdonképpen megbízott osztály-
vezető, de hát ezen is átléptem. 

– Egy volt kolléganője egykor 
úgy jellemezte, hogy Ön tisz-
ta érzelem, őszinte, nyílt ember, 

de lehet, hogy néha korábban ki-
mondja a véleményét, mint kel-
lene.

– Az említett kiváló vegyész-
mérnök 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 gondol-
tam 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 viszony-

lag rosszul viseltem a kudarcot, 
így aztán mindent megtettem, 
hogy minél kevesebbszer szem-
besüljek vele. Egyébként srác ko-
romtól kezdve mindig szerettem 
magam megméretni, és mindig 
szerettem volna az első helyen, 
vagy az elsők között lenni, akár 
tanulásban, akár sportban. Tíz-
éves múltam, amikor először le-
mentem a váci csónakházba, és 
a saját szintemhez képest nyer-
tem korosztályos országos baj-
nokságot, vidékbajnokságot. Ha 
valaki néhány évet eltölt vízen 
vagy tornateremben, az kap egy 
olyan pluszt, amely leginkább fe-
gyelemre-céltudatosságra nevel. 
Mindig azt mondtam, hogy min-
den gyereknek át kellene élni ezt 
az élményt. Maximális mérték-
ben hiszem azt, hogy nem jutot-
tam volna el a civil életben ilyen 
szintre, ha nem küzdöttem, szen-
vedtem volna a sportban, amit 
persze élveztem is. Ma is jó szív-
vel gondolok egykori kiváló 
edzőmre, Babella Lászlóra. 

– Küzdeni tudásra most is 
szükség lehet, hiszen újabb és 
újabb kihívások érik, ráadásul 
2004 óta hazánk tagja az Euró-
pai Uniónak. Hogy lehet megfe-
lelni a cég első embereként?

– Felkészültnek kell lenni, is-
merni kell a követelményeket, és 
tudni kell, hogy azt hogyan és mi-
lyen módon lehet teljesíteni. Az 
unióba való belépés nem jelentett 
újabb kihívást, mivel akár vízmi-
nőség tekintetében, akár szenny-
víz-kibocsátási határérték vonat-
kozásában szigorúbbak az előírá-
saink, mint az Európai Unió nor-
matívái. A víziközmű-ágazat sza-
bályozás tekintetében megelőzte 
az unióba való belépésünket. Em-
lékezetes, felmerült a cég szétsze-
désének 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-szolgál-
tatás szétaprózódott, nagyon sok 
kis önkormányzati tulajdonú cég 
van, amely mind üzembiztonsá-
gi, mind egyebek tekintetében ne-
gatív. Ha a két nagy fővárosi cé-
get is beleszámítjuk, mi a harma-
dik, negyedik legnagyobb vízmű-
ve vagyunk Magyarországnak, az 
ellátott lakosságszámunk az 530-
550 ezer. Korábbi munkahelyem, 
a Nyugat-nógrádi Vízmű 54 ön-
kormányzatot érint, ahol közve-
tett módon vagyunk benne az 
üzemeltetésben, jelentős vízmeny-
nyiséget adunk át abba a régióba, 
ez még jó 80 ezer embert érintett. 
Ennek a gazdasági hatékonysága 

már látszódik, és ezt alátámaszt-
ja, hogy a mi vízdíjaink, szenny-
vízdíjaink az országban a legala-
csonyabbak közé tartoznak.

– Milyennek látja a DMRV 
perspektíváit?

– Azt gondolom, hogy minden 
fejlődésnek a pénz mellett, vagy 
azt megelőzően a szellemi kapaci-
tásnak kell olyannak lenni, hogy 
arra lehessen építeni a fejleszté-
seket. Ismernünk kell a legújabb 
technikákat, alkalmazási lehető-
ségeket, ezért küldöm kollégái-
mat minden olyan jellegű tájékoz-
tatóra, továbbképzésre, ahol új is-
mereteket lehet szerezni. Én hi-
szek a cégben, és hiszek abban, 
hogy nagyon sok év, vagy évtized 
múlva is a DMRV ZRT egy pros-
peráló cég lesz. Ha megnézzük te-
rületünk határait, kiderül, hogy 
együtt tudnánk működni olyan 
önkormányzatokkal, amelyek ma 
nincsenek benne a közvetlen ellá-
tásban, ez is a jövő útja. De hang-
súlyozom, hogy mindig a korrekt, 

mindenki számára kölcsönös elő-
nyöket hozó feltételrendszer mel-
lett. Működési területünk jelentős 
része a Szlovákiával határos nóg-
rádi, Ipoly menti vagy a Duna-
parti rész. Nem tartom kizártnak, 
sőt, azt hiszem, van realitása - 
mert ismerjük, hogy a szlovákok-
nál itt még nincs olyan szintű ví-
ziközmű-ellátás - hogy adott eset-
ben, korrekt állami kapcsolatok 
mellett, a határon átnyúló együtt-
működésnek is van lehetősége. 

- Nincs szüksége időnként ki-
kapcsolódásra?

- Ha fáradtan, bosszankodva 
jövök el a cégtől, beülök a kajak-
ba, és az ötödik evezőcsapás után 
már tulajdonképpen kikapcso-
lódtam. Szellemi feltöltődést je-
lent a szakmai és a szép irodalmi 
könyvek olvasása is. Top-on kell 
lenni, hogy sikerrel oldjuk meg a 
mindennapi kihívásokat…

- Köszönöm a beszélgetést, gra-
tulálok a kitüntetéshez!

V. I.

Suzuki Inter Autóház-Vác Kft.  
márkakereskedése
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„Mindig szeretem magam megméretni”

•  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, lakko-
zást, 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 la-

kás 62 négyszögölös saját kerttel. Irányár: 26,5 millió Ft. Tel.: +36-30-950-2575 
•  Veszélyes fák kivágása alpintechnikával, kosaras daruval, elszállítással megoldha-

tó! Tel.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070

A Vásárhelyi Pál-díjjal a vezérigazgató szakmai életútját ismerték el

Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter gratulál Vogel Csabának

Elismerések a Víz Világnapján

Beszélgetés a Vásárhelyi-díjas Vogel Csaba DMRV-vezérigazgatóval

A szakma legmagasabb elismerésében, Vásárhelyi Pál-díjban részesítette Vogel Csabát, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgató-
ját Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Víz Világnapja alkalmából. A díj átadását követően beszélgettünk a kitüntetettel.

A Duna Menti Regionális Víz-
mű Zrt. munkatársai közül szá-
mosan vehettek át – több évtize-
des tevékenységük elismerése-
ként – kitüntető oklevelet a Víz 
Világnapja alkalmából. A márci-
usi ünnepségen Hűségért Arany-
gyűrű kitüntetést vehetett át: Ta-
kács László, a Duna Jobb par-
ti Üzemigazgatóság dolgozó-
ja. Szakmai életútjuk elismeré-
seként a március 15-ei Nemzeti 
Ünnep alkalmából a Környezet-
védelmi- és Vízügyi Miniszté-
rium Miniszteri Kitüntető Ok-
levelet adományozott: Gyurik 
Tamásnénak, a központ dolgo-
zójának. A Víz Világnapja alkal-
mából Vasárhelyi Pál-díjat vehe-
tett át Vogel Csaba vezérigazga-
tó. A MAVIZ Szakmai Szövet-
ség Víz Világnapi Érem kitünte-
tésben részesítette Dudás Jánost, 

a Bal parti Üzemigazgatóság mű-
vezetőjét. A Környezetvédelmi- 
és Vízügyi Minisztérium a Víz 
Világnapja alkalmából Minisz-

teri Elismerő Oklevél kitüntetés-
ben részesítette: Pellei Jenőnét, 
a Duna Bal parti üzemigazgató-
ság irodavezetőjét. A váci köz-
pontban megtartott ünnepségen 
18 dolgozó vehetett át emléklap 
és ezüst plakett kitüntetést mun-
kája elismeréseként. 

Az ünnepi eseményekről hírt 
adó tudósításunkban sajnálatos 
módon az egyik kép alá, melyen 
Kollárné Pitz Mária volt látható, 
tévedésből Pellei Jenőné nevét ír-
tuk. Hibánkért mindkét kitünte-
tettől és családtagjaiktól elnézést 
kérünk, munkájukhoz további 
sok sikert kívánunk. 

Vetési Imre

Pellei Jenőné Szabó Imre minisztertől vehette át az elismerő oklevelet

Kollárné Pitz Mária 30 éves munkáját ismerte el a vezérigazgató
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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 váci madách Imre művelődési Központ

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 

Tragor Ignác-emlékérem
dr. Beer Miklós püspöknek
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Tdunakeszin
a tóvárosban

négylakásos társasház

tel.: +36-30-9467-702

építésére alkalmas
építési
telkek eladók

Civil Mozgalom
– Civilek vagyunk, akiknek elege 
lett a  politikusok mutyizásából a 
korrupcióból és az ország kirablá-
sából.

– 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 meg-
tehetnek bármit, tartozzanak bármelyik oldalhoz. 

– Aki még mindig azt hiszi, hogy majd egy másik parla-
menti párt megoldja a problémákat - az téved.

– Aki hagyja, hogy meggyőzze őt a TV-ből, sajtóból 
áradó pártpropaganda, és gyanakodva tekint a szom-
szédjára, mert ő egy másik pártnak hisz – azt becsap-
ták. 

– Aki pedig azt gondolja, hogy nem érdemes elmenni 
választani, mert úgysincs különbség  – az elveszett!

– Ilyen elveszett, becsapott és tévedésekben élő em-
berek vagyunk mindannyian, de sürgősen ébrednünk, 
ébresz tenünk 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

simon Zsolt
képviselőjelölt 

dunakeszi,  
Pest megye 3. számú vk

– Püspökünk különösen nagy 
érdeme, hogy létrehozta város-
unkban a világi felsőoktatást, és 
vállalta annak fenntartói felada-
tát. Az Apor Vilmos Katolikus 
Főiskola ma Vác egyik legfonto-
sabb kulturális objektuma – mél-
tatta dr. Beer Miklós megyés püs-
pök tevékenységét dr. Molnár La-
jos, Vác alpolgármestere, a Váci 
Múzeum Egyesület március 24-
én megtartott közgyűlésen. Az 
eseményen – amelynek a Váci 
Értéktár adott otthont – adták át 
a Váci Egyházmegye főpászto-
rának a patinás egyesület által 
1990-ben alapított Tragor Ignác-
emlékérmet.

Dr. Beer Miklós már diákkorá-
ban is kötődött Váchoz, középis-
kolai tanulmányait itt végezte, ide 
járt be Zebegényből naponta. Esz-
tergomban szentelték pappá, ez-
után 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 Főegyház-
megye segédpüspöke, onnan ke-
rült át a Duna bal partjára 2003 
májusában, amikor II. János Pál 
pápa kinevezte a Váci Egyházme-
gye püspökévé. 

– Egy új püspök érkezése az év-
ezredes múltra visszatekintő egy-
házmegye székvárosában mindig 
jelentős esemény volt, és dr. Beer 
Miklós püspök szinte azonnal 

tett azért, hogy ne csupán stal-
lumba helyezése okán írja be ne-
vét a várostörténet aranyköny-
vébe – mondta dr. Molnár Lajos 
méltató beszédében. - Miután az 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
zsámbéki épületét tűzvész tette 
használhatatlanná, az új püspök 

azonnal felajánlotta segítségét, 
és egyben hatékonyan intézke-
dett. A frissen felújított Konstan-
tin téri épületből az ott működő 
Hittudományi Főiskola szemi-

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

rosnak a 18. század óta folyama-
tosan megfogalmazott, de eddig 
soha be nem teljesült jogos igé-
nye, hogy falai között stabilan és 
maradandóan világi felsőoktatási 
intézményt tudhasson. 

Az alpolgármester arra is ki-
tért, hogy a püspök rendszeres 
segítője és támogatója a váci kul-
turális közéletnek, mint példá-
ul az ökumenikus rendezvények 
szervezése, egyházi és városi ko-
operációban szervezett konferen-
ciák, emlékülések támogatása. 
Az egyházi épületek megnyitá-
sa, országos, nemzetközi rendez-
vények befogadása, közös kiállí-
tások, műemléki akciók, rendez-
vények létrehozása, a palota-
koncertek rendezése fémjelzik a 
püspökség, valamint a város di-
cséretes együttműködését. 

– A szegények, az elesettek, a 
nagycsaládosok, a testi-lelki gon-
dozásra, segítségre szorulók ér-
dekében tett fáradozásait, kari-
tatív munkáját Vác hívő és nem 
hívő lakossága egyaránt elisme-
ri és megköszöni – folytatta dr. 
Molnár Lajos, majd így fejezte 
be: Kívánjuk, hogy dr. Beer Mik-
lós választott jelmondata szerint, 
„Rendületlenül a hitben”, még 
sok éven át végezhesse szolgála-
tát, teljesíthesse megbízatását.

Elismerés a váci világi felsőoktatás megteremtéséért

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

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.

• 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



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

2011-re teljes lesz a megújulás

Negyven éves a váci kórház
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www.dunakanyarregio.hu
klikkeljen  ránk!

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

érd.: +36-30/342-8042, +36-30/292-7150

Teltház fogadta  
a Jobbik miniszterelnök- 

jelöltjét Dunakeszin1972-ben a kórház szomszéd-
ságában elkészült az új véradó 
állomás, 1974-1978 között meg-
épültek a pavilonok, koraszü-
lött részleget és koronária-őrzőt 
is kialakítottak. 1977-ben integ-
rálták a szobi és dunakeszi szak-
rendelői intézeteket. 1980-ban 32 

munkahelyes szakrendelő-inté-
zet létesült, és saját erőből meg-
szerveződött a Sürgős Betegfel-
vételi Részleg (SFR), elkészült 
a helikopter-leszálló, a parko-
ló. Később szakrendelői röntgen 
részleg, központi mosoda épült, 

bővítették a műtőkapacitást, új 
szülőszoba és szülészeti műtő 
készült, modern konyha, új étte-
rem létesült, 1991-től CT-részleg 
is működik.

1991-ben dr. Jávorszky Ödön-
nek, a kórház egykori sebész fő-
orvosának a nevét vette fel az in-
tézmény.  Emlékére felesége ala-
pítványt hozott létre, a kórhá-

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

az egészségügyi ellátás költsége-
inek, 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 felújításá-
ra, az új központi intenzív osz-
tály, valamint az új SFR megépí-
tésére. 2000 júniusában a kórház 
megkapta az ISO tanúsítási ok-
levelet, amely garantálja, hogy a 
gyógyítás szabályozott, ellenőr-
zött körülmények között zajlik. 
2004-2005-ben, a rekonstrukció 
III. ütemében a délnyugati oldal 
teljes felújítása, betegszobák, or-
vos- és nővérszobák, vizesblokk-
ok, liftcserék, füstmentes lépcső-
ház kialakítása történt, a szülő-
szobát és a nőgyógyászati műtőt 
klimatizálták. 2005-ben a kór-
ház területén megépült a Tüdő-
gondozó, 2009-ben pedig meg-
kezdődött a rekonstrukció utol-
só, IV. üteme. A 2 milliárd 185 
millió 988 ezer 720 forintos uni-
ós támogatással megvalósuló be-
ruházás várhatóan 2011-ben feje-
ződik be.

Egy hónap alatt három 
halálos baleset

A műszaki szakértő a helyszí-
nen megállapította, hogy a Suzu-
ki normál tempóval érkezett ki a 
körforgalomból, az Audi pedig 
vélhetően lényegesen nagyobb 
sebességgel érkezett Budapest 
irányából, mint ami ebben a köz-
lekedési szituációban engedélye-
zett. Áthajtott a forgalomtól el-
zárt területen és a záróvonalon – 
jelentette ki a rendőrkapitány.

A két ember halálát követelő 
baleset körülményeit szakértők 
bevonásával vizsgálja a rendőr-
kapitányság közlekedésrendészeti 
osztálya. A balesetet nagyon ne-
héz rekonstruálni, mert nincsenek 
tanúk. A rendőrkapitányság saj-
tófelhívásban 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 – mond-
ta Kovács László. 

A március 16-án, az M2-esen 
történt baleset körülményeinek 
kivizsgálását végző szakértők 
munkáját nehezíti, hogy ott sin-
csenek tanúk. A kamion mögött 
haladó autós mindössze annyit 
érzékelt, hogy elrepült mellette a 
Suzuki személygépkocsi. 

– A lengyel kamionost nagyon 
megviselte a karambol, aki el-
mondta, 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 ka-
mion alól kiszakította az első fu-
tóművet. Külön gondot okozott, 
hogy a sérült kamiont nem tud-
ták levontatni az úttestről, még 
a kamionmentő sem bírta meg-
mozdítani. Többek között emiatt 
- délután fél kettőtől este három-
negyed hétig - állt a forgalom az 
M2-esen, mely óriási dugót oko-
zott Dunakeszi közlekedésében. 
Rengeteg indulatos telefonhívást 
kaptunk az emberektől, akiktől 
megértést kértünk, melyet ezút-
tal is kérek, mert minden baleset-
nél a legkörültekintőbben kell el-
járnunk. Ez nem csak rendőri, 
törvényi kötelezettségünk, de az 
emberi tisztesség is erre kötelez 
bennünket – hangsúlyozta Ko-
vács László rendőrkapitány, aki 
elmondta, megvizsgálják, hogy 
milyen rendőri eszközökkel se-
gíthetik a balesetek megelőzését. 

Kecskeméthy Géza polgármes-
ter megkeresésünkre elmondta, 

hogy az M2-esen történt baleset 
következtében Dunakeszin kiala-
kult óriási forgalmi dugó ismé-
telten ráirányította a figyelmet 
a „menekülő utak” kiépítésének 
aktualitására. – Az első menekü-
lő 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 vá-
rosi úthálózatba.  Előtérbe került 
a Tőzegtónál lezárt út megnyitá-
sa is. Terveink szerint északon 
pedig a Tábor út és Sólyom utca 
közötti – vasút melletti - szakasz 
kiépítésével teremtünk összeköt-
tetést a 2. számú főúthoz a Tesco 
közlekedési csomópontnál – is-
mertette az önkormányzat terveit 
Kecskeméthy Géza.

Vetési Imre

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás a 4. oldalról)

Vona Gábor pontról pontra 
mutatta be a Jobbik programját, 
melyet a hallgatóság nagy érdek-
lődéssel kísért, és a megoldandó 
problémák felsorolása után vas-
tapssal jelezte egyetértését. 

Szó esett még a mostanában 

megjelent – a Jobbikkal foglal-
kozó negatív történetekről is, 
melyet Vona a választások előt-
ti lejárató kampány részének ítélt 
meg.

„Bárkiről lehet rosszat monda-
ni, de ez csak eltereli a figyelmet 
a komolyabb, az országot érin-
tő valódi problémákról” – össze-
gezte véleményét.

 A program a „Radikális vál-
tozás” címet kapta, mert a párt 
szerint kifejezetten erre van az 
országnak szüksége. A Jobbik 
a liberális véleményekkel ellen-
tétben nem lángba borítani, ha-
nem megmenteni szeretné az or-
szágot, amely Vona szerint tüne-
ti kezeléssel már nem kezelhető, 
hiszen az elmúlt húszévi „masza-
tolásokból” sem született jó ered-
mény. 

„Magyarországot a jelenle-
gi politikai elit tudatosan tette 
tönkre, mert a nemzeti érdekein-
ket a globális érdekek alá helyez-
te. 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. Hely-
telen gazdálkodás és a munka-
helyek megszűnése miatt kiala-
kult csődhelyzet hitelfelvételbe 
kergette az országot, és mivel az 
ipar és mezőgazdaság is kényte-
len volt „lehúzni a rolót”, a meg-
szorítások végképp tönkretet-
ték az országot. A Jobbik ezzel 
szemben nem akar még több kül-

földi tőkét behozni és nem akar-
ja az embereket még jobban el-
lehetetleníteni. „Nem a hitelmi-
nősítő intézetek, hanem az em-
berek sorsa a fontos” – mondta a 
szónok, majd folytatta. „További 
kérdés a külföldi tulajdonú válla-

latok megadóztatása. Aránytala-
nul sok támogatást kaptak, hogy 
idejöjjenek, az ország erőforrá-
sait használják, aztán kiviszik 
a nyereségüket, a mi munkánk 
eredményét” – tette hozzá felhá-
borodva mondandójához. 

A program szerint a Jobbik szí-
vesen látja a tisztességes üzletpo-
litikával dolgozó külföldi tulaj-
donú vállalatokat, de győzelme 
esetén minden nyerészkedő kül-
földi befektetőt ki fog tessékel-
ni az országból. Szó esett a kor-
rupció okozta károkról is. Példa-
ként a drágán épülő autópályá-
kat, értelmetlenül dombok alá 
tervezett alagutakat, szükségte-
len völgyhidakat vagy az ötszö-
rös áron épülő metrót említette a 
pártelnök.

Komoly megtakarítási lehe-
tőség 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 közmunkavég-
zéshez kívánja kötni és csak a 
mindenhol bevezetendő szociális 

kártyára fizetné ki a segélyeket. 
A Jobbik ezzel párhuzamosan 
szeretné növelni a családtámo-
gatásokat is. Vona Gábor elmon-
dása szerint a nyugdíjasokat más 
pártok olcsó ígéretekkel megve-
hető szavazóeszközként tekintik.

A párt szerint a nyugdíjfize-
tés 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 gyermekválla-
lással nem a szegénységet, hanem 
az anyagilag biztosabb nyugdíjas 
éveket választhatnák. A Jobbik 
továbbá elvenné a több százezres 
„sztárnyugdíjat” is, hogy igazsá-
gosabb legyen az elosztás. 

 „Az országunk visszafejlődé-
sének talán legsúlyosabb oka a 
nemzettudatunk tönkreverése. A 
nemzettudatot az olimpiai győ-
zelmeinken kívül a mindennap-
okban is át kellene élnünk. Ná-
lunk a nemzetrombolás ömlik az 
oktatásból, a kultúrából és a hír-
közlésből 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. Ki-
tűzött célja, hogy az ország la-
kosságának maradéktalanul visz-
szaadja a büszkeséget.

Az előadást végül a jelenlévők 
percekig tartó tapsa fejezte be, 
majd a Himnusz eléneklésével 
zárult a kampányrendezvény. 

BCSI

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.
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dióssi csaba harrach péter(Vác, Göd, 
Sződliget)

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

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

itt az idő!
2010. április 11-én szavazzon ön is 

a Fidesz-kdNp jelöltjeire!

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 előadómű-
vész (Kispál és Borz, Kiscsillag) és neves zenészekből álló alkalmi formációja, a Véletlen zenekar, és nem véletlen, hogy jelen lesz Lackfi János költő is, aki-
nek 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!
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A Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülése – 
mint minden évben – idén is meg-
rendezi a Szép Magyar Könyv 
Versenyt. A verseny főtitkára ér-
tesítette Vác Város Önkormány-
zatát, hogy a bíráló bizottság a 
2009-es könyvtermésből válogat-
va a főzsűri elé juttatták a Vác, a 
Dunakanyar szíve című történel-

mi városkalauzt, annak magyar és 
angol nyelvű változatát. 

Akárcsak a filmek versenyé-
ben, már ez a beválogatás is 
szép eredmény, de drukkolha-
tunk a könyv további sikeréért. 
Eredményhirdetés a 81. Ünnepi 
Könyvhéten Budapesten lesz. 

Zomborka Márta

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

A városkalauz sikere

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.

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

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

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.

Dunakanyar Régió

KözéletI újság
kiadja:  

Keszi-Press Kft.

kiadó-főszerkesztő: 
Vetési Imre

Szerkesztőség: 
Vác, Köztársaság út 5. I. em. 

(Vác és Vidéke Ipartestület Székház)

tel.: 06-27/502-390, 
Fax: 06-27/502-391, 

Mobil: +36-30/342-8032 
www.dunakanyarregio.hu 
e-mail: keszipress@invitel.hu

tördelés: gubán Kornélia

nyomda: garmond Press 
Nyomdaipari Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

HIRdETéSFELVéTEL:
VÁC: 

a szerKesztőségBeN és a 
FroNt graFIKa stúdIóBaN

dUNAKESZI: 
UNo reklám – Fóti út 45. 

Kisbán renáta – +36-20/319-5213

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

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

Dunakanyar Régió

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

Ledvilágítás technika

(Folytatás a 4. oldalról)

A több mint kétórás műsor tük-
rözte a gazdag műfaji változatos-
ságot. A vonószenekar a meg-
szokott magas színvonalon mu-
zsikált Kátai Katalin vezényle-
tével. A Stefán Tivadar vezette 
ütőegyüttes ezúttal a szülők kó-
rusával bővülve mutatta be egy 
holland szerző művét. Az angol 
nyelvű színjátszó csoport Pán 
Pétert és társait jelenítette meg 
Nagyné Szöllősi Márta rendezé-
sében. Sikeresen debütált a gitár-
zenekar Kökény Zsuzsanna veze-
tésével. Az új felállásban műkö-
dő balett csoport a Varázsfuvo-
la rövidített változatával rukkolt 
ki Grülling Zsuzsanna betanítá-
sában. Nagy sikert aratott a mu-
sical tánccsoport Örökké című 
produkciója, amellyel a hangver-
senyt követő napon Szécsényben, 
a Magyar Látványtánc Sportszö-

vetség területi bajnokságán juni-
or csoportban első helyezést ér-
tek el, így egyenes ági bejutói let-
tek a májusi országos bajnokság-
nak. A színjátszók áprilisi vizs-
gaelőadásuk, a Woodstock egy 
részletét mutatták be Hoványné 
Martikán Erika rendezésében. 
A Gyúró Tamás vezette néptánc-
csoport két korosztállyal szere-
pelt, majd a fúvószenekar pro-
dukciója, végül a zeneiskolák kö-

zül is egyedülállóan megszerve-
zett szimfonikus zenekar – mind-
kettő Szi lágyi Szabolcs Balázs 
vezényletével – szórakoztatta a 
közönséget. 

A hangverseny kezdetekor  s 
befejezését követően pedig az 
előtérben mindenki megtekint-
hette a Kaslik Mónika vezette 
grafikai csoport műveit.

Katona M. István
A szerző felvételei 

Zeneiskolai hangverseny
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Mint azt a szervezőktől meg-
tudtuk, Forró Gábor, az Egy 
Csónakban Evezünk Alapítvány 
vezetője kereste meg Sződliget 
polgármesterét, Bábiné Szottfried 
Gabriellát, aki gyakorló szü-
lőként azonnal igent mondott a 
kezdeményezésre. 

A Dunakeszitől Szobig, hazánk 
páratlanul szép vidékén, a Duna 
mellett kanyargó kerékpárút felé-
nél elhelyezkedő Sződliget kitű-
nő helyszínnek bizonyult, hiszen 

mint Forró Gábor elmondta, a 
Dunakesziről és a Szobról indu-
lók is nagyjából eddig tekernek 
el egy-egy hétvégi, családi kirán-
dulás alkalmával.

A program kapcsolódott a Föld 
Órája elnevezésű világmozga-
lomhoz is, mely szintén ezen a 
napon került megrendezésre. A 
rendezvény kiemelt célja a  ke-
rékpárút és ezzel együtt a kör-
nyezettudatos, olcsó és egészsé-
ges kerékpáros közlekedés és a 
sportos életforma népszerűsíté-
se volt.

A Duna-parti nagyrétre felfes-
tett óriás kerékpárt megtöltötték 
a sződligeti, váci, gödi, dunake-
szi kerékpárosok, de Fótról, Cse-
pelről és más távolabbi települé-
sekről is érkeztek szép számban.

A kísérletet Sebestyén Ist-
ván a magyarországi rekordok 
regisztrátora hitelesítette. Se-
bestyén István elmondta, hogy 
az első magyarországi élőkép re-

kordját néhány évvel ezelőtt a 
Hősök Terén állították fel, mely-
ben 4500-an egy hatalmas szívet 
formáltak meg.

A helyszínen készült jegyző-
könyv tanúsága szerint a rekord 
kísérlet sikeres volt. Magyaror-
szág első élő biciklijét 230 részt-
vevő 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

Guinness rekord
Sződligeten

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. 

A Széchenyi napok keretében szerveztük meg a Széchenyi Kosárlabda Kupát, melyre három iskola fo-
gadta 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 meg-
nyerve nyertük meg és tartottuk itthon a Széchenyi Kupát. 

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

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

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, Ko-
vács Réka.

FELKÉSZíTő TANÁR: Ibrányi Márta

Széchenyi Kupa 2010. március 9.

Széchenyi Kupa 2010. március 20.

A Széchenyi István Általános Iskola csapata nyerte a hagyományos 1. és 2. osztályok számára kiírt Vá-
rosi 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 Orbán Rudolf
2.Fazekas Mihály Általános Iskola Zahorecz Boldizsár
3.Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Szikszai Máté
4.Szent István Általános Iskola Szirmai Dominik
5.Széchenyi István Általános Iskola „B” csapat Köntös Koppány
6.Bárdos Lajos Általános Iskola  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 Krisz-
tián, Molnár Bence, Kmetykó András, Orbán Rudolf, Szabó Levente, Balogh Szabolcs.

FELKÉSZíTő TANÁR: Szabó Ferenc

SEGÍTSEn,
HOGY 
SEGÍTHESSÜnK!
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Soha nem látott csúcson a váci kézilabdasport

A legmerészebb
álmokon is túl

Évtizedek óta Dunakeszin él csa-
ládjával, vallja, itt tudja kipihenni 
magát. ő Tóth Imre, a nyolc éven 
keresztül számos ragyogó ered-
ményt elérő Team Tóth gyorsasági 
motoros csapat tulajdonosa, veze-
tője. Ám idén nem kapott rajtenge-
délyt az újonnan induló Moto2 ka-
tegóriában. „Szinte még most sem 
tudom elhinni, hogy nyolc év után 
vakvágányra kerültünk. A Dorna, 
noha elsőre megadta a rajtengedé-
lyünket, végül úgy döntött, a fiam 
legfeljebb szabadkártyásként, négy 
versenyen indulhat” – jelentette ki 
Tóth Imre.

Mivel indokolta döntését a 
Dorna, miközben tavaly futa-
mot is nyert a csapat? Egyszerű-
nek tűnő magyarázattal. „Nincs 
magyar pálya, nem lesz futam a 

Balatonringen, így nem indulhat-
tunk. Pedig három és fél évvel ez-
előtt én javasoltam, hogy épül-
jön egy magyar pálya, ahol meg-
rendezhetnénk a magyar nagydí-
jat” – folytatta a csapattulajdonos, 
aki nem titkolja, az sem tett jót ne-
kik, hogy tavaly viták után szakí-
tott az Apriliával. „Már a szerző-
désbontást követően azonnal labi-
lissá vált az idei indulásunk, pe-
dig a híresztelésekkel ellentétben 
semmilyen tartozásunk nincs az 
olasz cég felé. Erről Valenciában 
egy szerződést is aláírtunk” – ele-
venítette fel Tóth Imre.

Persze, nem adja fel, az idei 
évet is végigversenyzi a csapat 
fiával, ifjabb Tóth Imrével a nye-
regben, majd jövőre visszatérnek 
tervei szerint a Moto2-be. „Imi 
november óta heti öt alkalommal 
keményen edz, fizikailag tökéle-
tes állapotban van, viszont pszi-

chésen nincs topon az elmúlt hó-
napok miatt. Biztos vagyok ab-
ban, hogy bebizonyítja majd jö-
vőre, helye van a világ legjobb 
motorosai között” – árulta el a 
sportvezető édesapa.

Felvetésünkre, hogy Magyar-
országon két, versenyzésre alkal-
mas pálya is van, a következőket 
válaszolta. „A Hungaroring két-
három kanyar miatt alkalmatlan 
a világbajnoki futam rendezésé-
re, mert nincs megfelelő bukóte-
re. A Pannoniaring viszont alkal-
mas lehetne, de itt is kellene át-
alakítás, ám azt maximum egy-
milliárd forintból meg lehetne ol-
dani. Gondoljanak bele, a sávolyi 
pályát mennyiből építették vol-
na fel, míg az utóbbit sokkal ke-
vesebből alkalmassá tehetnék a 
futamra, és akkor lenne magyar 
verseny” – vélekedett Tóth Imre.

- molnár - 

Minden optimista várakozást 
felülmúló remekléssel zárta az 
élvonalbeli női kézilabda bajnok-
ság alapszakaszát a Váci NKSE 
hölgykoszorúja. Németh András 
nemzetközi mesteredző csapa-
ta a hibátlan produkcióval élen 

álló győriek mögött a második 
helyet szerezték meg és kedve-
ző helyzetben várják a rájátszást. 
A tavaszi sorozat nyitó fordulójá-
ban a Győrtől elszenvedett vers-
ég után a mieink mind a tíz baj-
nokijukat megnyerték - többnyi-
re hatalmas különbséggel és kö-
zönségszórakoztató sziporkázás-
sal -, így nem csak ledolgozták a 
Békéscsabával és a Debrecennel 
szembeni őszi hárompontos hát-
rányt, hanem jóval felülmúlva az 
előzetesen kitűzött negyedik he-
lyezést, jelenleg a második leg-
jobb együttesnek számítanak a 
világ élvonalába tartozó magyar 
pontvadászatban. A fantasztikus 
szereplésről három sportembert 
kérdeztünk. 

Mokánszky Zoltán, Vác Város 
Önkormányzat Ifjúsági és Sport-
bizottságának elnöke. „A kezdeti 
botladozás után Németh András 
nagyszerűen összedolgozott csa-
pata a reméltnél is jobb teljesít-
ménnyel, a vártnál is eredménye-

sebben szerepelt. Ez a tény bizo-
nyítja a váci mesteredző kvalitá-
sait, azt, hogy a világ egyik leg-
jobb kézilabdás szakembere. Jó 
esélyünk van arra, hogy ősztől 
a kontinens legjobbjainak mező-
nyében is bizonyítson a csapat. 
Amennyiben nyáron sikerül to-
vább erősíteni, akár komoly ve-
télytársa is lehet a váci együttes 
az eddig egyeduralkodó Győr-
nek. Ennek érdekében Vác vá-
rosa erejéhez mérten a legtöbb 
segítséget fogja adni.”

Tóth Kornél, Vác Város Sport-
intézményei igazgatója: „Meg-
emelem a kalapom a csapat re-
mek teljesítménye előtt. Amit 
Németh András és az együttes 
véghezvitt az alapszakaszban, az 

a váci sport gyémántlapjaira ke-
rül. Külön dicséret illeti a szur-
kolókat lelkesedésükért, fanatiz-
musukért. Most már nincs meg-
állás: irány a Bajnokok Ligája!”

Simák Attila, a hazai mérkőzé-
sek helyszíni bemondója: „Csak 
az elismerés hangján lehet szól-
ni a csapatról. Gyermekkorom 
Fonó-meccsei adtak ilyen sport-
élményt az embereknek, mint a 
mostani győztes csaták. A mér-
kőzések immár túlnőtték önnön 
kereteiket, társadalmi esemé-
nyek lettek. Köszönhetően ve-
zetőknek, játékosoknak, szurko-
lóknak, mindazoknak, akik tesz-
nek a sikerekért. Becsüljük meg 
a Dunakanyar eme gyöngyszem-
ét – szegényebbek lennénk nél-
küle!”

A folytatásban következik a rá-
játszás. A Vác a Debrecennel, a 
Győr pedig a Békéscsabával vív 
két nyert meccsig tartó párharcot, 
úgy, hogy az első – és, ha szüksé-
ges a harmadik találkozót otthon 
rendezheti. A két elődöntő győz-
tese a bajnoki címért, vesztese pe-
dig a bronzéremért hasonló rend-
szerben folytatja. A Váci NKSE 
elsőként április 11-én, vasárnap 
a televíziós kamerák kereszttüzé-
ben 15 órakor fogadja a Lokit.

Kereszturi Gyula
Fotó: Fehér Viktor

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

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

Nyolc év után idén nem kaptak rajtengedélyt a MotoGP vb-re

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 ka-
tegóriában. A csapatfőnök, Tóth Imre nem csügged, ígéri, a jövő évben már ott lesznek ismét a rajtrácson.

Tóthék sosem adják fel

Egy többgyerekes tanár isme-
rősömmel futottam össze a mi-
nap. Meglepődve láttam, hogy 
öreg Suzukiját lecserélte egy na-
gyobb, egyterű autóra. Meg is 
kérdeztem, hogy munkahelyet 
váltott, vagy hogyan tudja fenn-
tartani ezt a járművet tanári fize-
téséből? Erre a következőt vála-
szolta:

Mindenképpen le kellet cserél-
nem az autót a műszaki állapota 

miatt. Szerettem volna egy na-
gyobb használtat elérhető áron, 
amibe kényelmesen elférünk a 3 
gyerekkel, és fent is tudom tar-
tani. Ez szinte megoldhatatlan 
problémának tűnt. A kisebb fo-
gyasztású dieselek nagyon drá-
gák voltak, a számomra megfi-
zethető benzinesek meg sokat 
fogyasztanak, a mai benzinárak 
mellett nem jöhettek szóba.

Ekkor találtam rá a Medic-Car 

Kft oldalára az interneten. Benzi-
nes autók átalakítása gázüzemre! 
Fél áron tankolhatok, és még kör-
nyezetbarát is a technológia. El-
mentem hozzájuk személyesen, 
megnéztem miről is van szó,  ala-
posan kikérdeztem őket, és végül 
döntöttem. Megvettem viszonylag 
jó áron ezt a hat éves VW Turánt, 
és átalakíttattam gázüzeműre.

- Mik a tapasztalataid, be-
vált?

- Abszolút!   Észre sem lehet 
venni, hogy gázzal megyünk, és 
169 Ft-ért tankolok 340 helyett. 

- És nem fogyaszt többet gáz-
ból, mint benzinből? 

- Talán egy fél literrel, de ek-
kora árkülönbségnél nem számít 
semmit. 6.000Ft-ból teletanko-
lom az autót! Hihetetlen, nem? 
Csak ajánlani tudom mindenki-
nek!

B. Szentmártoni

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, megold-
hatatlannak tűnhet a cím feladványa.  Ennek ellenére létezik megoldás, méghozzá környezetkímélő! Egy átlagos autó 6.000 Ft-ból megtan-
kolható, ha át van alakítva gázüzemre.

www.szigetelunk.hu
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