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Dr. Mádly Zsolt győzött Nagyvízi meder kijelölés: felfüggesztve A Magyar
Vízlépcső lenne a végleges megoldás?
Kultúra
nagy fölénnyel a fóti
Napját
időközi polgármester
ünnepelték
-választáson
Dunakeszin
és Vácon

Hárman indultak harcba
az elmúlt idők békétlenségében igencsak megtépázott
tekintélyű
polgármesteri
bársonyszékért. A szakértők nagy része alacsony
részvételt jósolt, de aztán
elfogadható számban érkeztek a szavazókörökhöz azok
a polgárok, akiket a város
ügyei nem hagytak hidegen.
Végül minden harmadik

választásra jogosult leadta
voksát (5090 fő), melyek közül 63.93% húzta szavazatát
a FIDESZ-KDNP közös jelöltjére, Dr. Mádly Zsoltra,
32,5% Fábry Béla szocialista színekben magát megmérető alpolgármesterre és
3,58% Móczár Béláné független jelöltre, egykori fóti
FIDESZ-es elnökasszonyra.

Írásunk a 2. és 4. oldalon)

Kitekintő:

(Folytatás a 2. oldalon)

Izlandi
csodák

Újraválasztották a régi polgármestert

Újra Petrovics Lászlónak
szavazott bizalmat
Nagymaros lakossága
Nagyrészt új képviselőtestülettel, de folytathatja
eddig megkezdett munkáját
Petrovics László, Nagymaros eddigi polgármestere,
akinek a január 25-i időközi
önkormányzati választáson
a polgárok döntő többsége
ismét bizalmat szavazott.

Mint már előző számunkban megírtuk, a városban
tavaly október végén a képviselő-testület
feloszlott,
ezért kellett kiírni az időközi
választást a polgármesterre
és a képviselőkre.
(Folytatás a 2. oldalon)

FOTÓ: K ESZIPRESS
A 2006 áprilisi nagy dunai árvíz is csak a part menti sétányt öntötte el Dunakeszinél. A part menti ingatlanokban
élők is tiltakoztak a sződligeti fórumon, hogy ingatlanjaikat besorolják a nagyvízi meder jelleggel jelölt területbe

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a Duna, Zagyva és Ipoly
folyók által érintett ingatlanok
nagyvízi meder jelleg kijelölési eljárásának lefolytatása iránti kérelmére indult közigazgatási eljárást
az Igazgatóság az érintett ingatlanok listájának felülvizsgálatáig,
de legkésőbb 2009. december 31.

napjáig felfüggeszti. A KözépDuna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség az eljárást 2008. november 24. napján indította meg,
az eljárás felfüggesztését az Igazgatóság a 2009. január 19. napján
érkezett kérelmében kérte, tekintettel a felülvizsgálati kérelmek
nagy számára. Azaz arra, hogy a

kijelölési eljárással érintett ingatlanok nagyvízi mederhez történő
sorolásával nem értenek egyet,
illetve kérték a tényállás tisztázását helyszíni szemle, szakértő
kirendelésével. A felfüggesztő
végzés – fellebbezés hiányában - a
kézhezvételtől számított 16. napon
emelkedik jogerőre.
(Folytatás a 2. oldalon)

Írásunk a 7. oldalon)
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Nagyvízi meder kijelölés: felfüggesztve
Vízlépcső lenne a végleges megoldás?
(Folytatás az 1. oldalról)
Mint arról már beszámoltunk,
január 13-án regionális lakossági
fórumra került sor Sződligeten,
amelynek – mint Bábiné Szottfried
Gabriella polgármester bevezetőjében mondta - a nagyvízi meder
jelleg kijelölés mintegy egynegyedét érinti. Az érintett lakosok
mellett, ott volt több Duna menti

Az eljárás ellentmondásosságára
hívta fel a ﬁgyelmet a nagymarosi
Kautz István, aki levelét szerkesztőségünknek is elküldte. Amellett,
hogy - véleménye szerint – a dolgoknak hirdetmény útján történő
elintézése súlyosan törvénysértő,
mivel törvény szerint kötelező a
telek megvásárlása vagy az értékvesztés összegével a tulajdonos

vastagodnak meg olyan mértékűre, hogy amiatt álló jég képződjön

közt használjon fel ennek érdekében. Vác jegyzője, dr. Dora Péter

FOTÓ: K ESZIPRESS

A hatóság képviselői fejet hajtottak a lakosság és az
országgyűlési képviselők racionális érvei előtt

Több százan tiltakoztak a tervezett bejegyzés ellen

település polgármestere, dr. Bóth
János és Harrach Péter országgyűlési képviselők, valamint a
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
és a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség képviselői.
A fórumon dr. Bóth János váci
polgármester, országgyűlési képviselő ismertette a szakminiszternek írott levelét, amelyben felhívta a ﬁgyelmet arra, hogy a terület
lehatárolását nem támasztják alá
jogszabályok, és szükség van a
törvény, illetve a kormányrendelet pontosítására. Addig pedig az
eljárást fel kell függeszteni.

kártalanítása, az érvek sem állják
meg helyüket. Mint írja, az 1956.
évi jeges árvíz által érintett területet kívánják átminősíteni, ám azóta
Magyarország aláírta azt a nemzetközi egyezményt, amely garantálja
a Duna folyamatos hajózhatóságát
télen, nyáron. Ehhez egy tucat jégtörővel rendelkeznek, és a jeges ár
nem az úszó jégtábláktól keletkezik, hanem akkor, amikor a befagyott Duna jege az enyhülő időjárás
hatására instabillá válik, és valahol
megindul a zajlás. Mivel a Duna
nem fagyhat be, így nem áll fenn
jeges árvíz veszélye. Időközben
megépült a gabcsikovói vízlépcső,
amely alatt már a jégtáblák nem

a Dunán. Véleménye szerint tehát,
az 1956-os jeges ár nem lehet semmilyen szempontból mérvadó arra,
hogy melyik területet jelölik ki. Az
elhanyagolt Duna meder karbantartása is enyhítené a veszélyt, de
végleges, megnyugtató árvízvédelmi megoldást a Budapest fölött
megépülő vízlépcső hozna. A felső
Duna-szakaszon, Gabcsikovótól
felfelé, igen sűrű vízlépcső-rendszer került kiépítésre szlovák, osztrák, német területeken, amelyekkel
viszonylag jól tudják szabályozni a
vízmagasságot.
Lakossági fórumot tartottak
Vácon is – ahol magán- és önkormányzati ingatlanokat egyaránt
érint a kijelölés -, majd a város
képviselő-testülete elfogadott egy
határozatot, amely szerint a testület és a lakosság tiltakozik az eljárás ellen, és a nagyvízi meder jelleg felülvizsgálatát, korrigálását
kéri. Kötelezi a polgármestert és
a jegyzőt, hogy minden jogi esz-

elmondta, hogy ez az államigazgatási eljárás nem folytatható,
mert a vonatkozó jogszabályok
ellentmondanak egymásnak és az
alkotmánynak, emellett sérti az
állampolgárok jogát. Az eljárás
felfüggesztését követően, a második szakaszra, a tényleges határozat meghozatalára, természetesen
már nem kerül sor. Már korábban
megkeresték a szakminisztert, és
az országgyűlési képviselők – dr.
Bóth János és Harrach Péter –,
mint a sződligeti fórumon bejelentették, kezdeményezik a törvénymódosítást. Ha a törvényből
kikerül a nagyvízi meder jelleg
kijelölése, a probléma megoldódik. A törvény az árvíz elleni védekezésre elsősorban az államot,
másodsorban az önkormányzatot,
harmadsorban pedig az egyént
kötelezi, és ez megfelelően működött mind a 2002. évi, mind a
2006. évi árvíz során.

BORGÓ JÁNOS

A Magyar Kultúra Napja Vácon
Dr. Beer Miklós megyés püspök köszöntőjével kezdődött a
Magyar Kultúra Napjáról való
váci megemlékezés, a Madách
Imre Művelődési Központban.
Az ünnepi program rendezője
ebben az évben az Apor Vilmos
Katolikus Főiskola volt. Műsorukban a főiskolai hallgatók és
tanárok mellett, fellépett Lőte
Enikő zongoraművész, Hideg Anna mesemondó és Németh Kristóf színművész is. Ezt követően
került sor a városi kitüntetések
átadására. A Vác Város Képviselő-testülete által - az alkotóművészet terén kifejtett szakmai
és művészi munka elismerésére

- alapított Vác Város Művészeti
Díját ebben az évben Bednarik
Anasztázia tanár, orgonaművész
kapta. A Vác Város Közművelődéséért kitüntető címet a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő,
Farkas Pál által vezetett Váci
Szimfonikus Zenekarnak ítélte
a képviselő-testület. A Közművelődést Segítő Munkáért elnevezésű elismerésben Csizmadia
László, a művelődési központ
munkatársa részesült. A díjakat
dr. Molnár Lajos alpolgármester,
illetve Laczi István bizottsági elnök és Nagy László osztályvezető adta át.
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Dr. Mádly Zsolt győzött
nagy fölénnyel a fóti
időközi polgármester
-választáson
(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Mádly - aki nem először
dolgozik közszolgaként pályafutása során - ilyen különbségű
győzelme (3254 voks) akkor is
meglepetésnek számít, ha ﬁgyelembe vesszük, hogy sok
civil szervezet támogatta tervei
megvalósításában. Fábry Béla
(1654 voks) a Pest-megyei közgyűlés egykori alelnöke, jelenlegi alpolgármester, aki az előző önkormányzati-választáson
orrhosszal maradt le az azóta
bírósági ítélet által eltávolított
Szent-Iványi Géza polgármestertől, ezúttal nagy arányú vereséget szenvedett vetélytársától.
Móczár Béláné az egykori fóti
FIDESZ – elnökasszony szereplése nem igazán mondható sikeresnek, minden bizonnyal ennél
többre számított (182 voks).
A voksolás előtti két hét viszszafogott megfogalmazással is
minden idők legotrombább fóti

Dr. Mádly Zsolt

kampánya volt, feljelentések,
plakátszaggatások,
reklámátfestések jellemezték, jobb lesz
hamar elfelejteni. A választók
által polgármesternek választott
Dr. Mádly Zsolt igazi küzdelme,
csak most kezdődik, hiszen a fóti városatyák, akik az új vezető
ellenlábasai, jelenleg többségben vannak a testületben, így
békés, meghitt testületi ülésekről Fóton egyelőre csak ábrándozni lehet.

FÓTCAFE.HU

Újraválasztották a régi polgármestert

Újra Petrovics Lászlónak
szavazott bizalmat
Nagymaros lakossága
(Folytatás az 1. oldalról)
A választáson négy polgármester-jelölt, Medveczki Zoltán (Magyarországi Zöld Párt),
Petrovics László (független),
Szilágyi Erzsébet (FIDESZKDNP) és Zoltai Mihály (független), valamint 28 képviselő-jelölt
indult, 11 jelölt került be a képviselő-testületbe.
A szavazáson a névjegyzékben szereplő 3836 választópolgár közül 1899 adta le a voksát, a
részvételi arány 49,50 százalékos
volt. A szavazatok feldolgozása után a Helyi Választási Iroda
tájékoztatójában leírtak alapján
a következő végeredmény született. Polgármester: Petrovics
László (független), aki az 1899
szavazatból 1001-et szerzett meg,
három riválisa közül a legtöbb,
567 voksot Szilágyi Erzsébet, a
Fidesz-KDNP jelöltje kapta. A
képviselő-testület tagjai: Farkas
János, Gaál Tibor János, Grécs
László, Heinczinger László,

Petrovics László

Heininger Ferenc, Hollósi Géza, Ivor Andrásné, Német Imre,
Rudolf Józsefné, Varga Tamás és
Zoller Csaba, mindannyian független jelöltek.

FISCHER ERZSÉBET
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Modern kereskedelmi központ épül Vác déli kapujánál
Karácsonyra elkészül a bevásárló centrum első üteme
kereskedelmi egységeihez érkező áruszállító gépjárműveket fogadja – tájékoztatott az ingatlanfejlesztő. - A bevásárló
központ mögött egy 4 hektáros területen
kettő-három-négyezer négyzetméteres
összközműves, gazdasági, kereskedelmi,
szolgáltató tevékenységre alkalmas beépíthető ingatlanokat kínálunk kisvállalkozóknak – folytatta Szabó Zoltán.

Kiépült a teljes
közműhálózat

Szabó Zoltán ügyvezető igazgató

A Dunakanyar szíveként elismert Vác
további fejlődését segíti elő, hogy a város
déli kapujánál a régió egyik legjelentősebb beruházása valósul meg. Már a múlt
esztendő utolsó heteiben kezdtek kirajzolódni a déli kereskedelmi- és üzleti központ körvonalai az egykori hajógyárral
szemben épült körforgalmi csomópont
átadásával.
– Az új körforgalmi csomópont a 2.
számú főút forgalmának áteresztése mellett be- és kihajtási lehetőséget teremt a
kereskedelmi és üzleti központba – tájékoztatta szerkesztőségünket a több milliárdos beruházás ingatlanfejlesztője, Szabó Zoltán, a dunakeszi Partner Csoport
tulajdonos-ügyvezető igazgatója.
– A körforgalomból induló – úgynevezett déli leágazás – biztosítja az eljutást
a kereskedelmi központba. Az út nyomvonalának későbbiekre tervezett meghosszabbítása összeköttetést teremt majd
a gödöllői úttal, melynek köszönhetően
az M2-esről érkező forgalom el fogja
kerülni Vác lakott területét. A körforgalom északi ága pedig a bevásárlóközpont

Az úthálózattal együtt elkészült a terület teljes körű közműhálózata. Kiépítették a csapadékvíz elvezető-hálózatot,
a szennyvízcsatorna-rendszert, a víz- és
gázvezeték hálózatot is. A vállalkozótól
megtudtuk, hogy a bevásárlóközpont
körforgalmi csomópontjában Shell benzinkút és gyorsétterem építését tervezik,
ami minden bizonnyal nagyon vonzó lesz
a nagyközönség számára.
– A bevásárlóközpont első ütemének
építési munkálatai várhatóan már márciusban elkezdődnek. Kezdetét veszi a 8 ezer
négyzetméteres TESCO áruház építése,
amely 5 ezer négyzetméteres eladótérben
szolgálja majd ki a vásárlókat. Az angol
tulajdonú kereskedelmi láncolat mellett
épül egy – ugyancsak – 8 ezer négyzetméter felületű Family Center. Ebben 200
m2-től egészen 1000 m2 alapterületig bezárólag szaküzletek nyílnak majd, melyeket bérleti formában működtethetnek a
vállalkozók – hallhattuk Szabó Zoltántól,
aki beszámolt arról is, hogy a TESCO és a
Family Center teljes beruházását egy osztrák beruházó ﬁnanszírozza. Ezekben az
üzletekben cipő, ruházat, drogéria, bútor
és egyéb kereskedelmi egységek nyílnak
meg az év végén. Az ingatlanfejlesztő kijelentette, hogy a Vác déli kapujánál épülő
bevásárlóközpont idén karácsonykor már
fogadja a vásárlóközönséget.

4400 m2-es kereskedelmi centrum a
kisvállalkozóknak
A Déli Kereskedelmi Központ ingatlanfejlesztője, Szabó Zoltán külön hangsúllyal szólt arról, hogy üzlettársával saját beruházásban a Vácon és régiójában
tevékenykedő kisvállalkozók számára
közel 4400 m 2 -es kereskedelmi és szolgáltató központot kívánnak létrehozni
a Citroën autószalon mellett. – Ezzel a
beruházással lehetőséget szeretnénk teremteni a kisebb vállalkozások számára, hogy pl. utazási irodát, pénzintézeti,
telefonszolgáltató egységet nyissanak.
Ismerve a magyar vállalkozások helyzetét, ezért jóval kedvezőbb bérleti díjért
vehetik igénybe az üzleteket, mint a túl
nagy TESCO mellett épülő egységekben.

A bérleti lehetőség mellett tulajdonjoggal
is értékesítünk üzleteket. Igen kedvező,
6 EUR-tól maximum 10 EUR-ig terjedő
bérleti díjakkal kínáljuk üzlethelyiségeink négyzetméterét. Az épület látványterve már megtekinthető és megkezdtük
az üzlethelyiségek értékesítését. Ez a kisvállalkozói centrum ideális helyen, a körforgalommal határosan, a már elkészült
buszmegálló mellett épül fel.

300 új munkahely
– jelentős iparűzési
adóbevétel Vácnak
A Szabó Zoltán nevével fémjelzett
Partner Csoport több, a 21. század kihívásainak megfelelő, nagy volumenű ingatlanfejlesztés kivitelezője. A korábbi

szakmai tapasztalatok alapján úgy gondolja, hogy a déli kereskedelmi központ
jelentős hatással lesz a váciak bevásárlási
szokásaira. – Az új beruházás modern,
korszerűen kiépített, a termékskála ezer
meg ezer változatát felvonultató, minőségi szolgáltatásokkal várja a lakosságot
Vác déli kapujában. A közeli Dunakeszihez hasonlóan jelentősen átformálja a
település arculatát, miközben újabb fejlődési pályára állítja a ’majd ezer éves
várost. Már az első ütemben 300 új munkahely jön létre, amely a mai gazdasági
helyzetben rendkívül pozitív változás.
A kereskedelmi hatástanulmány alapján már az első évi bevétel meghaladja a
tízmilliárd forintot, amely jelentős helyi
adó - iparűzési, rendkívüli építmény és
telekadó - bevétellel gyarapítja a váci önkormányzat kasszáját.
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XI. évfolyam 2. szám

Tudósítások Dunakesziről
Könyvbemutató a
kultúra napján

Megszorítások a dunakeszi városházán
Képviselő-testületi konszenzus a takarékossági intézkedésekben
kívánta kezdeni a takarékoskodást, így a gazdasági válság következtében az eddigi két főállású alpolgármester helyett egy főállású
alpolgármestere lesz a városnak.
A másik alpolgármester társadalmi megbízatásban végzi tovább a
feladatait. A hírhez tartozik még
-, mint azt előző lapszámunkban
megírtuk -, hogy a polgármester
és az alpolgármesterek leadták
szolgálati autóikat, amelyek mostantól nem járnak a tisztséggel.
A polgármesteri hivatal létszáma a 2008. december 31-i adatok
szerint 118 fő volt, valamint különböző – határozott és határozatlan
idejű – megbízási szerződésekkel
15 főt foglalkoztattak, közülük 4
fő hivatásos gondnok. A képviselő-testület január 15-i rendkívüli
ülésén egységesen megszavazta,
hogy a korábbi 133 főről 109 főre
csökkenjen a polgármesteri hivatalban tevékenykedők létszáma,
amely 19,1 %-os létszámcsökkenést jelent. Ezen felül összevonják a Polgármesteri Hivatal egyes
szervezeti egységeit, osztályait is,
amelyről a következő képviselőtestületi ülésen fognak dönteni.
A képviselő-testület a takarékosság jegyében döntött arról is,
hogy a korábbi bizottsági struk-

túra átalakul. Az eddigi 8 állandó
bizottság helyett, a jövőben 3 állandó bizottság működik majd. Az
új struktúrában felálló bizottságok
munkájában kizárólag a képviselő-testület tagjai vesznek részt. Az
úgynevezett „külsős” bizottsági
tagokat a továbbiakban nem kérik
fel bizottsági munkára.
A városatyák a rendkívüli testületi ülésen döntöttek arról is,
hogy az önkormányzat tanácsnokai a jövőben tiszteletdíj nélkül
végzik tevékenységüket.
A képviselők konszenzusos
döntéssel határozták meg az önkormányzat által fenntartott valamennyi intézmény számára,
hogy készítse el és nyújtsa be a
képviselő-testületnek a gazdasági válság negatív gazdasági következményeinek kiküszöbölését
irányzó takarékossági tervezetét.
Az egyes intézmények költségvetései a városi költségvetés elfogadásával lesznek majd ismertek.
A január 15-i rendkívüli ülésen
a városatyák konszenzussal hozták
meg döntéseiket, melyektől azt remélik, hogy meg tudják őrizni az önkormányzat költségvetésének egyensúlyát, a település ﬁzetőképességét, a
lakossági szolgáltatások színvonalát.

VETÉSI IMRE

A Vasutas Sporttelep
megvásárlás előtt
A Dunakeszi Vasutas jogelődje
a Dunakeszi Magyarság 1926ban alakult meg. Az évtizedek
alatt sok sporteseménynek adott
otthont - biztosít ma is - és sportolási lehetőséget biztosított a

a sporttelepért járó bruttó értéket,
azaz 300 millió forintot kiﬁzeti,
így megkapja a MÁV sportpályát,
azokkal a
kötelezettségekkel,
hogy továbbra is sportegyesület
működteti. A tárgyalások bizta-

A Magyar Kultúra Napjánál
méltóbb időpontot aligha lehetett
volna választani a Dunakeszi történetét bemutató – A római kortól
napjainkig című – hézagpótló,

addig ez a szám napjainkra már
eléri a hatszázat, s a számítógépes
rendszer több mint hatezer szócikket tárol. Korábban is jelentek
már meg kiadványok – Ki Kicso-

sokak érdeklődésére számot tartó
könyv premierjére. A helyszín – a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
– kiválasztása sem volt a véletlen
műve. Ugyanis a Révész István
helytörténeti gyűjtemény a régebbi s a közelebbi múlt relikviáinak
őrzésére, bemutatására hivatott, a
könyvtár pedig az egyre gyarapodó írásos dokumentumok tároló,
gyarapító, feldolgozó bázisa.
A nagyszámú érdeklődőt köszöntve, Csonka Mária könyvtárigazgató elöljáróban az intézmény helytörténettel foglalkozó
tevékenységét ismertette. A fejlődését érzékeltetve, elmondta,
hogy míg 1986-ban százhatvan
e témájú dokumentumuk volt,

da Dunakeszin, minikönyvben a
Dunakeszi Krónika, s a múlt évtől elindult az évente háromszor
megjelenő Helytörténeti Szemle
–, ám most már a téma iránt érdeklődők s az olvasók szélesebb
köre egyaránt átfogó településtörténeti könyvet is kézbe vehet.
A bemutatón tartalmas beszélgetést vezetett a moderátor szerepét betöltő Kollár Albin nyugalmazott iskolaigazgató, a város
díszpolgára Csonka Máriával,
Csoma Attilával, a könyv szerzőjével, a könyvtár helytörténész
munkatársával, valamint a kötetet
kiadó s a helytörténet iránt ugyancsak elkötelezett Vetési Imrével,
a Keszi-Press Médiaszolgáltató

FOTÓ: K ATONA M. ISTVÁN

A gazdasági válság láthatólag
nem kerüli el Dunakeszit sem –
nyilatkozta lapunk január 15-i
lapszámában Kecskeméthy Géza
polgármester. A város első embere beszámolt arról, hogy számításaik, és a városban működő
cégek előrejelzései szerint az
előző évhez képest mintegy 400
millió forinttal csökken az idei
iparűzési adóbevétel. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az
állami normatívák évről-évre
csökkennek. Példa erre, hogy
amíg tavaly minden okmányirodai ügyintézés után 513 forintot
kapott az államtól a város, a normatíva idén már csak 324 forintot
tesz ki. Ez a csökkenés – ha nem
is ilyen mértékben –, de több területen megﬁgyelhető. A fentiekből adódóan várhatóan jelentősen
csökken a költségvetés bevételi
oldala. Mindezek a folyamatok
nagyban veszélyeztették a 2009es költségvetés egyensúlyát, ami
miatt már az új év első napjaiban
lépnie kellett a városvezetésnek.
Dunakeszinek mintegy 2 milliárdos hitelállománya van, amelyet
tovább nem kívánnak növelni,
így a Képviselő-testület a kiadások csökkentése mellett döntött.
A város vezetése saját magán

Kft. ügyvezető igazgatójával.
A könyv előélete sokak előtt
ismert. A szerző több mint két
esztendeje kezdte el várostörténeti
sorozatát publikálni a Dunakeszi
Polgár című városi magazinban. A
múlt évben érkezett el az idő, hogy
kötetté álljanak össze az írások, melyekhez kiegészítésként elkészült
egy adatsor a város demográﬁai
viszonyairól, összeállt a település
kronológiája, valamint olvasható a
kötetben a város eddigi vezetőinek
és díszpolgárainak névsora is.
A számos tanulságos megállapítással gazdag könyvbemutatón
nagy hangsúlyt kapott az a sajnos
még mindig távolinak tűnő közóhaj, hogy ideje lenne megírni
Dunakeszi nagymonográﬁáját.
A beszélgetőpartnerek és a közönség szót kérő tagjai abban is
egyetértettek, hogy fontos ismerni és továbbra is népszerűsíteni a
település múltját azért is, mert a
már több mint harmincnyolcezres lélekszámú városban sok az
újonnan betelepült család, akik
számára fontos lehet lakhelyük
megismerése.
S a folytatás? Jövőre ünnepeljük Alag községgé válásának 100.
évfordulóját. Erre készülve a Dunakeszi Polgár januári számától,
Vetési Imre főszerkesztő új sorozatot indított, akinek felkérésére
Csoma Attila a község történetének jelentős, fontos és érdekes
fejezeteit tárja az olvasók elé.

K ATONA M. ISTVÁN

Simonfalvi Ágnes
LOGO-pályamunkája nyert
Kistérségi Közkincs Kerekasztal

Kecskeméthy Géza polgármester nyilatkozik
Solymosi László sportújságírónak

sportolni vágyóknak. Az önkormányzat már közel tíz éve meg
szerette volna szerezni a sporttelepet. Ezért a 2008. évi utolsó
testületi ülésén úgy döntött az
önkormányzat, hogy meg kívánja
vásárolni az ingatlant, mivel erre
most a lehetősége megvan. Erről
beszélgetek Kecskeméthy Géza
polgármesterrel.
– A városi önkormányzat a
Magyar Állam Vasúttól megvásárolja a Vasutas sporttelepet, mik
a feltételek?
Előtte évekkel ezelőtt mereven
elzárkózott a MÁV, hogy ezt a
területet átadják az önkormányzatnak. A MÁV Vagyonkezelő
Zrt. ügyvezetőjével az elmúlt év
negyedik negyedévében tudtam
érdemben tárgyalni a sporttelep
megvételéről.
Jelen pillanatban a MÁV tulajdonában van ez a sporttelep. Az
önkormányzat vállalni tudja, hogy

tóak. A kötelezettségeket öt évre
kell vállalni. Az egyesség létrejöttéhez, a MÁV szakszervezetének
hozzájárulása is kell, mivel ez
jóléti intézményként van nyilvántartva, így az alapszabály szerint
erre szükség van. Az önkormányzatnak a 300 millió forint nem áll
egy összegben a rendelkezésére,
ezért tárgyalásokat kell folytatnunk, hogy az adásvételt más formában le tudjuk rendezni.
– Bíznak a megvásárlás sikerességében?
– Az idei esztendő lehetőségeit előrevetítve, természetesen
az önkormányzatnak is vannak
problémái, már érezhető az iparűzési adó csökkenése… ezek
ﬁgyelembe vételével kell megtenni a lépéseket, reméljük, hogy
a MÁV-val meg tudunk egyezni
részletﬁzetésben.
(Folytatás a 8. oldalon)

Simonfalvi Ágnes középiskolás diák nyerte az első díjat a
Dunakeszi Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Tanácsa által
meghirdetett Kistérségi Közművelődési LOGO-pályázaton. A díj
átadására január 22-én, a Magyar
Kultúra Napján került sor.
A Kecskeméthy Géza társulási
elnök képviseletében megjelent
Cs. Bíró Attila polgármesteri főtanácsadó köszöntőjében a
kultúra és művelődés jelenkori
fontosságát hangsúlyozta. Reményét fejezte ki, hogy a Kistérségi
Közkincs Kerekasztal munkájának eredményeként az itteni
települések egyre több kulturális
értéke válik megismerhetővé,
közkinccsé.
Szintén a kultúra múltjáról és
jelenéről emlékezett meg Palásti
Béla, a dunakeszi József Attila
Művelődési Központ igazgatója

és Bognár Noémi, a gödi művelődési ház megbízott vezetője.
A fóti művelődési ház vezetőjének mélyen szántó gondolatait

a programot szervező kistérségi
társulás munkatársa, Kaszásné
Losteiner Mónika pályázati referens tolmácsolta.

Aktuális programok

Felhívás

Goshinkan Dojo (Rákóczi út 11.)

Opitz Nándor
repülő klub vezetője,
kezdő vitorlázó
repülőgép vezető
tanfolyamot indít,

február 8.

16:00-tól

február 23.

10:00 – 14:00

KYUDO bemutató edzés
(hagyományos japán íjászat)
KOBUDO edzés

A programok nyíltak, teljesen kezdők jelentkezését is várjuk!
Információk aktuális programokról, a stílusokról és edzésekről:
www.goshinkan-dojo.com • dunakeszidojo@gmail.com

jelentkezni február 1-jéig lehet
Stefán Arturnál
06-20-4936048 telefonszámon.
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2009. január 28.
De mit üzen számunkra az alig
több mint egy esztendeje kiválóra
minősített intézmény? Szinte zavarba ejtő sokszínűségről számolt
be Lukács Istvánné, aki húsz esztendeje igazgatja az iskolát. Már
az első adat sokatmondó: az iskola 730 tanulója mellett 440-en sajátítják el valamely művészeti ág
ismereteit. A zenetagozaton több
mint tíz féle hangszeren tanulnak
a diákok, akik tanáraikkal együtt
évente több alkalommal mutatkoznak be koncerteken, elsősorban városukban, de másutt is. A
képző- és iparművészeti tagozaton az alkotóművészet számos
ágában készítenek gyakorta maradandó műveket. S hogy miképp
válnak maradandóvá, arra még
visszatérünk. A magyar néptáncot és a kreatív gyermektáncot
elsajátítók is nemegyszer bizonyították már színpadon, hogy a
mozdulatok művészetével képesek a közönség számára élményt
nyújtani.
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A művészeti iskola üzenete
Szatmárcsekei magányában 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc örökbecsű remekművét, a – korabeli helyesírással – Hymnust.
A költemény – melyet 1844-ben zenésített meg Erkel Ferenc – mintegy két évtizeddel később törvény által elrendelve, nemzeti imádságunkká vált.
Ez a januári nap immár két évtizede a Magyar Kultúra Napja. Nem piros betűs, de mégis ünnep, mindenkori nemzeti kultúránk
becses ünnepe. E napon köszöntjük a kultúra értékeinek alkotóit, közkinccsé tevőit, oktatóit és szót emelünk azért, hogy értékeink őrződjenek, tovább gazdagodjanak, s mind többen legyenek, akik ezen értékeket befogadják, s személyiségük részévé teszik.
Szép számmal vannak intézmények, ahol a kultúra nem egynapos ünnep, hanem mindennapi tevékenységük alkotó eleme. Ilyen a gödi
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.
Idézzünk honlapjukról: „A művészeti tevékenységeknek személyiség- és képességfejlesztő hatása van, melyek kiaknázásával műértő, az
alkotás folyamatában részt vevő, azok értékét ismerő gyerekeket nevelünk… Akik kiszorítják az életükből és környezetükből a kulturálisan
szennyezett légkört és friss levegőt hoznak helyette. Akik szeretik a művészeteket és értik a művész üzenetét. Akik közül később majd néhányan üzennek is…”
fel már nevét az iskola históriás
lapjaira. Évekre visszamenően
sorolhatnánk eredményeiket, de
most maradjunk a közelmúltnál.
Még nem időszerűtlen említeni
a néptánc tanszakosok több mint
hatvan diákjának Tánckarácsony
című egy órás ajándékműsorát
a BM üdülő színháztermében.

ból rendezett városi gálaműsorban a Gitársaság kapott szerepet.
Kicsit korábbra visszatekintve, az
ütőegyüttes nagy sikerű turnén
vett részt ősszel Hollandiában és
ez évre érvényes meghívásuk van
Linzbe és Hamburgba.
A diák képzőművészek ez évben is szép elismeréseket kaptak

Színvonalas öröknaptárt jelentetett meg az iskola

A város egyik nagy büszkesége a Drumsz Ütőegyüttes

De nevesítsünk is. A Perdülő
táncegyüttes, az immár nemzetközi hírű Drums ütőegyüttes,
az Ifjúsági fúvószenekar, a
Gitársaság, az Angyalvár és a
Mesevilág alkotócsoport mind
sikerek sokaságával jegyezte

Ugyancsak friss még az élmény a
fent említett együttesekkel együtt
a gyermekkórusnak, a hegedű zenekarnak és a tanárok kamarakórusának a katolikus templomban
megrendezett karácsonyi koncertje. A kultúra napja alkalmá-

országos pályázatokon. A Mesefesztiválon díjat nyert műveikkel
bekerültek Az én mesém című
könyvbe (lám, a maradandóság).
Joggal büszkék az országos kalotaszegi rajzpályázaton elért helyezésekre és különdíjakra, valamint

a megítélt Legeredményesebb
iskola címre. Legfrissebb sikerük pedig, hogy a XV. Betlehemi jászolpályázatra leadott szép
számú alkotásuk közül jó néhány
látható volt január közepéig a
Vajdahunyad várban rendezett
kiállításon s ugyanezeket, valamint tanáraik, Karkusz Mária és
Tóth Tamás műveit beválogatták
a tárlat anyagát bemutató, rendkívül igényes, a kiállítással egy
időben, a Magyar Kézművességért Alapítvány által megjelentetett albumba (maradandóság). S
még egy adalék a diák alkotókról:

a szeptember óta készült munkáikból tárlatot rendeztek az iskolában Angyali délután címmel.
Munkájukra mindenkor nagy ﬁgyelmet fordít az önkormányzat,
kéréseik a legtöbbször meghallgatásra találnak, jegyezte meg az
igazgatónő. Az anyagi lehetőségek maximumáig elmenve, rendre
lehetőségük nyílik felújításokra,
korszerűsítésekre. A helyi pályázatokon gyakorta nyernek kisebbnagyobb összegeket, s ezeket az
oktatás színvonalának folyamatos
növelésére hasznosítják. Laptopok, projektorok, az alsó és felső

tagozatban, valamint a könyvtárban számítógépek, s egy digitális
tábla segíti a korszerű oktatást,
amelynek minden technikai eszköz mellett első számú letéteményese a nagyszerű munkát végző
tanári közösség. Közülük most,
a kultúra napján Bartucz Mária
alsó tagozatos tanítónő kapott az
önkormányzat által adományozott Kiváló pedagógus díjat.
A már említett kiváló minősítésnek, Kovács Gabriella igazgatóhelyettesnek és kollégáinak
is köszönhető, hogy a múlt évben
az Oktatási és Kulturális Minisztérium valamivel több, mint hárommillió forintos többlettámogatásban részesítette a művészeti
oktatást. Jelentős fejlesztések váltak lehetővé. Vásároltak többek
között egy pianínót, egy tenorkürtöt, egy klasszikus basszus
gitárt, komplett erősítő rendszert,
a táncművészeti ágazatnak professzionális CD lejátszókat. Az
alkotóművészeti ágazat kapott két
varrógépet, s végre megoldhatták
a műhelybe vezető betonlépcső
burkolását.
Ide kapcsolódik legfrissebb
büszkeségük. A támogatásból és
saját költségvetésükből régi tervük valósult meg. A gyermekek
munkáiból megjelentették karácsonyra a képző- és iparművészeti öröknaptárt 500 példányban. A
rendkívül színvonalas kiadványban a festmények, tűzzománcok
reprodukciói mellett a hónapok
lapjain klasszikus költők versei,
versrészletei, és kevéssé ismert
népi mondókák olvashatók. Okkal
büszkélkedett vele az igazgatónő.
Tegyük ehhez hozzá: az öröknaptár szimbólum is, a maradandóság szimbóluma. Jelzi az iskola
jövőbe vetett hitét és üzenetét: a
kultúra az emberi élet alapvető
mozgatója, előrevivője volt s annak kell maradni ezután is.

K ATONA M. ISTVÁN
FOTÓ: ARCHÍV
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Váci szódásüvegek,
váci vendéglők

Technológiai korszerűsítést tervezett?
Most érdemes belevágni!

FISCHER ERZSÉBET

Két halálos közlekedési baleset
A Dunakeszi Városi Rendőrkapitányságtól kapott tájékoztatás szerint a közeli napokban két halálos
közlekedési baleset történt a kapitányság illetékességi területén.
Az egyik halálos kimenetelű
közlekedési baleset január 20-án
a délelőtti órákban történt az M2es autóúton. Egy 32 éves ﬁatalember az általa vezetett Suzuki
személyautóval Vác irányából
Budapest irányába közlekedett,
aki – a 22-es kilométernél, a Shell
üzemanyagtöltő állomás és a dunakeszi lehajtó közötti szakaszon
- a menetiránya szerinti jobbra

a fővárosi tűzoltók szabadították
ki. Az árokba hajtott Mercedes
nyerges vontatót tűzoltódaru és
kamionmentő segítségével húzták vissza az útra. Az M2-est száz
méter hosszon a nyerges vontatóból kifolyt olaj borította be, amit
a tűzoltók és a közútkezelők takarítottak fel. A műszaki mentés
és helyszínelés idejére - három és
fél órára - a dunakeszi és a gödi

történtekről a rendőr főhadnagy.
– A halálos baleset helyszínelése közben is tapasztaltuk, hogy az
éjszakai sötétségben a kivilágítatlan útszakaszon a gyalogosok
testi épségüket kockáztatva sötét
ruházatban közlekednek az úttesten. Helyszínelés közben az arra
közlekedő gyalogost elláttuk láthatósági mellénnyel és csak utána engedtük tovább. De minden

Cégünk keres

CNC gépkezelőket
budapesti, illetve
tatabányai munkahelyre

hagyományos forgácsolókat
(marósokat).
Kiemelt bérezés!
Szállás biztosítva.

Tel.: 10-17 óráig
70-429 3127

lehajtó között az utat teljes szélességében le kellett zárni.
A másik halálos baleset január 24-én 18 óra 44 perckor Göd
lakott területén kívül történt.
A Hernád utcában, a 31107-es
út irányából a temető irányába
közlekedő középkorú férﬁ gépkocsijával elütötte a sötét színű
ruházatban az úttesten gyalogosan közlekedő 55 éves asszonyt.
Az elgázolt asszony olyan súlyos
sérüléseket szenvedett, hogy a
baleset következtében a helyszínen életét vesztette – számolt be a

Társas és egyéni
vállalkozások részére
teljes körű könyvelés,
komplex pénzügyi- és
számviteli szolgáltatás.
Várjuk vállalkozások
jelentkezését.
Tel.: 06-30-260-8291

egyes esetben nem lehetünk ott.
Kérjük a gyalogosokat és a kerékpárosokat, ha korlátozottak a látási viszonyok, akkor világos színű
ruházatot és fényvisszaverővel
ellátott ruhadarabokat viseljenek.
Kerékpárral csak akkor induljanak el, ha a világítása működik –
hangzott Serfőzőné Kozma Ilona
rendőr főhadnagy tanácsa.

(VETÉSI)
FOTÓ: K IS-GUCZI PÉTER
(ORSZÁGOS K ATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG)

Dunakeszin
egyszemélyes húsboltba

eladót felveszek.
Telefon:
06-27-633-420
06-70-432-8203
Az üzletben étkezési utalványt
elfogadunk.

Lévén, hogy úgynevezett „automatikus” pályázatról van szó – azaz nincs
szakmai bírálat, hanem aki a feltételeknek megfelel, az mind megkaphatja a támogatást -, érdemes sietni! Az
ilyen típusú pályázatok ugyanis idáig
is igen népszerűek voltak, és hamar
kifogyott a keret. Most pedig a kedvező feltételekkel várhatóan még többen szeretnének támogatáshoz jutni.
Az igen rövid határidőre való tekintettel várjuk a februárban pályázni
kívánó vállalkozások mihamarabbi
megkeresését!

FORRÁS-TREND K FT. H&R PÁLYÁZATI IRODÁJA
DR. HORVÁTH VIKTOR ÜGYVEZETŐ, R ÁBAI ZITA TANÁCSADÓ
2131 GÖD PESTI U. 42/A
E-MAIL: PALYAZAT@HANDR.HU • INTERNET: HTTP://HANDR.HU
TELEFON: 06 30 690 6788, ILL. 06 30 817 3619
FAX: 06 27 354 141

Csúnya ősz után, szép
tavaszról álmodnak
A dunakeszi női kézilabda történetében első alkalommal került fel
a csapat a Nemzeti Bajnokság II.
osztályába. A Dunakeszi Kinizsi
USE csapata a 2007-2008-as évben
a Pest megyei bajnokságon kivívta
a jogot a felsőbb osztályba.
A csapat edzője Herédi Attiláné
Györgyi, akinek edzői pályafutása alatt ez a harmadik (Vác, Veresegyház után) NB-s csapata.
A bajnokságra a felkészülés
nem volt zavartalan, a leállások,
a sérülések miatt nehezen indult,
ráadásul mindjárt a mezőny legjobb csapatával kezdtünk. Sajnos
most ősszel nem sikerült pontot
szereznünk, de szoros mecscset vívtunk a Kinizsi TK, Malév, Láng SE ellen. Január 12-én
kezdtük a felkészülést. Bízom a
csapattal együtt a szép tavaszi
szereplésben és bentmaradásban.

(SOLYMOSI)
ívelő kanyarív után eddig ismeretlen okból áttért a szemközti
forgalmi sávba, ahol összeütközött a Budapest felől közlekedő
rakomány nélküli cementszállító tartálykocsival – tájékoztatta
szerkesztőségünket, Serfőzőné
Kozma Ilona rendőr főhadnagy,
a Dunakeszi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti
osztály
megbízott vezetője.
A ﬁatalember olyan súlyos
sérüléseket szenvedett, hogy a
helyszínen életét vesztette, holttestét a szétroncsolódott járműből

zal hogy a pályázó vállalja: az elkövetkező két üzleti évben nem bocsátja el a munkatársait, illetve a távozó
dolgozók helyére újakat vesz fel.
Mire lehet pályázni? Új vagy 3
évnél nem régebbi használt eszköz
beszerzésére, IT-fejlesztésre (hardver, szoftver beszerzése), honlap-fejlesztésre és domain név igénylésére,
valamint minőség-, környezet- és
egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésére és tanúsíttatására.
Nincs túl sok idő gondolkodni, hamarosan megjelennek a felhívások.

Fóton, Móricz Zs. u. 20/a. sz. alatt
300 m2-es üzlet

eladó vagy kiadó,
ugyanitt tetőtéri lakások eladók!

Tel.: 30/946-7702

DUNAKESZIN
A TÓVÁROSBAN

NÉGYLAKÁSOS
TÁRSASHÁZ
ÉPÍTÉSÉRE ALKALMAS
ÉPÍTÉSI TELKEK

FÓT

lettel adózott a váci szódás iparnak azokért az üvegekért, amiket
produkáltak. „Ezek a darabok ma
már dekorációk, lakásdíszek, művészi remekművek. Néhány üveg
csiszolt formában, gyönyörű alakkal, kiválogatott alapanyagból készült, amit méltán nevezhetünk
művészetnek” – hallottuk.
A február 10-ig látogatható
kiállításon szódakészítés történetéről is találunk régi dokumentumokat, ott találhatók a falon
az egykori népszerű és látogatott vendéglátóhelyek fotói, mint
például a Curia Pálma és Babér
kerthelyisége, a Zsibbasztó, a
Műcsarnok Kávéház, a Fehér Galamb kerthelyiség.

Minimum egy millió, maximum
húsz millió forintnyi támogatást
igényelhetnek Pest megyében februárban azok a kis- és közepes vállalkozások, amelyek eszközbeszerzést,
technológiai korszerűsítést terveznek. Az említett összeg a teljes beruházásnak maximum 30%-a lehet,
tehát a fejlesztés, beruházás értékének 70%-át önerőből kell állnia a
pályázónak.
Már korábbi változás, hogy 10
millió forint alatti támogatás esetében nem kell biztosítékot (pl.
bankgaranciát, ingatlanfedezetet)
nyújtani. Újdonság azonban, hogy
a beruházáshoz a nyertes pályázó
40%-os előleget is igényelhet! A
mai forráshiányos időkben ez igencsak nagy segítség, hiszen sajnos
sokaknak okozott komoly likviditási
nehézséget, hogy elszámolási nehézségek miatt a megnyert támogatás
hónapokat csúszott. Ezt a kockázatot
jócskán mérsékli az előleg igénybevételének lehetősége.
Számos cégvezetőt elriasztottak
a pályázástól a kemény vállalási kötelezettségek. Ezek most jelentősen
enyhültek. A munkahely-megtartó
intézkedések egyike például, hogy
az éves nettó árbevétel százalékos
növekményére (Pest megyében min.
5%) vonatkozó vállalás most először
– és talán utoljára – „kiváltható” az-

I–

kat, ahogy azt Cservenák Péter teszi
már 15 éve. Kutatásának nincs vége, hiszen ma is talál újabb és újabb
palackokat. Jelenleg 50, különféle
szódásüveget sikerült összegyűjtenie, 15 szikvízgyártótól.
Szántó András a kiállítást méltató beszédében különös tiszte-

Aki februárban kimarad, az tényleg lemaradhat – röviden így foglalhatjuk össze vállalkozások számára néhány hét múlva megjelenő régi-új pályázati felhívások lényegét. Amely cégek, egyéni vállalkozók eszközbeszerzést, technológiai korszerűsítést terveztek mostanában, azoknak még a gazdasági
válság miatt sem érdemes most erről lemondaniuk. Sokkal inkább célszerű felkeresni egy jó pályázatírót, az új kiírások ugyanis számos előnyös változást tartalmaznak!

AK
ESZ

Nagy sikere volt Cservenák Péter (a képen balról)
szódásüveg gyűjteményének

Katona Lajos Városi Könyvtár
Galériájában megnyitotta a Váczi
hűsítő szikvíz című kiállítást,
melyet Cservenák Péter váci lokálpatrióta, helytörténeti gyűjtő
saját anyagából állított össze.
S miért lenne ez képtelenség?
Azért, mert mindenki a névjegyét

A H&R Consulting Pályázati Iroda rovata

hordozó palackból szolgálta fel a
szódavizet. Így a vendéglősök nagyon fontosnak tartották, hogy a
saját palackjukat használják a vendéglőben, de készíttettek palackot
maguknak a különböző egyesületek, cégek is. Így tehát könnyebb
felkutatni a helyi szikvízgyártókat,
a helyi patinás szódavizes palacko-

FOTÓ: TARR M ÁTÉ

A szódásüvegek sokfélesége
elképesztő, s képtelenség lenne
arra vállalkoznia valakinek, hogy
országos szinten hiánytalanul
össze tudja gyűjteni az egykor
forgalomban lévő palackokat hallottuk Szántó András gasztronómiai szakírótól és gyűjtőtől,
aki január 15-én, délután a váci

XI. évfolyam 2. szám

DU
N

6

ELADÓK
06-309-467-702

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

Dunakanyar Régió

2009. január 28.

Kitekintő…

Izland 2008
A sziget bemutatkozik - meglepetésekkel
(II. rész: A Feröer-szigetek)
Izland csaknem legkeletibb
pontján, Seydisfjördur városának fjordkikötőjében érinti lábunk először a szigetet. Kezdetét
veszi a kaland, amely terveink

során egy aprócska települést
elhagyva látunk ugyan egy táblát, legközelebbi benzinkút 126
km jelöléssel, de eszünkbe sem
jut, hogy ez a gyakorlatban azt

A lenyűgöző Godafoss vízesés

szerint egészséges ötvözete egy
földrajzi felfedezőútnak, és egy
túlélő túrának. No ez utóbbi alkotóelemét vállalkozásunknak
azonmód ízlelgetni kezdjük,
amint a városkát elhagyva megpróbálunk fjordunkból kikeveredni, de az ismert dalt idézve:
akármerre tapogatunk, csak falat

jelenti: 126 km-en keresztül az
aszfaltozott úton kívül semmiféle emberi építménnyel nem
találkozunk. A táj a maga hihetetlen kopárságával már-már
rabul ejtő. Az út két oldalán
hegyként tornyosuló vörösesbarna, vagy szénfekete kiégett
vulkáni kúpok, hegyhátak. Ahol

dósul, az időjárás változékony,
olykor esik, a borult időnél mégis jellemzőbb a napsütés. Esténként táborozáskor ellenben nem
ritka a 2-3 fokos, kellemetlenül
hűvös idő. Ilyenkor inkább sátrainkban keresünk menedéket,
jóízűt vacsorázva a magunkkal
hozott ízletes hazaiból (zacskós
leves, zacskós tészta, zacskós
ízfokozók), és szomjunkat oltva a sziget legkopárabb helyein
is fellelhető kristálytiszta vízfolyások nedűjéből. 400 km-t
megtéve tervezett utunk egyharmadánál járhatunk, amikor elérjük Izland legészakibb pontját,
amely csaknem az északi sarkkörön helyezkedik el, 2100 kmrel északabbra hazánktól. Innen
délnyugatnak
továbbindulva
néhány napig a sziget barátságosan kies, látnivalókban gazdag
területein tekerünk. Az északamerikai és eurázsiai kéregle-

kénes gőzök páráját belélegezve, az ásványoktól narancsszínt
öltő talajban a külön életet élő
iszapfortyogókat szemlélve az

A túra útvonala

ember valóban a pokol tornácán
érzi magát. A husaviki tenger-

A kopár domborzaton a látóhatár a végtelen

A holdbéli tájon minden bugyog, gőzöl, fortyog

találunk. Izlandi első 2,5 óránk
alapélménye egy 630 m szintkülönbségű, végeláthatatlan emelkedő leküzdése, fejenként 55 kg
poggyásszal kerékpárunkon, izzasztó hőségben. Másnapi utunk

APRÓHIRDETÉSEK
• Parkettás vállal hagyományos,
szalag-, laminált- padlólerakást,
csiszolást, lakkozást, javítást.
Telefon: 06-70-505-1177
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső dekorációs munkák,
gipszkarton falak és álmennyezetek építése, stb.
Tel.: 06-30-3864-456
• Pilismaróton
ártér-mentes
üdülőővezetben 1200 m 2 -es faház eladó. Irányár: 7,5 Mft.
Tel.: 06-70/328-5169
• Megtalálta már a párját? Ha
még nem, mi segítünk. Társkereső iroda Dunakeszin. Diszkrét, megbízható szolgáltatásokkal!
Bejelentkezés 13 óra után:
06-20-444-3810, www.ctk.hu
• Költöztetés a hétvégén is! Fuvarozás, igény szerint rutinos
rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, termőföld szállítás billenős

pedig a táj teret enged a szemnek, szinte a végtelenségig (akár
40-50 km-re) ellátunk a harapni
valóan friss, tiszta levegőben.
A nagyon erős, demoralizáló
szembeszél több napra állan-

mezek törésvonalának markáns
megnyilvánulásai az utunkat
többször keresztező, több kilométer hosszú, 15-20 m mély,
háznyi széles árkok, hasadékok. A Myvatn tó és környezete
a mai napig vulkánilag aktív,
geotermikus övezet, a tókörnyék buja, gazdag növényzete
éles kontrasztban áll a mindent
beborító halálba dermedt lávafolyamok látványával. A legutóbbi
izlandi vulkánkitörésért felelős
Kraﬂa kráterének peremén állva, a földből több négyzetkilométernyi területen előpöfögő

öbölben tett fenséges hangulatú
bálnanéző hajókirándulás, egy
véletlen utunkba sodródó termálfürdőzés elképesztő kéjei,
és a monumentális Godafoss
vízesés életigenlő robaja még
utoljára felizgatják érzékszerveinket, hogy aztán merész lendülettel bevegyük magunkat a
kietlen sivatagba, és megkíséreljük az izlandi felföldön való bizonytalan kimenetelű átkelést.

HEININGER FERENC
FOTÓ: MIHÁLY GÁBOR

gépkocsival. Állandóan hívható
telefonszámok:
27-337-353, 06-30-623-1481
• Fakivágás! Veszélyes fák kivágása, alpintechnikával is! Darabolva. Elszállítás megoldható.
Állandóan hívható:
06-30-623-1481, 27-337-353
• Dunakeszi lakótelepen, a Barátság úton, üzlethelység bérleti
joga kedvező áron átadó!
Érd.: 06-70-214-3370 (14 óra után)

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Gyuzsó, a MOB-alelnök I. Speed Rally Team kupa
Vácról Szöulon át a sportvezetésig

Emlékszem, 1988. kora ősze
volt. A két és fél évvel korábbi
csernobili katasztrófa emléke már
kezdett halványulni, a hazai szocializmus pedig lassan befordult
utolsó körébe. A váci Forte gyár
azonban még teljes lendülettel
látta el a KGST-piacot fotótermékeivel. Ezek minőségének egyik
őre Gyulay Kati néni volt, az akkor esedékes szöuli olimpia egyik
reménységének, Gyulay Zsoltnak
édesanyja. Az időeltolódás miatt
a délelőtti műszakra estek a versenyek. Szinte hihetetlen, a magyar
sportolók 11 aranyérmet gyűjtöttek a távol-keleti országban, az
úszók mellett a kajakosok szerezték a legtöbb örömet. Közöttük
volt „Gyuzsó” is, aki ugyan már
nem váci színekben szerezte meg
az indulási jogot, ám a Duna-parti
város egy emberként szorított sikeréért. Azt nem tudom, hogy a Vác-

Gyulay Zsolt 1964. szeptember 12-én született Vácott. Tízéves
volt, amikor szülővárosa focicsapatában kezdett játszani. Két év
múlva tért át a kajakozásra. A Váci Hajó SE-ben Csereklye József
volt a nevelőedzője. 1982-ig sportolt itt, majd átigazolt Győrbe. Egy
év múlva már válogatott volt. 1985-ben már mint a Honvéd kajakosa
érte el első világsikerét: a montreali VB-ről egy-egy arannyal és
ezüsttel tért haza. A szöuli ötkarikás játékok egyik hőse, négyesben
és egyesben is olimpiai bajnok lett. Pályafutása során ezen túlmenően még két olimpiai ezüstöt és 14 (!) világbajnoki érmet szerzett.
Kajakos karrierjét az MTK-ban zárta. A Testnevelési Főiskolán
szakedzői diplomát szerzett, majd a Külkereskedelmi Főiskolát is
elvégezte. Belekóstolt a média és a politika világába is, 2001-től
az Újpest FC-t működtető kft ügyvezető igazgatója volt. Felesége
Pongrácz Katalin, két lánya van, Blanka és Rebeka.
Gyulay Zsoltot a Magyar Olimpiai Bizottság tisztújító kongreszszusa 2009. január 9-én a szervezet egyik alelnökévé választotta.
ról indult sportfenomén anyukája
miként élte meg ﬁa sikerét, de számomra örökké emlékezetes marad
a gyár zakatoló gépsorai mellett,
vagy éppen a sötét üzemrészek
mélyén rádiót hallgató fortesok
örömujjongása, amikor Zsolt
egyesben és a kvartett tagjaként is
elsőként haladt át a célon. Akkor,
ott az Úr 1988. évének szeptemberi utolsó napján, pénteken azt
gondolom kevés boldogabb ember
volt a világon Kati néninél, a friss
nagymamánál. Hiszen immár a
magyar sport halhatatlanjai közé
kerülő ﬁa pár nappal szöuli győzelme előtt lett édesapa. A szeptember 19-én világra jött Blanka

így második keresztnévként megkapta az Olimpia nevet is.
Jópár év, immár több, mint két
évtized telt el azóta. A szocializmusnak, sőt a Forte-gyárnak is
már hűlt helye. Gyuzsó két lánya
is felnőtt, Blanka Olimpia kajakos, a három évvel később született Rebeka pedig a sportgimnasztika szerelmese. Apukájuk pedig
ezentúl sportvezetőként tesz meg
mindent azért, hogy valahol a zakatoló masinák árnyékában, vagy
a munka dandárjának sűrűjében
a magyar emberek még sokszor
hallgathassák sportolóink világraszóló sikereit.

A Speed Rally Team két kupa
sorozattal kezdi az új esztendőt.
Az I. SRT Murva Kupa, és az I.
SRT Quad Kupa résztvevői február 7-én rajtolnak el. A látványosnak és igen izgalmasnak ígérkező
futamokat a váci Conti Tech gyár
mellett elterülő 6 hektáros területen rendezik meg. A verseny
helyszíne a 2/A úttal párhuzamosan helyezkedik el, melyet földúton lehet megközelíteni.
A február 7-én kezdődő bajnokság 8 fordulóból áll, melyen
kimondottan amatőr versenyzők
indulását várják a szervezők. De
várnak minden érdeklődőt, aki
fogékony az autó- és motorsportokra.
A Speed Rally Team kimondottan az amatőr versenyzők

bajnokságának támogatására és a
versenyek szervezésére jött létre.
Az elmúlt évben rendezett futa-

mok igen sikeresnek bizonyultak, felkeltették a helyi rallys- és
motoros társadalom ﬁgyelmét, és

versenyről versenyre egyre több
és több pilóta mérte össze tudását
rendezvényeiken.
Innen jött az ötlet, hogy akkor
2009-ben egy egész éves programot készítsenek a benzingőz
rabjainak. Honlapjukon, a www.
csapassunk.hu-n mindenki nyomon követheti hétről hétre a
versenyeket. Megismerhetik a
résztvevőket, felkészülésüket, a
versenyeket, az egyéni és csapatbajnokságok eredményeit.
De addig is mindenkit várnak
február 7-én a váci motoros katlanban sorra kerülő versenyen.

K ERESZTURI GYULA

A Vasutas Sporttelep megvásárlás előtt
(Folytatás a 4. oldalról)
– A fenntartási költségeket tudja
e biztosítani az önkormányzat?
– Megítélésem szerint azt
a nagyságrendet, amit eddig
adtunk a sportegyesület működéséhez, azt az összeget az
önkormányzat fogja tudni folyamatosan biztosítani.
– Mikorra várható, hogy a
sporttelep az önkormányzat tu-

lajdonába kerül?
– Megítélésem szerint az átadás június közepére tehető,
amennyiben sikerül megszerezni a sporttelepet. Terveink
szerint akkor a Kinizsi sportpályával egyetemben, mindazokat
a tevékenységeket, amik a két
pályán kívül zajlanak, illetve
amik nem léteznek a városban,
azokat a sporttevékenysége-

ket szeretnénk bevinni a MÁV
sporttelepre.
– Elképzeléseik szerint megmarad a Vasutas- és a Kinizsi
pálya?
– A lakosság lélekszáma jelenleg 38000, ezért a városnak a
két sportpályára szüksége van.

K ÉP ÉS SZÖVEG:
SOLYMOSI LÁSZLÓ

Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala
árverést hirdet 4 db hivatali gépjárműre az alábbiak szerint:
Gépkocsi típusa
OPEL Astra H ENJOY 5 ajtós Z 1.6 XEP, benzines
OPEL Astra ESSENTIA 5 ajtós Z 1.4 XEP, benzines
OPEL VECTRA ELEGANCE 1.9 DTH, diesel
OPEL Astra ESSENTIA 5 ajtós 1.7 CDTI, diesel

BÉRBEADÓ
Dunakeszinél, az M2-es mellett reklámtáblák bérelhetők:

06-30/342-8032

Frsz.
BIT-813
KSR-822
KID-078
BIT–820

Km
19.207
79.966
94.897
36.700

Forg. helyezés
2005.03.24.
2007.11.22.
2006.11.08.
2006.11.20.

Árverés helyszíne: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal (2120 Dunakeszi, Fő út 25.)
Földszinti tanácskozó terem • Időpontja: 2009. február 9., de. 10 óra
A gépjárművek előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthetőek
a Polgármesteri Hivatalnál (27/542-840).

A gépjárművekről bővebb információt a 27/542-840-es telefonszámon kaphatnak.
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