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A magyar hídépítők aranykorszaka

Szalai Pál: Nőnapi köszöntő

Megyeri, a legek hídja

Mi a nő nekünk?
Az egész világ maga,
a szüntelen változás,
Az anya, akinek testén
át e világba léptünk,
az első és végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink,
törli le könnyeink,
testéből etet, szeretetéből nevel,
Mindig megbocsát, ha kell
és soha nem enged el,
ő a fény, a meleg és
minden ami jó,
semmihez sem fogható és
semmivel sem pótolható.

Az elmúlt hat esztendőben négy nagy híd épült Magyarországon. A sort a szekszárdi Duna-híd
kezdte, melyet a dunaújvárosi Pentele híd követett. Az M7-es autópálya viaduktjaként, a Balaton déli
partjával párhuzamosan futó kőröshegyi völgyhidat 2007. augusztus 8-án adták át a forgalomnak.
Alig egy év elteltével, 2008. szeptember 30-án pedig hazánk legújabb és legmagasabb folyami átkelőjét, az 1862 méter hosszú Megyeri hidat avatták fel. E páratlanul eredményes fél évtizedet a magyar
hídépítők aranykorszakának nevezi Windisch László, aki a Hídépítő Zrt. 60%-os, és a Strabag Építő
Zrt. 40%-os részesedésével létrejött konzorcium vezetőjeként irányította a 63 milliárdos költségvetéssel épített Megyeri híd munkálatait.

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik,
ő maga is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma,
költők ihletője, szerelem és őrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital,
kedvesség, szerelem, a test gyönyöre,
az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete.
Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele,
aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet,
amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek…

Van jövőjük is az ezer
éves megyéknek!
Írásunk a 2. oldalon)

FORRÁS: INTERNET

A több évtizedes hídépítő gyakorlattal rendelkező mérnök-igazgató a szakma egyik legjelentősebb alkotásának tartja a lakosság
körében is nagy népszerűségnek
örvendő Megyeri hidat. A magyar
mérnökök és szakemberek alkotómunkáját dicséri a 2x2 sávos, leállósávval és kerékpárúttal bővített
beruházás. Már félév távlatából is

jól érzékelhető - a napjainkat jellemző gazdasági recesszió ellenére
is -, hogy az Újpest és Dunakeszi
határán épített híd jelentős élénkülést hozott a Duna két partján lévő
települések életében.
Vindisch László -, aki az egyik
legjelentősebb betongyártó- és
szállító cég vezetőjével, Papp Józseffel, a TBG Dunakeszi Kft. ügy-

vezető igazgatójával együtt mutatja
be a létesítményt - a legek hídjának
tartja a Duna fölött ívelő 1862 méter hosszú impozáns szerkezetet.
A külföldi és a magyar szakma
egyaránt világszínvonalúnak tekinti a hídépítők alkotását, akiknek pedig nem mindennapos kihívásokkal kellett megbirkózniuk.
(Folytatás az 5. oldalon)

ingyenes

Újabb
áruházat
tervez a
Lidl Vácon
Újabb áruház létesítését tervezi Vácon a Lidl. Az áruházlánc
második váci üzlete Deákváron,
a Levél utcában létesülne. A cég
által készíttetett városrendezési hatástanulmányt a képviselő-testület többsége elfogadta,
az Összefogás frakcióvezetője,
Tomori Pál tiltakozása ellenére. A beruházás ugyanis hasznos lenne a város és a környék
lakói számára. A Lidl – a téves
állításokkal szemben - nem bevásárlóközpontot, hanem egy
ezer négyzetméteres élelmiszeráruházat kíván létesíteni, mivel
a lakópark mintegy háromszáz
méteres körzetében nincs bolt.
Az áruház létesítése egyben a
környék közlekedési gondjain is
enyhítene: a Levél utca kétsávossá válna és járda is épülne.

Épül a
regionális
csatorna
Írásunk a 2. oldalon)

INTER AUTÓHÁZ VÁC

2600 Vác, Szent László út 29. www.interautohazvac.hu
Chevrolet Lacetti WTCC 1.6i Sport 110 LE
Klímával és sok extrával

Hyundai Accent 1.5 Diesel 110 LE
Klímával és sok extrával!

4.255.000 Ft

2.749.000 FT
3.700.000 Ft

2.499.000 FT
27/502-040
www.chevroletvac.hu

27/504-505
www.hyundaivac.hu

A képek csak illusztrációk. Ajánlatunk az akciós készlet erejéig érvényes. A változtatás jogát fenntartjuk. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekért forduljon márkakereskedésünkhöz.
Átlagos CO2-kibocsátás (változattól és forgalmi viszonyoktól függően): 151-295 g/km, Átlagos üzemanyag-fogyasztás (változattól és forgalmi viszonyoktól függően): 5,9-14,4 l/100 km.

Dunakanyar Régió

2

Van jövőjük is az ezeréves múltú megyéknek!
Összefogás az ezeréves megyék és önkormányzatok között
Az ezeréves múlt, a történelem, és a kulturális hagyományok is arra kötelezik a megyéket, hogy kiálljanak önállóságuk mellett, és megtegyenek mindent a kormány megyéket sújtó intézkedéseinek kivédésére.
Négy megye, Pest, Fejér, Veszprém és Zala idén ünnepli fennállásának 1000. évfordulóját. Az önkormányzatok egész éves programsorozattal ünneplik a millenniumot, de ami a legfontosabb, közösen, egymással
összefogva mutatják be Magyarországnak és a nagyvilágnak a történelmi és kulturális örökségüket.
Az ezer éves múlt és a millenniumi ünnepségsorozat is azt jelzi,
hogy nemcsak múltja, hanem jövője is van a magyar megyerendszernek. A Gyurcsány-kormány ugyan
évről-évre egyre inkább a megyék
ellehetetlenítésére törekszik, a megyei önkormányzatok azonban továbbra is kitartanak létük és önállóságuk mellett. A megyerendszer
Szent Istváni örökségünk, hazánk
egyik büszkesége, mivel a legrégebb óta folyamatosan működő világi intézményrendszerünk – nyilatkozta a négy közgyűlési elnök
sajtótájékoztatóján Dr. Szűcs Lajos.
Pest Megye Közgyűlésének elnöke
elmondta, hogy sem a tatárjárás,
sem a török hódoltság, sem a Habsburg elnyomó uralom, de még a
szovjet megszállás sem tudta tönkretenni ezt a rendszert, így minden
bizonnyal a Gyurcsány-kormány
maradék idejét is átvészeli.
Ez a határozott megyei összefogás teljesedik ki most a Millenniumi Emlékév programsorozatban.
Pest, Fejér, Veszprém és Zala megye is idén ünnepli 1000. évfordulóját, amit méltóképpen és közösen
ünnepelnek meg. A sajtótájékoztatón a négy megyei közgyűlés elnöke ismertette az egész éven át tartó
rendezvénysorozat fontosabb állomásait. Dr. Szűcs Lajos Pest megye
nevében elmondta, hogy már több,
mint 100 település jelezte részvételét saját rendezvénnyel a millenniumi ünnepségekben, de a megyei
önkormányzat önállóan is szervez
programokat. Ide tartozik a február
26-án nyíló világraszóló Lombard
Reneszánsz kiállítás Szentendrén,

a Pest megyei Ki Mit Tud?, a Pest
Megye Bora, és a Millennium Bora
verseny, valamint az Utazás Kiállítás is. Az évforduló kapcsán a megye vezetése minden településre és
minden intézménybe elviszi a millenniumi emlékzászlót is.

Balogh Ibolya, a Fejér megyei Közgyűlés elnöke ezt azzal támasztotta
alá, hogy szeretnék megmutatni, a
közös értékek, a múlt bemutatása
fontos, hiszen kis ország vagyunk,
de gazdag kultúrával és sok történelmi emlékkel.

XI. évfolyam 5. szám

Költségevetési munkacsoport alakul

A tavalyinál kisebb összegű Vác büdzséje
12 milliárd 392 millió 134 ezer
forint bevételi és kiadási főöszszeggel fogadta el a váci képviselő-testület az önkormányzat
2009. évi költségvetését. Ez
megfelel a polgármester által
konzervatívnak nevezett pénzügypolitika hagyományának: a
városnak nincs tartozása, nem
tervez nagyobb hitelfelvételt, és
az induló bevételi-kiadási főöszszeget a tavalyinál alacsonyabban
állapította meg. A főösszeg nemcsak a tényleges tavalyi költségvetésnél kisebb – amely az utolsó módosítással megközelítette a
15 milliárdot -, hanem az elmúlt
évre tervezett költségvetésnél is.
Számol azzal, hogy a gazdasági
helyzet miatt kevesebb iparűzési
adóra számíthat, de ﬁgyelembe

veszi, hogy a csörögi hulladéklerakó bezárásával megszűnik
egy bevételi forrás, a kommunális hulladék gyűjtési, szállítási költsége pedig emelkedhet.
Ezzel együtt, az önkormányzat
nem mond le a fejlesztésekről:
a kórház-rekonstrukcióhoz, az
Árpád iskola felújításához, a
Rádi úti körforgalmú csomópont kialakításához és – nyertes
pályázat esetén – a Főtér-főutca
projekt folytatásához biztosítja
a szükséges önrészt. E mellett,
további esetleges pályázatokhoz
is tartalékol saját erőt. A választókörzetek 5-5 millió – összesen
70 millió - forinttal rendelkeznek
kisebb felújítások végzéséhez. A
nagyobb felújítási-fejlesztési igények rangsorolására és az ezek-

ről szóló döntésekre a zárszámadás után, a pénzmaradvány
ismeretében kerül sor. A város
nem adósodott el, nem tervez
létszámleépítéseket, ismerte el
a jobboldali Összefogás frakció
vezérszónoka, ám Fördős Attila
mégis több tételt aggályosnak
tartott, és összességében felültervezettnek vélte a költségvetést.
Szerinte szükség lesz a kiadások
visszafogására, ezért javasolta
egy költségvetési munkacsoport
létrehozását. Ennek feladata
lesz, hogy szükség esetén – ha
a gazdasági-gazdálkodási feltételek romlanak – módosításokat,
illetve költségvetés-átalakítást
kezdeményezzen.
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Épül a regionális csatorna
Az ünnepélyes sajtótájékoztató résztvevői

Lasztovicza Jenő elmondta,
Veszprém megye történelmi vetélkedőkkel,
hagyományőrző
versenyekkel próbálja a megyei
identitástudatot erősíteni. Az elnök
bemutatta azt az emlékkönyvet is,
amely az Ezer év, ezernyi emlék
címet viseli, és ezer oldalból áll.
Céljuk a kötettel, hogy minden település vezetője írjon bele néhány
gondolatot az évforduló kapcsán.
Manninger Jenő, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke az összefogás
szükségességét hangsúlyozta. Az
elnök elmondta, hogy a millenniumi rendezvények nemcsak az
ünneplésre, hanem a közösség erősítésére is jó alkalmat adnak. Dr.

Az egyeztetésen részt vett a
két ezer éves város, Szentendre és
Visegrád polgármestere is. A települések vezetői csatlakoztak a
megyék együttműködéséhez, és
szintén számos programmal gazdagítják az egész éves ünneplést. A
millenniumi évforduló jelentőségét
mutatja, hogy az 1.700 fős Visegrád 107 rendezvényt tart 2009-ben
a jubileummal kapcsolatban.
A sajtótájékoztatón a vezetők bemutatták azt a kiadványt is, amely
részletesen tartalmazza a négy megye millenniumi rendezvényeit.

KEMPF KÁROLY IGNÁC
SAJTÓFŐNÖK

PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSE

A téli időjárás miatti kényszerszünet után, februárban
folytatódott az Őrbottyán - Vác
regionális csatorna építése a
hat településen. Február végén
a kivitelezők már arról adtak
számot, hogy a beruházás egynegyedével végeztek. Az elmúlt
év végén értékelték a térségi
csatorna-beruházásban
részt
vevő települések polgármesterei
- valamint a társberuházó Váci
Víziközmű Társulat, a kivitelező Bara-menti Csatornaépítő
Konzorcium, a lebonyolító Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. – a 2008-ban elvégzett
munkákat. A beruházás állásával elégedettek voltak a támogató Önkormányzati Miniszté-

rium képviselői is. Mint ismert,
dr. Bóth János és Tóth András
országgyűlési képviselőknek is
köszönhetően, a kormány 5,1
milliárd forinttal támogatja a
csatornaépítést, amelyhez 800
millió önrészt a résztvevőknek
kell hozzátenniük. Az ingatlantulajdonosoknak – úgynevezett
érdekeltségi egységenként - 150
ezer forint hozzájárulást kell
ﬁ zetniük. A közműberuházás
munkálatai - Gemenc Bau Kft.
tervei alapján - 2008 szeptemberében kezdődtek el, és ez év
végéig be kell fejeződniük. A
hat településen első lépésként
a gerincvezetékek, illetve a bekötések kiépítése folyik, majd
az elkészült szakaszok műszaki felülvizsgálata következik,

amelynek keretében folyamatosan végzik a víztartási próbákat.
A gerincvezetékre való rákötés
csak a teljes rendszer átadása,
illetve üzembe helyezése után
lehetséges. Bár például, a Váchoz tartozó Csatamezőn május
végére elkészülnek a kivitelezők, a teljes csatornahálózat
üzembe helyezése jövő év márciusára várható. A hat település
- Csörög, Őrbottyán, Vácduka,
Váchartyán, Vácrátót és Vác önkormányzatai már 2002-ben
társulást hoztak létre a térségi
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére, ám pályázatukat az
évek során többször elutasították.
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Fejlődést segítő uniós források
Két év alatt félmilliárd forint pályázati támogatást nyert Göd
Göd város önkormányzata az elmúlt két évben 21 pályázatot nyújtott be az európai uniós források
elnyerésére a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) keretében, valamint hazai támogatások megszerzésére. A pályázati összeg 3 milliárd 473 millió forint volt, melyből 2 milliárd 853 millió
forint elnyerését célozta meg a Duna-parti város. A 2009 február végéig elbírált pályázatok közül 10
alkalommal koronázta siker a város munkáját. A győztes projektek pályázati összege 590 millió 45
ezer forint volt, melyből a gödiek 457 millió 857 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el.
Az elnyert támogatási összeg tovább növelhető, mivel négy pályázatot még nem bíráltak el.
Markó József polgármester szerint az eredményes pályázatoknak
köszönhetően a 132 millió forintos
önrészét a város majdnem meg
négyszerezte a sikeres pályázatok
jóvoltából.
– Minden elnyert pályázati forrás
sokat jelent a település életében. Az
uniós támogatásokkal megvalósuló
fejlesztések javítják az itt élő polgárok komfortérzetét, könnyebbé teszik életüket, segítik sportolásukat,
művelődésüket – mondta a polgármester. Markó József külön hangsúllyal beszélt három kiemelkedő
pályázati támogatás elnyeréséről.
– Az Alsógöd-Felsőgöd és GödÚjtelep (Bócsa) között létesülő kerékpárút építésére 151 millió 304
ezer forint támogatást nyertünk.
A fejlesztésnek köszönhetően városunk intenzívebben kapcsolódhat be a kerékpáros turizmusba. A
beruházás megteremti az iskolába
gyalog vagy kerékpárral járó diákok biztonságos közlekedésének
feltételeit. Hasonló jelentőséggel
bír a belterületi csapadékvíz elvezetésére nyert 92 millió forintos
pályázati támogatás is. A pályázati összegből elnyert 90 százalékos
forrást az önkormányzat 10 millió
forint önrésszel egészíti ki, melynek eredményeként 102,5 millió
forintot költünk a csapadékvízelvezető-rendszer kiépítésére. A város
felsőgödi részén a Honvéd sor és az
Ifjúsági utcában zártrendszerű csapadékvíz-elvezető csatorna kerül
kiépítésre. Az alsógödi Rómaiak
útján, a Nemeskéri Kiss Miklós és
a Tóth Árpád utcában nyílt, szilárd
burkolatú árokrendszer kiépítésére
kerül sor.

A polgármester elsők között tájékoztatta szerkesztőségünket a február 26-án érkezett jó hírről, mely
szerint a belterületi utak fejlesztésére kiírt KMOP pályázaton 132
millió forintot vissza nem térítendő
támogatást nyert Göd.

Markó József polgármester

– Örülök, hogy a 189 millió forintos pályázati összegből sikerült
132 millió 381 ezer forint vissza
nem térítendő támogatáshoz jutnunk. A város önrészével kiegészített pályázati forrásból 1727 méter
szilárd burkolatú utat építünk.
Engedélyezett tervekkel rendelkezünk, hamarosan kiírjuk a kivitelezési munkára a közbeszerzési
pályázatot, melynek elbírálása után
elkezdődnek az útépítési munkálatok a tervben szereplő hat utcában
– jelentette ki a polgármester.
A polgármesteri hivatalban
Popele Julianna, a beruházási osztály vezetője koordinálja, és szakmai
tanácsaival segíti az önkormányzat

pályázatait kidolgozó Metódus Kft.
tevékenységét. Az osztályvezető a
helyszíni szemle során elmondta,
hogy a belterületi utak fejlesztésére
elnyert pénzből a Szent István utca
(Lánchíd u. - Rákóczi út között), az
Iván-Kovács László utca, az Áldás
utca (Vasút u. - Kálmán u. között), a
Kölcsey utca (Szilvás u. - Nemeskéri
Kiss Miklós út között), és a Lánchíd
utca (Török I. u. – Szent I. u. között)
mellett elkészítik a strand előtti utat
is. – A termálfürdő régi bejárati oldalára az új út mellett 44 férőhelyes
parkolót építünk, melyből kettőt a
mozgássérültek számára biztosítunk. Ezen kívül a strand mellett – a
parkolótól a lakások bevezető útjáig
– 142 méteres szakaszon 1,5 méter
széles járdát építünk – tájékoztatott Popele Julianna, aki elmondta,
hogy a közeli hetekben, a szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztésére kiírt KMOP pályázaton
elnyert 35, 4 millió forintot a városban élő idősek és a fogyatékkal élő
emberek nappali ellátásának fejlesztésére, életminőségének javítására
fordítják. – A szolgáltató központot
30 férőhellyel bővítjük a projekt
keretében, a belső átalakítás mellett
akadály mentesítjük a Vasvári Pál
utcai épületet – tette hozzá.
Az önkormányzat pályázati
munkájának összegzéseként Markó
József elmondta, bízik benne, hogy
az elmúlt két esztendőben elnyert
közel félmilliárdos pályázati támogatáshoz hasonló összeget sikerül
még elnyerniük a jelenlegi képviselő-testület mandátumának ideje
alatt.
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Emlékezés Gödön
Gödön, február 21-én, kora délután a kommunizmus
áldozataira emlékeztek meg a Jobbik, a Magyar Nemzeti Front és a Magyar Gárda Mozgalom tagjai a Kincsem
Parkban, Iván-Kovács László szobránál.

A megemlékezés a Himnusz eléneklésével vette
kezdetét. Sipos Richárd, a Jobbik gödi elnöke nehezményezte, hogy az ún. rendszerváltás óta több mint 10
évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a kommunizmus áldozatainak hivatalos emléknapja legyen Magyarországon.
Kérdések sokaságán keresztül állított görbe tükröt a
rendszerváltás óta eltelt időszak elé. Végezetül felvázolta azokat a célokat, melyeket mindenképpen teljesíteni
kell, ha az emberek változást szeretnének elérni.
Farkas Éva, a Magyar Nemzeti Front gödi elnöke
történelmi áttekintést tartott a kommunista időkről.

Emlékeztetett rá, hogy a Tanácsköztársaság vezetői az
egyetlen keresztény Garbai Sándor mellett mind-mind
idegenek voltak, akik csupán pusztulást és halált hagytak maguk után. Bár 133 nap leteltével a vörös terror 25
évre eltűnt, a II. világháború végén szovjet katonák formájában hosszú időre visszatért és megmutatta embertelen arcát a magyarságnak.
Az MNF városi elnöke után Siegler Péter, a kommunizmus egyik helyi áldozata ismertette küzdelmes élettörténetét. Gyermekként kellett átélnie, hogy édesapját
munkatáborba hurcolták, így egyedül maradt 3 testvérével és édesanyjával.
A szónoklatot követően Antal József, a koncepciós perek egyik gödi áldozata szavalt el egy verset a politikai
foglyok gyűjteményéből.
Fehér Zsolt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Pest megyei alelnöke a kommunizmus rémtetteiről szólva, feltette a kérdést: Vajon eljön-e az idő, amikor unokáink néhány évtized múlva a liberalizmus áldozataira
fognak emlékezni? Befejezésül megígérte, ha a Jobbik
bekerül az Országgyűlésbe, a pufajkát cserélt politikusokat haladéktalanul ki fogják űzni onnan.
Ezt követően a 3 szervezet tagjai elhelyezték koszorúikat Iván-Kovács László szobránál, a megemlékezők
közül pedig többen gyertyát gyújtottak.
A rendezvény a Szózat, valamint a Székely Himnusz
közös eléneklésével és a Magyar Gárda kivonulásával
ért véget.

VETÉSI IMRE
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Tudósítások Dunakesziről
Megújult a város honlapja

A képviselő-testület február 26-i tanácskozása a megújult városi honlap bemutatásával vette kezdetét. Dióssi
Csaba alpolgármester rövid áttekintést adott a széles körű és rendkívül igényes szakmai előkészítő munkáról,
melynek eredményeként megújult arculattal és gazdag
tartalommal szolgálja az érdeklődőket Dunakeszi hiva-

talos honlapja, a www.dunakeszi.hu. A fejlesztés sokrétű online kapcsolatra teremt lehetőséget a városban élők
és az önkormányzat között.
Flamich Péter, a fejlesztést végző, Dunaweb Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy 10 éves
gyakorlattal rendelkeznek az önkormányzati honlapok
készítésében és működtetésében. A tapasztalatok birtokában olyan korszerű adminisztrációs rendszert dolgoztak ki, amely a város internetes kapujaként hiteles és
gyors önkormányzati és aktuális információkat biztosít
a dunakeszi polgárok és más látogatók számára.
A www.dunakeszi.hu az önkormányzati információk
mellett a helyi intézmények, vállalkozások ismertetőjével, ingyenes apróhirdetéssel, programokkal, nevezetességekkel, várja látogatóit. Érdemes rákattintani…

DVSE- Szigetszentmiklós
25-36 (14-16)
Gd.: Juhász 6, Szőcs 5, Martisz
5, Iváncsik 4, Batyi 3, Tóth 1, Farkas 1. Az őszi vereségért visszavágtak a vendégek, a második félidőben nyújtott jobb játékukkal.
III. 21. DVSE-Móri KSC
IV. 04. DVSE-Pilisvörösvári KSK
V. 02. DVSE-Budakalász SC
V. 16. DVSE-Csömör KSK
A mérkőzéseket a Sportcsarnokban játsszák 18 órai kezdettel, előtte 16 órától ifjúsági csapatmérkőzésekre kerül sor.

Köztudott, hogy Dunakeszin,
a város lakosságának nagyarányú
növekedése, az új lakóparkok építése következtében egyre több óvodai férőhelyre van és lesz szükség.
Ezen a gondon kívánnak enyhíteni
a tervbe vett Szent Erzsébet Óvoda
felépítésével. A majdani 100 férőhelyes létesítmény – amelynek a
tervek szerint 2010 szeptemberére
kellene elkészülni – az alagi Toldi
lakópark Spar Áruház melletti területen épülhet fel. Ahhoz, hogy a kivitelezéshez szükséges pénzösszeg
minél előbb rendelkezésre álljon,
már eddig is több alkalommal rendeztek jótékonysági esteket.
A múlt év májusában került sor
az óvoda ünnepélyes alapkőletételére. Nem sokkal korábban, a Kaláka
együttes emlékezetes jótékonysági
hangversenyének eredményeként
máris elkönyvelhettek 630 ezer
forintos összeget. A következő, hasonló célú koncertre szeptemberben
került sor. Ekkor a Kormorán együttes adott közel két órás, nagy sikerű
műsort. A rendezvény bevétele önmagában imponáló volt: 1.100 000
forinttal, valamint az adományokból további 300 000 forinttal gyarapították az óvodaépítési alapot.
Ez év február 20-án ismét eredményes jótékonysági koncert színhelye
volt a Radnóti Miklós Gimnázium
aulája. Ezúttal az 1997-ben alakult,
s mára nemzetközi hírnévnek is örvendő Misztrál zenei együttes lépett
színre. A Jézus Szíve egyházközség
nevében dr. Szádoczki Károly kanonok mondott köszönetet a koncert
létrejöttében segítséget nyújtóknak,
majd arról szólt, hogy a koncert a jövőnek is szól, hiszen azok a gyermekek, akik a majdan felépülő óvoda
lakói lesznek, az eljövendő, egészséges lelkületű felnőtt generáció tagjait képezik majd.
Az igen színvonalas hangversenyen a népzenei gyökerekből táplálkozó, modern hangvételű muzsikát
megszólaltató együttes népdalokat,
valamint klasszikus magyar költők
– többek között Dsida Jenő, Tóth
Árpád, Radnóti Miklós, Kassák
Lajos – verseit adta elő. A koncertet
követő napon az est fő szervezője,
Szakáll Lászlóné örömmel újságolta, hogy a bevételből, valamint a
támogatói jegyekből mindösszesen
újabb 700 500 forint gazdagította az
óvodaépítés bankszámláját.

SOLYMOSI LÁSZLÓ

K ATONA M. ISTVÁN

(VETÉSI)

Emlékezés a kommunizmus áldozataira
Február 22-én vasárnap, Kegyeleti temető előtt, a Millenniumi emlékműnél a Jobbik Magyarországért
Mozgalom dunakeszi szervezete és
a Magyar Gárda Mozgalom a kommunizmus áldozataira emlékezett.
A rendezvényen a gárda 50 tagján
kívül mintegy 150 helyi érdeklődő
vett részt.
A megemlékezés a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd Kiss
Róbert, a Magyar Gárda főkapitánya beszédében történelmi távlatba
helyezve az emléknapot elmondta,
hogy a kommunizmusnak világszerte 100 millió, Magyarországon
pedig mintegy 500 ezer áldozata
volt, akikről nem szabad megfeledkeznie az emberiségnek.
Ezután Szegedi Csanád, a Jobbik
alelnöke beszélt, aki aktuális témákat elemzett. A ferencvárosi időközi
választásokra utalva elmondta, hogy
jelenleg már a harmadik legerősebb
politikai erő a Jobbik, és minden
jelentős politikai elemző a párt parlamentbe jutását várja. Amennyiben

ez bekövetkezik az SZDSZ-hez hasonló gazdaság- és kultúrpolitikát
fog folytatni, csak éppen ellenkező
előjellel. Szegedi a legfontosabb te-

A megemlékezés végén Varga
Zoltán, a Jobbik dunakeszi elnöke
tolmácsolta Wittner Mária 56-os
szabadságharcos üdvözletét és fel-

Közel kétszázan emlékeztek

endőnek a demográﬁai viszonyok
javítását és a privatizáció felülvizsgálását nevezte. A gazdasági válságra utalva az alelnök elmondta,
hogy a károkat nem a lakosságnak
kell rendeznie, hanem azoknak,
akik azt előidézték.

olvasta azt a beszédet, melyet az
országgyűlési képviselő a 2001-es
emléknapon a parlamentben mondott el. Ezután az összegyűlt tömeg
a Szózat és a Székely Himnusz eléneklése után elhelyezte az emlékezés koszorúit.

Szép ősz után, szebb tavaszt várnak
A DVSE férﬁ NB II-es férﬁ
csapatának edzője Nyári József
röviden értékelte a csapat őszi
szereplését és ismertette az idei
terveit.
– Minden elvesztett mérkőzés
a mi hibánkból történt – számol be az edző. – Jó meccset
vívtunk idegenben és nyertünk
Szigetszentmiklós ellen, itthon
viszont veszítettünk az utolsó
fordulóban Dunaharaszti ellen.
Fájó a Láng elleni hazai vereség
is. A bajnokság elején Tóth Tamás, szezonközben Bagi Gábor
igazolt át az NB I-es Váchoz, az

elmúlt szezonban, két legeredményesebb játékosunk volt. Az
őszi bajnokság befejezése után
7. helyen állunk. A tavaszi felkészülést január közepén kezdtük,
heti két edzéssel, edzőmérkőzésekkel készültünk a február 28-i
tavaszi rajtra.
– Mit vársz a tavaszi szerepléstől?
– Jobb szereplést, mint ősszel.
Több pontot kell szerezni és reális
a harmadik hely megszerzése, ez
a csapatban benne van. Örülünk
Lengyel Ákos visszatértének.
***

A Farkas Ferenc Művészeti Iskola
szeretettel meghívja Önt
2009. március 14-én 17 órára
a VOKE József Attila Művelődési Központ
színháztermébe az iskola
művészeti csoportjainak műsorára.
Belépőjegy: 500 Ft.

Dinnyés József a városi könyvtárban
2009. március 12-én, csütörtökön 18 órakor
Dinnyés József lesz a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
(Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.) vendége.
Márczius örökködike c. koncertjét követően kötetlen beszélgetés és dedikálás keretében a 100 dal Dinnyés József
előadásában c. 2008-ban megjelent 4 CD lemezes kiadvány
is megvásárolható lesz.

Jótékony
dallamok

A Nemzetközi Nőnap alkalmából
sok szeretettel köszöntöm
a városunkban élő Hölgyeket!
K ECSKEMÉTHY GÉZA POLGÁRMESTER

Szívek küzdelme
– Oldhatatlan, tömör magány!
– tör fel a sóhaj a megfáradt hallei
kirurgusból, aki érzése szerint úgy
él, mintha nem volna senkije, árvábban, mint a családtalanok.
A sóhajt elnyelő tekintélyes ház
vastag falai megvédenek a tolvajoktól. Nem tőlük kell tehát félnie
az apának, hanem azoktól, akik a
falak közt lélegzenek, mert ők akarják ellopni tőle a ﬁát. Az egyetlent,
akit majd Georg Friedrich Händel
néven ismerünk a zeneirodalomból. A sóhaj ugyan elenyészik, nem
úgy a hang, amely a ﬁút fáradhatatlanul csalogatja, csábítja. Folyton
ott zsong fülében, s időnként kiszabadulva felszárnyal a chlavicordból
vagy a templomi orgona sípjaiból a
weissenfelsi herceg és a jelenlévők
gyönyörűségére. Egyedül a kirurgus csatázik elszántan, hogy örökre
elnémítsa, és ﬁát tisztes életpályára
terelje. Ügyvéd legyen vagy bíró,
akarata szerint, hogy senki előtt ne
kelljen hajlongania.
Keményen küzd az apai szív az
anyaival, és harcol mindenki szíve
ellen, de a legkeservesebb az, hogy
a gyermek szíve ellen is hadba kell
szállnia.
Iszonyatos a tét.
Győzedelmeskedhet-e a józanész szigora az Isten áldotta tehetség
felett?
Legyőzheti-e az apa fanatizmusa
az emberek szeretetét?

A rugó szívósságával feszülnek
egymásnak az indulatok.
Előbb a részeges Martin mester
(Nagy Endre remek megvillanása),
majd a herceg dicsérete bénítja az
apai akaratot. Végül elérkezünk a
pengeéles jelenethez:
– Katharina, te mégis gyűlölsz
engem – hörgi a ház ura.
– Isten adjon a kirurgusnak sok
ilyen ellenséget! – válaszolja rezzenéstelen nyugalommal a szolgáló, és dermesztően összevillannak
Babják Annamária és Nagy Miklós
szemei. És ebben a pillanatban felsejlik a közelgő vereség rémképe.
Az Uray György Színház és Műhely társulata különleges feladatra
vállalkozott, amikor A hallei címen műsorára tűzte Szabó Magda
eredetileg hangjátéknak írt művét.
Merész gondolat volt, hiszen a szobányi színház kicsiny játékterén
négy-öt szereplőnél több aligha
játszhat kényelmesen. Ebben az
előadásban viszont mind a tíz szereplő folyamatosan a színen van,
s ha éppenséggel nem valamelyik
alakot formálja meg, akkor játszik
kaput vagy ablakot, lámpaoszlopot
vagy kakukkos órát. Mert díszlet
az nincs. Még jelzésértékű sem.
A színrevitel rendezőjeként Uray
Zsuzsannát jegyeztük fel krónikánkban.

KASSOVITZ LÁSZLÓ
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(Folytatás az 1. oldalról)
– Magyarországon újdonságnak számít a híd szerkezete – tájékoztat Vindisch
László, aki sorolja az új megoldásokat, a
legeket: - Magyarország legmagasabb és
első ferdekábeles hídja. A 100 méter magas állványozást kúszózsalus technológiával, a csúcson pedig alpintechnikával
váltottuk ki. Először toltunk össze egy
irányból 560 méter hosszú szerkezetet.
Még soha nem építettünk ilyen technológiával 144 méteres hajózónyílást, nem
készítettünk három elemes alapozást.
Ez az első alkalom, hogy két daruval
párhuzamosan emeltük a híd elemeit. Abban is egyedi, hogy hazánkban a
legnagyobb, 60 ezer négyzetméter a híd
felülete.
Az 53 éves mérnök számos nagy beruházáson irányította a hídépítők munkáját. Szakmai életútjának megismerése
közben kirajzolódik előttünk az elmúlt
két évtizedben épített magyar hidak története is. – Valamennyi látványos, szép
munka volt, de a legnagyobb próbatételt
a Megyeri híd jelentette – mondja büszke elégedettséggel.
- Mindent ki kellett találnunk. Pedig
kilencven óta készültünk erre a munkára. Amikor átadtuk a Hárosi Duna-hidat,
mondtuk, na akkor most felvonulunk
északra és megépítjük a párját. Tizenhat
évig kellett várni, 2006. januárjában írtam alá a beruházásról szóló szerződést.
Több mint harminc mérnök dolgozott az
építkezésen, elemekről elemekre épültek
egymásra a munkafolyamatok. Közel fél
évet vett igénybe pl. a pilon építésének
előkészítése, a kúszózsalus technológia
kidolgozása. A módszer lényege, hogy
amikor egy 4 méteres építési szakasz
elkészült, a hidraulika a következő ütem
magasságába csúsztatja a szerkezetet.
Vindisch László színes és rendkívül
tanulságos történetek sokaságával érzékeltette a szakmai megoldások egyediségét. – Megnéztem a külföldi beruházásokat, sokat beszélgettem a kinti
kollegákkal, akik mindent elmondtak,
csak a legfontosabb szakmai megoldá-
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A magyar hídépítők aranykorszaka

Megyeri, a legek hídja
sokat hallgatták el. Még a híd közelébe
sem engedtek… Mit tehetnek ilyenkor
a „keményfából faragott” magyar hídépítő mérnökök? Megmutatják, hogy
rajtuk sem fog ki a rendkívüli feladat!
Mozgósítják szellemi kapacitásukat,
kreativitásukat, addig terveznek, számolnak, míg meg nem találják a legjobb
megoldást. Mi is kitaláltuk, ami nem
volt könnyű, hiszen Magyarországon elsőként építettünk ferdekábeles feszített
pilont. Ráadásul még lift is van benne.
Szinte minden megoldás új és egyedi…
Az első pilont a tervezett félév helyet
hét és fél hónap alatt építettük fel. A
másiknál már egy hónapot nyertünk. A
harmadikat, ha lenne, felépítettük volna
hat hónap alatt. Rájöttünk a megoldásra,
gyorsan elsajátítottuk a technológiát –
értékel Vindisch László, aki elmondta,
hogy minden héten tartottak kooperációs értekezletet, melyen az alvállalkozókkal közösen munkálták ki a következő időszak feladatainak végrehajtását.
- Rendkívül összehangolt csapatmunkát igényelt a rendkívüli feladat – idézi a közelmúlt eseményeit Papp József.
– Nagy precizitást és szakmai igényességet kívánt tőlünk a beton konzisztenciájának biztosítása. A beton terülési
arányát – a dunakeszi gyárunkban – úgy
állítottuk be, hogy akkor legyen optimális, amikor a mixerkocsi a hídhoz ér vele. A minőséget állandóan ellenőrizték a
hídépítők is. A pilléreket folyamatosan,
éjjel-nappal betonoztuk. Tudtuk, éreztük, hogy ez történelmi pillanat. Egy újnak, egy rendkívüli dolognak vagyunk a
részesei. Mindig itt voltam a helyszínen,
nem számított, hogy vasárnap, vagy éjjel volt, mert a beszállítónak az a legfontosabb, hogy a kivitelező maximálisan
elégedett legyen a beton minőségével.

A hídba 123 ezer köbméter beton épült
be, melynek jelentős mennyiségét a mi
cégünk, a TBG Dunakeszi Kft. szállította.

mincezer látogatót fogadtak. – Szakmai
csoportok, mérnök kamarák, magyarok
és külföldiek egymást váltva érkeztek,
akik egyöntetűen azt mondták: „Ez

Két kiváló hídépítő: Vindisch László és Papp József

Papp József is vallja, hogy az Újpest
és Budakalász között ívelő gyönyörű
létesítmény híd az emberek, a települések között. Kedves történetként meséli,
hogy ﬁa is a Megyeri-hídnak köszönheti
barátnőjét, akivel másfél éve itt ismerkedett meg…
– Alkotó légkörben dolgoztunk, jó volt
a munkastílus, mindenki érezte, hogy
maradandót épít, amire még az unokája
is büszke lehet – teszi hozzá szerényen
Vindisch László, aki arról viszont büszkén beszél, hogy három év alatt har-

világszínvonal.” Néha rácsodálkozva
hozzátették: „Itt magyarok dolgoznak!”
Mi pedig büszkén mondtuk, minden
megoldást a magyar mérnök társadalom
talált ki. Ez a remekmű Hunyadi Mátyás
főtervező és Dr. Kisbán Sándor tervező
munkáját, a kivitelezők, a beszállítók, a
hajósok és más szakmák teljesítményét
dicséri.
Beszélgetés közben szóba hozom,
hogy remélem az ő teljesítményük is
olyan hatással lesz az útókorra, mint
amilyen lenyűgöző volt számomra a

korábban látott, a Golden Gate híd építését bemutató a National Geographic
film.
- Engem is lenyűgöz a Golden Gate
híd. Mindig csodáltam az építők gigászi
munkáját. Valóban mindkét hídban sok a
különleges, egyedi megoldás. Nálunk – a
Golden Gate, az „Aranykapu” építésétől
eltérően - szerencsére nem hogy halálos, de még súlyos balesetek sem voltak.
Nagyon vigyáztunk a munkások biztonságára, hálókkal védtük őket. A veszélyesebb, 90-100 méteres magasságban
csak függesztő kötélen dolgozhattak. E
fölött, a csúcson már csak az alpinisták.
Ők építették az üvegfalat, melynek köszönhetően csodálatos panoráma tárul
elénk, ellátni egészen a Gellért-hegyig,
a Gödöllői dombságig, északon Vácig.
Nehéz szavakba foglalni azt a csodát,
ami létre jött. Megvallom, hogy munka közben „mi sem láttuk”, hogy ilyen
impozáns, gyönyörű hidat építünk… A
szakmában eltöltött évek alatt jöttem rá,
hogy semmit nem szabad leegyszerűsíteni csak azért, mert gyorsabban elkészül. Töprengve, alkotó módon keresni
kell a megoldást, s akkor ilyen maradandó értéket lehet hátrahagyni az utókornak. Vállalni kell a kihívást… - mondja
búcsúzásként csillogó tekintettel.
Az impozáns Megyeri-híd láttán
méltán vehette át a Tervezői Díjat Hunyadi Mátyás, a Kivitelezői Díjat pedig Vindisch László, melyet az 560 fős
szakmai konferencia szavazott meg a
beruházás irányítójának, amire különösen büszke.
Ha átmegyek a Megyeri hídon, mindig eszembe jutnak a magyar hídépítők,
akik mestermunkája előtt gróf Széchenyi István gyönyörű gondolatával tisztelgünk:
„Egy híd többet jelent kőnél és acélnál: kifejezi az emberiség alkotó törekvését… szoros kapcsolatot hoz létre
a nemzetek között, átvezeti az utakat,
hogy megkönnyítse az emberek életét.”
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le Magyarország az első világháborúba, amelyet vesztesként
fejezett be. A nagyhatalmak a

döntést a győztes nagyhatalmak
stratégiai érdekei.
S végezetül említette azt a
kaotikus állapotot, ami 1918-19ben Magyarországon kialakult s
hozzájárult a békediktátum megszületéséhez.
Előadása további részében
mindezek részletes elemzésével
világította meg azt a folyamatot, ami elvezette az országot
Trianonhoz. Szólt arról, hogy
Magyarország nem volt minden
tekintetben független állam, hanem egy nagyobb államalakulat,
az Osztrák-Magyar Monarchia
része volt. Ezen csak részben
enyhített az 1867-es kiegyezés,
hiszen a külügy, a hadügy és
az ezeknek megfelelő pénzügy
felett továbbra is a császár diszponált. Ezt tetézték az egyre
inkább eluralkodó nemzetiségi
problémák, s így sodródott be-

béketárgyaláson utat engedtek
a nemzetiségi törekvéseknek
és a kis szövetségeseik követeléseinek engedve hozták meg
azt a döntést, melyet ma is csak
Trianonként emlegetünk. Az
akkori kormány képviselői ezt a
döntést elfogadták, aláírták, de
egy percig sem gondolták, hogy
ez igazságos és elfogadható. Innentől kezdve a magyar politika
folyamatosan arra irányult, hogy
megváltoztassa az ország helyzetét, ez átmenetileg, 1938-41
között sikerült is. Ám a második
világháború végén, kis változtatásokkal ugyanazokat a határokat rögzítették véglegesnek, mint
ahogy történt Trianonban.
Tartalmas és értékes előadása befejeztével Romsics Ignác
kérdésekre válaszolt.

K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELE

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy

TÓTH ZOLTÁN
önkormányzati képviselő,
életének 58. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Hamvait római katolikus szertartás szerint
helyezzük végső nyugalomra

2009. március 06-án, 13 órakor a váci Székesegyházban.
(D.O.M., Konstantin tér)
Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le.
„ Életet, kegyelmet Te adtál nekem Istenem, Őrködj hát éberen lelkem felett!”
(Jób könyve 10,12)
GYÁSZOLÓ CSALÁD
SZŐDLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

Királynői látogatás Sződön?
Talán. Na nem II. Erzsébet Londonból, hanem úgy kétszáz éve Mária Terézia Bécsből. A koronás
fő vizitációjának helyi szájhagyományát ismerteti meg az olvasóval legújabb helytörténeti kötetében
a szerző, Volentics Gyula.
A helyi hagyomány szerint Mária Terézia Vácról Grassalkovich
Antalhoz Gödöllőre utazván,
Sződön hatalmas viharba került.
Az égiháborút a plébános kicsiny
házában volt kénytelen átvészelni,
ezért a később a papnak méltóbb
plébániát építtetett. A népi szájhagyomány több, mint kétszáz év
távlatából eltorzította a megtörtént
eseményeket, melyből ez esetben
sok minden tény: a vihar, a rossz
állapotú plébánia, valamint egy új
épület felépítése; de Mária Terézia
Sződön történő átutazása csupán
ﬁkció. Ami a legenda táptalaját
adta; Migazzi Kristóf váci püspök
1774-ben Gödöllőről Vácra utazván Sződön egy olyan jégesőt az
utazóra zúdító viharba került, melyet két órán át a kényelmetlen paplakban vészelt át. A vihart követő
évtizedben ugyan felépült a ma is
álló emeletes plébániaépület, de az
építtetője nem a királynő, hanem a
földbirtokos, Grassalkovich család
volt. Mint az a könyvből kiderül a
váci püspök és a helyi birtokos baráti találkozásai gyakori színtere
lett a ma is álló, reprezentatív, mármár monumentális épület emeleti
lakosztálya, melyet a vendéglátó
Grassalkovich a 18. század végén
a szükséges bútorzattal, festményekkel és könyvtárral is ellátott.

Az épület a Grassalkovich család
Váchoz legközelebb eső birtokán
épült fel, és vált a két barokk főúr
kevés utazással járó egy-két órás
kirándulásai közös helyszínévé. A
Sződi Helytörténeti Füzetek sorozat 2. köteteként napvilágot látó,
reprezentatív, 54 színes képpel
gazdagon illusztrált, Mária Terézia sződi látogatásának szájhagyománya és a plébánia építésének
története címet viselő kiadvány
dr. Varga Lajos lektor szerint:
olyan egyháztörténelmi tanulmány, mely egyben társadalom- és
kultúrtörténetet is tartalmaz, sőt
olyan munka, melyre a néprajz tudománya is számot tarthat.

DUNAKESZIN
A TÓVÁROSBAN

NÉGYLAKÁSOS
TÁRSASHÁZ
ÉPÍTÉSÉRE ALKALMAS
ÉPÍTÉSI TELKEK

ELADÓK
06-309-467-702
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A negyedik tényező volt a világháborúból való vesztes kikerülés, illetve meghatározták a

I–

A mohácsi csatavesztés óta
nem érte az országot ilyen nagymértékű veszteség, jelentette ki a
történész. Térképen is bemutatta,
hogy például Erdély a maga 101
ezer négyzetkilométerével, amit
Románia kapott meg, önmagában nagyobb, mint a maradék ország, és a Csehszlovákiához csatolt területrész is megközelítette
a 70 ezer négyzetkilométert.
Miért került sor erre a drasztikus döntésre, meg lehet-e racionálisan magyarázni az okokat,
tette fel a kérdést az előadó. Válasza: igen, mert ha elemezzük
a döntést megelőző évtizedek
történetét, meg lehet találni azt
az öt tényezőt, melyek együttese
vezetett el e szomorú döntéshez.
Az első ezek közül Magyarország soknemzetiségű jellege
volt, ami még önmagában nem
vezetett volna el szükségszerűen e döntéshez, mindenesetre ez
volt a bázis, amihez kapcsolódtak a további tényezők.
Tény, hogy ebben a soknemzetiségű közegben a többségi nemzetet képező magyaroknak és
a kisebbségi nemzeteknek nem
sikerült olyan együttműködési
modellt találni, amelyik valamennyi felet kielégítette volna.
Harmadikként
említette
Romsics Ignác azt, hogy a XIX.
században Magyarország határai
mellett létrejött új államok olyan
területi igényeket fogalmaztak
meg, amelyek ennek az országnak az integritását sértette. Úgy
is fogalmazhatunk, mondotta,
hogy hazánknak voltak ellenségei, vagy ellenérdekelt szomszédos államai.

Önök kérdezhetik, hogy miért írunk egy buszmegállóról, hiszen úton-útfélen találkozhatunk ezzel
a jelentéktelennek hitt kis építménnyel, igen ám, de az említett buszmegálló cseppet sem jelentéktelen,
sőt igazán egyik kis bodega sem az. Mindennel így vagyunk, amíg van valamink, fel sem tűnik a jelentősége, ám abban a pillanatban, ahogy elveszítjük, máris elkezdjük érezni a hiányát.
Mi van akkor, ha mindez fordítva történik? Kisma- től megfáradt öreg nénik, a hátizsákos korosodó urak,
ros egyik gyöngyszemének: Börzsönyligetnek, évek az iskolatáskát cipelő kisdiákok, a pékségből hazafelé
óta nem volt fedett buszmegállója, ahol az ázó-fázó- tartó dolgos emberek örömét látva, megelégedettségnaptól tikkadó emberek menedéket találtak volna, gel és boldogan hajtja le fejét esténként mindenki, aki
így hosszú évek alatt, kicsik és nagyok egyaránt, áz- mind szellemi, mind ﬁzikai munkájával hozzájárult e
tak fáztak, illetve a tűző napon tikkadtak, míg a helyi nemes cselekedethez.
buszjáratra vártak. A hegyvonulat melletti területen,
ahol a sebes Morgó patak folyik, javarészt nincs járda,
mert nem jut pénz rá önkormányzati szinten, így van
ez a buszmegálló-projectekkel is. Ám akad itt egy kis
közösség, a börzsönyligeti polgárőrséggel az élen, akik
odaﬁgyelnek egymásra, akiknek céljaik és terveik vannak, akik segítenek embertársaikon a szürke hétköznapokban és a kemény időkben egyaránt. Két út van,
tétlenül nézni, ahogyan tönkremegy a környezetünk és
hagyni, hogy elhervadjon mindaz, ami virágozhatna
is, vagy haladni, dacolni az árral és észrevenni mindazt az apró szépséget, értéket, amivel szebbé és jobbá
tehetjük a helyet, ahol élünk. A börzsönyligeti polgárőrség vezetőségének és néhány környékbeli lakosnak
Akármilyen kemény a világ, akárhányadik századköszönhetően, - egy maroknyi csapat összefogásában
- adományokból, pénzért vett faanyagból, rögös úton ban is élünk, az összefogásnak ereje van, mi sem bimegszerzett és kijárt engedélyek, nehézségek árán is, zonyítja ezt jobban, mint a börzsönyligeti buszmegálló
ám megépült a nem mindennapi buszmegálló. Most példaértékű története. Köszönet érte a börzsönyligeti
már a Morgó patak mellett élőknek, illetve a „hegyla- polgárőrség oszlopos tagjainak, valamint a szorgos
kóknak” is, van hová behúzódniuk, esőben, szélben, hegylakóknak!
fagyban és tikkasztó napsütésben egyaránt. A terhekFRENYÓ KRISZTINA

ESZ

Gödön, a patinás Nemeskéri-kúria adott otthont a városi könyvtár idei első, nagy közﬁgyelmet
kiváltó rendezvényének. Rendhagyó módon nem irodalmi, hanem történelmi, nevezetesen a trianoni békediktátum volt a téma, melynek előadójául Romsics Ignác Széchenyi-díjas történészt, akadémikust kérték fel. A közel kilencven esztendeje, pontosan 1920. június 4-én, a Párizs melletti Nagy
Trianon palotában aláírt békeszerződés máig sem gyógyuló lelki sérülést okozott a magyarságnak.
Ugyanis e napon Magyarország területének és lakosságának közel kétharmadát elveszítette. Az előadó pontos adatokkal is szolgált. Eszerint a 325 ezer négyzetkilométernyi ország 93 ezer négyzetkilométerre zsugorodott, a 21 milliós lakosságból 7,9 millió maradt az anyaországban, s az elcsatolt
területeken 3,3 millió magyar volt kénytelen ott maradni.

Egy buszmegálló története
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Trianon történész szemmel
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A Curia Borház szervezésében, izgalmas családi farsangnak, illetve kocsonya fesztiválnak lehettek részesei azok a
vállalkozó szellemű vendégek,
akik a nagy hideg ellenére ellátogattak Vác főterére, február
21-én. Hála istennek, szép számmal gyülekezett a nép, korosztálytól függetlenül a hangulatos
zenepavilon szomszédságában.
A kocsonyák versengése nagy
érdeklődést keltett mindenkiben,

hiszen egy-egy tányér otthonról
hozott kocsonyát kértek zsűrizésre, de a résztvevő társaságok
hozhattak maguknak, helyszínen elfogyasztható kocsonyát, és
kedvük szerint kóstolhattak, fo-

APRÓHIRDETÉSEK
• 43 nm-es, gázkonvektoros, erkélyes, ízlésesen felújított, tehermentes
téglalakás tulajdonostól eladó VácDeákváron. Irányár: 11,7 millió Ft.
T: 06-20-333-01-03
• Nevelőszülőket keresünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat bővíteni szeretné nevelőszülői hálózatát,
ezért képzett vagy képzetlen nevelőszülőket keres Fóton, Dunakeszin,
Vácott, Gödöllőn és környékén. Jelentkezni a kralne@gyermekmento.hu email címen lehet, telefonos elérhetőség
meghagyásával.
• Dunakeszi lakótelepen, a Barátság
úton, üzlethelyiség bérleti joga kedvező áron átadó! Érd.: 14 óra után, 0630-381-2525-ös telefonszámon.
• Festés, mázolás, tapétázás bútormozgatással, fóliatakarással akár
azonnali kezdéssel! T.: 06-20-4429570, 06-1-369-6674
• Parkettás vállal hagyományos-, szalag,- laminált padlólerakást, csiszolást,
lakkozást, javítást. T:06-70-505-1177
• Szobafestés, mázolás, tapétázás,
belső dekorációs munkák, gipszkarton
falak és álmennyezetek építése, stb.

Téltemetés
gyaszthattak az ínycsiklandozó
ﬁ nomságokból.
Igazi téli hangulatot varázsoltak a szervezők, a sparhelten
gőzölgő forralt borokkal, puncsokkal, és a helyben-katlanban
főtt marhapörkölttel. Az éhes

közönség, önfeledt kacagások
közepette szemlélhette a kicsik
és nagyok, páros és családos ötletes jelmezbemutatóját. Életre
kelt a bádogember az Óz csodáiból, de ide látogatott Shrek és

T.: 06-30-386-4456
• Társkeresés. Megtalálta már a párját? Ha még nem, mi segítünk. Társkereső Iroda Dunakeszin. Bejelentkezés
13 óra után: 06-20-444-3810
•
Veszélyes
fák
kivágása
alpintechnikával, kosaras daruval. Elszállítás megoldható. Tel.:06-27-337353, 06-30-463-4070
• Költöztetés a hétvégén is! Fuvarozás,
igény szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok, sóder, termőföld szállítás
billenős gépkocsival. Állandóan hívható telefonszámok:
27-337-353, 06-30-623-1481
• Gödön, frekventált helyen lévő szépségszalonba, vállalkozói igazolvánnyal
rendelkező kozmetikust keresünk.
Tel.: 06-20/971-0203
• Keresek angolul levelezni tudó,
„B” kategóriás jogosítvánnyal, számítógépes ismerettel rendelkező férﬁ
munkatársat Göd és környékéről.
Jelentkezni lehet: 06-20/575-4573, 0620/575-4640.
• Deákváron 65m2 téglaépítésű tetőtéri lakás eladó. 1+2 félszoba, étkező,
speiz. Fűtés: egyedi kombicirkó, egyedi mérő órák, panorámás kilátás a Dunakanyarra.
Ár: 14.500.000 Ft. Tel.: 06204240720

Nyuszi, Bögyös Banka, Kossuth
Lajos, varázsló boszi és egy édes
majompár is. (a teljesség igénye
nélküli felsorolás) A legbájosabb az egész eseményben az
volt, hogy minden szerénységet
félretéve, hatalmas készülődést
megelőzően, nyugdíjasok és családok, sőt egyetemista párok is
indultak a jelmezversenyen. Az
idősebb korosztály tagjai, ﬁatalokat megszégyenítő módon,
táncolva, bolondozva büszkén
viselték, igen aprólékos munkával elkészített fergeteges sikert
arató álruháikat. Az eredményhirdetés igazságosan zajlott, ahol
értékes ajándékokat osztottak ki
a zsűri tagjai az induló versenyzők között. Mind a nyertes kocsonyák gazdái, mind az ötletes
jelmezcsodák ajándékra leltek és
senki sem ment haza üres kézzel.
A zimankós időjárás enyhítésére, a mennyei forralt borok és
az ajándékként iható forró tea
szolgáltak. A Curia Borház és
a Remete Pince gondoskodott
mindarról, hogy a vendégsereg
éhen és szomjan ne haljon. Igen
kedvező áron kínálták gasztronómiai remekeiket, ahol az árban
még a savanyúság és a kenyér is
beletartozott. Ám, a farsang és
a kocsonya mellett, már nagyon
időszerű volt a kemény tél eltemetése, hiszen épp elég volt erre

az évre a hidegből mindenkinek.
A mozgalmas és rendhagyó
téltemetés, népzenészek kíséretével, tűzgyújtással, szalmabábú
égetéssel járt, amit vidám körtánc

kísért a tűz körül. Megbabonázva
nézték az emberek a tüzet és az
érdeklődés nem enyhült, inkább
nőttön-nőtt, az esti órákra is. A
tűz elhamvadása után élőzene és
tánc következett, melyet egy igen
jó hangú ﬁatalember hangos sláger dalai édesítettek meg. Táncra
perdűlt öreg és ﬁatal, szólt a zene
héthatáron. Vígalom volt, öröm,
mosoly, jövőre is ezt kívánom!
Gratulálunk a szervezőknek,
sikerült megmozgatni sokakat és
talán valami jó kezdődik, amire
méltán büszkék lehetünk!

KÖSZÖNETTEL:
FRENYÓ K RISZTINA

Új Tourinform-vezető Vácon
Március elsejétől Papp Ildikó
vezeti a váci Tourinform irodát,
miután a képviselők többsége rá
adta szavazatát. A pályázaton –
amelyet Lukács Ilona megbízatásának lejárta miatt hirdettek meg
– négyen vettek részt, a feltételeknek ketten, Lukács Ilona és Papp
Ildikó feleltek meg. A Vácon ga-

lériatulajdonosként ismert Papp
Ildikó elmondta, hogy egységes
idegenforgalmi stratégia megteremtését szorgalmazza, és új
szemléletmódot kíván bevezetni,
új kapcsolatrendszert kialakítani.
Megbízatása tizenkilenc hónapra,
2010. szeptember végéig szól.
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Sártengerben versenyeztek
1. S. R. T. Murva és Quad kupa
Napok, sőt hetek óta eső – hó és
némi napsütés váltja egymást. De
utóbbi még mindig kevés ahhoz,

hogy a rengeteg vizet és latyakot felszárítsa. Hiába a sok rally-t szerető
ember, a rossz időjárás miatt elmaradt a február 9-re meghirdetett idei
első Speed Rallye Team Murva és
Quad kupasorozat futama.
De semmi nincs veszve – gondol-

tuk -, belenyugszunk, hiszen senki
sem akarja versenyautóját tönkretenni a pálya silánysága miatt. A
következő hét (02. 15.) már jobbnak
ígérkezik, a mínuszok repkednek, a
nap süt, és a szél is mintha csak azért
fújna ennyire, hogy a versenypályát
felszárítsa.
Nagy a készülődés és bizonytalanság egész héten, akivel csak találkozom tanácstalan a versennyel
kapcsolatban. „- Meg lesz tartva a
verseny? – Fog esni? – Milyen a pálya minősége?” kérdezik. Ez lesz az
év első versenye, ami a küzdelmen
kívül a rég nem látott cimborák és
versenyzőtársak találkozása is.
Az új időpontban, vasárnap reggel a hőmérő -2 C-t mutat. Elég sok
néző kilátogatott a nagy szél és a hideg ellenére, de a versenyzők szempontjából ez még kevés…
Az első gyors fele lement, az
összkerekesek és a nagyok, ám ami-

kor a ﬁatal Szabó Krisztián szöcskéje is elakadt, akkor már tényleg nagy
volt a baj…
Az út megolvadt, az autóversenyt
lefúják a pálya használhatatlansága
miatt. A sorozat egyik szervezőjével, Fodor Krisztiánnal beszéltem,
aki megígérte a benevezett autósoknak, hogy a S.R.T. Murva kupasorozat I. fordulóját elnapolja, a nevezés
díját jóváírja, vagy a teljes összeget
visszaﬁzeti.
Csak a Quadosok folytathatták
a versenyzést, de talán nem is gondolták mire vállalkoztak. A felismerhetetlenségig sarasak lettek,
volt aki falevelekbe törölközött…
Az élen Gyovai Zsolt, mögötte
Bajusz Krisztián és Fekete Bálint
végzett Div 4 kategóriában. Div 3ban, pedig elsőként Mravik Balázs
ért célba, őt követte Hurik István
és Lénárt Péter.
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Váciként tér vissza a váci kézilabdázásba
Új elnöke van a kézilabdás kuratóriumnak
A helyi önkormányzat képviselő-testülete az elmúlt héten új kuratóriumi elnököt választott
a Vác Város Kézilabdasportjáért Közalapítvány élére. A kuratóriumi elnökségről lemondott
Lebán Tibor helyett Zsiga Imre látja el a jövőben a feladatot.
– Úgy tudom, Kulcsár Gergellyel egy csapatban kézilabdázott …
– Igen, és büszke is vagyok
arra, hogy a hatvanas évek elején a Váci Kötött csapatában
együtt játszhattam a Kulcsár
fivérekkel valamint más gyerekkori barátaimmal. A Váci
Spartacus csapatában is játszottam egy évet. Sajnos többet nem sikerült, mert két évet
katonacsapatban, a Tatai Rákócziban szerepeltem. Aztán jött
a Dunakeszi VSE. A hatvanas
évek végén a másodosztályban
remekelt a csapat és sikerült
is feljutnunk az élvonalba. A
TFSE elleni döntő meccs győzelmet érő utolsó két gólját én
szereztem és akkor nem volt
nálam boldogabb kézilabdás a
világon. Sajnos, később sérüléseim miatt abba kellett hagynom az aktív játékot.
– Mennyire kísérte figyelemmel a közelmúlt és napjaink

váci kézilabdázást és miként
került sor arra, hogy felkérjék
az elnöki posztra?

- Mindig minden érdekelt,
ami Vácott történt, különösen,
ami a helyi kézilabdaélettel
volt kapcsolatos. Szívesen és
örömmel segítettem Bíró Ádám
felkérésére pár évvel ezelőtt,
amikor a váci kézilabdázás tör-

ténetét feldolgozta. Most váratlanul újra kaptam egy felkérést,
amit többszöri biztatás után
elfogadtam. Remélem, tudok
segíteni.
– Mi a véleménye arról, hogy
esetleg nyártól Németh András
is szerepet vállal az élvonalbeli
csapatnál?
– Nagyon örömteli és biztató
lehet Németh András személye.
Egy ilyen kvalitású edző, mint
ő, teljes joggal készteti ábrándozásra a kézilabdát szerető
váciakat.
– Kuratóriumi elnökként milyen továbblépési esélyt lát a
női és a férfi vonalon, illetve az
utánpótlásképzésben?
– Egyelőre tájékozódnom kell
azon körülményekről, amelyek
kívülállóként eddig nem voltak
számomra ismertek. A jövőbeni
lehetőségek taglalására, kérem,
térjünk később vissza.
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