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Megkezdődött az M2-es út felújítása

Szűcs Lajos millenniumi zászlóval köszöntötte Dunakeszit

Négy nemzet találkozója

Hosszabb menetidővel kell számolniuk azoknak az autósoknak, akik az M2-es autóút helyett – a
most megkezdett felújítás miatti torlódás elkerülésére – a régi 2-es út Dunakeszi és Sződliget közötti
szakaszát választják. Több kilométeres torlódásokra kell számítaniuk az autósoknak, mert burkolatfelújítási munkálatok zajlanak október végéig a 22-es és 32-es kilométer között.
A kellemetlenségek ellenére
azonban egy jó hír az autósoknak, hogy az előreláthatóan október végén befejeződő felújítás keretében a 11 kilométeres

Nagy sikerű testvérvárosi programok

1997-ben adták át az M2-es autóutat, melynek következtében
– az előforduló balesetek ellenére – a forgalom biztosabbá és
gyorsabbá vált. A közlekedésbiz-
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Az érintett szakaszon sajnos
sokat kell várakozni, mert csak
váltakozó irányú jelzőőrös, vagy
jelzőlámpás
forgalomirányítás
mellett közlekedhetnek az autó-

ingyenes

(Írásunk a 4. oldalon)

Vác 1,4 milliárd plusszal zárta az első félévet
sok. A szakemberek azt tanácsolják, hogy aki teheti, válasszon más
útvonalat a felújítás ideje alatt. A
személyautóval közlekedők számára a legegyszerűbb, ha a Dunakeszi - Sződliget csomópontok között az M2 autóút helyett a „régi”
2-es főúton közlekednek.

pályarész teljes egészében új
aszfaltréteget és csúszásmentes burkolati jelfestést is kap. A
közel háromszáz millió forintos
beruházást a Magyar Aszfalt
Kft. végzi.
A térségben régebb óta élők
tudják, hogy a forgalomnak

(Folytatás a 2. oldalon)

tonság érdekében fontos előírás,
hogy az aszfaltburkolattal takart
autóutak kopórétegét a forgalom
és az igénybevétel nagyságától
függetlenül 10 évenként kell cserélni.
(Folytatás a 2. oldalon)

Kivonul Vácról az egyik legnagyobb adóﬁzető, a GE Lighting?
A vártnál jobban alakult Vác idei költségvetésének első féléves mérlege, jelentette be sajtótájékoztatóján Dr. Bóth János. A polgármester bevezetőjében elmondta, hogy a városi önkormányzat éves költségvetése 14-15 milliárd forint. Az első félévben 7 milliárd 942 millió forint, a tervezett összeg 58,4 százaléka volt a város bevétele. Az intézmények időarányosan 54 százalékot értek el, a polgármesteri hivatal
60,8 százalékot. A bevételek a gazdasági válság ellenére jelentősen meghaladták tervezett mértéket.
(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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Megkezdődött az M2-es út felújítása
(Folytatás az 1. oldalról)
Az autósok tapasztalhatták,
hogy az idén az M2-es sok helyen megrepedt ezért az átlagnál
jobban elhasználódott aszfalt felújítása mostanra már halaszthatatlanná vált.

kerülni az M2-es autóút rekonstrukciója miatti kritikus szakaszt
a „régi” 2–es útra letérve, de az
autósok ekkor is számítsanak
arra, hogy Dunakeszi határában
szintén dugóba kerülhetnek.
Megkezdődött ugyanis a 2-es

tódulnának át az autósok Dunakeszinél a „régi” 2-esre. Kovács László ezzel kapcsolatban
elmondta: a rendőrségnek azért
nem volt módja a párhuzamosan
– október végéig – zajló két útfelújítás összehangolására, mert két

Körforgalom épül Dunakeszi déli kapujában

A rekonstrukció a tervek szerint jövőre is folytatódik. 2010ben a 17 - es és a 22 - es km szelvények közötti pályarész kaphat
új kopóréteget.
A megváltozott közlekedési
rend fokozott ﬁgyelmet igényel
a közlekedést felügyelő, irányító
rendőröktől is. A megváltozott
forgalommal kapcsolatban Kovács László, Dunakeszi rendőrkapitánya elmondta: bár ki lehet

főút és a Szent István út kereszteződésében, a benzinkutaknál
lévő lámpás csomópont körforgalommá alakítása is – mondta a
rendőrkapitány.
A munkálatok jelenlegi állása
szerint a kanyarodósávokat az
útépítők már felbontották, de a
munkák előre haladtával, nemsokára már félpályás útlezárás is
lesz. Ezek a munkálatok akkor is
a forgalom lassulásához vezetnének, ha az M2-es útról nem

építő cég, egymástól függetlenül
irányítja az útépítéseket.
A rendőrkapitány azt tanácsolja a Budapestről Vác irányába
vagy visszafelé közlekedőknek,
hogy akár az M2-est, akár az
elkerülő utat választják, a szokásosnál mindenképpen korábban
induljanak el otthonról, hogy
időben – és főleg balesetmentesen – tudják elérni céljukat
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Vác 1,4 milliárd plusszal
zárta az első félévet
Kivonul Vácról az egyik legnagyobb adóﬁzető, a GE Lighting?
(Folytatás az 1. oldalról)
A kiadások főösszege 6,5 milliárd forint (47,8 %) volt, melyből
a legtöbb pénzt (50,1 %) a működésre fordították. Felújításra 30,7
%-ot, a fejlesztésre 80,1 %-ot költött a város.
Vác város önkormányzata az
első félévet plusz 1,4 milliárd
forinttal zárta. – Az elmúlt évek
egyik legjobb féléve volt – emelte
ki a polgármester.
Az első hat hónap pozitív eredményeinek tükrében sem szabad
megfeledkezni a hátralévő időszak
feladatiról – húzta alá Dr. Bóth
János, aki kockázati tényezőként
a Jávorszky Ödön kórház gazdálkodását említette. – Félévkor még
600 milliós nagyságrendű volt a
kórház tartozásállománya, amely
rövid idő alatt megduplázódott
– mondta a polgármester, aki
szerint komplex és határozott intézkedéssel helyre lehet hozni az
intézmény gazdálkodását.
Várható volt, hogy a közüzemek gáz- és villanyszámla díjai
meghaladják a tervezett mértékét,
ezért a kiadások ﬁnanszírozására
25 millió forintos tartalék keretet
hoztak létre.
A polgármester külön hangsúllyal beszélt arról – noha a gazdasági válság ellenére is jó helyzetben van Vác –, hogy a 2010-es
esztendő sokkal nehezebb lesz,
nagyon meg kell fontolni, hogy
milyen kötelezettségeket vállal az
önkormányzat.

Dr. Bóth János: a válság ellenére kiváló félévet zártunk

Az azonban biztató, hogy az
idei esztendőre tervezett 3,2 milliárd forint helyi iparűzési adóból
már 3 milliárd 89 millió forintot,
az előirányzott mérték 98 %-át
beﬁzették. Vácott nagyon régen
volt, hogy iparűzési adóbevételben elérjék vagy megközelítsék
a 100 százalékot. – Ez minden
várakozást felülmúlt – mondta a
polgármester, aki jelezte, hogy
ennek ellenére a 2010-es költségvetés tervezésekor nehézségekkel
is számolni kell. – Értesüléseink
szerint a GE Lighting be akarja
szüntetni magyarországi fényforrásgyártását. A parlamentben
– pártállástól függetlenül – lobbi-

zunk a munkahelyek megőrzése
érdekében, mert országosan 6-7
ezer, Vácott pedig 650 dolgozó
veszítheti el munkáját az amerikai tulajdonosok várható döntése
miatt. Emellett a cég 200 milliós
nagyságrendű iparűzési adóbeﬁzetésétől is eleshet a város.
Dr. Bóth János sajtótájékoztatóját azzal zárta, hogy az idei költségvetés eredményeinek ésszerű
kihasználásával, a költekezések
visszafogásával, és az okososan
tervezett 2010-es költségvetéssel
jövőre is stabil maradhat a város
likviditása.

VETÉSI IMRE
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Miniszteri látogatás a DMRV-nél
Számos ponton megerősítette a DMRV Zrt. privatizációját és feldarabolását célzó tervek végleges visszavonásának tényét Szabó Imre környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter szeptember 25-én, a cég váci központjában
tett látogatásakor. A vendéget Vogel Csaba vezérigazgató köszöntötte, utalva arra, mennyire fontos üzenete van
annak, hogy a miniszter a szentendrei üzemigazgatóságon szeptember 9-én tett látogatása s az ott tartott fontos
tájékoztatója után immár második alkalommal kereste fel a társaságot.
A jelen lévők előtt elmondta a miniszter, hogy az MNV
Zrt. szakmai és emberi kedélyeket egyaránt felkavaró döntése,
amely végleg lekerült a napirendről, politikai viharokat is kavart.

kincs, ami a következő évtizedekben meghatározza az ország lehetőségeit. Hosszabb távon azonban
az ország gazdasági, földrajzi, területrendezési kérdéseit is számba
kell venni ahhoz, hogy a vízszol-

A hallgatóság soraiban ott volt több önkormányzati képviselő is

Szabó Imre miniszteri oklevéllel köszöntötte Vogel Csabát

A parlamenti ellenzék a vízvagyon kiárusításáról, a víziközmű
cégek eladásáról, végső soron a
magyarországi felszín feletti és
felszín alatti vízkészletek elherdálásáról beszélt.
Megismételte korábbi határozott álláspontját Szabó Imre, miszerint az állami vízvagyon állami
vagyon marad. Olyan stratégiai

gáltatás jövője szempontjából jó
irányú döntések születhessenek.
A minisztérium álláspontja egyértelmű: a regionális vízművekhez kell integrálni azokat az önkormányzati cégeket, amelyek
ebben partnerek kívánnak lenni.
Olyan előnyöket kell számukra
biztosítani, amelyek megérik az
együttműködést. Az országnak

a következő időszakban el kell
dönteni, hogy milyen típusú közigazgatással működik tovább, hogyan és milyen területrendezési,
területfejlesztési
elgondolások
szerint kezdi meg a felkészülést a
2013 utáni európai uniós források
lehívásának az ügyében. Jelenleg
a közép-magyarországi régió az
egyetlen olyan térség, amely a
fejlett kategóriában szerepel. Ha
viszont az ország nem változtat területfejlesztési politikáján, jelentős, komoly fejlesztési forrásoktól
eshet el a 2013 utáni időszakban.
Végezetül arról szólt a minisz-

ter, hogy a cég a szolgáltatásban,
a munkaszervezésben, a működésben magas színvonalú munkát
végzett. Változatlanul érvényes a
szlogen, mely szerint „bármikor
megengedheted magadnak” a jó
minőségű vizet, amire a mindennapokban szükség van.
A tájékoztatás befejezéseként a
miniszter emléklapot adott át 60.
születésnapja s a cégnél eltöltött
35 éves jubileuma alkalmából
Vogel Csaba vezérigazgatónak.

K ATONA M. ISTVÁN

Nyeregben a képviselő
A kerékpáros közlekedés népszerűsítését
kötötte össze egy „guruló lakossági fórum”
ötletével Kiss Zsolt váci önkormányzati képviselő a Mobilitási hét alkalmából tartott főtéri rendezvényen. Kiss Zsolt az egykori ázsiai
riksakuli mai változatával – egy háromkerekű biciklis taxival – érkezett a város főterére,
„fuvart” és beszélgetést kínálva a váciaknak.
Úgy gondolta, hogy az emberek szívesen beszélgetnének nemcsak politikáról, hanem a

városról, természeti és épített értékeiről, tisztaságáról és akár gondjaikról, életükről is. A
guruló fórum bemutatkozása jól sikerült, és a
képviselő úgy gondolja, hogy biciklis taxijával majd időről időre feltűnik a városban, és
aki beszélgetni akar vele, egyszerűen csak leinti. Az önkormányzati képviselőnek ugyanis
nem az lenne a legfontosabb feladata, hogy
politikai harcot vívjon ellenfeleivel.

BORGÓ JÁNOS
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Tudósítások Dunakesziről
A Világörökség része lesz a kikötőerőd
Az Európai Tanács védnökségével már 48 országban rendezik meg az egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő örökségi napokat. Idén Dunakeszi is
bekapcsolódott ebbe a kulturális
programba, mert fontosnak tart-

ja a szűkebb környezet értékeinek bemutatását és megóvását.
Szeptember 19-én nyitotta meg
kapuit ünnepélyes keretek kö-

zött a késő római kikötőerődkiállítás, és ehhez kapcsolódóan
két napos történelmi kalandjáték, városmegismerő családi játék várta a közel 2000 látogatót.
A Dunakeszi Révnél részben
feltárt kikötőerőd Hirschberg

Attila háza építése során került
a felszínre, Mráv Zsolt régész,
muzeológus vezette a feltárást.
A magántulajdonban lévő mű-

emlék 2008 nyarán a Pannóniai Limessel együtt bekerült az
UNESCO Világörökség programjába. A késő római kikötőerőd-kiállítás
megnyitásán
Dr. Schneider Márta kulturális
szakállamtitkár és Kecskeméthy
Géza polgármester köszöntői
után zártkörű szakmai konferencián neves előadók szóltak a
magyarországi RÓMAI LIMES
világörökségi nevezetességével
járó önkormányzati, örökségvédelmi, turisztikai feladatokról.
A Duna-parton, az ősz egyik
legszebb napján eközben színes
forgatag fogadta a látogatókat.
Kirakodóvásár, ősi mesterségek
bemutatói, kvádok és a római
katonák korabeli csatajelenete.
Langmayer Katalin főtanácsos,
a programok fő szervezője szerint mind a Duna-parti programoknak, mind a városban folyó
városmegismerő játéknak óriási
sikere volt, s mivel ez a rendezvénysorozat hagyományteremtő
céllal indult, már gondolkodhatunk a jövő évi eseményeken.

CSONKA MÁRIA

Mesélő Dunakeszi
Benedek Elekre, a nagy magyar meseíróra, gyűjtőre és fordítóra, születésének 150., halálának
80. évfordulója alkalmából számos meseprogrammal emlékeznek az idei évben. Kiemelkedett
közülük a nagy magyar meseíró
születésnapjára, szeptember harmincadikára hirdetett IV. országos népmese nap. Az országszerte
folyamatosan zajló eseményekhez
Dunakeszi város is csatlakozott.
A népmese nap alkalmából, a
dunakeszi Vasutas Nyugdíjas Kiránduló Klub kezdeményezésére
és szervezésében rendezték meg
szeptember 26-án a VOKE József
Attila Művelődési Központban a
Benedek Elek Országos Mesemondó Találkozót. Szombathelytől Kisvárdáig, Egertől Pécsig
nagymamák és unokák egyaránt
eljöttek a megmérettetésre. A
huszonkét mesemondót – köztük
hárman dunakesziek – közvetlen
hozzátartozóik is elkísérték, így
népes közönség előtt mondott köszöntőt Palásti Béla, a művelődési központ igazgatója, majd Horváth László, a Vasutas Nyugdíjas
Klubok Országos Szövetségének
elnöke nyitott meg a versenyt.
Hangsúlyozta, hogy a rendezvény
szorosan kapcsolódik a szövetség
generációs, nagyszülők az unokákért, unokák a nagyszülőkért
elnevezésű programjába.
Az emlékezetes színvonalú találkozón – melynek háziasszonya
Terbe Józsefné, a dunakeszi klub

vezetője volt – a szakmai zsűri
magasra értékelte a produkciókat.
Urayné Kovács Zsuzsánna, a zsűri elnöke kiemelte, hogy a mese
léleknemesítő szerepe a gyermekek és felnőttek életében egyaránt
nagyon fontos. A fellépők bronz,
ezüst, illetve arany fokozatú díjat
kaptak.
Ezzel nem értek véget a városi meseprogramok. Aki szeret
mesét mondani, részt vehet október 3-án a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 10 órakor kezdődő
meseolvasó délelőttjén. Kedve
szerint bárki, felnőtt és gyermek
egyaránt, bekapcsolódhat a felolvasásba, vagy az önálló mesemondásba.
A Dunakeszi Város Önkormányzata és a Magyar Hagyományőrző Világszövetség által ko-

Négy nemzet találkozója
Az ezeréves Pest megye elnöke, Dr. Szűcs Lajos Millenniumi zászlóval köszöntötte a Testvérvárosok
Találkozójának szeptember 25-29. között otthont adó Dunakeszi Város Önkormányzatát. Az olasz
Casalgrande, az erdélyi Székelykeresztúr, a lengyel Stary Sacz és az együttműködési megállapodást
a rangos eseményen aláíró bolgár Ravda önkormányzatának vezető képviselői, polgármestereinek és
jegyzőinek jelenlétében adta át a politikus Pest megye ajándékát, a megyerendszer szilárdságát is
szimbolizáló zászlót Kecskeméthy Géza polgármesternek.
A Városi Néptánc gála keretében
rendezett millenniumi zászló átadó
ünnepségen, Dr. Szűcs Lajos rövid
beszédében határozottan kiállt a
megyei közigazgatási rendszer mellett, melynek létjogosultságát - mint
mondta - mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy egyetlen megszálló
erő, vagy belső diktatórikus rendszer sem tudott megdönteni. A megyei közgyűlés elnökéhez hasonlóan
Kecskeméthy Géza is a megyerendszer fennmaradása mellett foglalt állást a József Attila Művelődési Központban rendezett ünnepségen.
A 15. alkalommal sorra kerülő
Városi Néptánc Gála házigazdája a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola volt, melynek igazgató asszonya,
Kárpáti Zoltánné kedves szavakkal
méltatta a szervezőket, a fellépő
együtteseket. Köszönetet mondott
elődjének, a rendezvény ötletgazdájának, a közelmúltban nyugállományba vonult Kollár Albin igazgató

Sacz csapata nyert meg. Kézműves
foglalkozások, kiállítások és sportversenyek fogadták a résztvevőket.
Hétfő délelőtt a testvérvárosok
nemzeteinek és az Európa Unió himnuszának felcsendülése után a házigazda Dunakeszi Város Önkormányzata nevében Nagyné Szöllősi Márta
köszöntötte a három testvérváros –
az erdélyi Székelykeresztúr, az olasz
Casalgrande, a lengyel Stary Sacz
– delegációjának képviselői mellett a
kulturális együttműködés aláírására
Dunakeszire érkezett bolgár Ravda
küldöttségét. A városi Házasságkötő
Teremben rendezett ünnepi képviselő-testületi ülés hangulatában és
külsőségeiben egyaránt méltó volt a
nemzetközi eseményhez.
Az európai népek és nemzetek
sokszínű és gazdag kulturális értékének és történelmi múltjának megismerése az egyik legkitüntetettebb
célja a testvérvárosi együttműködéseknek.

megismerhették a csodálatos, idegenforgalmi, turisztikai látványosságban bővelkedő települést.
A Dunakeszin rendezett hétvégi
kulturális és sport programok sikere
a bizonyság, hogy nagy érdeklődés
kíséri a testvérvárosok együttműködését. A találkozók elősegítik a
diákok kapcsolatának kiteljesedését,

Szűcs Lajos és Kecskeméthy Géza
egyaránt kiállt a
megye-rendszer mellett

rábban meghirdetett meseíró – és
meserajz pályázat eredményének
gazdag programmal egybekötött
kihirdetésére kerül majd sor október 10-én a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskolánál. Kassovitz
László főszervezőtől megtudtuk,
hogy a délben kezdődő Benedek
Elek Mesekarnevál elnevezésű
eseményen – melynek fővédnöke
Dióssi Csaba alpolgármester –
lesz többek között táltos dobolás,
jelmezes felvonulás, huszárkonyha, fellépnek a Dunakeszi Koncertfúvósok, a Tücsök Bábszínház, Vaszlavik Gazember László,
s lesz székely-magyar táncház is.
Természetesen elhangzanak a pályázat győztes meséi és kiállítják
a legszebb rajzokat is.

K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELE

A Nagy-Magyarország-túra első állomásaként
GYERE VELÜNK A FELVIDÉKRE!
A Fidelitas Mogyoródi és
Dunakeszi Csoportja október
10-11-én Felvidéki Vártúrát szervez dunakeszi, mogyoródi ﬁatalok számára. A kétnapos kirándulás alkalmával meglátogatjuk
Selmecbánya, Zólyom és Kékkő
várait, ismert történelmi nevezetességeit. A táj szépsége, a kelle-

Szűcs Lajos millenniumi zászlóval köszöntötte Dunakeszit

mes környezet és a jó hangulat garantált, gyere Te is velünk! A túra
részvételi díja 11.500,- Ft, amely
tartalmazza a buszutazás, a szállás és a várbelépők költségeit.
Jelentkezés és bővebb információ a +36/20-3303922 telefonszámon vagy a mogyorodiﬁdelitas@
gmail.com e-mail címen.

Vastaps fogadta a bolgárok bemutatkozását

úrnak és Hornyák Bálint táncmester
úrnak. A fergeteges sikert hozó gálán – dunakeszi együttesek mellett
– felléptek a testvérvárosok táncosai
is, akik produkcióját vastapssal jutalmazta a több száz néző.
A közel kétszáz vendéget fogadó
városban szombat reggel a Nemzetközi Szüreti Labdarugó Kupa
mérkőzéseivel vette kezdetét a rendezvénysorozat. A városi gimnázium sportcsarnokában tíz csapat
lépett pályára, melyek küzdelméből
a Radnóti Miklós Gimnázium csapata hódította el a kupát. A díjakat
Casalgrande polgármestere, Andrea
Rossi és Dunakeszi alpolgármestere,
Dióssi Csaba adta át a főszervező
Ibrányi Mártával.
A házigazdák színes programokkal várták a vendégeket, melyek
teljes költségét az Európai Uniós
pályázaton elnyert támogatásból
ﬁnanszírozták. Kárpáti Zoltán, az
önkormányzat testvérvárosi tanácsnoka és felésége volt a Testvérvárosi
Találkozó esemény- fűzér szervezője és mozgatója, akik pl. egész napos
visegrádi hajókirándulással és látványos lovagi tornával ajándékozták
meg a küldöttségek tagjait.
A programok többségének otthont
adó Kőrösi Csoma Sándor iskolában
volt testvériskolai nap, de ott rendezték a Játék határok nélkül nemzetközi
ügyességi versenyt is, melyet a Stary

Az ünneplő küldöttségek tagjai a
vendéglátó dunakesziekkel együtt
megcsodálhatták a bolgár nép kultúrájának egy-egy gyöngyszemét,
zenéjét, táncát. Elismerő taps kísérte
a gyönyörű tengerparti kis várost,
a ravdai embereket, kulturális és
sportéletüket bemutató ﬁlmet.
A bolgárok természetes életvidámsága, a hangulatos városkép
lenyűgözte Kecskeméthy Géza polgármestert, aki kedves hangú köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy
Dunakeszi rendezhette meg a Testvérvárosok találkozóját. Dunakeszi
és Casalgrande két évtizede szövetkezett határokon átívelő együttműködésre. Az olasz-magyart követte
az iskolák és diákok, kulturális egyesületek csereprogramjaiból, nagyon
szép emberi kapcsolatokból táplálkozó önkormányzati együttműködés az erdélyi Székelykeresztúrral.
Kecskeméthy Géza a lengyel Stary
Sacz és a Duna-parti város kiváló
együttműködését a korábbi alpolgármester, László Zoltán vezetésével
szervezett lengyelországi lovastúra
sikerén keresztül méltatta, melyet
mint mondta: ”Soha el nem múló
élményként őriznek mindkét városban”.
Szeretettel köszöntötte a bolgár
delegáció tagjait. Örömét fejezte ki,
hogy tavaly kellemes fogadtatásban
részesült a dunakeszi küldöttség,

akik az egyesített Európa gondolatát
5-10 év múlva nem csak a politikusok
beszédeiből, hanem személyes élményeken és barátságokon keresztül
élik meg. – Ez a legfontosabb a testvérvárosi kapcsolatokban! – hangsúlyozta Dunakeszi polgármestere.
Andon Petrov Bakalov, Ravda
polgármestere jeles napnak nevezte
a kis település életében, hogy elsőként Dunakeszivel kötnek kulturális
együttműködési megállapodást. – A
szívünk hevesebben dobog! Büszkeséggel tölt el, hogy Ravda polgármestereként engem illet a dicsőség,
én írhatom alá a kulturális, sport és
turisztikai együttműködésről szóló megállapodást. Örömét fejezte
ki, hogy Kárpáti Zoltánnal együtt
sikerült létrehozniuk a megállapodást, melyet bizalommal támogat
Kecskeméthy Géza polgármester is.
„Nagyon örülök annak is, hogy
megismerhettem Dunakeszi testvérvárosait. Bízom benne, hogy
előbb-utóbb mi is tudunk szervezni
hasonló találkozót - elsősorban - a
gyermekek részére, mert ők jelentik
a jövőt.” – mondta Andov Petrov
Bakalov, aki azt kívánta, hogy úgy
fejlődjön folyamatosan a testvérvárosok együttműködése, mint ahogy
a szerelem teljesedik ki.
Jó szelet! – kívánva búcsúzott a
ravdai halászok köszöntésével.
Az ünnepi beszédeket követően
Ravda és Dunakeszi önkormányzatainak kulturális együttműködési megállapodását Andon Petrov
Bakalov és Kecskeméthy Géza polgármesterek látták el kézjegyükkel.
Ravda önkormányzata nevében
Bulgária egyik legismertebb népdal énekese, Daniszláv Kehadov, a
bolgár zene „Pavarottija” gyönyörű
dalokkal kedveskedett az ünneplő
testvérvárosok képviselőinek.
A nagy sikerű háromnapos Testvérvárosi találkozó budapesti városnézéssel, majd a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskolában rendezett Nemzetek táncai táncházzal és
búcsúesttel zárult.

VETÉSI IMRE
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Lezárult a 15 milliárdos környezetvédelmi fejlesztés
Megújult a Duna-Dráva Cement Kft. beremendi gyára
A hazánkban piacvezető cementipari vállalat ünnepélyes keretek között avatta fel beremendi cementgyárának új kemencevonalát. A 2007 nyarán megkezdett, több mint 15 milliárd forintos modernizáció
eredményeképpen Európa egyik legkorszerűbb cementgyára működik az évszázados cementipari hagyománnyal rendelkező településen. Az avatóünnepségen Szabó Imre környezetvédelmi miniszter a beruházást környezeti és gazdasági szempontból is nagy jelentőségűnek nevezte.

Az ünnepélyes avatáson részt vettek
a társaság tulajdonosai, a németországi HeidelbergCement Group és a
SCHWENK Zement KG vezetői, valamint a gyár vonzáskörzetében található települések önkormányzati vezetői
és országgyűlési képviselői.

datos működéshez járul hozzá, mert
az alternatív tüzelőanyagok nagyobb
arányú hasznosítását teszi lehetővé.”
A beruházás nemzetközi szinten is
kiemelt ﬁgyelmet kapott. „Cégcsoportunk innovatív technológiák alkalmaz,
amelyek a versenyképesség megőr-

hat.” – nyilatkozta Andreas Kern, a
HeidelbergCement Group igazgatótanácsának tagja a gyárlátogatással egybekötött eseményen.

Szabó Imre miniszter

Szabó Imre környezetvédelmi és
vízügyi miniszter hangsúlyozta: „A
DDC környezeti előnyökkel járó és
hatékonyságot is javító beruházása
példamutató, mert az ország fenntartható fejlődését a hasonló programok
segíthetik elő. A beremendi gyár energetikai korszerűsítése a környezettu-

zését és a környezetkímélő működést
is lehetővé teszik. Ennek korszerű
példája a most lezárult beremendi
beruházás, amelynek köszönhetően a
gyár emissziós értékei és energetikai
hatékonysága egyaránt javulnak, így
a gyár hosszú távon a térség meghatározó gazdasági szereplője marad-

A gyár közel kétszáz alkalmazottnak
ad munkát a településen, ahol 1909ben alapították az első cementművet.
„A fejlesztés eredményei, nemcsak
vállalatunk, hanem a környékbeliek
számára is előnyösek, akiknek munkahelyet biztosít a társaság, akik a gyár
eddiginél is kisebb környezeti hatásával találkoznak majd, akik a gyár által
támogatott társadalmi felelősségvállalási programok eredményét ezentúl
is élvezhetik.” – mondta beszédében
Szarkándi János, a Duna-Dráva Ce-

ment Kft. elnök-vezérigazgatója.
A technológiai megújulás mindenekelőtt a gyár „lelkét”, a kemencevonalat érintette. Beremenden két, 37
éves kemencesor működött, amelyeket
egy nagyobb, csúcstechnológiájú kemencevonalra cseréltek és automatizált folyamatszabályozással, valamint
a helyi sajátosságokat szem előtt tartó,
különleges gépészeti megoldásokkal
láttak el. A fejlesztés emellett a hőcserélőtorony, a klinkerhűtő és a portalanító berendezések teljes átalakítására
is kiterjedt.
A beruházásnak köszönhetően jelentősen javul a termelés hatékonysága: az automatizált rendszerek révén
nő az üzembiztonság és lerövidül a
karbantartási idő.
Az energiafelhasználás mértékének
csökkenésével a cement gyártása a
jövőben kisebb terhelést jelent a környezet számára. További környezeti
előnyökkel jár, hogy a megfelelően előkészített alternatív tüzelőanyagok, mint
például a biomassza, a gumihulladék
vagy más iparágak melléktermékeinek
hasznosításával csökkenthető a fosszilis energiahordozók felhasználása.
A DDC tulajdonosai kétéves előkészítési időszak végén, technológiai,
piaci és gazdasági előtanulmányokat követően döntött a kemencevonal
modernizálása mellett. A kivitelező
kiválasztását egy meghívásos tender
előzte meg, melynek során több pályá-

zó cég közül esett a DDC választása
a Polysius AG-ra, a ThyssenKrupp
Technologies csoport több mint 145
éves cementipari gépgyártási tapasztalatokkal rendelkező vállalatára,
amely számos fejlesztési referenciával
rendelkezik.

Szarkándi János elnök-vezérigazgató

A cementgyárakban úgynevezett
nyerslisztet őrölnek a bányából beérkező mészkőből. Ezt forgókemencékben,
1500 Celsius fokon klinkerré égetik.
A klinkerből gipsszel, kohósalakkal
és egyéb adalékanyagokkal különböző
minőségű cementet őröl a cementmalom. A késztermék zsákos vagy ömlesztett formában kerül piacra.

Megkezdődött a váci Tesco építése
A napfényes őszi időben hatalmas munkagépek markolják a száraz talajt. Madártávlatból is kirajzolódik az ég felé csúcsosodó betonoszlopok sokasága. Szorgos munkások és gépek harmóniájának eredményeként valóssággá válik a maketten
megálmodott terv. Megkezdődött a Déli Kereskedelmi Központ építése Vácott, ahol a tervek szerint húsvétkor már a Tesco
és a Family Center fogadja a vásárlókat.
- A Tesco tervei szerint a dunakeszi áruházzal egyidőben
nyílt volna meg a váci is. Sajnos
megtámadták az építési enge-

délyt, s emiatt csak augusztusban kezdődhetett el az építkezés
– tájékoztatta szerkesztőségünket
a jelentős beruházás ingatlanfejlesztője, Szabó Zoltán, a dunakeszi Partner Csoport ügyvezető
igazgatója. – Az építkezés kezdését hátráltató kényszerű csúszás utáni jó hír, hogy a kedvező
időjárásnak köszönhetően gyors
ütemben haladnak a munkálatok. A Tesco áruház és a Family
center építését újabb kereskedelmi egységek követik majd. A
körforgalom mellett várhatóan a
McDonald’s nyit gyorséttermet,
tárgyalások folynak az OBI-val
egy hétezer négyzetméteres áru-

házról, valószínűleg Aldi is az
új szolgáltatók között lesz, mint
ahogy egy nagy bútoráruház és
sportáruház is.

Szabó Zoltán korábban nyilvánosságot látott szakmai koncepcióját megerősítve elmondta,
hogy a váci vállalkozók számára
olyan kereskedőház építését tervezik, melyben a város és a régió
lakói kulturált környezetben, igényes áruválasztékból megﬁzethető áron vásárolhatnak. A Déli
Kereskedelmi Központ jelentős
hatással lesz Vác kereskedelmi
kultúrája és struktúrájára, a város
üzleti centrumaként újabb gazdasági perspektívát kínál a vállalkozóknak.
- A kereskedőházon kívül 25003500 négyzetméter alapterületű,
összközműves, beépítetlen telke-

ket kínálunk értékesítésre, melyeken különböző kereskedelmi egységek épülhetnek. Igen előnyös
ez a beruházási forma, mert az új
pályázati lehetőségek támogatják
az iparterületek mellett az úgynevezett inkubátorházak építését is,
melyekben induló vállalkozások
létesíthetnek telephelyet. Az érdeklődő vállalkozóknak cégcsoportunk számos információval és
szakmai tanáccsal szolgál dunakeszi irodánkban. Érdemes bennünket felkeresni – fogalmazott
sokatmondóan.
Szabó Zoltán Vác polgármesteréhez hasonlóan úgy ítéli meg,
hogy a kereskedelmi központ felépítése több mint 200 új munkahelyet teremt, jelentősen növeli a
város iparűzési adóbevételét. Ezt
a szakmai véleményt támasztja

alá az is, hogy Budaörs után a
váci régió rendelkezik a legerősebb vásárlóerővel. A beruházás
hosszú távú előnyei között tett
említést arról, hogy a kereskedelmi központban épül az első váci
hipermarket áruház, amely a vá-

rosban és vonzáskörzetében élő
közel 150 ezer polgár ellátásában
és kiszolgálásában minőségi változást jelent majd.
A térség meghatározó ingatlanfejlesztőjéről közismert, hogy
a tulajdonában van a régió egyik
legjelentősebb könyvelő irodája.
Szabó Zoltán pénzügyi szakemberként határozottan vallja, hogy
a gazdaság élénkítése érdekében
a bankoknak 2010-ben vissza
kell térniük a „normál” ﬁnanszírozási rendszerhez. - A jelenlegi
helyzeten változtatni kell. A magánszemélyek és a vállalkozók
csak többszörösen túlbiztosított
garanciával juthatnak hitelhez.
Tapasztalataim szerint ﬁnanszírozási problémáik vannak a kisvállalkozóknak, gondot okoznak
az emelkedő banki költségek,
a források beszűkülése. A mai
Magyarországon nagyon kevés
a hitelképes vállalkozó, akinek
projektje elfogadható a bankok
számára is. Ezért állítom, hogy a
beruházások beindítása, a gazdaság, az építőipar „felpörgetése”,
a fogyasztás élénkítése elodázhatatlan, hiszen a termék-előállító szektor és a kereskedelem
egyaránt nehézségekkel küzd.
A váci Déli Kereskedelmi Központhoz hasonló beruházások és
új munkahelyek teremtése adhat
lendületet a gazdaságnak. Bízom
benne, hogy az idei esztendő második fele már a kilábalás kezdete
lesz. Erre ad némi optimizmust a
váci Tesco és Family Center építése is…

VETÉSI IMRE

ÉPÍTKEZÉSI
HULLADÉK
TÜZIFA
700 Ft/q
Szállítás megoldható
06-70/455-0257
LOVAK
RIDEG-BÉRTARTÁSÁT
VÁLLALJUK
30.000 Ft/hó
2-3000 m2-es karámokban
Dunakeszi, F.R.D. Ranch-en

06-70/455-0257

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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A telekalakítási eljárásról
A telekalakítás általános szabálya, hogy a telket úgy kell kialakítani, hogy az köz- vagy magánútról
gépjárművel közvetlenül megközelíthető legyen. További feltétel,
hogy a kialakításra kerülő telek
nagysága elérje a helyi építési szabályzatban vagy szabályozási tervben meghatározott minimális teleknagyságot. Ezek alól kizárólag a
telekegyesítés, illetve a telekhatárrendezés jelent kivételt, ahol sem a
megközelíthetőség, sem a minimális nagyság nem jelent feltételt.
Speciális helyzetet teremt, amenynyiben a tervezett telekalakítás a
telken már álló építményt részekre osztaná. Erre csak akkor kerülhet sor, ha az építményt elbontják,
amennyiben ez lehetséges, áthe-

lyezik valamint, ha az építményt
önálló építményekké alakítják, a
megfelelő határfalak beépítésével, a
tető, illetve a közművek teljes szétválasztásával.
Az új telkek kialakításához mindenekelőtt telekalakítási tervet kell
készíttetni, az erre feljogosított
településrendező tervezővel. A telekalakítási tervhez az illetékes
földhivataltól be kell szerezni az
ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát, ha pedig a terület átlagos
lejtése a 10 százalékot meghaladja,
szintvonalas térképet is.
A tervező a meglévő állapot ﬁgyelembevételével készíti el a telekalakítás utáni állapotot bemutató térképet. A telekalakítási tervnek
tartalmaznia kell továbbá a telekalakítással érintett, illetve a telekalakítás során kialakuló telkek főbb
adatait is, táblázatos formában. A

telekalakítási terv alapján úgynevezett változási vázrajz készül, amelyet az illetékes földhivatal záradékol. Telekfelosztás, telekegyesítés
és telekhatár-rendezés esetén elvi
telekalakítási engedély is kérhető,
amelyben a hatóság állást foglal arról, hogy a későbbiekben készített
telekalakítási kérelemnek milyen
feltételek mellett ad helyt.
A telekalakítási engedély a változási vázrajz, illetve az esetleges elvi
telekalakítási engedély elkészítését
követően kérhető. Az engedélykérelemhez az érintett telkek tulajdoni
lapjait is mellékelni kell, amelyek
szintén az illetékes földhivataltól
szerezhetők be.
A kérelmet az illetékes építésügyi
hatósághoz - ez általában a település jegyzője - kell benyújtani. Az
elbíráláshoz az építésügyi hatóság
beszerzi a szakhatósági hozzájá-

rulásokat, majd határozatot hoz,
amelyben megadja vagy elutasítja a
kérelmet. A határozatot kézbesítik
mind a kérelmező, a tervező, az eljáró szakhatóságok, mind a telekalakítással szomszédos tulajdonosok
részére. A határozat ellen - kézhezvételétől számított - 15 napon belül
fellebbezést lehet benyújtani, ennek
hiányában a hatóság engedélyezési
záradékkal látja el a telekalakítási
tervet, valamint a vázrajzot. Fontos tudni, hogy a telekalakítási
engedély, ha a jogerőssé válásától
számított egy éven belül a tulajdonosok nem kérik a földhivataltól a
bejegyzését, érvényét veszti.

Dr. Bánki Attila
Ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász
www.banki-ugyved.hu

Újvári István: Csak a tőkeerős vállalkozások élik túl…

Előremenekülés a válságból
755 millióra emelte törzstőkéjét a Dunakanyar Autócentrum
A gazdasági világ válság Európa országaihoz hasonlóan legdrasztikusabban Magyarországon is a gépjármű kereskedelmet és az építőipart sújtja. Az elemzések és a statisztikák lehangoló képet mutatnak. A honi autó értékesítés a – közeli hetekben közzétett adatok szerint – 2008 augusztusa és az idei esztendő augusztusa azonos időszakában 77,4 százalékkal csökkent. A negatív trend súlyosságát jól érzékelteti, hogy alig másfél év alatt harmadára esett vissza az üzembe helyezett új gépjárművek aránya. Az
autókereskedések 10-12 százaléka kénytelen volt „bedobni a törölközőt”, mert tönkrement.
- A gazdasági válság brutális hatással van az autókereskedésre. A ﬁzetőképes kereslet hiánya miatt radikálisan
csökkent az értékesített autók száma,
munkahelyek ezrei szűntek meg ebben a
szektorban. Húsz-harmincéves szakmai
múltak és egzisztenciák semmisülnek
meg. Rendkívül súlyos a helyzet! Vannak olyan kereskedések, ahol 2-3 hónapja
nem kapnak ﬁzetést a dolgozók. – sorolja
a tényeket Újvári István, a Dunakanyar
Autócentrum tulajdonosa. - A gazdasági folyamatokat elemezve, jómagam is
úgy érzékelem, hogy még nem érte el a
mélypontot ez az üzletág. Mi például 75
dolgozónk közel 20 százalékától voltunk
kénytelenek megválni – mondta kendőzetlen őszinteséggel. – Arra viszont
büszke vagyok, hogy a munkatársak nálunk napra pontosan megkapják ﬁzetésüket – tette hozzá.
Az üzletember szerint a tulajdonosok
a legvégső tartalékaikat mozgósítva vívnak gigászi küzdelmet a fennmaradás
érdekében.
- Ez természetes, hiszen mindenki túl
akarja élni a válságot. Mindenki azt gondolja, hogy ő lesz a szerencsés nyertes,
ebből a pusztító küzdelemből úgy kerül
ki, hogy hosszú távú pozíciói megerősödnek. Meggyőződésem, hogy csak azok
maradnak talpon, akik tőkeerősek, akik
a mérhetetlenül szerény kereslet mellett
is képesek ﬁnanszírozni működésüket,
okos marketing és reklámtevékenységüknek köszönhetően náluk költik el

pénzüket a „fehér hollóként” felbukkanó
vásárlók. Az ügyfelekért és a túlélésért
vívott harcban sajnos sokan elbuknak –
jelenti ki Újvári István.
A 22 éve vállalkozóként tevékenykedő 43 éves cégtulajdonos egy rendkívül
fontos szempontra hívta fel a vásárlók
ﬁgyelmét, melyet érdemes megszívlelni.
– Vásárlás előtt célszerű tájékozódni az
autókereskedés anyagi helyzetéről. Sajnos gyakran előfordul, hogy a beﬁzetett
előleget – köztartozás címén – az APEH
leemeli a ﬁzetési gondokkal küzdő cég
számlájáról. Se pénz, se autó! Rendkívül
kellemetlen helyzetbe kerülhet önhibáján
kívül a pénzét vesztett vásárló – világított rá a kényes kérdésre.
Arra a felvetésre, hogy a Dunakanyar
Autócentrum ügyfelei nem kerülhetnek-e
hasonló helyzetbe - határozottan tiltakozott Újvári István.
- Nem, mert a Dunakanyar Autócentrum tőkeerős vállalkozás. A cégcsoport
700 milliós törzstőkéjét az elmúlt hónapban 55 millió forinttal megemeltem.
A vállalkozás öt cégét kettőbe – autókereskedőbe és ingatlanhasznosítóba
– koncentráltuk a hatékonyabb és gazdaságosabb működés és talpon maradás
érdekében. A tőkeinjekciótól és a cégcsoport koncentrációjától azt remélem,
hogy a magyar gazdaságot tornádóként
pusztító viharból épen és szilárd pozícióval kerül ki a Dunakanyar Autócentrum
ﬂottája. Jómagam is osztom a gazdasági
szakértők véleményét, hogy aki túléli ezt

a válságot, az a piac meghatározó szereplője lesz a jövőben is.
A Dunakanyar Autócentrum szilárd
alapokkal rendelkezik, az elmúlt évek
beruházásainak köszönhetően három autószalon működésére alkalmas ingatlan
együttes van a birtokában. A több autómárkát forgalmazó cég piaci pozícióját
jelentősen erősíti, hogy emellett korszerű
műhelyében – Ford, Seat, Skoda, Volkswagen – gépjárművek szervizelését is
végzik. – A tavalyi esztendőhöz képest
nálunk is csökkent az új autók eladása,
ám ezzel ellentétesen, jelentősen megnőtt
a Dunakanyar Autócentrum szerviz szolgáltatásait igénybe vevő gépkocsik száma. Havonta átlagosan 1200 gépjármű
gurul ki a műhelyünkből. A meglévők
mellett még plusz három autómárka szervizelését és kereskedelmi értékesítését
tervezzük.
A beszélgetés során markánsan kirajzolódott, hogy Újvári István nem akar a
mindent tudó válságmendzser szerepében
„tetszelegni”, de azt határozottan vallja,
hogy szakmai elhivatottság, egészséges
önbecsülés és rendíthetetlen elszántság
nélkül nem lehet megtalálni a válságból
kivezető utat.
- Minden erőmmel arra koncentrálok,
hogy a biztos alapon álló Dunakanyar
Autócentrum a gazdasági válságból
megerősödve kerüljön ki. Nem tagadom,
hogy nagyon keményen, sokszor bizony
verejtékezve dolgozunk. Elszántságomat
legplasztikusabban Winston Churchill

Újvári István, a Dunakanyar Autócentrum tulajdonosa

híres mondásával tudom kifejezni, aki
egyik beszédét így zárta: „Soha nem
adom fel…” Én sem adom fel, mert a
válságban is megvan a fejlődés esélye
és lehetősége. Csak ezt fel kell ismerni,
és tudni kell élni vele! Meggyőződésem,

hogy mindennapi munkánkban ezt érzik
és értékelik ügyfeleink, akik közül hetente több százan veszik igénybe a Dunakanyar Autócentrum szolgáltatásait…

VETÉSI IMRE

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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Konferencia a váci Hétkápolnáról

Három nemzet elfeledett hőse

Dr. Beer Miklós püspök: Jelképe az újjáépítésnek

Emléktáblát avatott a lengyel nagykövet Vácon

A Szent Péter kápolnától a
Hétkápolnáig címmel rendezett
tudományos konferenciát a Váci
Püspökség, Vác Város Levéltára és a Váci Értéktár szeptember
25-én a Pannónia-házban. Mint a
konferenciát megnyitó Pálos Frigyes prépost, őrkanonok mondta,
a rendezők időszerűnek gondolták, hogy foglalkozzanak a hely
múltjával, jelenével. Ez ugyanis
– ahogy köszöntőjében dr. Beer
Miklós megyés püspök fogalmazott - a városnak egy különleges
kincse. Jelképe az újjáépítésnek,
annak, hogy őseink élni akartak,
hittek abban, hogy van ennek a
városnak jövője. A konferencia
azt szolgálja, hogy közkinccsé
tegyük múltunkat… Az esemény
másik védnöke, dr. Bóth János

polgármester, országgyűlési képviselő is a hely jelentőségét hangsúlyozta: ez a helyszíne a csodaszarvas legendájának és talán
ez volt az egykori Vác magja is.
De itt zajlott le a szabadságharc
győztes csatája, itt áll a legelső
honvéd emlékmű, s nemcsak búcsújáróhely, hanem a polgári élet
színhelye is.
A mai Vác déli határán álló Hétkápolna, a középkori Szent Péter
egyház, a szentkúti prépostság
történetét előadások elevenítették fel. Az ismert legenda szerint,
itt tűnt fel a csodaszarvas Géza
és László hercegeknek, mielőtt
megvívták csatájukat Salamon
ellen, és fogadalmukat beváltva,
itt építettek kápolnát Szent Péternek. A hívők aztán Szarvas Bol-

dogasszony neve alatt ünnepelték
a csodát. A török hódoltság után,
a romba döntött kápolna helyébe
új templomot emeltek, a Szentkúti Hétkápolnát. Építése 1734-ben
fejeződött be, nevét az odavezető
hét kis kápolnáról kapta, oltárképe - amely Pozsony mellől került
Vácra - Mária megkoronázását
ábrázolja. A kegytemplom ma is
fontos búcsújáróhely.
A kegytemplomról – A Hétkápolna képekben címmel – kiállítás is nyílt a főtéri Nagypréposti
palotában, majd a résztvevők Pálos Frigyes prépost és Zomborka
Márta muzeológus kalauzolásával részletesen megismerhették a
templomot és szakrális terét.

BORGÓ JÁNOS

Tragédia Dunakeszin
elnézhetett valamit leszállás közben a szerencsétlenül járt áldozat.
Az ultrakönnyű gép a repülőtértől száz méterre, a kerítéstől alig
tízméternyire zuhant a földre.
A helyszínt a rendőrök lezárták,
várják a légügyi hatóság szakembereit, akik a zuhanás okát fogják
kivizsgálni.

Életét vesztette annak az ultrakönnyű repülőgépnek a pilótája, amely hétfőn kora este
Dunakeszinél zuhant le.
Az Apollo típusú repülő fél hét
után néhány perccel szállt fel a
repülőtérről, majd nemsokára le
is zuhant. Egyelőre még nem tudni, hogy mi okozta a halálos zuhanást, de a jelenleg helyszínen
tartózkodó pilóta társak szerint

Mivel a gépből az összes üzemanyag szétfolyt a környéken, a
tűzoltók készenlétben állnak, nehogy tűz keletkezzen a tragédia
helyszínén.
Utoljára három hónappal ezelőtt történt ezen a repülőtéren
halálos zuhanás.

BCSI

Emléktáblát avattak szeptember 19-én, Vácon, az Eötvös utcai óvoda épületén, ahol 194243-ban a Lengyel Tiszti Árvák
Otthona működött. Majd – a
megemlékezés folytatásaként
– a zsinagógában bemutatták
a Henryk Sławik életét feldolgozó könyv magyar kiadását.
Az esemény része volt a Lengyel Köztársaság budapesti
nagykövetsége által szervezett
Lengyel Szeptember elnevezésű országos rendezvénysorozatnak, amelyhez a város is
csatlakozott. A nagykövetség
ezzel emlékezik a hetven évvel
ezelőtt történtekre, az ország
megszállására, és arra, hogy
Magyarország több tízezer lengyel menekültet fogadott be.
Vác csaknem száz lengyel zsidó
gyermeket bújtatott a Henryk
Sławik által – id. Antall József
segítségével – létrehozott Lengyel Tiszti Árvák Otthonában.
Az emléktábla avatásán dr.
Molnár Lajos alpolgármester
hangsúlyozta, hogy a legnehezebb időkben is voltak, akik
tetteikkel bizonyították humanizmusukat, szolidaritásukat,
nemcsak a zsidó árvák befogadásával, hanem – a német
megszálláskor – kimentésükkel is. A váci önkormányzat
által állított kétnyelvű emlék-

táblát a Lengyel Köztársaság
magyarországi
nagykövete,
Joanna Stempinska leplezte le, hangsúlyozva a lengyel
nemzet háláját Magyarország
és Vác iránt. Mint mondta, az

Józsefről Grzegorz Łubczyk korábbi nagykövet is, aki Három
nemzet elfeledett hőse címmel
írt könyvet a mártír lengyel
politikusról. A könyv eredeti,
lengyel kiadásának bemutatója

ország, a német nyomás ellenére megnyitotta határait
a lengyel menekültek előtt, s
ha rövid időre is, de győzött a
humanizmus. Megemlékezett
Henryk Sławikról és id. Antall

december elején volt a varsói
magyar nagykövetségen, magyar kiadását a szerző a váci
zsinagógában – az emléktábla
avatását követően – mutatta be.
BORGÓ JÁNOS

APRÓHIRDETÉSEK

• Találja meg Ön is a párját!
A Dunakanyar régiójának CRONOS
társkereső
irodái
Vácon
és
Dunakeszin. Telefon: 06-20/5665047-es számon 14 órától.
• Eladó Baján, első emeleti,
35m2-es, erkélyes lakás, liftes házban csak nyugdíjasnak.
Telefon: 06-20/559-5407.
• Vácon, a Bácska-dűlőn eladó 2.500
nm építési telek.
Irányár: 20 millió forint.
Érdeklődni: (+36)30/445-3954.

• 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. T.: 06-30-386-4456.
• Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/
m2, házhozszállítással.
06-30/296-1771.

Kéthetente
80 ezren olvassuk!
Hirdessen Ön is a térség
legolvasottabb újságában.
Hirdetésfelvétel:
keszipress@ invitel.hu,
Tel.: 06 30 342 8032,
06 27 502 390

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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XI. évfolyam 19. szám

DDC Sportgála, a fenntartható fejlődés jegyében
Szeptember 25-én a Duna-Dráva Cement Kft. és az Egészséges Ifjúságért Alapítvány közös szervezésében, Bíró György játékmester vezetésével immár 7. alkalommal került megrendezésre a DDC Sportgála. A verseny összdíjazása idén is hárommillió forint volt, melyet az iskolák kizárólag sporteszközök vásárlásra fordíthatnak. A rendezvény minden évben egy adott
témakörre épül, mely ebben az évben a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés volt. Az iskolák csapatai maguk választották ki a velük játszó sztársportolót.
lák maguk választották ki a velük
együtt küzdő sztársportolót. Ez a
kezdeményezés igen sikeresnek
bizonyult, hiszen a váci, vagy váci kötődésű sportolók, az iskolák
egykori diákjai, vagy tanárai mindennapi, kézzelfogható példát mu-

A 7. DDC Sportgálán Csereklye Károly alpolgármester és
Zvekanovics László, a DDC környezetvédelmi vezetője köszöntötte a résztvevőket.
A versenyen a vállalat által meghirdetett pályázatra jelentkező 12
általános- és középiskola nappali
tagozatos tanulói vehettek részt.
Mivel a különböző korosztályok
együtt versenyeztek, a középiskolásoknak nehezített feladatokat kellett végrehajtaniuk.
A program az iskolák „zöld
bemutatkozásával”
kezdődött,
melyből megtudhattuk, hogy az
Árpád Fejedelem Általános Iskola
ökoiskolaként működik, ahol nagy
hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra nevelésre, a környezettudatos viselkedésre, a zöld napok
keretében pedig az egészséges, sok
zöldséget és gyümölcsöt tartalmazó

táplálkozással is megismerkednek
a diákok. Néhány csapat ötletes játékokat mutatott be, melyhez újrahasznosítható alapanyagokat, többnyire pillepalackokat használtak fel.
A Földváry Károly Általános Iskola
diákjai rendhagyó divatbemutatót
tartottak – melyen szintén ezekből
az alapanyagokból készült ruhákat
mutattak be, de nagy sikert aratott a
Selye János Humán Szakközépiskola Thriller-adaptációja is.
A feladatok közül sokban hulladékot használtak alapanyagként,
így a résztvevők játékos formában
ismerkedtek a szelektív hulladékgyűjtéssel, az állat- és növényvédelemmel. Néhány feladatcím ízelítőül: szélerőmű építés, Duna-Ipoly
mozaik, Biohazard, Génmódosítás,
Olvadó jéghegy, gyilkos méhek, tömegközlekedés, virágültetés.
Idén első alkalommal az isko-

csapatuk pontszámait.
A zsűri tagjai: Pozsonyiné Szőke Katalin, Vác Város Önkormányzatának vezető főtanácsosa,
Mokánszky Zoltán, Vác Város
Önkormányzata Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke, Horváth

Eredmények:
Helyezés

Iskola neve

Pontszám

Sztársportoló

1.

Boronkay
György Műszaki
Középiskola és
Gimnázium

177

Pető Tibor a Vác Városi Evezős Club világbajnok és olimpiai 5. helyezett sportolója, az iskola egykori diákja

2.

Földváry Károly
Általános Iskola

153

Rusvay Gergely labdarúgó, az iskola
testnevelő tanára

3.

Selye János
Humán
Szakközépiskola

153

Dencsik István a Váci Forma SE birkózója, EB ezüstérmes, Magyar bajnok

4.

Bernáth Kálmán
Kereskedelmi
Szakközépiskola

150

Nagy Tibor volt válogatott váci labdarúgó, a Balassagyarmat edzője

5.

Madách Imre
Gimnázium

144

Visky Erzsébet kétszeres olimpiai 2. helyezett, és 12-szeres világbajnok kajakozó, az iskola egykori diákja

6.

Petőﬁ Sándor
Általános Iskola

140

Borszéki Csaba labdarúgó, az iskola egykori diákja és rövid ideig a tanára is volt

7.

I. Géza Király
Közgazdasági
Szakközépiskola

132

Galambos Péter egyetemi világbajnok,
kétszeres U23-as világbajnoki 2. helyezett evezős, a VVEC sportolója, az iskola
egykori diákja

8.

Árpád Fejedelem
Általános Iskola

130

Pálffy Miklós, a Váci KSE kézilabdázója

9.

Juhász Gyula
Általános Iskola

118

Sütő Ferenc a Gödi TE teniszezője, serdülő magyar bajnok

10.

Radnóti Miklós
Általános Iskola

111

Szemán Gábor ifjúsági világbajnok kenus, a Csepel SC versenyzője, az iskola
volt diákja

A győztes Boronkay csapata

tatnak a mai gyerekeknek. Pető
Tibor evezős világbajnok például
már harmadszor vett részt a Sportgálán.
A feladatok értékelésénél nehéz
dolga volt a zsűrinek, hiszen több,
előre meghatározott szempont
szerint kellett értékelniük azok
végrehajtását. A szurkolótábor is
aktívan részt vett a versenyben, ők
sporttörténeti és városismereti kérdésekre válaszolva gyarapíthatták

Szabolcsné dr., az Egészséges Ifjúságért Alapítvány társelnöke,
110
Keresztesi Erika INAS-FID 8-szoros
11.
Chazár András
Bászler Mária a DDC HR igazgavilágbajnok futóatléta, a Reménység SE
Többcélú Közoktója, valamint Bácskai Zoltán jásportolója
tatási Intézmény
tékvezető, a zsűri elnöke.
12.
Zichy Hyppolit
89
Fonódi Gábor INAS-FID világbajnok
A díjakat dr. Bóth János, Vác VáSpeciális Iskola
futóatléta, Vác első atlétikai világbajnoka, a Reménység SE sportolója, az iskola
ros polgármestere és Zvekanovics
egykori diákja
László, a DDC környezetvédelmi
vezetője adta át.
A váci rendezvény sikeréből kiindulva a vállalat október 9-én - immár harmadik alkalommal - rendezi
meg Siklóson is a sportgálát a beremendi cementgyár vonzáskörzetében élő diákok számára.
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