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Demonstráció a váci
munkahelyek megmentéséért

A megszorítások ellen tüntettek
a Fidesz vezette önkormányzatok

Politikailag semleges demonstrációt szervez a General Electric (GE) szakszervezete

Göd 50-60 milliós kieséssel, Dunakeszi százmilliók elvonásával számol

Mint ismert, a General Electric (GE) átszervezi globális fényforrásgyártását, így a Magyarországon folytatott gyártást is. Ez azt jelenti, hogy létszámleépítések, gyárbezárások várhatók világszerte, így hazánkban is. Vállalatunk legnagyobb veszélyben lévő gyára a Váci Fényforrásgyár
– tájékoztatta szerkesztőségünket Borbély Sándor, Tungsram Dolgozók Független Szakszervezete Váci Alapszervezete vezetője, akitől megtudtuk, a munkahelyek megmentése érdekében szakszervezetük, Vác Város polgármestere és a térség parlamenti képviselői fogtak össze.
E közös fellépés jegyében a Tungsram Dolgozók Független Szakszervezete politikailag semleges demonstrációt tart lapunk megjelenésével egyidőben, 2009. október 15-én Vácott, a Március 15. téren.
A délután három órakor kezdődő(tt) demonstráció célja, hogy megmentsék a munkahelyeket, a
döntéshozók garantálják a stabilitást.

A jövő évi költségvetés visszavonását követelték az október 10-i, Kossuth téren tartott demonstráción a Fidesz által vezetett önkormányzatok. A Kósa Lajos debreceni polgármester
által kezdeményezett tüntetést hiteltelennek nevezte az MSZP szóvivője, mivel megoldódnak azon ügyek, amelyek miatt meghirdették a demonstrációt. Ezt megelőzően nyilatkozatot adott ki az Önkormányzati Szövetségek Konzultatív Tanácsa, amelyben többek között
az alábbiak szerepelnek: 2010-ben lesz húszéves a magyar önkormányzati rendszer. Az átalakítás, a feladatok, hatáskörök és a ﬁnanszírozás kérdésének rendbetétele elkerülhetetlen.
Ezért sem mindegy, hogy a mostani kényszerű megszorítás csupán megvonást eredményez-e,
vagy pedig megalapozza a hosszabbtávon fenntartható erős önkormányzati rendszert.

(Folytatás a 2. oldalon)

Tartalmas programok-jó hangulat

Falunap Sződligeten
Közgyűlés elnökének tanácsadója, Imre Zsolt mondott beszédet, aki méltatta
az ezeréves megyerendszer történelmi
jelentőségét, a magyar közigazgatás-
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Ragyogó, napfényes idő köszöntötte a sződligeti Falunapra érkező nagy
számú érdeklődőt. A község főtéren
rendezett ünnepségen a Pest megyei

ban betöltött évszázados szerepét. A
Szent István által alapított négy történelmi vármegye egyike Pest volt,
melynek közgyűlése napjainkban is
kiáll a megyerendszer fennmaradása
mellett – jelentette ki Imre Zsolt. Az
ünnepi szónok Dr. Szűcs Lajos, Pest
Megye Közgyűlése elnöke nevében
Millenniumi emlékzászlóval ajándékozta meg Sződligetet és a településen
működő megyei fenntartású Viktor
Speciális Módszertani Otthont. Az
ezerév, ezernyi emlékét büszkén vállaló - kék és arany színben pompázó
- lobogót Bábiné Szottfried Gabriella
polgármester és az intézmény vezetője, dr. Pitzné Heinczinger Mónika
vette át.

(Folytatás a 6. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)
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Millenniumi emlékzászlót kapott a település

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke,
dr. Gémesi György szerint,
a jövő évi költségvetési tervezet alapján, 2010-ben 250
milliárd forinttal csökken az

önkormányzatok mozgástere.
Kósa Lajos, Debrecen ﬁdeszes
polgármestere, az általa szervezett tüntetésen már törvényes kereteken belül megvalósuló ellenállásra szólította

(Folytatás az 5. oldalon)

fel az önkormányzatokat. Egy
olyan kiáltványt – 12 pontot –
is elfogadtatott a jelenlévőkkel, amely kimondta, hogy
minden településnek joga van
iskolájához,
kultúrájához,
templomához, vagyonához és
legalább egy rendőrhöz.
Markó József, Göd polgármestere szerint, 2010-ben
a normatív támogatásban
50-60 millió forint kieséssel
kell számolni, Dióssi Csaba,
Dunakeszi alpolgármestere
pedig úgy véli, százmilliókat vonhat el Dunakeszitől a
kormány költségvetési javaslata. Vác polgármestere, dr.
Bóth János szerint azonban
az önkormányzatokat érintő
megszorításokról a parlament
döntése előtt még korai lenne
beszélni.
(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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160 éve végezték ki az aradi vértanúkat
Október 6-a szomorú emlékünk felidézését jelenti. Egy nemzet szabadságvágyának kíméletlen letörését, hőseink gyalázatos kivégzését. Szabadságharcosaink emléke előtt tisztelegni nem kötelesség,
hanem nemzeti felelősség. A mai napig ugyanis ők azok, akik megtestesítik a szabad akarat és a hazáért való önzetlen önfeláldozás eszményét.
Az aradi vértanúk érdekek és ország jogos szabadság utáni vá- szükség, akik nem egyéni érdehatalomvágy nélkül csak a haza gyát, harcuk azonban nemzetünk keiket tartják fontosnak, hanem
szabadságáért küzdöttek. Szemük örök mítoszává vált. Küzdelmük Magyarország szolgálatát. Valódi
előtt pusztán az lebegett, hogy az fennmarad emlékezetünkben, tör- cselekvéssel, valós megoldásokország függetlenségét kivívják. ténelmünkben örök helyet vívtak kal. A válságból így lehet kilábalni,
Ahogy egyikőjük, Aulich Lajos ki. Magatartásuk, szilárd jellemük hazánkat így lehet Európa büszke
honvédtábornok és hadügyminisz- végtelen időkre követendő példa- országává tenni. A kivégzett mártírjaink emléke ezt az üzenetet is
ter is írta: „Harcunk nem a nemze- ként szolgál.
Ahogy napjaink válságos idő- hordozza számunkra. Október 6tiség, hanem a közszabadságharca
az abszolutizmus ellen. Győzelme- szakában is követendő példa. Mert án ezért is fontos tisztelegni emléink elődiadalai a világszabadság- most van igazán szüksége hazánk- kük előtt. Mert olyan utat mutattak
nak az önfeláldozásra, a becsületes nekünk, amelynek igazsága mindig
nak.”
Hathatós orosz cári segítséggel küzdelemre. Forradalmi változást hazánk javát szolgálja.
a Habsburg Birodalomnak mégis csak így lehet elérni! A mai vészDR. SZŰCS LAJOS ELNÖK
sikerült vérbe fojtania Magyar- terhes időben olyan vezetőkre van
PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSE

Demonstráció a váci
munkahelyek megmentéséért
Politikailag semleges demonstrációt szervez a General Electric (GE) szakszervezete
(Folytatás az 1 oldalról)
A demonstrációval, és a GE
dolgozóival szolidalítást vállalók
kiállásával akarjuk tudatosítani a
GE döntéshozóival, hogy a magyar
dolgozók, az érintett magyar ön-

kormányzatok, a parlamenti képviselők is amellett vannak, hogy
a munkahelyek megmaradjanak!
Magyarországon maradjanak, az
érintett kistérségekben maradjanak! – írja szerkesztőségünkhöz

eljuttatott közleményében Borbély
Sándor, Tungsram Dolgozók Független Szakszervezete Váci Alapszervezete vezetője.
(A demonstrációról lapunk következő
számában tudósítunk. A szerk.)
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A megszorítások ellen tüntettek
a Fidesz vezette önkormányzatok
Göd 50-60 milliós kieséssel, Dunakeszi százmilliók elvonásával számol
(Folytatás az 1. oldalról)
A lapunknak nyilatkozó Markó
József gödi polgármester szerint, a
2010-es állami költségvetés jelenleg

- A fentiek tükrében különösen
felháborítónak tartjuk azt a pazarlást, amelyet az állami vállalatok vezetése a most felszínre került adatok

Markó József gödi polgármester és Csányi József képviselő együtt tüntetett

ismert, tervezett normatív támogatás mutatószámai Göd városának
bevételeinél, a 2009-es évhez viszonyítva, 50-60 millió forint kiesést
jelentenek.
– Ez önmagában is jelentős öszszeg – mondta a polgármester –, mivel Göd ez idáig is forráshiányosnak
bizonyult, az állami támogatás és a
saját bevételek nem tették lehetővé
a fejlődéshez elengedhetetlen pályázatokon való részvételt, az ehhez
szükséges önrészeket kötvény kibocsátása útján tudta biztosítani. Az
inﬂációs hatások amúgy is súlyosbították a költségvetés helyzetét, az
ÁFA emelése mellett a folyamatos
árszínvonal-növekedést sem kompenzálta a kormány. Aggódásra
adhat okot az iparűzési adó APEH
általi „megragadása”, hatékonyságnövelés címén. Az eddigi ismereteink szerint a beszedett iparűzési
adó 20 %-át az APEH visszatartja
majd, hogy pontosan mire és ebből
mennyit véglegesen, az nem tudható. Gödön az iparűzési adó 600
millió forint körüli, ha ebből 120
milliót elvennének az ügyintézés
hatékonyságának növelése címén,
az felháborító lenne, hiszen jelenleg ezzel az adónemmel kapcsolatos
ügyintézés tokkal-vonóval sem éri
el a 10 milliót. Ebben az ügyben az
Alkotmánybírósághoz fordultunk,
fellépve a szerintünk alkotmányellenes döntés ellen. A gödi munkavállalók által az APEH-nak megﬁzetett
SZJA körülbelül évi 4,3 milliárd
forint. Az ebből a várost közvetlenül megillető 8 százalék 347 millió
forint. Ezt méltánytalanul kevésnek
érezzük. A szociális kiadások támogatását 6,3 millióval kurtította meg
a kormány akkor, amikor a tavalyi
évben ilyen célra fordított összeget
a válság hatásaként jelentősen meghaladó, indokolt igény jellemzi már
ez évben is.

alapján az elmúlt években megengedett magának – tette hozzá Markó
József.
Egyes álláspontok szerint azonban
a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban az önkormányzatok kénytelenek
elfogadni, hogy muszáj megszorítani a helyhatóságoknál is. De azt szeretnék, hogy ne a működésre szánt

megszorításokról a parlament döntése előtt még korai lenne beszélni.
Dióssi Csaba dunakeszi alpolgármester szerint viszont a kormányzat
által benyújtott jövő évi költségvetés
minden eddiginél súlyosabban érinti
az ország lakosságát.
- Dunakeszi esetében csak az
oktatás területén több mint 200
millió forinttal kevesebb normatív
támogatást nyújtana a kormányzat
– mondta az alpolgármester lapunknak. - Néhány konkrét példát is hadd
mondjak: a kedvezményes étkeztetés támogatása több mint 65 százalékkal csökkenne, a közoktatási normatívák közel 128 millió forinttal
csökkennének. Teljesen megszűnne
a diáksport támogatása és szintén
elvonásra kerül a helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
teljes összege, 37,6 millió forint.
A közösségi közlekedésre szintén
több millióval kevesebb jut. Arról
pedig egyelőre nincsenek adataink,
hogyan érintenék a megszorítások a
szociális juttatások rendszerét.
A város alpolgármestere - ellenzéki parlamenti képviselők segítségével - több költségvetési módosító
indítvány elfogadását javasolja az
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A gödiek és váciak közösen tiltakoztak az önkormányzati elvonások ellen

pénzt csökkentsék, hanem inkább a
fejlesztésektől vegyenek el. Korábban erre utalt dr. Bóth János országgyűlési képviselő, Vác polgármestere is, amikor azt nyilatkozta, hogy
a 2010-es év várhatóan nehezebb
lesz, ezért óvatosan kell kötelezettségeket vállalnia az önkormányzatnak. Jelenleg a város jó helyzetben
van, a bevétel 1,4 milliárddal több a
kiadásnál, és a város költségvetésének főösszege már meghaladta a
14 milliárd forintot. A polgármester
a jövő évi pályázati önrész biztosítása, a stabilitás megőrzése érdekében
mintegy 60-70 millió forint zárolását javasolta az önkormányzat idei
költségvetésében. De dr. Bóth János
szerint az önkormányzatokat érintő

Országgyűlésnek. Többek között
a gyermekétkeztetés biztosítását, a
művészetoktatási intézmény további
támogatását, a volt szakmunkásképző intézet használaton kívüli épületének felújítását, a vasúti felüljáró
hídnál a körforgalmi csomópont kialakítását és további csomópontok
kiépítését, a bölcsődei férőhelyek
bővítését, a Panel Program folytatását, P+R parkolók építését, a
rendelőintézet szakmai és infrastrukturális fejlesztését. Mint Dióssi
Csaba elmondta, a módosító javaslatok mindegyike szerepel a város
tervei között is, de az önkormányzat
saját erejéből nem tudja megvalósítani.

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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M2-es út, 2-es főút
November közepéig befejeződnek a munkálatok

KÖZLEMÉNY

át lehet venni üzemeltetésre. A
forgalombiztonsággal összefüggő utómunkákat azonnal el kell
végezni, a végleges kialakítás, díszítés későbbre maradhat, hiszen

belül kell megtartani, és ez után
kerül sor az esetleg szükséges
pótmunkákra.
Bár már időszerűvé vált az M
2-es autóúton a kopóréteg cse-
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November 15-ével a közutak
kezelői átállnak az úgynevezett
téli üzemeltetésre, és ez azt is
jelenti, hogy addig az időpontig
be kell fejezni – vagy abba kell
hagyni – az útépítési, útfelújítási
munkákat. Ez természetesen vonatkozik az M 2-es autóúton és a
Dunakeszi határában folyó munkálatokra is (bár kedvező időjárás
esetén a határidő kitolható). Ebből
adódóan, elvben mindkét beruházás esetében a tényleges építőmunkával október 31-ig végezni
kell – ez a kivitelezési határidő
–, a további két hét arra szolgál,
hogy a közlekedés biztonságával
összefüggő utómunkákat még el
tudják végezni.
- Dunakeszin november közepéig minden olyan munkát el kell
végezni, amely lehetővé teszi a
biztonságos közlekedést – mondta
Huszák János, a közútkezelő váci
üzemmérnökségének vezetője. –
Ha az alapvető biztonsági feltételeknek megfelel az új dunakeszi
körforgalmú csomópont, akkor

A Dunakeszin épülő körforgalom csökkenti a várakozási időt

az önkormányzattól is függ, hogy
milyen esztétikai elemeket kíván
alkalmazni, elhelyezni. A garanciális szemlét pedig egy éven

réje, a dunakeszi körforgalmú
csomópont kiépítése pedig a korszerűbb, biztonságos közlekedést
segíti, ám a két beruházás egyide-

jű lebonyolítása sok nehézséget
okoz. Sőt, a rendszeresen autóval
közlekedők körében felháborodást is… Mint előző számunkban
szerepelt, a rendőrségnek sem
volt módja a közlekedés összehangolására, mert a két építő cég
egymástól függetlenül irányítja
az útépítéseket.
- Valószínűleg nem is volt
egyeztetés a két beruházást illetően – vélte Huszák János is.
– Amikor a kisebb felújítások
elkezdődtek az M2-es főúton,
még a közútkezelőhöz tartozott
az út, ám tavaly április óta részlegesen, majd teljesen az Állami
Autópályakezelő Zrt. vette át az
üzemeltetést, és hozzá tartozik,
egészen Vác végéig, a 12-es útig.
A dunakeszi csomópont pedig
pályázat révén valósulhat meg, és
ott szigorú határidők vannak. A
váci üzemmérnökség Dunakeszin
egyébként csak a forgalmat segítő
alvállalkozóként van jelen.

BORGÓ JÁNOS

Kérjük a Vác- Budapest viszonylatban közlekedő gépjárművezetőket,
hogy lehetőség szerint az M2-es utat használják mindkét irányba,
mivel Dunakeszi belterületén október 15-ig körforgalom építése miatt
váltakozó irányú forgalomkorlátozás van, mely komoly torlódást okoz.
KÖSZÖNJÜK!
KOVÁCS LÁSZLÓ R. ALEZREDES, DUNAKESZI

KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Tapasztalattal rendelkező pedagógus
tanítást, korrepetálást vállal
orosz, olasz és angol nyelvekből.

Telefon: 06 20 362 1135
Dunakanyar Régió

Ácsok, Építkezők
ﬁgyelem!
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Szerkesztőség:
Vác, Köztársaság út 5. I. em.

40.000 Ft/m3-től
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MINŐSÉGŰ
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FATELEPI ÁRON!
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Professzionális LED technológia
Termek megvilágítása LED-es technikával!
Vásárlás és telepítés előtt kérje tanácsunkat!

VÁC:
a Szerkesztőségben vagy a
FRONT GRAFIKA Stúdiójában
GÖD:
Brumár György - 06-27-332-859
06-70/574-5530
hydroprint@invitel.hu
DUNAKESZI:
UNO Reklám - Fóti út 45.
Kisbán Renáta - 06-20-319-5213
A szerkesztőség fenntartja a jogot,
hogy a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül
– szerkesztett formában közölje.
Kéziratot nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A hirdetések valódiságát
a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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Tudósítások Dunakesziről
Emlékfutás a hősök emlékére
A Szent István Általános Iskola rendhagyó módon, kegyeleti emlékfutás szervezésével tisztelgett október 6-án az aradi vértanúk emléke előtt. A váltófutáson a város valamennyi általános iskoláját egy-egy 13 fős csapat képviselte.
Gyönyörű őszi napsütésben
sorakozott fel a Szent István Általános Iskola sportpályáján Dunakeszi öt általános iskolájának
a váltófutásban résztvevő 65 tanulója, valamint a rendező iskola tantestülete és diáksága, hogy
közös főhajtással emlékezzenek
meg nemzeti hőseink, Batthyány
Lajos miniszterelnök és az Aradon mártírhalált halt honvédtábornokok emléke előtt.
Eich László megbízott igazgató
rövid megemlékezését követően a
csapatok tagjai elfoglalták a számukra kijelölt váltóhelyeket, és
rendőri biztosítás mellett, pontban két órakor kezdetét vette a
verseny.
A váltófutás a Táncsics Mihály
– Budai Nagy Antal – Kistemplom – Táncsics Mihály – Attila
– Könyves Kálmán – Damjanich
– Kistemplom – Táncsics Mihály
utca útvonalon haladt, egy kisebb
és egy nagyobb körben kerülve

meg a Szent István Általános Iskola épületét.

meghatározott rendben zajlott:
elsőként a legkisebbek, az első

A győztes Kőrösi iskola csapata

A 13 váltás – mely a vértanúk számát szimbolizálta – előre

osztályosok futottak, majd őket
követték a további évfolyamok

Egy perc csend a zene világnapján
Yehudi Menuhin kezdeményezését felkarolva, az UNESCO
1975-ban hirdette meg október 1jére a zene világnapját. E napon
koncerteket, zenéhez kötődő egyéb
eseményeket rendeznek világszerte. Dunakeszin is hagyománya van

rangos intézmény művészettörténészei, restaurátorai, vagy éppen
irodai dolgozói. Az alkotókról s a
művek születéséről Tóth Antal művészettörténész, a szoborosztály
vezetője beszélt tárlatnyitójában.
Sajátos divatbemutató is színesítette

Dr. Domoszlai Erzsébet és tanítványa, Zrufkó Annamária

már a Farkas Ferenc Művészeti
Iskolában a jeles nap megünneplésének. A zene és a képzőművészet
találkozott e napon, ugyanis a koncert kezdete előtt nyitották meg az
Alkalmazott művészek című kiállítást, melyen a Magyar Nemzeti Galéria 26 alkalmazottja mutatkozott
be alkotásaival, akik főállásban a

a programot. Suta Csilla restaurátor
ruhakölteményeit láthattuk, s a dekoratív öltözékek úgynevezett öko
ruhák voltak, amelyek a szállításról
beérkezett műalkotások csomagolóanyagaiból készültek.
A zene világnapjáról szólva
Ruszinkóné Czermann Cecília idézte a kiváló hegedűművész szavait,

aki többek között ezt írta: „A szavakkal már sokszor visszaéltek, de
a zene módot ad arra, hogy megértsük egymást.”
A megértést segítette az est folyamán a Mester és tanítványa című
koncert, melyen a művészeti iskola
tanárai és növendékei mutatkoztak
be produkcióikkal. A színvonalas,
sikeres koncert végén, az utolsó
zeneszám előtt ismét az igazgatónő kért szót. Elmondta, hogy csatlakoztak a Magyar Zeneiskolák és
Művészeti Iskolák felhívásához,
amely arról szólt, hogy a magyar
művészetoktatás végveszélybe kerül, ha az országgyűlés jóváhagyja
a jövő évi költségvetést, melyben a
legnagyobb arányú elvonást tervezik a művészetoktatástól. Idézet a
szövegből: „A szövetség felhívással fordul minden hivatásos zenekarhoz, hangversenyrendezőhöz,
zeneiskolai rendezvények szervezőihez, hogy az ünnep hangulatát
nem tönkre téve, áldozzanak egy
perc csendet az elgondolkodásra.
Arra, hogy az alapok megbontása…
(kevesek kivételével) nem teszi lehetővé a művészetoktatásban való
részvételt.”

K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELE

Elektronikai hulladékgyűjtés
Eredményesen
zárult
a
Dunakeszin első alkalommal
október 3-án megtartott, szervezett elektronikai hulladékgyűjtő
akció. Ezen a napon két, a Spar
Magyarország által biztosított
helyszínen nyílt lehetősége a lakosságnak leadni azokat a működésképtelen háztartási elektromos
eszközöket – hűtőgéptől a számítógépig, a televíziókészüléktől a
turmixgépig – amelyek odahaza
már feleslegessé váltak s csak a
helyet foglalták.
A gyűjtést az önkormányzat és
az ELEKTRO-COORD Magyarország Nonproﬁt Kft. közösen
készítette elő és szervezte meg.

A piacvezető cég képviselőjétől,
Simon Zsolt begyűjtési koordinátortól megtudtuk, hogy akcióikkal
céljuk a hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések
szervezett, szelektív gyűjtése és
továbbadása
újrahasznosításra
az EU tagországok gyakorlatának megfelelően. Mindezt széles
körben kívánják megvalósítani s
egyúttal tájékoztató anyagokkal is
népszerűsítik a lakosság körében
a környezettudatos szemléletet.
Egy júniusi kistérségi tanácsülésen – amelyen négy település
polgármestere is jelen volt – tartott
tájékoztatót Simon Zsolt, mondta
el kérdésünkre Révai Tímea, a du-

nakeszi Polgármesteri hivatal kistérségi ügyintézője. Kecskeméthy
Géza polgármester és Dióssi
Csaba alpolgármester egyaránt
jelezték, hogy igényt tartanak a
cég szolgáltatásaira. Ezt követően, körültekintő szervezőmunka
eredményeként jött létre a már
említett akció, melyen 43 köbméter újrahasznosítható hulladék
gyűlt össze. A biztató tapasztalatok arra ösztönözték a Kft.-t és a
Polgármesteri hivatalt, hogy jövő
tavasszal ismét s azt követően időről időre megismétlik az akciót, s
kiterjesztik Dunakeszi-alsóra is.

K ATONA M. ISTVÁN

tanulói. A szervezők, Rádai Emese és Rétváriné Mészáros Mária testnevelő tanárok gondosan
ügyeltek arra is, hogy az egy korosztályhoz tartozók versenyzők
vagy csak ﬁúk, vagy csak lányok
legyenek.
Az izgalmakban bővelkedő
versenyt végül a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola csapata
nyerte - ezzel egy évig ők birtokolják majd a vándorkupát -, második lett a házigazda Szent István Általános Iskola, harmadik
pedig a Széchenyi István Általános Iskola csapata.
A rendezvény tapasztalatai
alapján úgy tűnik, maximálisan
teljesült a Szent István Általános
Iskola tantestületének célja, mely
szerint a váltófutás megszervezése egyszerre szolgálja a hősök emléke előtti tisztelgést, az iskolák
közötti kapcsolatok elmélyítését,
valamint a sport és az egészséges
életmód népszerűsítését.

Atlétika
Molnár Gergely kétszeres országos bajnok
A Vasutas atlétái továbbra is
szállítják a nagyszerű eredményeket, melyről Maracskó Pál vezetőedző boldogan számolt be.
– Szeptemberben sok örömet
szereztek atlétáink. Az összetett
Országos Bajnokságon az utánpótlás korosztályban, a női hétpróbában második helyen végzett Tudja
Éva (felnőttek közt 11.).
Szeptember 19-én Szombathelyen találkoztak az U 23 éves
atléták, Magyarország, Szlovénia, Csehország válogatottainak
részvételével. Szebeni Ádám első
alkalommal mutatkozott be a válogatottunkban, és hármasugrásban
harmadik helyet szerezte meg.
Szeptember 26-27. Országos
Serdülő bajnokságot Tatabányán
rendezték meg, melyen népes gárdával vettünk részt. A legnagyobb

sikert, a 15 éveseknél Molnár Gergely érte el, 100 méteres és 300 méteres gátfutásban aranyérmes lett.
Ikertestvére Attila 100 m gáton 3.,
300 m gáton 2. helyet szerezte meg,
400 m síkfutásban 3., Gergely pedig 4. helyen futott be. A Molnár
testvérek meghívást kaptak a serdülő válogatottba.
A 14 évesek között Rády Zoltán
300 méteren bronzérmes, és 800
méteren 4. Ötödik helyen végzett
a 13 éveseknél Szilvás Bence 80
m gáton, Bíró Norbert, Veres Csaba rúdugrásban, holtversenyben
az 5-6. helyett szerezte meg. A 15
éveseknél Czéh Bence kalapácsvetésben 5. Hatodik helyet hozott el
a 14 éveseknél Rády Zoltán 100 m
síkfutásban, a 15 éveseknél pedig
Baráti Dániel rúdugrásban.

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Horze születésnap
Lázár Vilmos: Az alagi tréningpályára szükség van
A magyar lovassport kiválóságainak jelenlétében ünnepelte első születésnapját a világhírű svéd
Horze magyarországi szakáruháza október elsején. A Horze Hungária Kft. ügyvezető igazgatója,
Kalkó Róbert és testvére, Kalkó
József kereskedelmi igazgató
kedves szavakkal köszöntötték a
dunakeszi szakáruházban rendezett születésnapi parti meghívott
vendégeit. Az ünneplők között
üdvözölték Lázár Vilmost, a hétszeres fogathajtó világbajnokot, a
Magyar Lovas Szövetség elnökét,
Dallos Gyulát és Dallos Beátát, a
magyar díjlovaglás világhírű képviselőit, Janik Attilát, a Gödöllői
Lovas SE versenyzőjét, magyar
bajnok díjugratót. Megtisztelte jelenlétével a születésnapját ünneplő
áruház vezetőit Ribárszki Sándor,
a magyar csodaló, Overdose trénere, ötszörös derby győztes idomár,
és Bábiné Szottfried Gabriella,
Sződliget polgármestere is.

Az ünnepi köszöntők, az országos hálózattá terebélyesedő dunakeszi szakáruház tevékenységét
irányító vezetők és munkatársaik
munkájának méltatása, a születésnapi jókívánságokat követően
fellobbant a gyertya a Horze nevével díszített hatalmas tortán…
A kellemes hangulatú születésnapi parti jó alkalmat kínált arra
is, hogy rövid interjút kérjünk a
sportág helyzetéről és jövőjéről
Lázár Vilmostól. A Magyar Lovas Szövetség februárban megválasztott elnöke szerint olyan
jelentős nemzeti hagyományok
és értékek, mint a budapesti Kincsem parki lóversenypálya és az
alagi tréningtelep sorsa is veszélybe került az elmúlt években
tapasztalt felelőtlen privatizációs gyakorlat miatt. Különböző
érvekkel igyekeztek lejáratni a
lóversenyzést, a lovas sportot –
mondta.
(Folytatás az 5. oldalon)

FEL H Í V Á S
2008-ban ünnepelte 20 éves
jubileumát a Városi Versmondó
Verseny. Idén megújult formában
szeretnénk folytatni ezt a szép hagyományt, ezért a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár meghirdeti a
városunk neves előadóművészéről
elnevezett

Sellei Zoltán Városi
Versmondó Versenyt
A nevezés feltételei: a versenyre
azok a Dunakeszin élő, (illetve itt dolgozó vagy tanuló) amatőr versmondók jelentkezhetnek, akik betöltötték
16. életévüket.
A versmondó egy szabadon választott magyar költő versével jelentkezhet, a versmondás ideje lehetőleg
ne haladja meg az öt percet.
Jelentkezési határidő:
2009. november 4.
Nevezési lap kérhető a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtárban, (Dunakeszi, Kossuth u. 6.), illetve az 1. Sz.
Fiókkönyvtárban, (Dunakeszi, Állomás sétány 17.), valamint letölthető a
könyvtár honlapjáról: www. dkvk.hu
A nevezési lapon kérjük megadni:
a jelentkező nevét, születési évét, elérhetőségét, levelezési cím, telefon,
e-mail, valamint a választott költő
nevét és a vers címét.
A verseny díjazása:
I. díj Sellei Zoltán özvegyének díja: 30.000 Ft értékű ajándékutalvány
II. díj Dunakeszi Város Polgármesterének díja: 25.000 Ft értékű
ajándékutalvány
III. díj a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár díja: 20.000 Ft értékű ajándékutalvány
A zsűri további díjakat, ill. különdíjakat is megállapíthat.
A verseny szervezője:
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Telefon: 06-27- 341-853
Fax:
06-27-351-518
E-mail: dkvk@mail.dkvk.hu
Információ, szervezés:
Németh Klára 06-27-341-853/1
mellék
e-mail: nk@mail.dkvk.hu
A verseny helyszíne:
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.
A verseny időpontja:
2009. december 12. 15 óra
Várjuk jelentkezését!

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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A LÓ HUNGARIKUM, A SZABADSÁG SZIMBÓLUMA
Tisztelt Elnök Úr,
Hölgyeim és Urai m!
A
Hungarikum
szó
jelentése.
Hungarikum az, amely Magyarországra
jellemző: legyen az műalkotás, termék,
kulturális tényező, társadalmi, vagy közéleti jelenség. A Hungarikum megnevezést
hatályos jogi szabályozás nem rögzíti.
Őseink nomád állattenyésztő népek
voltak, kik szomatikus kapcsolatban éltek
lovaikkal. Sorsukat meghatározta történelmüket formálta, azt kardinálisan befolyásolta a ló. A magyar ember számára
évezredes hagyomány és foglalkozás a ló
tenyésztése, felnevelése, a vele való munkakapcsolatok és a járulékos szakmák kialakulása. Sors meghatározó az a tény, hogy
a magyar nép történelmének aranybetűs
korszakát a ló hátáról írta, ékes bizonyítéka ennek a honfoglalás, amely napjainkig a
magyarság legértékesebb sikertörténete! A
magyar ember számára, - határon innen és
túl, - a XXI. században is a ló többet jelent,
mint egy egyszerű haszonállat és sporttárs,
mert a magyar nép számára a ló az identitás
tudat megerősítésének állat szimbóluma.
A ló és általa a lovaglás egy viselkedési forma, eszköz az emberek nevelésében,
amely nap mint nap megérinti, megnyitja a
lelket, - ennél fogva az életre nevelés szerves része. Göthe így ír ebbéli érzelméről:
„Nincs boldogabb, szabadabb, fennköltebb
érzés, mint a ló hátán”. A Kárpát-medence
magyarságának kötelessége, joga, érdeke,
hogy ősi társát a lovat a neki kijáró megbecsüléssel kezelje. A magyar ember és a ló
között egy csodálatos hasonlóság érzékelhető, - jelesül az, hogy mindkettőt az Isten
jókedvében teremtette!
A magyar a tudás népe!
A ló 6000 év óta társa az embernek. Az
eltelt idők folyamán bizonyítottan a legsokoldalúbb szolgálataival ajándékozta,
tüntette ki az emberiséget. Ma Magyarországon a lovakkal - tenyésztőként, tulaj-

donosként, alkalmazottként, lovasként a
járulékos szakmákban foglalkozók száma
meghaladja a 100 ezret. A lótenyésztés, a
lótartás beleillik az elvárt mezőgazdasági
célkitűzésekbe. Nem terheli a környezetet,
az EU-ban nincsenek termelési és kereskedelmi korlátai, környezetbarát, extenzív

jellegű, hasznosítja a legelőket, szolgálja a
táj arculatának megőrzését, illetve helyreállítását, és nagy az élőmunka igénye. Magyarország lóállománya 60 ezerre tehető,
három ló egy ember foglalkoztatottságát
oldja meg. A világon közel 150 millió Európában pedig 50 millió embernek van kapcsolata a lóval, lovaglással. Népgazdasági
szempontból nem elhanyagolható a lovas
turizmusból és a ló eladásból származó bevétel. A hazai lovas turizmus évtizedeken

keresztül Európa legszínvonalasabb szolgáltatását nyújtotta. A magyarországi lovas
turizmus a szabad tereplovaglási lehetőség
miatt keresett és kedvelt a mai napig. A
most elfogadott erdőtörvény azonban halálos döfést jelent a lovas turizmus számára.
Ezt a törvényt azonnali hatállyal vissza kell

vonni, vagy át kell dolgozni.
„Minden törvénynél többet ér egy jó szokás” Cornelius Tacitus
Tisztelt Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim!
A magyar lovat szerető és ahhoz értő
nemzet. A XXI. század sportemberének
feladata, hogy erkölcsi tartásával, szakmai
tudásával, a fejlett kiemelkedő eredményekkel rendelkező lovas nemzetek sorába

Horze születésnap
Lázár Vilmos: Az alagi tréningpályára szükség van
(Folytatás a 4. oldalról)

De szerencsére ennek ellenére
nagyon sok lelkes ember mégis
művelte ezt a szakmát. – Óriási szerencsének tartom, hogy
Overdose fantasztikus sikereinek köszönhetően újra az érdeklődés középpontjába került a
magyar lóversenyzés. Hatalmas

ciójában kiemelt helyet foglal el
a honi lóversenyzés újjáépítése, melyhez igyekszik minden
támogatást megszerezni. Szólt
arról is, hogy élvezi a legnagyobb ellenzéki párt elnökének
támogatását, aki ismeri a magyar lóversenyzés helyzetét és
rendkívül fontosnak tartja, hogy

erősítette, hogy ebben a koncepcióban szerepel az alagi pálya
megtartása, mert amit régen
kitaláltak, azt nem kell újra kitalálni. - Volt egy lóversenypálya,
és volt egy tréningközpont. Nem
léteznek egymás nélkül, és ehhez a szakmának mindenképpen
szüksége van az alagi pályára.

„A’melly gazdaságbéli tárgy hasznot hajt,
annak előbb-utóbb sikere lészen”
Gróf Széchenyi István

emelje a magyar lovassportot. A ló mindig
az arisztokrácia kegyeltje volt és marad, az
eleganciája, esztétikuma, teljesítménye, és
szabadság szimbóluma miatt.
Történelmi valóságunkból eredően a
Rákosi korszakban üldözött és irtott, a Kádári időkben megtűrt, az Antall korszaktól
rehabilitált állapotát éli meg a ló. Ahhoz,
hogy a Kárpát-medence magyarjainak szívében és lelkében megmaradjon a ló mint
identitástudatunk megerősítője, mint öszszetartozásunk állatﬁgurája nagyon sokat
kell tennünk. Elsősorban, végre el kell jönni annak a politikai akaratnak, döntésnek,
mely eredményeként végleg polgárjogot
nyer hazánkban a ló és a vele összehozható
tevékenységek. A ló által érintett Minisztériumok összehangolt, és aktív szerepvállalása szükséges. A ló reneszánszát éli,
munkalehetőség a vidék számára, segít
a tanyavilág ujjá élesztésében, tornateremként szolgálhat a falu számára. A ló a
testi és lelki sérültek terápiás kezelésében
a szabadidő hasznos eltöltésében segít, és
intelligens hű társunk a versenysportban.
Az Országházi felszólalás lehetőségét

felhasználva tisztelettel kérem mindazon
magyar érzelmű emberek segítségét, akik
hazájukért és a lóért tenni akarnak és tudnak, akik a döntéshozás lehetőségével felruházottak, tegyenek meg mindent azért,
hogy a ló és annak tenyésztése, a ló és lovassportok azzá váljanak, amire valójában
érdemesültek!
Érzékelhetően a magyar nemzetben hatalmas tartalékok várják az alkotás lehetőségének pillanatát, az időt arra, hogy gyümölcsöző jövőképüket realizálják, ennél
fogva a lónak és a lovassportoknak is meg
van a látványos fejlődésre a reális esélye.
Szeretett magyar hazánk, amely most
morális és gazdasági válságtól szenved – de
mindig úrrá tudott lenni sorsán, - gazdag a
hungarikumok tekintetében is, amelyek e
kritikus helyzet megoldásában is segíthetnek.
Embernek és lónak élete során több hazája is lehet, de nemzete, nemzetsége csak
egy!

DALLOS GYULA
MESTEREDZŐ
ÖRÖKÖS MAGYAR BAJNOK

A fenti beszéd elhangzott 2009. szeptember 26-án, a Parlament Főrendiház
termében, a
„Hungarikumok a Parlamentben” című tanácskozáson. Köszöntőt mondott
és tanácskozást vezette Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke.
Előadás hangzott el: helyzetkép a hungarikumokról, a kárpát-medencei értékekről, helyi és közösségi erőfeszítésekről, az országgyűlési határozatról, a
törvényhozás új feladatairól.
Felkért előadók között volt többek között Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke; Dallos Gyula mesteredző, a magyar lovassport örökös bajnoka, Gőgös Zoltán államtitkár, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium; Hámori József akadémikus, a Magyar Örökség díj bizottság elnöke;
Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök; Kovács Kokó István olimpiai
bajnok; Makovecz Imre Kossuth-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia
elnöke; Pálffy István újságíró; Simon Attila c. egyetemi docens, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója; Sótonyi Péter egyetemi tanár, a Magyar Lovas Szövetség alelnöke; Tardy János c. egyetemi tanár, az Európai Természetvédelmi Központ alelnöke.

A Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány
2008. Évi közhasznúsági jelentése
Általános rész
A Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítványt Göd Város Önkormányzata alapította a közoktatásban, a környezetvédelemben és a közrendvédelmi állami feladatok, továbbá az idősek és hátrányos helyzetűek segítésével kapcsolatos önkormányzati feladatok megoldásában való közreműködésre.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Törvény 19. §. (1) bekezdése szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentést az alábbi szerkezetben és tartalommal kell elkészíteni:
I.
II.
III.
IV.

I.

Számviteli beszámoló /egyszerűsített mérleg, eredmény kimutatás/
A költségvetési támogatás felhasználása
A vagyon felhasználásának bemutatása
A cél szerinti juttatások és azok felhasználása

V. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló
VI. Más szervezetektől kapott támogatás felhasználása
VII. A vezető tisztségviselők juttatásai

A közalapítvány 2008. Évi számviteli beszámolója

Az alapítvány egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét és eredmény-levezetését az 1. Sz. mellékletben csatoljuk.
Az Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány a Számviteli törvény (Sztv), valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.(XII.19.) Korm. Rendelet előírásai szerint kialakította számviteli politikáját.
Ennek értelmében az alapítvány gazdálkodásának alapja a Kuratórium által elfogadott éves gazdálkodási terv.
Az alapítvány gazdálkodására az 1997. Évi CLVI. Törvény 14 §-ában leírtak, valamint a Kormány 115/1992.(VII.23) rendelete az irányadó.
A közalapítvány 2008. évben közhasznú célra, működésre illetve továbbutalási céllal 28.306.142.- Ft támogatást kapott az alábbi részletezésben:
a) alapítótól
d) Magánszemélyek támogatásaiból
87.000.- Ft
b) gazdasági szervezetektől
27.989.205.- Ft
e) Közhasznú tevékenységből származó bevétel
213.000.- Ft
c) SZJA 1 %-os felajánlásából
16.937.- Ft
Ezen összegek felhasználását a IV. és V. pontban mutatjuk be.

II.

A költségvetési támogatás felhasználása

A közhasznú alapítvány 2008. évben költségvetési támogatásban nem részesült.

III.

A vagyon felhasználásának bemutatása

A közalapítvány éves működése során az alábbi vagyoni helyzet alakult ki:
eFt-ban
2007. év
2008. év
Befektetett eszközök
95.411
95.358
Forgóeszközök
Eszközök összesen
95.783
122.466
Kötelezettségek
Saját tőke
95.351
122.034
Források összesen
95.783
122.466

2007. év
372
432

eFt-ban
2008. év
27.108
432

A közhasznú alapítvány eszköz-forrás állománya 2008. év folyamán a banki betétállomány változása miatt 26.796 eFt-tal növekedett, a tárgyi eszközök
állománya az értékesített rendőrségi személygépkocsi kivezetése miatt 173 eFt-tal csökkent.

IV.

A cél szerinti juttatások és azok felhasználása

A közhasznú alapítvány 2008. évben az Állami Autópálya Kezelő Zrt-től 20.424.205.- Ft, illetve 5.400.000.- Ft összegeket kapott cél szerinti juttatásként,
melynek felhasználását a 2008. 09.08-án kötött adományozási szerződésben rögzítették. A cél szerinti juttatás a következő évben kerül felhasználásra.
Fentieken túlmenően gödi magánszemélyek és vállalkozók 87.000.- Ft összeget adományoztak a gyermeknapi rendezvény ﬁnanszírozására.

V.

A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló

FOTÓ: K ESZIPRESS

A közalapítvány számára 2008. évben közhasznú tevékenységeinek ellátására 3.347.013.- Ft állt rendelkezésre, mely a szüreti bál jegyeladási bevételéből
(213.000.- Ft), az SZJA 1 %-os felajánlásából 16.937.- Ft), valamint a 2008. évben értékesített gépkocsi vételárából (950.000.- Ft) és gazdálkodó szervezetek
támogatásából származik.
A fenti összeget az alábbiak szerint használta fel az alapítvány:
- gyermeknapi rendezvények pótlására
249.318.- Ft
- Szüreti bál rendezvényre
284.483.- Ft
- működési költségekre
480.671.- Ft
- tárgyi eszköz beszerzésre
41.400.- Ft
- Németh László Általános Iskola támogatása
40.000.- Ft

tömegeket mozgatott meg, esélyt
teremtett arra, hogy Magyarországon sikerüljön újjáéleszteni a
lóversenyzést, melyhez minden
létesítményi háttér rendelkezésünkre áll.
Lázár Vilmos elnöki koncep-

Hungarikumként elősegítse a
nemzet összetartozását.
- Bízom benne, hogy megkapjuk a fejlődéshez szükséges
támogatást és lehetőséget – nyilatkozott reménykeltően Lázár
Vilmos, aki kérdésünkre meg-

Ennek reményében koccintottunk a születésnapját ünneplő
Horze-ra és a magyar lovassport
szebb jövőjére…

Működési költségek 2008. Január 1 – december 31-ig
Sorszám Költségnem Összeg Ft-ban
1
Postaköltség
1.560.2
Nyomtatványok 17.580.3
Bankköltség
18.031.Összesen
480.671.-

VI.

4
5
6

Számviteli szolgáltatás
Fenntartási, javítási költség
Koszorú

432.000.6.500.5.000.-

Más szervezeteknek nyújtott támogatás

A közalapítvány 95.000.- Ft pénzbeni támogatást nyújtott az V. pontban felsorolt szervezetek részére.

VII.

(VETÉSI)

- Gödi Önkormányzat részére téglajegy átutalása
- Deésy Yvett Tánccsoport támogatása
- Gödi Polgárőrség támogatása
- Huzella Tivadar Általános Iskola támogatása

A vezető tisztségviselők juttatásai

A közalapítvány vezető tisztségviselői 2008. Évben nem részesültek juttatásban.

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

1.412.200.- Ft
20.000.- Ft
15.000.- Ft
20.000.- Ft

Dunakanyar Régió
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Tartalmas programok-jó hangulat

Ingatlanpiaci helyzetkép

Falunap Sződligeten

Most érdemes vásárolni
Október 1-jétől igényelhető a kamattámogatott hitel

A világméretű gazdasági válság
kezdete óta folyamatosan zuhan az
adásvételek száma a hazai lakáspiacon. A krízis mélybe rántotta az
árakat is. A pangó ingatlanpiacon
talán az egyetlen jó hírt a „fehér
hollóként” jelentkező vevők konstatálhatják, hogy a kereslet és a
kínálat lassan, de jól érzékelhetően
közelít egymáshoz.
Haraminé Papp Ildikó, a nagymarosi ILDIKÓ Ingatlan Iroda
tulajdonosa – az országos trendekhez hasonlóan – azt a szakmai
meggyőződését és tapasztalatát
hangsúlyozza, hogy most érdemes
vásárolni. – Ez az időszak a megtakarítással rendelkezőknek kedvez, akiknek érdemes körülnézni a
használt lakások piacán. A kereslet
és kínálat közötti olló záródik, mivel az eladók kénytelenek lejjebb
adni elvárásaikat. A válság egyik
tünete, hogy szaporodnak az akciós
ajánlatok, sok ingatlantulajdonos
életében most érkezett el az a pénzügyi helyzet, hogy a nadrágszíj
összehúzásra kényszerül. Példák

mutatják, hogy igen sok különleges
ingatlan is felkerül az eladó lakások listájára. Bár kétségtelen, hogy
igen nyomottak az árak, de ezzel
együtt azt is érzékeljük, hogy némi
érdeklődés mutatkozik a minőségi
csere iránt. Noha nyomott áron kell
megválni az ingatlantól, de a nagyobbat, szebbet, vagy kedvezőbb
környezetben lévő értékesebbet is
nyomott áron lehet megvásárolni –
mondta a szakember, aki tényként
azt is elmondta, hogy szinte teljesen „eltűnt” a vevői oldal, a bankok
szinte kivétel nélkül megszigorították a hitelfelvételt. A korábbi
90, esetenként 100–120 százalékos
ﬁnanszírozással szemben csak az
ingatlan piaci értékének 50–60 százalékát ﬁnanszírozzák. Haraminé
Papp Ildikó szerint vannak, akik
legalább az ingatlanpiac motorjának az újraindítását várják a kormány október 1-től életbelépett lakástámogatásától. – Információink
szerint évente 3 milliárd forintot
szán rá a kormány. A kamattámogatott hitelt azonban a korábbiaknál jóval szűkebb kör - 35 év alatti,
és a 45 év alatti többgyermekes család - veheti igénybe. A kamattámogatott hitelt csak új lakás építésére
és vásárlására, valamint korszerűsítésre lehet igényelni, de feltétel,
hogy a kölcsönt kérő nem rendelkezhet másik lakástulajdonnal, és
más támogatott hitele sem lehet.
Ha ilyen hitellel rendelkezik, akkor
360 napon belül vissza kell ﬁzetnie. Az építési költség és a vételár
maximált, amely Budapesten és a

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

XI. évfolyam 20. szám

megyei jogú városokban 25 millió,
egyéb településen 20 millió forint
lehet, melynek a hitel összege maximum 50% lehet. Korszerűsítésnél költséghatár nélkül és minden
településen egységesen maximum
5 millió forint hitel nyújtható – ismertette a törvényi háttért az iroda
tulajdonosa, aki tájékoztatott arról
is, hogy a kamattámogatott hitelt
használt lakás vásárlásához nem
lehet igénybe venni.
Az elvárt magasabb önerő és a
nehezebb hitelhez jutás mellett változás az is, hogy fölértékelődött az
ingatlan irodák közvetítő szerepe,
melyek képzett szakemberekkel és
jogi háttérrel segítik a tranzakciók
sikerét, amit érdemes ﬁgyelembe
venni – állítja Haraminé Papp Ildikó, mert gyakran előfordul, hogy
nem egyértelműek a tulajdoni lapok bejegyzései, az esetleges válások miatt tisztázatlan tulajdoni viszonyok nehezítik az értékesítést.
A vevő és az eladó „egymásra találását” segíti a jól felépített,
korrekt ingatlanmarketing. – Erre
nagy szükség van, mert a piacon
található rengeteg ingatlan közül az
fog elkelni, amelyik „jól van csomagolva”, és amelyik értékesítését
szakemberek segítik – hangsúlyozta lapunknak adott nyilatkozatában
a nagymarosi főtéren lévő ILDIKÓ
Ingatlan Iroda tulajdonosa, aki
szívesen válaszol az érdeklődők
kérdéseire a 06-20-46-43-429-es
telefonszámon vagy személyesen.

Millenniumi emlékzászlót kapott a település
(Folytatás az 1. oldalról)
Az ünnepi pillanatokat a Váci
Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
követte. Műsorukat vastaps fogadta, melyben felcsendült – többek között – Brahms V. Magyar
tánca, Szörényi-Bródy: István, a
király című rockoperájából számos részlet, nagy sikere volt a
Grease című musicalból összeállított válogatásnak is.
„Jó ebédhez szólt a nóta” a
váci László Imre nótakör műsorában, melyet a sződligeti ovisok fergeteges sikere követett.
Kedves fogadtatásban részesült
Sződliget testvértelepülése, a
szlovákiai Jólész művészeti csoportja. Cházár András szülőföldje, a Rozsnyó melletti Jólész és
Sződliget 2007 óta ápol tartalmas
együttműködést.
Az egésznapos programból nem
hiányzott a tánc sem a Dancer
Shadows, a Talentum Alapfokú
Művészeti Iskola és a Silverstar
Tánciskola növendékeinek köszönhetően. A település sztár
együttese, a Szupernagyik ezúttal is elkápráztatta a közönséget.

A szépkorú hölgyek produkcióját
rögzítette az RTL Klub stábja is.
A modern ritmusok után Tányéros József és tanítványai
citeráztak, majd Bese Botond
magyar dudás zenei aláfestésével jó hangulatú táncház várta
a nézők apraját-nagyját. Ludas
Matyi igazságszerető története a
sződligetiek tetszését is elnyerte
a Kereplő Bábszínház előadásában.
„Az én Sződligetem” rajzpályázat óriási sikerét jól érzékelteti, hogy közel 150 pályaművel versengtek az iskolások. Az
alkotások sorrendjét a Falunap
közönségszavazata döntötte el,
a legjobb díjazottak mellett valamennyien részt vettek tombola
sorsoláson.
Tavalyi sződligeti sikerét idén
is kivívta a tinédzser ﬁúkból álló Block Time zenekar, melynek
méltán „izmosodik” rajongótábora. A Crockodeal együttes
hírnevéhez méltó, proﬁ előadása
lenyűgözött minden korosztályt.
A csípős hideg ellenére forró
hangulatot varázsolt az együttes

sződligeti szólistája, Tornay Gábor.
A Falunap gazdag kínálatát kirakodó vásár, agyagozás,
íjászkodás, hennafestés, sminkelés és gasztronómiai különlegességek is színesítették, melyek
késő estéig vonzották a házigazda település polgárai mellett a
jólészieket és a környező településekről érkezett vendégeket egyaránt.

V. I.
FOTÓ: BÁNYAVÁRI PÁL

VETÉSI IMRE

Fűkaszálást,
fűnyírást,
bozótírtást
vállalok.
Telefon:
06-30-22-49350

A LAKÁSNAK JÓT TESZ A VÁLTOZATOSSÁG,
A LAKÁSHITELNEK NEM
CIB FORINT LAKÁSHITEL – 3 ÉVES KAMATPERIÓDUSSAL
3 évig változatlan törlesztőrészletek
Árfolyamkockázat nélkül
Kezelési költség nélkül*

THM**:

9,99%

Kamat: 9,20%

APRÓHIRDETÉSEK
• 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.: 06-30-3864456.

• Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/
m2, házhozszállítással. Telefon:0630/296-1771.
• Találja meg Ön is a párját!
A
Dunakanyar
régiójának
CRONOS társkereső irodái Vácon és Dunakeszin. 14 órától: 0620/566-5047.
• Festés, mázolás, tapétázás bútormozgatással, fólia takarással,
akár azonnali kezdéssel. telefon:
20/442-9570; 06-1/369-6674.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és a bank a hitelbírálat jogát fenntartja. A lakáshitel termék részletes bemutatását a terméktájékoztató, a Lakossági
Üzletág Általános Szerződési Feltételek és a Lakossági Ingatlanfedezetes Hitelek Szerződési Feltételei, a kamatot és díjakat a mindenkor érvényben
lévő CIB Forint Lakáshitel – 3 éves kamatperiódussal kondíciós lista tartalmazza.
*Passzív KHR státusszal nem rendelkező ügyfél esetében.
**A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke
módosulhat, a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM meghatározása 5 millió forint hitelösszeg, 20 éves futamidő,
1% folyósítási díj, 1 darab fedezetminősítési díj, passzív KHR státusszal nem rendelkező ügyfél esetében történt.
Jelen hirdetés a CIB Bank részéről nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a ﬁgyelem felkeltése.

FIÓKVác,
CÍMSzéchenyi
HELYE utca 4-6.
2600
Tel.:
(27)-511-203, HELYE
(27)-511-242
TELEFONSZÁM

2120 Dunakeszi, Casalgrande tér 4.
Tel.: (27)-542-720, (27)-542-721

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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Színház az egész világ,
és színész benne minden férﬁ és nő!
Sokadszorra játszik telt ház
előtt a kismarosi ÁMULAT
Színjátszó kör. Felléptek már
számtalan esemény apropójából, Dunakanyar szerte ismeri és szereti őket a közönség.
Nem volt ez másképpen most
Szeptemberben sem, amikor
a kismarosi Művelődési Házban, Rejtő Jenő’ Elvonókúra’
bohózatát adták elő.
A belépőjegyekből befolyt
összeget, a nyugdíjasklub
javára fordították, így a közeljövőben, a Bakonyba kirándulhatnak, Kismaros korosodó hölgyei, s urai.
Nemes, - bár cseppet sem
szokatlan- gesztus ez a színjátszó kör tagjaitól, hiszen a
legtöbb esetben jótékony célokra használják fel tehetségüket, idejüket és olykor proﬁ kat is meghazudtoló módon
vetik bele magukat testestüllelkestül a darabokba.
Az amatőr színtársulat vezetője, Dobai Márti, az egyetlen hivatásos előadóművész a
csapatban, aki ügyesen kézben tartja e kis közösséget.
Szelek szárnyán suhan a jó
hír és még napjainkban is a
„szájról-szájra” üzenet a legjobb reklám, s minthogy a jó
bornak sem kell cégér, így a
Kismarosiak híre is messzire eljutott. Országunk neves
színészóriása, Koncz Gábor
is tiszteletét tette az előadás

alkalmából Kismaroson.
Igen nagy megtiszteltetés
volt ez mind a színdarab előadói, mind a vendégek számára. Koncz Gábor színművész, az „Elvonókúra” után

a kismarosi Kávébárkában
köszönte meg a meghívást
és gratulált a darabhoz, valamint az előadókhoz is. Szavait idézve, proﬁ munkának
titulálta az előadást, kiemelve a zenés-táncos koreográﬁát. A színdarab attraktív
táncjeleneti, Ungi Krisztián
lelkes és aprólékos munkáját
dicsérik, az összeszedettség
a rendező, míg a jó hangulat
és a sokszínűség, a Színjátszó
kör összes tagjának érdeme.
Az impozáns Rejtő darab
előadói név szerint:
Dobay Márta - Toxika nő-

Anyanyelvünk
tövisei és virágai...

vér, Bolond + (rendezés),
Hock Gergelyné (Nusi) - Pálos nyugalmazott főfelügyelő
úr, Krebsz Hugóné (Ági) –
Halmosné, Galambos Erika
- Mici nővér, Burik Róbert -

Piros Gyula, Grezsa Ferenc
– Thorday,
Klein Marianna – Anna,
Hívert Gábor - Lajos
Ungi Krisztián - Tamás
professzor + (tánckoreográﬁa)
Mindegyiküknek méltán
jár az elismerés, gratulálunk
a színdarabhoz, a társulathoz és még nagyon sok ilyen
felejthetetlen előadást kívánunk!
SZERETETTEL:
FRENYÓ K RISZTINA

Az Anyanyelvünk tövisei és
virágai című kötet szerzője,
Dóra Zoltán nyugdíjas tanár,
Lőrincze-díjas
nyelvművelő.
1939-ben született Egerben.
Általános iskolai tanulmányait
Felnémeten végezte, Egerben
érettségizett, az egri főiskolán
magyar-orosz szakos általános
iskolai tanári oklevelet, majd
Budapesten az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar
nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát szerzett.
1980 óta Vácon él. 1983-tól
2000-ig az Árpád Fejedelem
Általános Iskola igazgatója
volt. Tagja a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, az
Anyanyelvápolók
Szövetsége
elnökségének, és ő az elnöke a
váci székhelyű A Magyar Nyelv
Barátainak Egyesületének.
Rendszeresen publikál váci
és országos lapokban, folyóiratokban, jegyzetei a Kossuth
rádió Tetten ért szavak című
anyanyelvi adásában is elhangzottak.

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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A háromszoros siketolimpiai bajnok

Veretlenül a tabella tetején

„A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze!” E gondolatot Szent-Györgyi Albert fogalmazta meg. Ám Fábián István életében a
sportolás nem csupán léleknemesítő, akaraterő fejlesztő eszköz volt. Az úszásban és a vízilabdában találta meg élete értelmét és tehetsége, átlagon felüli munkája világraszóló sikereket hozott számára.

Az élvonal felé menetel a Váci KSE?

Hét hónapos volt, amikor egy
járványos betegség következtében
elveszítette a hallását. Tizenegy
éves volt, amikor úszótanfolyamot

vitrinben, köztük a legbecsesebbek, vízilabdában a három olimpiai arany- és ugyanennyi ezüstérem. Az elsőt 1981-ben Kölnben

Fábián István Göd büszkesége

szerveztek a budapesti siketek iskolájában. Örömmel jelentkezett,
s hamar kiderült, hogy tehetséges.
Alig volt tizenöt éves, amikor tagja lett a Malmőben megrendezett
siketolimpián induló úszóválogatottnak, és az 1500 méteres vegyes
váltóban. Húsz évesen siket szinten a 200 méteres vegyes úszásban
világcsúcsot ért el. Időközben a
vízilabdában is kipróbálta tehetségét, 1979-ben végleg átpártolt a
csapatsporthoz, s az igazi sikersorozat számára ekkor kezdődött.
Gödi otthonában oklevelek,
kupák, érmek sokasága látható a

szerezte a csapat, 1997-ben Koppenhágában már csapatkapitány
volt, ő vitte a magyar zászlót a
megnyitón s innen is aranyéremmel tértek haza. A legfrissebb, a
szeptember 3-15 között Taipeiben
rendezett 85. siketlimpián (ez az
újabb elnevezés) veretlen sorozat
után megnyert aranyérem. Itt is ő
vitte a megnyitón a magyar zászlót. Mindeközben is voltak négyévente olimpiák, melyek mindegyikén részt vett. Három éve az
európai siketszervezet vízilabda
technikai vezetője.
Pályafutása során kilenc

olimpián vett részt, a taipei volt
számára aktív versenyzőként az
utolsó. Ötvenegy éves, de nem áll
le. Segédedzőként tevékenykedik
s bár nem könnyű, de szervezi és
neveli az utánpótlást. Úgy hírlik,
novemberben megalakul a Polip
sportegyesület, s a fővárosi mellett
vidéken bázisklubokat hoznak létre. Jövőre Dublinban nemzetközi
szakmai megﬁgyelőként vesz majd
részt egy nemzetközi versenyen.
Sportsikereit munka mellett
érte el. Orvosi műszerész végzettséget szerzett, s jelenleg a csillebérci Központi Fizikai Kutatóintézetben dolgozik. Sokáig tanított
jelbeszédet siketeknek, papoknak,
pedagógusoknak. Még ﬁatalon
megtanult artikulációval is beszélgetni. Szabadidejében kertészkedik, olvas, és a világgal interneten
is tartja a kapcsolatot. Gödre
1983-ban költözött, lakókörnyezete jól ismeri őt, számon tartják
siketlimpiai eredményeit, melyek
nem csupán neki és a csapatnak,
de Magyarországnak is elismerést
hoztak. Jó érzéssel említette, hogy
a siket sportolók nemzetközi sikereit erkölcsileg és anyagilag megbecsülik hazánkban. Reméljük,
hogy a háromszoros bajnok Fábián
Istvánra előbb-utóbb Gödön is felﬁgyelnek majd. A gödi Városvédők Egyesülete tiszteletbeli tagjának választotta és javasolják Göd
Város Díszpolgára címre.

Jóval a várakozások felett szerepel a férﬁ kézilabda másodosztály Nyugati csoportjában a Váci KSE gárdája. Laurencz László mesteredző tanítványai az eddig lebonyolított öt forduló alatt nem találtak legyőzőre
és csak rosszabb gólkülönbségük miatt szorulnak a második helyre a tavaly még NB I-es Komló mögött.
Amikor a bajnoki rajt előtti héten
bizony igen gyengécske produkcióval hazai pályán kaptak ki simán
a váciak az ugyancsak NB /B-s
dabasiaktól, többen megijedtek a
szurkolók közül, hogy az alaposan
átszervezett és megﬁatalított együttes a kiesés ellen kell hogy harcoljon. Aztán következett a pontvadászat első köre, és egy teljesen más
CSAPAT ejtette ámulatba a még
mindig szerény dukkerhadat. A tavalyi ezüstérmes nagyatádiak sem
nagyon értették, vajon miért is nem
találják az utat a váci kapu felé. Az
egészen magas nívójú védőmunka
vezére a kapus Tuba Kovács Ervin
volt, aki aztán bombaformáját a következő meccsekre is megőrizte. (A
nyáron a kapus együtt került Vácra
kedvesével, a Váci NKSE élvonalbeli szélsőjével, Baross Zsuzsával.)
A kezdés 20-15-ös sikerét a szomszédvári rangadó idegenbeli 19-18as győzelme követte Szentendrén.
Majd a sorsolás kedvező voltát kihasználva a váci sportcsarnokban
előbb a pestszentlőrinciek második
csapata hajtott fejet a nagyobb tudás
előtt és a nyáron alaposan megerősödött Ercsi sem tudta útját állni a menetelésnek. Mindkét gárda féltucat
gólos vereséggel távozott (28-22 és
30-24). A százszázalékos Vác a tabella élére ugrott. Igaz ugyan, hogy
a győzelmi sorozat Tatán megszakadt (19-19), ám a mieink jelenleg

igen jól tartják a lépést a magasabb
osztályba ácsingózó csapatokkal.
A siker receptje a ﬁúk kiváló csapategysége. Játékuk a masszív védekezésre alapul. Nem véletlen, hogy a
csoportban magasan a váciak kapták
a legkevesebb gólt – egyedüliként
száz alatt. Annak ellenére, hogy már
a második meccsen félévre elvesztették sérülés miatt egyik legjobbjukat,

dekező specialista Horváth Csaba,
irányítóként az egymást jól kiegészítő Krizsovszki Zoltán és Lovrek
András, a még kissé szertelen, de a
kaput jól érző Simányi Péter, valamint rutinos és ﬁatal szélsők sora.
A Váci KSE legközelebb rangadót
vív az eddig hétpontos Várpalotával.
A hazai pályán október 18-án, vasárnap 17 órakor kezdődő összecsapá-

A munkájáért nemrég Vác Város Sportjáért kitüntetésben
részesülő mesteredző, Laurencz László a csoport élére
kormányozta a Váci KSE csapatát.

Szilágyi Pétert és Laurencz mester
egy ideig a nagyon tehetséges ﬁatal
szélsőre, Szikra Péterre sem számíthatott. Pályán van viszont a gólzsák
Pozsgai Balázs, aki előkelő helyen
áll a mesterlövészek listáján, a vé-

son hazai siker esetén a mieink megerősíthetik: a két éve még közepes
harmadosztályú együttesnek akár
jogos feljutási tervei is lehetnek.

K ERESZTURI GYULA

K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELE

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

