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Folytatás a 3. oldalon

Növekvő pályára állt a magyar gazdaság, ebből következően növekednek a bevételek, és ez tervezhetőbbé teszi a kiadásokat – jelentette ki  
Harrach Péter, a KDNP parlamenti frakcióvezetője a jövő évi költségvetésről. 

Harrach Péter: 2018-ig elkészül a főváros és Vác közötti M2-es út 2x2 sávossá bővítése

Pünkösd szombatján 
a folyamatosan zu-
hogó esőben három-
ezer ember kísérte fi-
gyelemmel három ki-
vetítőn azt az ünne-
pi szentmisét, melyet 
dr. Beer Miklós ce-
lebrált Veresegyház 
zsúfolásig megtelt 
új katolikus templo-
mában, a Szentlélek 
templomban. A több 
órás avató ünnepsé-
get követő sajtótájé-
koztatón a váci me-
gyéspüspök kiemel-

te: míg Nyugat-Euró-
pában templomokat 
zárnak be, Magyaror-
szágon új templomok 
épülnek, ez büszke-
séggel tölthet el min-
denkit.  "Magyaror-
szág jó úton jár" – 
hangsúlyozta. A me-
gyéspüspök szólt 
arról is, hogy egy új 
templom minden egy-
házközség számára 
új lendületet ad, de 
az egész település is 
új életkedvet nyer. 

Veresegyház önkormányzata 1,2 milliárd 
forintból épített új templomot

Beer Miklós váci megyéspüspök szentelte fel a Szentlélek katolikus templomot  

Bővítik az M2-es gyorsforgalmi utat és egy 
multifunkcionális csarnok épülhet Vácott

A választókerület or-
szággyűlési képvi-
selője a városban 
tartott sajtótájé-

koztatóján kiemelte: tovább 
folytatódik az adócsökkentés, 
így például több termék és 
szolgáltatás áfája is mérséklő-
dik. Hangsúlyozta az otthon-

teremtési támogatás jelen-
tőségét, hozzátéve azt, hogy 
a Családi Otthonteremtési 
Kedvezmény rendszere na-
gyon sokaknak kedvez. Szó-
ba hozta az életpálya- model-
lek kiterjesztését is, azt, hogy 
a pedagógusok, a rendvédel-
mi- és honvédelmi dolgozók, 

az állami-, megyei- és járási 
tisztviselők illetményét is nö-
velik a jövőben. A politikus 
szerint a közmunka program 
folytatódik, ami nagyon so-
kaknak segíthet a megélhe-
tésben – írta a város hivatalos 
honlapja. Hosszabb távon pe-
dig abban, hogy az érintettek 
az eddiginél jobb eséllyel je-
lentkezzenek a versenyszférá-
ban. Nagyon lényegesnek ne-
vezte, hogy európai összeha-
sonlításban jelenleg Magyar-
országon az egyik legkisebb a 
személyi adókulcs, és ezen a 
jövő évi büdzsé sem változtat.

A váci városfejlesztés kap-
csán a képviselő kiemelte az 
M2-es gyorsforgalmi út két-
szer kétsávos sztrádává alakí-
tását, az árvízvédelmi prog-
ram támogatását és azt, hogy 
a 2017-es állami költségve-
tésben benne van egy multi-
funkcionális csarnok felépí-
tése is a Szérűskertben.
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Fördős Attila, Latorovszky Gábor, dr. Németh Gyula

Bőcs Norbert

Az avatás ünnepélyes pillanata

Újabb rendőri körzeti 
megbízotti iroda nyílt Vácon

MEGÚJULT 
a visegrádi hajóállomás

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő 
beruházásainak támogatása Pest megyében

Vác egyik legforgalmasabb területén, a Tesco Áruház pénztársora mellett 
nyitották meg a városi Rendőrkapitányság negyedik körzeti megbízotti iro-
dáját. Az áruház képviselői fontosnak tartják a biztonságos vásárlói környe-
zet fenntartását, melynek elősegítése érdekében a kereskedelmi egység 
magára vállalta az új rendőri iroda üzemeltetésének költségeit. A Pest me-
gyei rendőrfőkapitány-helyettes úgy ítéli meg, hogy az újabb váci KMB iroda 
működése révén jelentősen nő a vásárlók és környéken élők közbiztonsága.

Megújult a visegrádi hajóállomás 75 millió forintból, a Mahart Passnave kor-
szerűsítette az állomás épületét, megújultak a kikötők, és a környező terület 
is. Az állomás átadásán Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 
közlekedéspolitikáért felelős államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy az 
51 százalékban az állam tulajdonában álló Mahart Passnave folyamatos fej-
lesztéseket hajt végre. Kiemelte: a társaság az elmúlt években - nyeresége 
terhére is - törekedett arra, hogy fejlessze 30 hajóból álló flottáját.

Feldolgozóipari vállalkozások kapacitásbővítését támogatja a Versenyké-
pes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP).

Dr. Németh Gyula 
ezredes, Pest me-
gyei rendőrfőka-
pitány-helyet tes 

örömét fejezte ki, hogy a vá-
rosban megnyithatják a ne-
gyedik körzeti megbízotti iro-
dát, amely egyébként Pest me-
gyében a nyolcvanharmadik. 
Kiemelte, a fél évtizede mű-
ködő, „újjáélesztett” KBM-s 
irodáknak köszönhetően je-
lentősen javult a megye köz-
biztonsági helyzete. Ezt a po-
zitív folyamatot segítette, 

hogy 650 fővel megerősítet-
ték a közrendvédelmi állo-
mányt. A rendőrfőkapitány-
helyettes elmondta, beindí-
tották a rendőrőrs programot, 
gépjármű, műszaki- és infor-
matikai fejlesztéseket hajtot-
tak végre.   – Úgy gondoljuk, 
a rendőrségnek határozott-
nak, ugyanakkor polgárbarát-
nak kell lennie, ami hozzájá-
rult ahhoz, hogy a 2011-ben 
még negyvenhétezres ismert-
té vált bűncselekmény számot 
2015 végére sikerült huszon-
hétezer alá csökkenteni. Az 
eredményességi mutatót pe-
dig 25 százalékról 52 száza-

lék fölé növeltük – ismertette 
az adatokat dr. Németh Gyula 
ezredes, aki megnyitó beszé-
dében kifejtette; 2015 elején 
a dunakeszi áruházban meg-
nyitott KMB iroda működésé-
nek kedvező tapasztalatai ösz-
tönözte őket a váci iroda meg-
nyitására, melyben partner 
volt a polgármesteri hivatal és 
az áruház vezetősége. Dr. Né-
meth Gyula köszönetét fejezte 
ki a Tesco Áruháznak, amely 
finanszírozza az iroda műkö-
désének költségét.  

A rendőrtiszt szólt arról is, 
hogy a körzeti megbízotti szol-
gálatot ellátó rendőr a lakos-
sággal kialakított közvetlen 
kapcsolata révén jelentősen 
hozzájárulhat a bűncselekmé-
nyek megelőzéséhez, a felderí-
tő munka hatékonyságához. 

Fördős Attila polgármester 
köszönetet mondott dr. Mihály 
István megyei rendőrfőkapi-
tánynak és Latorovszky Gábor 
városi rendőrkapitánynak, va-
lamint a KMB irodának helyet 
biztosító áruház vezetőinek a 
lakosság közbiztonságát szol-
gáló együttműködésükért. Vác 
első embere szerint az ilyen 
fejlesztések csak úgy tudnak 

megvalósulni, ha a város po-
litikai vezetése és a rendőrség 
között jó a kapcsolat.

- Ez a munkakapcsolat évek-
kel ezelőtt megkezdődött a 
KMB irodák megvalósításá-
val. Három létezik a városunk-
ban: Kisvácon, Deákváron és 
itt az Alsóvárosban, a Földváry 
téren. A városvezetés mindig 
örömmel fogadja az újdon-
ságokat, az új helyszíneket és 
mindent, amit az itt élők, a la-
kosság érdekében tudunk ten-
ni a szolgáltatások bővítésé-
vel, a közrend nyugalmának, 
a közbiztonság megteremtésé-
vel, az mind-mind támogatást 
várhat – hangoztatta Fördős 
Attila polgármester.

Dr. Németh Gyula rendőr-
főkapitány-helyettes és Czinki 
Norbert, a Tesco régió igazga-
tója a helyi média jelenlétében 
a nemzeti színű szalag átvágá-
sával megnyitották az új kör-
zeti megbízotti irodát. 

A polgármester és a rendőri 
vezetők ezután megtekintették 
az irodát, melyben Bőcs Nor-
bert főtörzsőrmester elfoglal-
ta a körzeti megbízotti posztot.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A cég képes arra, hogy Budapest köz-
lekedésében kihasználja a Dunát, 
és fejlessze a fővárosi vízi személy-
szállítást. Tasó László kitért arra is, 

hogy a cég jelentős kihívások előtt áll, egye-
bek mellett fontos feladat vár rá a vizes világ-
bajnokságon. Szólt arról is, hogy a kormány 
javítani kívánja a Duna hajózhatóságát, euró-
pai uniós források is segítik, hogy a 250 napos 
hajózhatóság valósággá váljon. Korszerűsíte-
ni akarják a hajózási informatikai rendszert 
is - tette hozzá. 

Spányik Gábor, a Mahart Passnave ügyveze-
tője elmondta: a visegrádi hajóállomásnak ré-
gióközpont szerepet szánnak, ismét használ-
ják majd a szobi és zebegényi kikötőt is. Hoz-
zátette: a következő évtől módosul a menet-
rend, gyorsjáratú hajók indulnak a hét majd-
nem minden napján a fővárosból Visegrádra.

"A Budapest és Esztergom közötti út hat 
óráról háromra rövidül azáltal, hogy a fővá-
rosból gyorsjáratú hajó juttatja el az utasokat 
Visegrádra, akik innen hagyományos turista-
hajóval folytathatják az útjukat" - tette hoz-
zá. Az ügyvezető az MTI-nek elmondta, hogy 
az állomás korszerűsítése keretében akadály-
mentesítés mellett megújultak a kiszolgáló lé-
tesítmények, pihenőhelyet alakítottak ki a 

munkatársaknak, és P+R parkoló is létesült. 
Megújult az állomás három kikötője, jö-
vőre pedig egy negyediket is kialakítanak. 
Félegyházi András, Visegrád független pol-
gármestere felidézte: a város nagy várakozás-
sal fogadta, hogy az állam többségi tulajdonos 
lett a társaságban, és örömmel látták, hogy a 
Mahart fejleszt, aminek az eredményei már 
érzékelhetők. Elmondta, Visegrád és a Du-
nakanyar idegenforgalma össze van kötve a 
Dunával, ezért "stratégiai partnerei vagyunk 
egymásnak, nem tudunk egymás nélkül mű-
ködni, és ez az együttműködés jól funkcionált 
az elmúlt években".

A VEKOP 1.2.1-16 kód-
számmal megjelent 
felhívás a hazai ipar 

fejlesztését támogatja. A fel-
hívás célja a kiemelt ipar-
ágakban fejleszteni kívánó 
hazai KKV-k termelési kapa-
citásainak bővítése Pest me-
gyében, amely során korsze-
rű termék-előállítási képes-
ségek megteremtésének és 
bővítésének céljából lehető-
ség nyílik a modern eszköz- 
és gépparkok, valamint fej-
lett infrastruktúrával ellátott 
telephelyek kialakítására, a 
szektor szereplői számára a 
versenyképesség feltételeinek 

megteremtésére, fenntartá-
sára. A jelen felhívás célcso-
portjába azon vállalkozások 
(és vállalkozók) tartoznak, 
amelyek hozzáadott érték-
növekedési potenciállal vagy 
exportnövekedési potenciál-
lal bírnak, a fejlesztésük ered-
ményeként helyi, nemzeti, 
de főleg nemzetközi hálóza-
tokba kapcsolódnak be vagy 
részvételük intenzitása ilyen 
tekintetben növekszik – írja a 
pestmegye.hu.

A felhívás meghirdetése-
kor a támogatásra rendelke-
zésre álló tervezett keretösz-
szeg 3,58 milliárd Ft.

A támogatott támogatá-
si kérelmek várható száma: 
120-500 db. Amennyiben a 
VEKOP-1.2.1. konstrukció-
ra rendelkezésre álló kötele-
zettségvállalási keret kime-
rül, vagy annak kimerülé-
se előre jelezhető, az Irányító 
Hatóság a benyújtási határ-
idő előtt a benyújtás lehetősé-
gét felfüggesztheti vagy a fel-
hívást lezárhatja.

További részletek és a fel-
hívás: https://www.palyazat.
g o v . h u / v e k o p - 1 2 1 - 1 6 -
mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-
kapacitsbvt-beruhzsainak-
tmogatsa-pest-megyben.
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A templom kulturális és közösségi rendezvények helyszíne is

Dióssi Csaba polgármester: A tervszerű felújításokkal 
a lakosság színvonalas egészségügyi ellátását garantáljuk

A lélekemelő ünnepség kez-
detén a templomot épí-
tő önkormányzat nevében 
Pásztor Béla polgármester 

jelképesen átadta a Szentlélek temp-
lom kulcsát dr. Beer Miklósnak, aki az 
álom megvalósulásának nevezte, hogy 
egy év alatt felépült a gyönyörű temp-
lom, amely a jövőről szól. „Megilletőd-
ve és hálás szívvel vettem át a templom 
kulcsát, megköszönve a polgármester 
úrnak, a város vezetőinek ezt a nagy 
ajándékot. Ünnepélyesen és a felelős-
ség hangsúlyával átadom ezt a kul-
csot a templom lelkipásztorának, Mol-
nár Zsoltnak.” – hangzottak Beer Mik-
lós szavai. 

A város független polgármestere a 
Szentlélek templomban rendezett ün-
nepségen és az azt követő sajtótájé-
koztatón is hangsúlyozta, hogy nem-
csak a templom épült meg, hanem 
megújult a parókia is,  "láthatóvá" 
vált az egyház által fenntartott idősek 
napközi otthona és az építkezés sür-
getővé tette a tájház megújítását is. A 
templom építése különleges példája a 
közösségi összetartozásnak, amely az 
egész városé, növeli az esztétikai lát-
ványát – mondta. Pásztor Béla köszö-
netet mondott a példaértékű összefo-
gásért, a megyéspüspök támogatásá-
ért, a városban működő felekezetek 
segítő együttműködéséért, a képvi-

selő-testületnek, a templom tervező-
jének, a helyi és a környéken élő mű-
vészek színvonalas alkotótevékenysé-
géért, a kivitelezők kiváló munkájá-
ért. Külön elismeréssel beszélt a helyi 
polgárok és a városban működő kis- 
és nagyvállalkozások teljesítményé-
ről, akik, és amelyek adóforintjai nél-
kül nem valósulhatott volna meg ez 
a csodálatos templom. A polgármes-
ter szólt arról is, hogy az építkezést a 
szokásosnál feszesebb tempóban kel-
lett végezni, hiszen a templom alap-
kövét tavaly pünkösdkor tették le, és 
idén pünkösd szombatján már fel is 
szentelték, az eredeti határidőnél há-
rom hónappal korábban. A beruházás 
bruttó 1,2 milliárd forintos költségeit 
az önkormányzat finanszírozta. 

A templom terveit készítő Nagy 
László veresegyházi építész, az egy-
házközség tagja az ünnepi eseményen 
gyönyörű gondolatok tolmácsolásá-
val fejezte ki köszönetét a rábízott fel-
adatért. A sajtótájékoztatón pedig ar-
ról beszélt, hogy a templomot díszítő 
képzőművészeti alkotások mind he-
lyi és környékbeli művészek munkái. 
Mint az a sajtóközleményben is olvas-
ható – többek közözött - a 12 apostol-
ról formázott szobor Konkoly György 
szobrász restaurátor, az oltár fölöt-
ti Megváltó szobor Böjte Horváth Ist-
ván, János és Mária megformázása 
Kun Éva és Módy Péter közös alko-
tása. A három harang Gombos Mik-

lós őrbottyáni harangöntő mester, az 
orgona Békés Balázs dunakeszi BKM 
orgonaműhelyének kiváló munkáját 
dicséri.

Újságírói kérdésre a polgármester 
bejelentette: az egyházzal együttmű-
ködve terveik szerint 2017. szeptem-
ber 1-jén megnyílik a katolikus kö-
zépiskola Veresegyházon, amit dr. 
Beer Miklós is megerősített, hozzá-
téve, aláírták az önkormányzattal a 
megállapodást. 

A templomot bemutató kiadvány-
ban olvasható, a település XIII.-XIV. 
századi katolikus templomának belső 

felújítása 2013-ban kezdődött, ami-
kor felszínre kerültek a korábbi, pusz-
tulást megélt falai. Az ásatások igazol-
ták az írásos dokumentumokat, a ré-
gészeti feltárások során láthatóvá vál-
tak a templom alapjai és falmaradvá-
nyai mellett a festett vakolattöredékei, 
a középkori templom körüli védőfal. 
Ekkor derült fény az 1700-as években 
készült kriptára, és benne két igen jó 
állapotban magmaradt koporsóra. A 
feltárás eredményének ismeretében 
határozta el a képviselő-testület az új 
templom felépítését, míg a régi temp-
lom továbbra is megőrzi templomjel-

legét, de a múlt értékeinek bemutatá-
sát is szolgálja.

Az új templom és a hozzá kapcso-
lódó épületrészek számos közösségi 
teret kínálnak, így fő funkciója mel-
lett közösségi események megtartá-
sára is lehetőséget nyújt. Az új épü-
let összes hasznos területe csaknem 
1700 négyzetméter, a templom nagy 
hajója 350, a kápolna 65, a karzat 95 
négyzetméter. A torony legmagasabb 
pontja 31,1 méter, a 20 méter átmérő-
jű kupola legmagasabb pontja 12 mé-
ter, a két manuálos, 32 regiszteres me-
chanikus csúszkaláda rendszerű or-
gonában 2094 síp van, a templomtér-
ben 328 ülőhely várja a hívőket.

 Mint az a sajtótájékoztatón el-
hangzott a kivitelező ZÁÉV Zrt. és a 
LATEREX Építő Zrt. korábban szá-
mos egyházi beruházáson dolgozott, de 
mindkét cég első alkalommal épített új 
templomot, amit megtisztelő szakmai 
kihívásnak tekintettek, amely dóm for-
májú, mint a katedrálisok, a bazilikák. 

„Hívő emberként régen foglalkoz-
tatott egy templom építésének gondo-
lata. Az induláshoz a terv megfogal-
mazása az első lépés: hogyan szóljon a 
kész épület a betérőhöz? A vezérgon-
dolat az volt, hogy nyitott, befogadó, 
ölelő teret alakítsak ki” – vallotta al-
kotásáról Nagy László építész-terve-
ző, melyet Mohai Imre örökített meg.   

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Veresegyház önkormányzata 1,2 milliárd 
forintból épített új templomot

Beer Miklós váci megyéspüspök szentelte fel a Szentlélek katolikus templomot  

Tervszerűen újulnak meg az egészségügyi 
intézmények Dunakeszin

Dióssi Csaba polgármester: Az országos átlagnál színvonalasabb ellátás biztosítása a célunk
Az új  egészségügyi program alapján 2019-re, az önkormányzati ciklus végére minden körzeti rendelő felújítása megtörténik, emellett folytatódik a Szak-
orvosi Rendelőintézet belső korszerűsítése is – nyilatkozta lapunknak Dióssi Csaba. A város polgármestere beszámolt róla, hogy ennek keretében a Fóti 
úti orvosi rendelő átmenetileg bezárt, s a kívül és belül megújult épületet a betegek és az orvosok szeptemberben vehetik újra birtokba, akik számára az 
átmeneti időszakban az SZTK-ban biztosítják az ellátást.

A program azonban nem előz-
mények nélküli, teszi hoz-
zá Dióssi Csaba, hiszen 2014-

ben a Casalgrande téri orvosi rende-
lő épületének külseje újult meg, mi-
ként Dunakeszi-Alsón a Muskátli ut-
cai háziorvosi rendelő épülete, ahol 
új orvosi körzet is létrejött. A tavaly 
meghirdetett és bevezetett védőoltási 
program is nagyon népszerű a lakos-
ság körében. 

A Fóti úti rendelő külső-belső fel-
újítására 2016-ban, a Muskátli ut-
cai rendelő belső felújítására és a Li-
get utcai rendelő teljes rekonstrukci-
ójára 2017-ben kerül sor, 2018-ban a 
Casalgrande téri rendelő belső terei 
újulnak meg, végül 2019-ben a Tábor 
utcai rendelő korszerűsítése szerepel a 
programban.

Az egészségügyi ellátás másik ágát, 
a szakrendelést is érintik az elképzelé-
sek. Ennek keretében 2015-ben már új 
homlokzatot, nyílászárókat s tetőt ka-
pott a Szakorvosi Rendelőintézet, so-
rolja a polgármester, aki azt is elárul-

ja, hogy a belső felújítás folytatódni 
fog, mivel évről évre egy-egy szárny 
megújítását tűzték ki célul. Azért 
nem egyszerre történnek a munká-
latok, mert biztosítani akarták az el-
látás folyamatosságát, hangsúlyozta 
Dióssi Csaba.

A fenti, nagyobb jelentőségű beru-
házások mellett kisebb változtatáso-
kat is tartalmaz az új program. Így a 
tervek szerint a mentőállomás a Liget 
utcába költözik, a város reményei sze-
rint egy új mentőautóval megerősöd-
ve, s szintén ott kerül elhelyezésre az 
éjszakai orvosi ügyelet. Ezzel párhu-
zamosan a tüdőgondozó új helyen, a 
Szakrendelő épületében fogadhatja 
majd a betegeket, ahol lehetőség lesz 
az intézményben rendelkezésre álló 
professzionális röntgen technológia 
alkalmazására is.

A felújítási program korábban is 
részben pályázati forrásokból valósult 
meg, s a jövőben is folyamatosan ke-
resi a város vezetése ezeket a lehetősé-
geket. Azonban a programot, ha kell, 

önerőből is végre fogják hajtani. Szin-
tén új hírként számolt be Dióssi Csaba 
arról, hogy amennyiben a tárgyalások 
eredményesen zárulnak, új háziorvo-
si, gyermekorvosi és védőnői körzet 

alakulhat ki a Tóváros lakóparknál, 
az eladásra felkínált Frédikevill Kis-
áruház épületében.

Fontosnak tartotta a város pol-
gármestere kihangsúlyozni, hogy az 

egészségügy szakmai területén több 
szempontból is megkötik az állami 
szabályozók az önkormányzat kezét. 
Komoly gondot okoz évek óta, hogy 
miközben a Szakorvosi Rendelőinté-
zet ellátási körzetében a lakosság szá-
ma folyamatosan nő, az orvosi óraszá-
mok bővítése ezzel nem tartott lépést. 
Azonban a közelmúltban ezen a téren 
is kedvező változás állt be, számol be 
róla Dióssi Csaba, hiszen a kormány 
döntött az óraszámok jelentős emelé-
séről. Ez pedig azt jelenti, hogy több 
beteg ellátására nyílik lehetőség Du-
nakeszin, csökkenni fog a várakozá-
si idő is. Természetesen az a Rendelő-
intézet igazgatójának a feladata, hogy 
a megfelelő orvosokat megtalálja, te-
szi hozzá a város polgármestere. Így 
megvan a remény arra, hogy a ciklus 
végére egy teljesen megújult épület-
ben megfelelő kapacitással rendelke-
ző rendszer működhessen, növelve az 
ellátás minőségét és színvonalát. 

(Vetési)

Folytatás a címlapról
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ELADÓ TELKEK SZŐDLIGETEN
Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a Sződliget belterület 1794/24-33 alatti közművesítésre váró 
építési telkek nyilvános versenytárgyaláson való értékesítésére. 

A versenytárgyalásos értékesítés 
helye: 2016. július 7-én, Közössé-
gi Ház (2133 Sződliget, Szt. Ist-
ván u. 29.)

I. Általános feltételek
Beépíthetőség: A telkeken a Szabályozási terv 

és a Helyi Építési Szabályzat előírásainak meg-
felelő lakóházak építhetők az alábbi övezeti be-
sorolásnak megfelelően: 

• „Lke” jelű kertvárosias lakóterület,
• az építmények oldalhatáros beépítéssel,
• a telek max. 30 %-os beépítettsége mellett, 
• max. 5 m építménymagassággal helyezhe-

tők el.
Közművesítettség: Az ingatlanok közmű-

vekkel történő ellátásának és a közműfejleszté-
si hozzájárulások megfizetésének költségét a vé-
teli ár már tartalmazza. A közművek legkésőbb 
2016. október végéig kiépülnek. A telekhatáron 
belül a kerítéstől 1 m-ig kiépítésre kerül a víz- és 
szennyvízcsatorna vezeték, a gázvezeték, vala-
mint az ingatlanok előtti közterületen húzódó 
közvilágítási hálózatról lekötésre kerül ingatla-
nonként 32 Amper erősségű villamos energia.

Egyéb infrastruktúra: Az önkormányzat 
vállalja, hogy az ingatlanok előtt húzódó köz-
területen az ingatlanok beépítését, és az építési 
forgalom lebonyolítását követően a helyben szo-
kásos martaszfalt burkolattal ellátott utat épít. 
A telkek vételára a burkolt járda építésének költ-
ségét nem tartalmazza.

Beépítési kötelezettség: 3 év.

II. Egyéb feltételek
Egy természetes személy csak egy telek tulaj-

donjogát szerezheti meg.
Az árverésen jogi személyek nem vehetnek 

részt.
Az építési telkek további albetétesítése, vagyis 

az ingatlanokon társasházak építése nem meg-
engedett.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak 
az árverés megkezdéséig az alábbi táblázatban 
meghatározott Bánatpénz összegét letétbe kell 
helyeznie a Sződligeti Közös Önkormányzati 
Hivatal pénztárában. Az árverésen a letéti ösz-
szeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemu-
tatásával lehet részt venni.

A nem nyertes pályázó részére a bánatpénz 
visszafizetése a versenytárgyalás befejezését kö-
vetően, a Sződligeti Közös Önkormányzati Hi-
vatal pénztárában történik.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 15 
napon belül meg kell kötni. Amennyiben a nyer-
tes a szerződést ki nem menthető okból nem köti 
meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek 
minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles.

Az árverésen kialakult vételárat az adásvéte-
li szerződés aláírásától számított 20 napon belül 
kell egy összegben megfizetni.

A vételár késedelmes befizetése esetén az el-
adó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, 
kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

A telek birtokbaadása a vételár teljes össze-
gének kiegyenlítését követő 5 napon belül tör-
ténik.

Sorszám Cím Hrsz. Terület
(m2)

Licit induló 
ára
(Ft)

Bánatpénz
(Ft)

Licitlépcső
(Ft)

Versenytár-
gyalás ideje
2016. július 7.

1. Meggyfa u. 1794/24 865 10 500 000

   800 000   100 000

9.00
2. Meggyfa u. 1794/25 612   7 900 000 9.15
3. Meggyfa u. 1794/26 612   7 900 000 9.30
4. Meggyfa u. 1794/27 612   7 900 000 9.45
5. Meggyfa u. 1794/28 612   7 900 000 10.00
6. Meggyfa u. 1794/29 623   8 000 000 10.15
7. Nyárfa köz 1794/30 695   9 000 000 10.30
8. Nyárfa köz 1794/31 718   9 300 000 10.45
9. Nyárfa köz 1794/32 717   9 300 000 11.00
10. Nyárfa köz 1794/33 984 11 900 000 11.15

Idén Vácon is megrendezik 
az Ezer Lámpás Éjszakáját

Míg 2010-ben körülbelül 11 ezer fiatalkorú eltűnését jelentették be hazánk-
ban, 2015-ben ez a szám megközelítette a 17 ezer főt. Ez azt jelenti, hogy 
Magyarországon egy kisebb város lakosságának megfelelő gyermek- és fia-
talkorú tűnik el otthonról és a környezetéből minden évben. Ijesztőek ezek 
az adatok, és hogy ne nőjön tovább az eltűntek száma, hat esztendeje indult 
útjára az egyre népszerűbb civil kezdeményezés, az Ezer Lámpás Éjszakája.

Gyermekeinkre számos 
veszély leselkedik eb-
ben az egyre jobban 
elvadult világban. Rá-

adásul évről évre növekszik az el-
tűnt fiatalkorúak száma. Tavaly 
már egy kisebb város lakosságának 
megfelelő számban, 17 ezer esetben 
történt bejelentés eltűnt gyermek- 
és fiatalkorúakról. Ez a szám még 
akkor is aggasztó, ha később kide-
rül, a csellengők az esetek nagy ré-
szében néhány nap vagy hét után 
hazamennek, ám legalább 80-100 
gyermek nyomtalanul eltűnik.

– Az Ezer Lámpás Éjszakája ci-
vil kezdeményezést 2011-ben in-
dítottuk el azzal a céllal, hogy fel-
hívjuk a társadalom figyelmét a 
gyermekeltűnések aggasztó jelen-
ségére. Mindig arra törekedtünk, 
hogy az általunk szervezett prog-
ram minél közelebb essen a május 
25-i Eltűnt Gyermekek Világnap-
jához. Büszke vagyok arra, hogy a 
budapesti indulást követően idén 
május 29-én már tizenkét város-
ban lehetünk jelen, köztük Vácon 
is, míg június 11-én, Kisvárdán 
találkozhatnak velünk az érdeklő-
dők – árulta el Kárász Róbert (ké-
pünkön), a program ötletgazdája.

A népszerű tévés elmondta, sze-
retnének segítséget nyújtani az el-
tűnt gyermekek minél hatéko-
nyabb felkutatásában. Egyik leg-
sikeresebb kezdeményezésük az 
úgynevezett tejesdoboz akció, 
aminek segítségével több tucat, 
közel 30 fiatalkorút sikerült meg-
találni és visszajuttatni otthona-
ikba.

– Ez az akciónk abszolút betöl-
tötte a célját, hiszen a családokban 
beszélnek a csellengés veszélyei-
ről, illetve a dobozokon megjelen-
tetett fotók alapján számos beje-
lentés érkezett a rendőrséghez. A 
program keretében minden évben 
megrendezzük az Ezer Lámpás Éj-
szakáját országszerte, hogy rávilá-
gítsunk a problémára. Nagy öröm 
a számomra, hogy idén újabb vá-
ros csatlakozott hozzánk, nem tit-
kolt célunk, hogy egy-két éven be-
lül külföldön is gyökeret eresszen 

a kezdeményezésünk – folytatta 
Kárász Róbert.

2016-ban Vác is csatlakozott a 
programhoz, és május 29-én dél-
után háromtól számos családi és 
gyermekprogrammal várják az 
érdeklődőket a Március 15. téren 
a szervezők. Szórakoztató gyerek-
programok sokasága várja majd a 
piciket, lesz légvár, arcfestés, rajz-
foglalkozás. A civil sátrakban fel-
világosító programokkal és ta-
nácsadással nyújtanak a szakem-
berek segítséget a gyermekeltű-
nésekkel kapcsolatban, míg emel-
lett sztárfellépők – Room Service, 
Bryan Adams Tribute Band, Ra-
dics Gigi, Varga Viktor és Curtis 
– szórakoztatják az érdeklődő-
ket. Este fél tíztől a program zá-
rásaként több ezer kivilágított lufi 
emelkedik majd a levegőbe.

– Bízom abban, ahogy eddig 
minden alkalommal, most is ve-
lünk lesz a Jóisten, és ragyogó, 
igazi programbarát időjárás lesz 
május 29-én. A világító lufikat az 
eltűnt gyerekekért engedjük a ma-
gasba, és egyben mutatva a fényt 
azok számára, akiket hazavárnak 
– tette hozzá a népszerű tévés.

M. L.



5Dunakanyar Régió2016. május 19.

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  

Két polgármester: Uzonyi Bálint és Fördős Attila
Kolozsvár: Mátyás király lovas szobránál  

ERDÉLYBEN JÁRTUNKUzonyi Bálint 
Vác új diákpolgármestere

A  Váci Jeszenszky® Balett alapító 
igazgatója szakmai Nívódíjat kapott

2016 áprilisában a Határtalanul pályázat keretén belül ötnapos utazást tet-
tünk Székelyföldön. Szeretnénk az olvasókkal megosztani ennek a rendkí-
vül gazdag programokat kínáló kirándulásnak néhány eseményét.

Ismét óriási siker volt a már hagyományos városi diákpolgármester választás kampány-
zárója. A május 10-én rendezett főtéri kampányzáró rendezvényen mindhárom jelölt - 
Frecska Viktória (Boronkay-iskola), Uzonyi Bálint (Madách-gimnázium) és Viola Kristóf 
(Bartók-Pikéthy-iskola) - igen gazdag programot vázolt fel, egyaránt kiemelték a diáko-
kat vonzó kulturális-szórakoztató programok jelentőségét, ezen túlmenően pedig fej-
lesztéseket javasoltak az önkormányzatnak: mindhárman hangsúlyozták például a Du-
na-parti nagy korzó még komfortosabbá tételének fontosságát. 

A Táncpedagógusok Országos Szövetsége Csermely György munkásságát évek óta fi-
gyelemmel kíséri. Szövetségük 2016. május 14-én a XXV. Jubileumi Gyermek Országos 
Táncművészeti Fesztivál díj átadóján Csermely Györgynek, a Váci Jeszenszky® Balett 
- Pest Megye Művészeti-díjas társulata alapító igazgatójának Táncművészetért Nívódí-
jat adományozott.

Az első állomásunk 
Nagyvárad volt, 
ahol körülnéztünk 
a Szt. László szé-

kesegyházban, majd folytat-
tuk utunkat Kolozsvár felé. 
A „Kincses Város”-ban meg-
tekintettük a Szt. Mihály 
templomot, Mátyás király lo-
vas szobrát, majd szülőházát, 
utóbbinál koszorút helyez-
tünk el. Innen indultunk első 
szálláshelyünkre, Torockóra, 
ahol a Nap a nyári hónapok-
ban kétszer kel fel.

A második napon fő úti cé-
lunk a Tordai-hasadék volt. 
Izgalmas túránk során néhol 
keskeny sziklás párkányokon 
kellett haladni, vas sodrony-
kötél segítségével, miközben 
lenn a mélyben gyors folyá-
sú patak csobogott. Fantasz-
tikus élmény volt! 

Innen Szovátára buszoz-
tunk, ahol a helyi gyermek-
otthonban rögtönzött fut-
ballmeccs után jó érzéssel ad-
tuk át az itthon gyűjtött ru-
hákat, játékokat ezzel is hoz-
zájárulva az árva gyerekek 
sorsának könnyítéséhez. A 
nap vége felé utunk az árnyas 
sétánnyal körülvett Medve-
tóhoz vezetett.  

A harmadik napon először 
a gyergyószentmiklósi Vas-

kertes Általános Iskolába lá-
togattuk el, ahol rövid kör-
képet adtunk lakóhelyünk-
ről, Dunakesziről. Innen 
Gyergyószárhegyre mentünk, 
ahol két nevezetesség is várt 
ránk: az egyik a falu határá-
ban lévő Tatárdomb elnevezé-
sű emlékmű, a másik pedig a 
romos Lázár-kastély volt. 

A negyedik napon első úti 
célunk a Gyilkos-tó és a Békás-
szoros volt. A tóban rekedt fák 
törzsének elkorhadt csonkja le-
nyűgöző látvány a gyönyörű 
környezetben. Ezek után Kis-
baconban, a Benedek Elek-em-
lékházban az író dédunokája 
ismertette a hely történetét. 

Az 5. napon egy marosvá-
sárhelyi városnézéssel zártuk 
le körutazásunkat, melynek 
legérdekesebb állomása a híres 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum 
volt. A hazafelé tartó úton arra 
gondoltunk, hogy milyen sok, 
életre szóló élménnyel lettünk 
gazdagabbak azáltal, hogy me-
sebeli tájakon járhattunk, s a 
rendkívüli látnivalók mellett 
teleszívhattuk lelkünket az Er-
délyben élő magyar emberek 
vendégszeretetével. Hálásak 
vagyunk a lehetőségért!

Hoványné 
Martikán Erika

a Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola tanára

A programbeszédek és a diákpolgármes-
ter-jelöltet állító iskolák műsorai után az 
önkormányzat nevében rövid köszöntőt 
mondott Pető Tibor alpolgármester, aki 

annak idején diákigazgató volt Boronkayban. Hang-
súlyozta: a középiskolás évek mindenkinek meghatá-
rozóak, és nem csupán a pályaválasztásra készülés mi-
att, a közös élmények a diáktársakkal legalább ugyan-
ilyen fontosak.

A hagyományokhoz híven környezetvédelmi ve-
télkedő tette teljessé a nap programját. Bíró György 
főszervező új kezdeményezéseként ezúttal egy-egy 
önkormányzati képviselő is segítette a benevezett 
csapatokat: a közgazdasági szakközépiskola csapatát 

Kovács Ágnes, a Madách-gimnáziumét Matkovich 
Ilona, a Táncsics Mihály mezőgazdasági szakközép-
iskolát Kászonyi Károly, a Piarista gimnázium cso-
portját Krauze István, a Bartók-Pikéthy-iskolát Steidl 
Levente, a Boronkaysokat Pető Tibor segítette.

A környezetvédelmi vetélkedőben végül a 
Boronkay-iskola csapata bizonyult a legjobbnak.

Az egész napos program során tartó szavazás 
eredményeként Uzonyi Bálint Vác új diákpolgármes-
tere, akinek - a riválisokat is kitüntetve - Fördős At-
tila polgármester adta át a hivatalos megbízólevelet.

Ribáry Zoltán
Fotó: Cseledy András

A díjat Vác város modern táncoktatá-
sának létrehozásában betöltött úttö-
rő szerepéért, a modern táncművészet 
váci kiteljesítéséért, valamint a jazz-

tánc magyarországi műfajalapítója, Jeszenszky 
Endre szellemi hagyatékának ápolásáért, képzési 
rendszerének megőrzéséért és annak továbbadá-
sáért adományozták Csermely Györgynek.

"Vácott a polgári kultúra terjesztőjeként a régi 
rendszer határain belül és annak igényei szerint Ké-
kesi Ica néni méltán népszerű tánctanár volt az, aki 
tánc és illemtan iskolájával elvetette a tánc magvait 
Vácott és vonzáskörzetében. Halálát követően indí-
tottam iskolánkat a Madách Imre Művelődési Köz-
pontban 1993-ban. Munkásságunk kezdetén Vácott 
táncoktatás nem volt. Egyedüli iskolaként kezdtünk 
146 növendékkel, majd munkánkkal másokat is ins-
pirálva mostanra már a tánc stílusok teljes palet-
tája elérhetővé vált városunkban és megvaló-
sult annak intézményes oktatása is. A Magyar 
Táncművészeti Főiskolán 2000-ben diplomá-
zott az első moderntánc pedagógus évfolyam. 
Addig csak klasszikus balett és néptánc szak 
volt. Ennek elődjeként a moderntánc pedagó-
gus képzés első évfolyama a kilencvenes évek 
elején indult. Ezt végeztem el én is. Innét számí-
tandó a jelenkori moderntánc oktatás képzett 
pedagógusokkal. Ennek az újkori ok-
tatásnak a Vácra hozatalában és el-
terjedésében van az általam in-
dított iskolánknak és az eddigi 
munkásságomnak a jelentő-
sége. Felnőtt társulatunk-
kal operett, musical, revü 
előadásainkkal itthon 
és a környező orszá-
gokban öregbítettük 
Vác város jó hírne-
vét. Nyári szabadté-
ri előadásaink a Váci 
Világi Vigalom kulturális 

fesztivál keretében Vácott minden évben több ezer 
nézőt vonzanak. Gyermek képzésünkben alap cé-
lunk továbbra is az egyénre szabott tudásszint fej-
lesztés mellett elsődlegesen az esztétikus testképzés 
és a tartáshibák kiküszöbölése. Emellett evidens cél 
kell legyen az, hogy növendékeinkkel megszerettes-
sük a táncot. 

Ennek érdekében képzésünket két síkra bontot-
tuk. Egyik része a szakmai képzés, a másik pedig 
a hobby órák kialakítása lett. A szakmai órák test-
tudat fejlesztő, tartásjavító tréningekből és tánc-
technika oktatásból állnak, aminek a szintjét min-
den esetben az egyéni tudásszintek figyelembevé-
telével igyekszünk mindenkinél a maximumig fo-
kozni. Alapképzésünk részét a jazztánc és a klasz-
szikus balett órák képezik. A technikai órák mellett 

a gyermek tánckar előképző osztályá-
nak emelt szintű koreográfia órákat is 

biztosítunk. A hobby órák mindösz-
sze heti egy alkalmas elfoglaltságot 
jelentenek. Kizárólagos célunk vele 
az, hogy növendékeinek sikerél-
ményeket szerezzünk, az egyéni 
tudásszintjükhöz igazított, min-

den órán egymástól eltérő lépés-
kombinációkból álló mini koreográ-

fiákat betanítva megszerettessük 
velük a táncot. Megismertes-

sük velük a tánc pozitív él-
ményeit. Közülük, akik 

kedvet kapnak hozzá, 
automatikusan látogat-
hatják mellette a szak-
mai órákat is.” – nyilat-
kozta a Dunakanyar Ré-
giónak a Nívódíjas Cser-
mely György, akinek a 

szakmai elismeréshez gra-
tulálunk, táncpedagógusi 

tevékenységéhez további sok 
sikert kívánunk. 
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Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke avatta fel 
a Doberdó nevű új kocsit

NOSZTALGIA EXPRESSZ INDUL 
AZ ISONZÓI HARCOK HELYSZÍNÉRE
Idén ötnapos útra indul az Isonzó Expressz július 17-21. között.  A különvonat új kocsival gazdagodott, amely a Doberdó nevet kapta Az avató ünnep-
séget Budapesten, a Magyar Vasúttörténeti Parkban tartották május 2-án. 

Több mint tizenöt hóna-
pig tartott az első világ-
háborúban az az ütkö-
zetsorozat, amelyet ison-

zói harcok néven ismer a történe-
lem. Az összecsapások egyik legis-
mertebb és legvéresebb helyszíne 
a Doberdó-fennsík volt. A MÁV 
Nosztalgia Kft. tavaly már óriási ér-
deklődés mellett útnak indított em-
lékvonata, az Isonzó Expressz új 
kocsijának névadásával a doberdói 
csaták áldozatainak állít emléket. 

A Doberdó avató ünnepségén 
Lezsák Sándor, a Magyar Ország-
gyűlés alelnöke beszédében a múlt 
jelent és jövőt összekötő szerepét 
hangsúlyozta. Az Országgyűlés al-
elnöke kiemelte: a nemzeti öntu-
daton túl az Isonzó Expressz a né-
pek barátságát is erősíti. „Minden 
nemzedéknek vissza kell hódítani 
a múltat. A mi múltunk szerves ré-
sze a Nagy Háború, a vonat utasai 
pedig éppen az emlékezéssel tudják 
majd visszahódítani azt” – mondta. 

Dr. Téglás Gyula alezredes, a 
Honvédelmi Minisztérium Tár-
sadalmi Kapcsolatok Hivatalá-
nak centenáriumi programiro-
da-vezetője köszöntőjében a Hon-
védelmi Minisztérium és a Ma-
gyar Honvédség elkötelezettsé-

géről beszélt az Isonzó Expressz 
szervezése kapcsán. „Számunk-
ra ez egyfelől természetes, más-
felől megtisztelő feladat. Termé-
szetes azért, mert a letűnt korok 
hős magyar katonáira emlékez-
ni a Magyar Honvédségnek köte-
lesség, megtisztelő azért, mert a 
szervezők már az Isonzó Expressz 
megvalósításának a kezdetén köz-
reműködő partnerként gondoltak 
a Honvédelmi Minisztériumra” – 
mondta, majd hozzátette: a Do-
berdó és az Isonzó a hősi magyar 
áldozatvállalás jelképei, ezért a hi-

vatal olyan szervező munkát vég-
zett, amelytől világossá válik a za-
rándokút katonai jellege.

 A magyarországi olasz és szlovén 
nagykövet egyaránt a múlt öröksé-
geként ránk maradt békés egymás 
mellett élést emelték ki köszöntőjük-
ben. Maria Assunta Accili, az Olasz 
Köztársaság magyarországi nagykö-
vete családi vonatkozásban is érin-
tett az egykori eseményekben, miu-
tán nagyapja is harcolt az első világ-
háborús helyszíneken. „Mementó ez 
a vonat, a háborús őrület mementó-
ja” – mondta a nagykövet, kiemelve: 

„ma már mindannyian ugyanazon 
az oldalon állunk, magyarok, szlové-
nek, olaszok és osztrákok. Isonzó és 
Doberdó legfontosabb figyelmezteté-
se az, hogy soha nem követhetünk el 
még egyszer olyan hibákat, amelyek 
egy világégéshez vezethetnek.”

Ksenija Škrilec, a Szlovén Köz-
társaság magyarországi nagy-
követe - megköszönve az Isonzó 
Expressz indításában részt vevők 
munkáját - szintén a békét hang-
súlyozta: „egy ilyen jellegű esemé-
nyek, egy ilyen közös emlékezés a 
leghatásosabb módja annak, hogy 
gyermekeinket békés együttélésre 
neveljük.”

 Schvéd Norbert, a MÁV Nosz-
talgia Kft. ügyvezető igazgatója az 
idei Isonzó Expresszel kapcsolatos 
újdonságokat ismertette. Elmond-
ta, hogy a tavalyihoz képest bővült 
a program: az út öt napig fog tarta-
ni, 2016. július 17-21. között. A kü-
lönvonat a körutazás során bejárja a 
Nagy Háború egykori olasz frontjá-
nak a mai Szlovénia és Olaszország 
határára eső hadműveleti területe-
it, megemlékezve az ott elesett több 
százezer katonáról. Az útvonal is 
más lesz, a szerelvény ezúttal a Sem-
mering-hágón, a világ első magas-
hegyi vasútvonalán keresztül közle-

kedik majd. A vonat Orfeum kocsi-
jában útközben fellép a Sebő együt-
tes, míg egy másik élménykocsiban 
történészek tartanak majd előadá-
sokat.

 A tájékoztató szerint a történel-
mi utazáson  új elem a cerjei ki-
látó felkeresése, ahonnan párat-
lan kilátás nyílik a 100 évvel ez-
előtti csatatérre. A visintini ma-
gyar kápolna meglátogatása után, 
a Doberdó fennsíkján a Monte 
San Michele és San Martino del 
Carso magyar vonatkozású hábo-
rús emlékhelyeit is megtekintik a 
résztvevők. Ezen kívül Redipuglia 
olasz és Fogliano osztrák-magyar 

temetői is szerepelnek az utazás 
programjában. A résztvevők fel-
keresik a Kolovrat-gerincen ki-
alakított szabadtéri emlékhelyet, 
Kobaridban (Caporetto) a hábo-

rús múzeumot és az osszáriumot, 
valamint Tolmin (Tolmein) Loče 
osztrák-magyar katonatemetőjét. 
Az utazás zárónapján, július 21-
én kerül sor a központi megemlé-
kezésre. A Magyar Vörös Kereszt 
Egylet egykori kórházának teme-
tőjében, a svetói katonai temető-
ben közös szlovén-magyar kato-
nai tiszteletadással és koszorúzás-
sal emlékeznek meg az I. világhá-
borúban elesett hősökről.
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A Díjbeszedő Holding Zrt. Kelet-Magyarországi Leolvasási 
Osztálya Fogyasztásmérő leolvasó munkatársakat 

keres Dunakeszi településen és vonzáskörzetében 
található fogyasztásmérők leolvasására. 

Leendő munkatárs fő feladatai:
• a közüzemi szolgáltatók fogyasztásmérőinek meghatározott ütemezés 

szerinti leolvasása, a fogyasztási adatok rögzítése, fotók készítése
• értesítők kézbesítése

• fogyasztókkal történő időpont-egyeztetések lebonyolítása
Elvárások: • nyolc általános

• Androidos okostelefon használatának ismerete (munkaeszköz)
• fizikai alkalmasság, terhelhetőség

• pontos, precíz munkavégzés
• önálló munkavégzésre való képesség

• ügyfélközpontúság, jó szervező készség, problémamegoldó képesség
• fejlett szóbeli kommunikációs készség

• saját tulajdonú segédmotor/motorkerékpár/gépkocsi
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szakmunkás bizonyítvány, érettségi

Amit kínálunk: • hosszú távú munkalehetőség
• alapfizetés+teljesítményarányos prémium

•  gépjármű költségtérítés
• részmunkaidőben is végezhető

Jelentkezés: Magyar nyelvű fényképes önéletrajzát küldje 
a girasek-balazs@dbrt.hu e-mail címre. 

További információ kérhető a 061-481-97-73 
telefonszámon.

Útjára indult a máltai mozdony
Útjára indult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat társadalmi üzeneteit megjelenítő mozdony a budapes-
ti Keleti pályaudvarról kedd délelőtt, mely belföldi vonatokat húz majd és a tervek szerint két éven át 
hívja fel a figyelmet azokra, akik segítségre szorulnak - közölték a MÁV-Start Zrt. és a segélyszerve-
zet közös sajtótájékoztatóján, a helyszínen.

A fe l m at r ic á z ot t , 
Traxx típusú moz-
dony egyik olda-
lán egy kislány és 

az "Adjunk esélyt nekik!" fel-
irat, a másikon a Máltai Men-
tőszolgálat mentőautója és a 
"Segítségére sietünk" szöveg 
látható. 

Vecsei Miklós, a szeretet-
szolgálat alelnöke hangsú-
lyozta, hogy a két kép együtt 
jól mutatja az ember sérü-
lékenységét és elesettségét. 
A nyomor legalább annyi-
ra öröklődik, mint a geneti-

kai betegségek, és a szervezet 
egyik legnagyobb kihívása, 
hogy célt adjon a nyomorban 
felnövő gyermekeknek - fo-
galmazott. A mozdony má-
sik oldalán látható mentőau-
tó pedig arra utal, hogy egy 
baleset egyetlen pillanat alatt 
megváltoztathatja és célta-
lanná teheti egy ember életét. 
Ezekben a pillanatokban te-
hát nagyon fontos a gyorsan 
érkező segítség - tette hozzá 
Vecsei Miklós.

Szólt arról is, hogy a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgá-

lat és a MÁV 1993 decembe-
re óta működik együtt, hi-
szen azóta áll Rákosrendező 
pályaudvaron egy szerelvény, 
amelyen minden éjszaka több 
mint száz hajléktalan ember 
alszik és vészeli át a hideg téli 
éjszakákat.  

Csépke András, a MÁV-
Start Zrt. vezérigazgatója ar-
ról beszélt, hogy a szeretet 
és a szolgálat a MÁV-cso-
port vezetői és munkavállalói 
számára is alapérték, hiszen  
munkájuk elsősorban szolgá-
lat, az utasok és a köz szolgá-
lata. Ennek jegyében díszít-
tette fel a segélyszervezet és a 
vasúttársaság a közös érték-
rendet hirdető mozdonyt.

Hozzátette: a segélyszer-
vezet munkatársai a málta-
iak ezeréves hagyományá-
ra támaszkodva végzik mun-
kájukat, amikor felkarolják 
a leginkább rászorulókat, de 
ők maguk is segítségre szo-
rulnak, hiszen szolgálatu-
kat csak adományozók se-
gítségével végezhetik. Ez a 
mozdony azt a célt szolgál-
ja, hogy az országban minél 
többen megismerjék a sze-
retetszolgálatot, és segítsék 
munkájukat adományaikkal 
vagy önkéntes munkával - 
mondta.

A máltai mozdony dekorá-
cióját adományként készítet-
te el a soproni Loc&More Kft.

www.dunakanyarregio.hu
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Ingyenes gyerekprogramok

Újra érkeznek 
a Legendák a levegőben

Nemzetközi military 
terepverseny Alagon

Veterán Jármű- és Retró 
Találkozó Dunakeszin Dunakaland kalandparkot 

avattak Gödön

Idén immár hatodik alkalommal rendez repülőnapot Vécsei Mihály és csapata má-
jus 21-22-én a Dunakeszi Repülőtéren, ahová minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak. A belépés ezúttal is ingyenes. A látványos bemutatók mellett természetesen 
közlekednek az elmaradhatatlan sétarepülő járatok, melyekről az utasok meg-
csodálhatják Dunakeszi és környezete csodálatos panorámáját. 

Idén már ötödik alkalommal kerül megrendezésre az Alagi Nemzetközi Mi-
litary verseny, mely az elmúlt évek alatt a hazai lovastusa élet egyik meg-
határozó pontjává vált. A verseny legizgalmasabb napja a május 21-i te-
repverseny, melynek a jó öreg galopp tréningpálya lesz az otthona.

2016. június 4-én, szombaton veterán járművek veszik birtokba a Duna-
parti Katonadombot, ahol megrendezésre kerül az I. Dunakeszi Veterán 
Jármű- és Retró Találkozó. A korábbi évek hagyományaihoz híven idén is nagy si-

kerrel rendezték meg Gödön a Madarak és fák napját. 
A rendezvénynek az önkormányzati tulajdonú Duna-par-
ti szabadidős és üdülőközpont, a Duna-part Nyaralóhá-
zak adott otthont.

„A rendezvény megvalósítá-
sában nagyon jó partnerünk 
a város és a MALÉV Repülő-
klub is.” – tájékoztatott Vé-
csei Mihály. Sőt az idei ren-
dezvény „arca” az óriásplaká-
tokon két dunakeszi diák, Ve-
res Lili és Nikes Levente, akik 
a Fazekas Mihály Általános 
Iskolában tanulnak. 

A programokról megtud-
tuk, hogy ezúttal mind a két 
napon lesznek bemutatók föl-
dön és a levegőben egyaránt. 
„Tervezzük ejtőernyősök ku-
polaugró bemutatóját zász-
lóval, ebben közreműködik 
Mészárovics György, a legtöb-
bet ugrott magyar ejtőernyős, 
aki több mint 16 000 ugrást 
hajtott végre. De lesz sárkány-
repülő kötelék bemutató, jön a 
Delfin, az egykori oktató va-
dászgép, de látható lesz Vári 
Gyula vadászpilóta JAK 52-es 

műrepülő bemutatója, Hárs-
falvi Pál vitorlázó műrepülő 
bemutatója zenére, füstölővel 
a levegőben. Imreh Lajos MI-
2-es helikopter programja is 
biztosan sokakat vonz majd a 
repülőtérre. A nagyközönség 
számára bizonyára szép él-
ményt jelent majd Révy László 
Oldtimer vitorlázó repülőgép 
bemutató repülése vontatás-
ból, Gavronnal, Vígh János UL 
repülőgép bemutatója, miként 
az Apollófox kötelék érkezése 
három repülőgéppel. Termé-
szetesen lesz repülőmodell ki-
állítás is.” – sorolta a rendez-
vény szervezője.

Vécsei Mihály örömmel új-
ságolta, hogy Idén hat-hét 
féle repülőgéppel és két heli-
kopterrel lehet majd élvezni a 
repülés szépségét és Dunake-
szi, valamint a térség gyönyö-
rű panorámáját. 

A rendezvény szervező-
je szerint azok sem unatkoz-
nak, akik a „földön marad-
nak”, hiszen a két napos be-
mutató támogatója a Mitsu-
bishi extra programokkal je-
lentkezik, pl. gyereksátorral, 
rajzversennyel, autófestéssel. 
De ott lesznek a BMV csapat 
tagjai negyven veterán autó-
val, akikhez hasonlóan a Ve-
terán Jármű Egyesület is leg-
alább ennyi öreg autót állít 
majd ki. „Jönnek a Drift au-
tók is. Emellett kirakodóvá-
sár, játszóház és a népsze-
rű Fröccsbusz is vár min-
denkit! De talán a legfonto-
sabb, ahogy korábban is volt, 
a belépés mindkét nap díjta-
lan. Kicsiket és nagyok egy-
aránt sok szeretettel várjuk.” 
– mondta Vécsei Mihály.

(B. Szentmártoni)

Jó hír a családosoknak, 
hogy a rendezvény idén is 
ingyenes, emellett a gye-

rekeket pónilovaglás, kézmű-
ves foglalkozás és állatsimo-
gató várja.

A látványos szombati te-
repversenyt a tervek szerint 
11:00 – 16:00 óra között ren-
dezik meg a kiváló adottságú 
alagi pályán. A military ver-
seny pénteki számát, a díjlo-
vaglást és a vasárnapit a díj-
ugratást a budapesti Kincsem 
Parkban tartják.

A népes nemzetközi me-
zőnyben starthoz állnak a 
magyar válogatott keret lo-
vasai is, akik már túl van-
nak egy bábolnai erőpróbán. 
Schaller Gábor szövetségi ka-
pitány bízik abban, hogy az 
elmúlt hónapokban elvégzett 
munkát, a verseny eredmé-
nyei is igazolják majd. A ver-
senyeket három kategóriában 
tartják, a legjobb lovak már a 
nehéz három csillagos ugrá-
sokon mérik össze felkészült-
ségüket, ami tavaly olimpiai 
kvalifikációs verseny is volt 
egyben.

A szervezők nem titkolt 
célja idén is, hogy a közönség 
a teljes hazai élmezőny mel-
lett lássa a régió legjobb lo-
vait és lovasait, valamint né-
hány Nyugat-Európában is 
jegyzett lovast. – Több év ta-
pasztalatából mondhatom, 
hogy felkészültünk a nagy 
mezőnyök fogadására. – tud-

tuk meg Bus Antaltól, a ver-
seny egyik főszervezőjétől. – 
Az elmúlt évek sikeres verse-
nyei, a kiváló talaj, a komoly 
versenydíj és a CCI *** ver-
senyszám kellő motivációt je-
lent még a Nyugat–európai 
lovasok számára is. A hagyo-
mányosan induló nemzetek 

mellett, a kínai és a japán lo-
vasok jelenléte messzire vit-
te el a verseny és Dunakeszi 
város jó hírét. A közönség-
re idén is számítanak a lo-
vasok és mi is, így nem csak 
versennyel, de ingyenes gyer-
mekprogramokkal is készü-
lünk – mondta Bus Antal.

A rendezvény renge-
teg színes programot 
tartogat mindenki-
nek, legyen az kiál-

lító vagy látogató. A színpadon 
fellépők sora várja a táncolni 
vágyókat– napközben népsze-
rű rock and roll, disco és funky 
slágerek felelnek majd a közön-
ség szórakoztatásáért, este pedig 
DJ Manzera vezényletével egy 
hamisítatlan retro bulira kerül 
sor – adja hírül az önkormány-
zat hivatalos honlapja, a www.

dunakeszi.hu. Azok a kiállítók, 
akik járművükhöz öltöznek, a 
helyszínen megkapják a róluk 
készült profi fotókat. Viszont lá-
togatóként is érdemes a rendez-
vényhez öltözni, korhű ruhá-
kat viselni, hiszen a helyszínen 
egész nap több fotós is jelen lesz, 
képeiket pedig utólag letölthetik 
az esemény oldaláról!

A nosztalgia és az időutazás 
szerelmeseinek érdemes részt 
venni a tombolasorsoláson, 
hiszen a számos értékes nye-

reményen kívül, fődíjként egy 
harminc éves veterán jármű is 
gazdára talál.

Nem csupán a látogatók, 
hanem a kiállítók is nyerhet-
nek, hiszen őket három kate-
góriában díjazzuk, illetve a lá-
togatók is megszavazzák a nap 
kiállítóját.

A találkozó alatt egy cso-
dálatosan felújított busz viszi 
menetrend szerint egy nosz-
talgikus körutazásra az érdek-
lődőket a városban.

A kiváló adottságok-
kal rendelkező, két-
hektáros ősfás park-

ban az egész napos program 
kiemelt eseményeként Markó  
József polgármester átadta a 
Dunakaland Kalandparkot 
a nagyközönségnek. E 4-10 
méteres magasságban kiépí-
tett, 21 pályaszakaszból álló, 
60 méteres lecsúszópályával 
felszerelt, modern létesít-
mény csodálatos vízi pano-
rámával várja a látogatókat 
a gödi Duna-parton. A kö-
télpálya a város lakói, a kör-
nyékbeliek és a turisták szá-
mára is különleges kikap-
csolódási lehetőséget kínál, 

és érdekes attrakciónak szá-
mít (www.nyaralohazak.hu; 
www.dunakaland.hu).
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