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Dzsung Szeh Vung, a Samsung egyik alelnöke

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Dr. Tarnai Richárd

Az európai piacra szánt elektromos autók akkumulátorainak gyártásába kezd a Samsung Gödön, a százmilliárd forintos beruházás keretében 600 új mun-
kahely jön létre - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter augusztus 30-án Budapesten.

Tudja-e hová fordulhat ügyes-bajos dolgaival segítségért? Megjelent a Pest Megyei Kormányhivatal információs kiadványa, melynek bemutatására a Váci 
Kormányablakban került sor szeptember 13-án. A Kis füzet, nagy hivatal című kiadványok megtalálhatóak lesznek a Pest Megyei Kormányhivatal ügyfél-
szolgálati pontjain.

A tárcavezető ki-
emelte: komoly re-
gionális verseny 
végén nyerték el 

a beruházást, amelyért nagy 
infrastrukturális fejlesztése-
ket vállaltak a térségben, va-
lamint Göd csökkenti a kore-
ai cég vállalati terheit. Hozzá-
tette: erre azért volt szükség, 
mert az uniós szabályok mi-
att a főváros környékén kész-
pénztámogatást nem adhat a 
kormány egy beruházáshoz – 
írja az MTI.

Szijjártó Péter kifejtette: a 
gödi beruházással a világgaz-
daság megújulásának két fo-
lyamata találkozik. Egyrészt 
a tőke már nemcsak Nyugat-
ról Keletre megy, hanem for-
dított irányba is, a sikeres tá-
vol-keleti vállalatok gyártó-
kapacitásokat hoznak létre 
Európában. Másrészt az au-
tóipar 21. századi fejlődése a 
digitalizációról, az elektro-
mos meghajtás elterjedéséről 
szól - magyarázta.

Mint mondta, most a világ 
egyik legjelentősebb vállala-
ta hajt végre beruházást Ma-
gyarországon, a Samsungnak 
világszerte félmillió alkalma-
zottja van, és tavaly 300 mil-
liárd dollár volt az árbevétele.

A miniszter úgy vélte, a be-
ruházással Magyarország 
még inkább a legfontosabb 
autógyártók látókörébe kerül.

Megjegyezte: a koreai és 
magyar befektetési ügynök-
ség, valamint a Samsung kö-
zös programot indított a ma-
gyar kis- és közepes vállala-
tok beszállítói kapacitásának 
növelésére, ebben 11 cég ma-
gas besorolást kapott, héttel 
pedig még folynak a tárgya-
lások.

Dzsung Szeh Vung, a Sam-
sung egyik alelnöke arról be-
szélt, hogy 2018-ra tervezik 
elérni a teljes gyártókapaci-
tást, amikor 50 ezer elektro-

mos vezérlésű gépjárművet 
szolgálnak majd ki.

Emlékeztetett: a Samsung 
SDI először képcsőgyártóként 
indult 1970-ben, és az egyik 
csúcskategóriás cég lett az 
ágazatban, 2000-ben tevé-
kenységét áthelyezte az akku-
mulátorgyártásra, majd meg-
szerezte az első helyet a vilá-
gon. A cég Magyarországon 
2001-ben épített először üze-
met, amely az európai piac-
ra gyártott képcsöveket, de az 
iparági kereslet csökkenése a 
gyár bezárására kényszerítet-
te a vállalatot - mondta.

Közölte: a közeljövőben az 
elektromos autók eladásá-

nak robbanásszerű növeke-
dése várható, ezért a cég nagy 
erőfeszítéseket tesz az euró-
pai gyártás beindítására, meg 
akarja erősíteni jelenlétét a 
kontinensen.

Dzsung Szeh Vung kifej-
tette: sok országot megvizs-
gáltak, mielőtt Magyarország 
mellett döntöttek. Az üzem-
ben - ahol a meglévő épüle-
tek mellé újabbakat is építe-
nek, - a legfejtettebb gyártá-
si technológia lesz, és nagy fi-
gyelmet fordítanak a környe-
zetvédelemre - mondta.

Tuzson Bence kormány-
zati kommunikációért fele-
lős államtitkár, a körzet or-
szággyűlési képviselője fel-
idézte: a technológiai fejlő-
dés miatt zárt be a gödi gyár 
korábban, de két éve, amikor  
Orbán Viktor miniszterelnök 
Koreában járt, egyeztetett a 
Samsung vezetőivel és letet-
ték a most bejelentett beruhá-
zás alapjait.

Úgy látja, a gyárral Ma-
gyarország komoly lépést 
tesz előre, hiszen egy újabb 
nagy volumenű beruházás 
jön létre, amely a jövő, az 
elektromobilitás felé mutat.

Az államtitkár szerint a be-
ruházás Gödnek is a fejlődést 

jelenti, bevételt és munkahe-
lyeket teremt. Mindemellett 
pedig Gödön nagy fejlesztések 
indulnak meg mintegy kétmil-
liárd forint értékben - közölte.

A 2012-ben még 76 milli-
árd forint árbevételű Sam-
sung SDI Magyarország Zrt. 
2014-ben zárta be a mintegy 
322 ezer négyzetméteres gödi 
képcsőgyárát, miután a kép-
ernyők iránti kereslet erősen 

megcsappant a plazmatech-
nológia magas áramigénye 
miatt.

A Samsung mostani, a gödi 
beruházásról hozott döntése 
mögött az áll, hogy valameny-
nyi európai autógyártó nagy 
lendülettel fejleszti elektromos 
autóit, így az akkumulátorok 
jelentősége folyamatosan nő.

  Fotó: Soós Lajos

S hogy hogyan lehet kap-
csolatba kerülni egy Kor-
mányablakkal? Három 
módon is, sorolja a lehető-

ségeket dr. Tarnai Richárd: szemé-
lyesen, interneten az ügyfélkapu 
segítségével, valamint telefonon a 
1818-as központi szám tárcsázá-
sával. Pest megye kormánymeg-
bízottja hangsúlyozta, fontos szá-
mukra az ügyfelek elégedettsége 
is. Ennek érdekében minden Kor-
mányablakba betérő és ügyet inté-
ző állampolgárnak lehetősége van 
véleményt mondania a szolgálta-
tásról. Ezeket a véleményeket fo-
lyamatosan elemzik, s ha úgy íté-
lik meg, megteszik a szükséges 
módosításokat, hiszen az a lényeg, 

hogy a betérő polgár elégedetten 
távozzon.

Arra a kérdésre, mi a különb-
ség egy okmányiroda és egy Kor-
mányablak között, Tarnai Richárd 
frappáns választ adott: a Kor-
mányablak valójában egy feltur-
bózott okmányiroda. Míg egy ok-
mányirodában negyvenet sem éri 
el az ott intézhető ügytípusok szá-
ma, addig egy Kormányablakban 
ma már több mint ezer ügytípus 
intézhető, s ennek száma folyama-
tosan növekszik. Vagyis az állam-
polgárok az állammal kapcsolatos 
ügyeiket egyre inkább egy helyen, 
a Kormányablakban intézhetik. S 
ez közel is van mindenki számá-
ra, hiszen hamarosan minden já-

rásszékhelyen működni fog Kor-
mányablak. Míg Pest megyében 
jelenleg 21 Kormányablak találha-

tó, addig országosan az év végére 
ez a szám eléri a háromszázat. Pest 
megye kormánymegbízottja sze-
rint a Kormányablakokon keresz-
tül érezhetik igazán az állampol-
gárok, hogy a korábban megszo-
kott rugalmatlan és lassú hivata-
li eljárásokat a gyors és szakszerű 
ügyintézés váltja fel a magyar köz-
igazgatásban.

Egy nagy forgalmú vasútállo-
más, mint amilyen a közelmúltban 
megújult váci állomás is, kiválóan 
alkalmas arra, hogy az itt élők, a 
fővárosba ingázók intézni tudják 
az állammal kapcsolatos ügyeiket. 
S az eddigi tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a polgárok élnek is ez-
zel a lehetőséggel.

A Dunakanyar Régió kérdésé-
re válaszolva Tarnai Richárd meg-
erősítette, hogy Dunakeszin a 
Kormányablakot is magában fog-
laló Járási Hivatal hamarosan az 
egykori nagyállomás épületébe fog 
költözni. Mint fogalmazott, a ma 
méltatlan állapotban lévő épület-
ből hamarosan a XXI. század igé-
nyeinek megfelelő, modern épület 
lesz, ahol magas szinten tudják az 
állami feladatokat ellátni. A Kor-
mányhivatal és a MÁV tárgyalá-
sai folyamatban vannak, s már a 
konkrét tervezés fázisánál tarta-
nak.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

SZIJJÁRTÓ: százmilliárd forintos beruházással 
600 új munkahelyet hoz létre a Samsung Gödön

Tudja-e hová fordulhat ügyes-bajos dolgaival segítségért?
KÉRDÉSÉRE VÁLASZT KAPHAT A KORMÁNYABLAKOKBAN



Dömötör Csaba parlamenti államtitkár Tuzson Bence államtitkár, országgyűlési képviselő
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Ne kockáztassuk Magyarország jövőjét!
Kevesebb, mint három hét van hátra a népszavazásig, amely évtizedekre meghatározhatja Magyarország sorsát, és az európai politikára is nagy ha-
tást gyakorolhat. Az október 2-ai népszavazás fontosabb kérdéseiről, kockázatairól ezúttal Dömötör Csabát, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamen-
ti államtitkárát, és Tuzson Bencét, kormányzati kommunikációért felelős államtitkárt, országgyűlési képviselőt kérdeztük.

Dunakanyar Régió: A migráció 
mára a mindennapjaink részévé 
vált és Európának egyre gyakrab-
ban kell szembenéznie terrortá-
madásokkal is. Jelzésértékű ese-
mények ezek, és egyre sürgetőbb 
a válaszadás. Válasz azonban 
még mindig nem született.

Dömötör Csaba: Jó válasz va-
lóban nem született, és egészen 
addig, amíg Brüsszel szándéko-
san figyelmen kívül hagyja az itt 
élő emberek véleményét, nem is 
születhet. Az embereknek az len-
ne az alapvető igénye, illetve ezt 
diktálja a józan ész, hogy minden 
eszközzel védjük meg a határain-
kat. Ehelyett Brüsszel a kényszer-
betelepítést szorgalmazza, és egy 
jól átgondolt, a tagországok szá-
mára egyértelműen kedvezőtlen 
kvótacsomagot tesz le az asztalra.

Dunakanyar Régió: Pontosan 
miről szól ez a kvótacsomag? 

Tuzson Bence: Ez alapján 
Brüsszel egy kötelező eljárást 
hozna létre a bevándorlók szét-
osztására, felső létszámkorlát 
nélkül. Tehát már nem is arról 
van szó, hogy be kellene fogad-
nunk meghatározott számú ille-
gális bevándorlót, hanem min-
denkit „el kell helyeznünk”, akit 
Brüsszel Magyarországra küld. 
Ez a csomag nem csak a koráb-
ban érkezett, hanem a jövőben 
érkező bevándorlókra is vonat-
kozik. Mindezek mellett azzal is 
fenyegetőznek, hogy bevándor-
lóként 78 millió forintos bünte-
tést szabnak ki azoknak a tagor-
szágoknak, amelyek nem fogad-
ják el a kényszerbetelepítést, sőt 
mi több, megvonnák akár az uni-
ós támogatási pénzeket is. Ilyen-
kor azért jó tisztában lenni azzal, 
hogy egy magyar lakosra mind-
össze 1 millió forint uniós forrás 
jut. A kilátásba helyezett brüssze-
li büntetés akkora összeg, ameny-
nyiért egy magyar ember átlago-
san 39 évig dolgozik. 

Dömötör Csaba: Ebben az 
egészben az az igazán felhábo-
rító, hogy az Európai Bizott-
ság megkerülte a nemzeti par-
lamenteket, és nem kérte ki Ma-
gyarország, a magyar emberek 
véleményét sem. Ezt az eljárást 
mi jogtalannak és méltatlannak 
tartjuk, hiszen nem lehet az em-
berek feje fölött dönteni ilyen 
sorsdöntő kérdésekben. 

Dunakanyar Régió: Bizonyá-
ra sokan kérdezték már, hogy 
mi a tétje az október 2-ai nép-
szavazásnak?

Tuzson Bence: Mindig van-
nak kétkedők, így a népszava-
zás súlyát, szerepét is próbálják 
elbagatellizálni. A népszavazás 
a demokrácia egyik alapintéz-
ménye, a közvetlen állampolgári 
akaratnyilvánítás egyik legerő-
sebb módja. Egyszerűen elkép-
zelhetetlennek tartom azt, hogy 
Brüsszel figyelmen kívül hagyja 
több millió ember hangját. Ma-
gyarán, ha sokan megyünk el 
szavazni, akkor a népszavazás-
nak komoly politikai következ-
ménye lesz. A magyarok koráb-
ban is népszavazásokon döntöt-
tek a jövőjüket meghatározó ki-
emelt kérdésekről – így például 
az EU-tagságról, a NATO-tag-
ságról is. Október 2-án megál-

líthatjuk Brüsszelt, amely egyre 
nagyobb mértékben csorbítja a 
nemzetállamok jogköreit.

Dunakanyar Régió: Mind-
eközben Brüsszel folyamato-
san a bevándorlás, a bevándor-
lók mellett érvel a munkaerőhi-
ány pótlásával, és a multikultu-
ralizmus fontosságával… 

Tuzson Bence: Igen, és ha 
őszinték akarunk lenni, ez az 
érvelés elég átgondolatlan. Egy-
részt, ha a munkanélküliséget 
nézzük, azt tapasztaljuk, hogy 
Európában már most 22 millió 
munkanélküli van, egyes déli or-
szágokban pedig minden máso-
dik fiatal állástalan. Mi azt gon-
doljuk, hogy elsősorban ezeknek 
az embereknek, tehát az itt élők-
nek kell munkát biztosítani. 

Elég beszédes továbbá az a 
tény is, hogy a Németország-
ba érkezett több mint egymillió 
bevándorlóból eddig mindössze 
54-nek sikerült munkát találni. 
Közülük ötvenet a német posta 
alkalmazott.

Emellett a nyugat-európai or-
szágoknak többéves tapasztala-
ta van arra vonatkozóan is, hogy 
mennyire életképes az általuk oly-
annyira szorgalmazott „multikul-
turális társadalom”. A nyugat-eu-
rópai példák ugyanis kivétel nél-
kül azt bizonyítják, hogy multi-

kulturalizmus helyett párhuza-
mos társadalmak alakulnak ki, 
és az együttélés sok esetben nem 
konfliktusmentes. Gondoljunk 
csak a „no-go” zónákra, amelyek 
tabunak minősülnek az európai 
politikai közbeszédben – sziszte-
matikusan próbálják ugyanis el-
hallgatni az európai politikusok 
azt, hogy olyan „no-go” zónának 
nevezett területek és városrészek 
jöttek létre, amelyeket a hatóságok 
nem, vagy nehezen képesek ellen-
őrzésük alatt tartani. 

Dunakanyar Régió: És talán 
épp az elhallgatás, a túlhangsú-
lyozott politikai korrektség je-
lenti itt az igazi problémát.

Dömötör Csaba: Ahogy mond-
ja. A kormányzati népszavazási 
kampány éppen azt a célt szolgál-
ja, hogy megtörjük a csendet, fel-
hívjuk a figyelmet a bevándorlás 
következményeire, és tájékoztas-
suk a magyar embereket az illegá-
lis  bevándorlással kapcsolatban. 
A kampány során arra hívjuk fel 
a magyarok figyelmét, hogy csak 
a népszavazással lehet megakadá-
lyozni Brüsszel kényszerbetelepí-
tésre vonatkozó terveit. A kény-
szerbetelepítésnek súlyos gazda-
sági, kulturális és biztonsági koc-
kázatai vannak, amelyeket nem 
lehet, és nem is szabad felvállal-
nunk. Nem mi vagyunk felelősek 
a migrációs válság előidézéséért, 
éppen ezért az ezzel járó kockáza-
tokat sem nekünk kell viselnünk. 
Erről szól a hirdetések üzenete is: 
„Ne kockáztassuk Magyarország 
jövőjét! Szavazzunk nemmel!”

Dunakanyar Régió: Mi az 
oka annak, hogy Európában 
egyedül vagyunk a népszavazá-
si kezdeményezésünkkel? Ez azt 
jelenti, hogy az uniós tagorszá-
gok szinte kivétel nélkül félváll-
ról veszik a migráció okozta fe-
nyegetettséget?

Tuzson Bence: Azt egyáltalán 
nem mondhatjuk, hogy az uni-

ós országok mindegyike félvállról 
veszi az illegális bevándorlást. Sőt! 
A bevándorlási válság miatt soha 
nem látott együttműködés jött 
létre a visegrádi négyek között. A 
V4-ek közösen kiállnak amellett, 
hogy elengedhetetlen az Euró-
pai Unió külső határainak védel-
me, egyúttal elutasítják a brüsz-
szeli kényszerbetelepítési terveket. 
Ez az egység abban is megmutat-
kozik, hogy az elmúlt időszakban 
a magyar határvédelem támoga-
tásához cseh, lengyel és szlovák 
rendőrök is érkeztek hazánkba. 
Ebből arra is lehet következtetni 
– és erre korábban miniszterelnök 
úr is rámutatott –, hogy a közép-
európai tagországok sokkal ko-
molyabban veszik a migráció kér-
dését, mint a nyugati országok.

Dunakanyar Régió: Mennyi-
re csökkent az utóbbi időszak-
ban a belső ellenállás? Hogy 
látják, van esély arra, hogy a 
baloldal jobb belátásra tér?

Dömötör Csaba: Azt szok-
ták mondani, hogy a remény 
hal meg utoljára. Minden eset-
re felvetődik a kérdés, hogy mit 
várhatunk egy olyan baloldal-
tól, amelyik képtelen felülemel-
kedni a pártpolitikán. Nem ké-
pes megérteni, hogy az illegá-
lis bevándorlás kérdése túlmu-
tat a politikai ellentéteken, nem 

az egyik vagy a másik párt jö-
vőjéről, hanem Európa, és ben-
ne Magyarország jövőjéről szól. 

Eszünkbe kell, hogy jusson 
ilyenkor az is, hogy a Gyurcsány-
kormány már kilenc évvel ez-
előtt, 2007-ben olyan kormány-
zati stratégiáról tárgyalt, amely-
nek alapján 1 millió bevándor-
lót telepítettek volna Magyar-
országra. Mindezt három évvel 
azután, hogy nemet mondtak a 
határon túli magyarok kettős ál-
lampolgárságára. Mondhatnám 
azt, hogy nevetséges, de sokkal 
inkább tragikus az a tény, 2004. 
december 5-e előtt azzal riogat-
ták a magyarokat, hogy a saját 
nemzettársaink egyenként kö-
zel 170 ezer forintjába kerülnek 
a magyarországi adófizetőknek. 
Ez egy nyilvánvaló hazugság volt. 

Ezzel szemben az illegális be-
vándorlás gazdasági terheit itt 
érezzük a nyakunkban, és ha nem 
teszünk ellene semmit, akkor ez 
a teher tovább fokozódik. Ezért 
még egyszer hangsúlyozom, hogy 
a népszavazás nemzeti ügy: nem 
a pártokról szól, hanem Magyar-
ország jövőjéről, a jövőnkről. A 
tét az, hogy meg tudjuk-e véde-
ni közösségeinket és kultúránkat, 
és meg tudjuk-e erősíteni bizton-
ságunkat. Aki az október 2-i nép-
szavazáson nemmel szavaz, az 
Magyarország jövőjére szavaz.

Vetési Imre

- Vagy nem megy el szavazni és így Euró-
pára szavaz, vagy ha cselekvési kényszert 
érez, akkor két x-szel érvénytelent szavaz 
– fogalmazott dr. Bóth János a szocialis-
ták váci elnöke a témában tartott sajtótájé-
koztatón. Felhívta a szavazással kapcsolat-
ban egy problémára is a figyelmet: a külte-
rületek egy részén korábbi megváltoztat-
ta az utcák elnevezését az önkormányzat.  
Az elnök elmondta, hogy az utcák új nevei 
és a házszámok nincsenek kihelyezve, ami 
sok gondot okozhat a választási értesítők 
kézbesítésénél. - Mit gondolnak milyen 
címre mentek az értesítők? A régire. Mi-
lyen cím lesz a szavazási címjegyzékben? 
Ha törvényes, akkor az új cím. Mi van a 
személyes dokumentumokban? Vagy az új 
vagy a régi – idézi dr. Bóth János kérdése-
it a Váci Napló.  

„Maradj otthon, maradj Európában!” 
szlogen mellé közös célként azt tűztük 
ki, hogy választóink és szimpatizánsaink 
elé azt sugalljuk, ne vegyenek részt a kor-
mányzat által kezdeményezett álnépsza-
vazáson – ezt már Krause István a Dk vá-
lasztókerületi elnöke mondta a szocialis-
tákkal tartott közös sajtótájékoztatón.  

Ugyanis a baloldali ellenzék helyi képvi-
selői úgy látják, sokkal égetőbb kérdések-
kel kellene foglalkozni helyben is. Ilyen 
például Kiss Zsolt szerint a parkolási prob-
lémák kérdésköre, vagy az, hogy a külte-
rületi utak vízelvezetése, vagy a közvilágí-
tás, esetleg a parlagfűirtás miként valósul 
meg a környezetünkben. 

- Azért gondolom, hogy ezek a valós 
kérdések és sajnos erre nem találunk va-
lós válaszokat. Viszont migránskérdés 

nincs. Nincs a városunkban és a környe-
ző falvakban sem. Nem hogy tömegesen 
nem láttak migráns embereket, hanem 
egyesével sem láttak itt a környéken. Te-
hát, azt gondolom, ha igazi népszavazást 
szeretnénk, vagy helyi népszavazást indí-
tani, akkor ezekről a problémákról kellene 
megkérdezni az emberek véleményét – ér-
velt Kiss Zsolt, az MSZP Vác választókerü-
leti elnöke, melyről az estv.hu is hírt adott.

A szocialisták választókerületi elnö-
ke hozzátette: az MSZP is ellenzi a köte-
lező betelepítési kvóta elfogadását, erről 
viszont egyeztetéseket kellene folytatni a 
politikai pártokkal, majd az Unióval, nem 
pedig lefolytatni súlyos milliárdokért egy 
szerintük értelmetlen népszavazást. 

(Vetési)

A szavazás ellen buzdítanak a baloldali pártok Vácon is
Inkább a lényeges és helyi dolgokkal kellene foglalkozni, nem pedig a térséget nem érintő migránskérdéssel. Ez az MSZP és a DK váci szervezetének 
álláspontja az október 2-i népszavazásról. Éppen ezért a baloldali szervezetek képviselői azt javasolják, hogy inkább el se menjenek voksolni a helyi-
ek, vagy ha mégis, tiltakozásuk kifejezéseképpen szavazzanak érvénytelenül a migránskérdésről.

A jegyző válasza
Dr. Bóth János önkormányzati képviselő népszavazással kapcsolatban 
tett politikai kijelentéséről megkérdeztük Szarkáné dr. Deák Anitát, Vác 
jegyzőjét, aki az alábbi tájékoztatást adta:

 „Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 266/2015. (XII.10.) 
számú határozatával a város közigazgatási területén található külte-
rületi utak nevesítéséről döntött. A jogszabályi előírásoknak megfe-
lelően a „Cím- és körzetnyilvántartás” programban feltöltésre kerül-
tek az adott helyrajzi számhoz tartozó utcanevek. A rögzítést köve-
tően a Váci Polgármesteri Hivatal megkereste a Váci Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályát annak érdekében, hogy az ingatlan-nyilván-
tartási térképen is kerüljenek feltüntetésre az utak nevei.

Tájékoztatom továbbá, hogy a névjegyzék a személyi- és lakcím-
nyilvántartás adatait tartalmazza, tehát amíg a választópolgár sze-
mélyazonosítására szolgáló okmányain a régi utcanév szerepel és 
nem kérte annak átvezetését, addig a névjegyzékben is ezen érvé-
nyes adatokkal szerepel.”
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Fördős Attila, Vác polgármestere

Közel kétszáz küldött vett részt a konferencián 

Környezetbarát termékek készülnek az üzemben
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Két év alatt megduplázta 
dolgozói létszámát 
a ContiTech Vácon

Az elmúlt évben mintegy 5,5 millió euró értékben fejlesztette tároló és 
gyártókapacitását, valamint technológiáját a Continental Vácon. A be-
ruházásnak köszönhetően folyamatosan nő a gyár dolgozóinak szá-
ma. Vácon olyan komplex termékek gyártása folyik, melyek a vezetést 
környezetbarátabbá, élvezetesebbé, és biztonságosabbá teszik

A polgármester sze-
rint a város és az 
intézmény közöt-
ti eddig meglévő 

kiváló munkakapcsolat tu-
dott tovább mélyülni. Hi-
szen míg Vác városa a bör-
tön teherbejárójához épített 
ki egy külön leállósávot, ad-
dig az emlékmű felújításá-
ban vállaltak komoly szere-
pet a fogvatartottak.

Kopcsik Károly – kit a 
közelmúltban nevezett ki 
tábornoknak a köztársasági 
elnök – elmondta, már ko-

rábban, egy-egy ünnepi ko-
szorúzás alkalmával meg-
érett benne a gondolat, hogy 
tenni kellene valamit a mél-
tatlan állapotban lévő em-
lékmű rendbetételére. S az 
elgondolást tett követte: há-
rom héten keresztül hét, ön-
ként jelentkező elítélt közre-
működésével elkezdődött a 
felújítás. Lecsiszolták a kor-
látokat, meghegesztették 
a lemezeket, rekonstruál-
ni igyekeztek az eredeti ál-
lapotokat. A műemlék jelle-
gű munkálatokat természe-

tesen szakemberek végezték 
el. A börtön parancsnoka 
annak a reményének adott 
hangot, hogy a város lakos-
sága is elégedett lesz az el-
végzett munka eredményé-
vel.

Fördős Attila beszámolt 
arról is, hogy az emlékmű 
környéke is megszépült, hi-
szen felújították a Mária-ku-
tat és egy nagytakarítást kö-
vetően új fákat ültettek a Li-
getben is. Így a város pol-
gármestere szerint a hely 
méltóképpen várja a rendez-

vényekre kilátogató embere-
ket.

Vác polgármestere el-
mondta, hogy Vácon 160 
éve működik a fegyház és 
börtön, melyet fennállása 
óta még soha nem vezette 
tábornok, ezért külön gra-
tulált a városi önkormány-
zat nevében Kopcsik Ká-
roly úr előlépetéséhez, akit 
szeptember elején neveztek 
ki dandártábornoknak. 

B.Szentmártoni
Fotó: KesziPress

2016-ban történetének legje-
lentősebb kapacitásbővítését 
hajtotta végre a Continental 
váci telephelye, köszönhetően 
két nagy autógyártó megren-
deléséneknek. A beruházás 
keretében új gépeket és táro-
ló-rendszereket telepítettek 
Vácra, valamint új technoló-
giákat vezettek be a gyártás-
ba. A fejlesztésnek köszönhe-
tően a ContiTech Fluid Auto-
motive Hungária a Pest me-
gyei gyárban 200 új munka-
helyet teremtett és további 
létszámbővülés várható.

Összesen 5,5 millió euró 
értékben fejlesztett 
a ContiTech Vácon 

Az egyik, idén befejezett 
közel 3 millió eurós beruhá-
zás során kiépült technológi-
ával olyan vezetékek készül-
nek a váci gyárban, melyek a 
korszerű dízel motorok NOx 
kibocsátásának csökkentésé-
re szolgáló SCR rendszer ré-
szét képezik. Ezen termékek-
ből évi több mint 300ezer da-
rabot fognak szállítani az 
egyik autógyártó törökorszá-
gi gyárába.

A másik, mintegy 2,5 mil-
lió eurós beruházás kapcsán 
további új technológiákkal 
bővült a telephely kapacitása. 
A speciális berendezések és 
munkaállomások olyan ve-
zetékek előállítását teszik le-
hetővé, melyek komplexitá-
sa már nem összehasonlítha-
tó a korábbi évek hasonló ter-
mékeivel. A piaci trendeknek 
megfelelően óriási fejlődésen 
ment keresztül ez a termék-
család: az egyszerűbb szerel-
vényből egy komplex hűtő-
fűtő vezeték rendszerré vált, 

mely a legtöbb esetben gu-
mi-műanyag és fém alkatré-
szeket együttesen tartalmaz. 
Ilyen rendszereket szállít a 
ContiTech az egyik prémium 
kategóriás autómárka német-
országi gyárába. 

A Continental jelentős 
munkaadó a térségben

Az új projektek kapcsán az 
elmúlt 5 hónapban a cégünk 
által foglalkoztatott dolgo-
zók száma 13%-kal nőtt, így 
jelenleg több mint 1100 főt 
alkalmaz a váci ContiTech, 
mely a város és a térség meg-
határozó munkáltatójává 
nőtte ki magát. Dolgozóink 
jelentős része él Vácon illet-
ve a környező településeken, 
azonban a megnövekedett 
létszám igényeinkhez igazít-
va toborzásunk hatósugarát 
ki kellett terjesztenünk, így 
mára Szlovákia déli részé-
ről is járnak dolgozók a váci 
gyárba” – hangsúlyozta Ma-
gyar László, a ContiTech Flu-
id Automotive Hungária váci 
cégvezetője. Kiemelte: szám-
talan nyitott pozícióba keres-

nek még kollégákat, hogy az 
1 év alatt produkált 40%-os 
árbevétel növekedést a kellő 
hatékonysággal menedzselni 
tudják.

Fördős Attila, Vác polgár-
mester hangsúlyozta: a re-
cesszió elmúltával elkezdett 
növekedni a helyi iparűzési-
adó bevétel, főleg a Vácott je-
lentős gyártókapacitással je-
len lévő cégek árbevételének 
emelkedésének köszönhető-
en.

- A helyi munkáltatók ka-
pacitásnövelése révén meg-
valósult dolgozói létszám 
bővítés a legfőbb összetevő-
je annak, hogy a korábbi hét 
százalékról mára öt százalék 
körülire csökkent a munka-
nélküliség a városban és köz-
vetlen térségében - emelte ki 
a városvezető, hozzátéve: eb-
ben a helyzetben a munka-
erőhiány enyhítése érdeké-
ben fontos megszólítani a 
máshová ingázókat, esetleg 
külföldön dolgozókat azzal 
az üzenettel, hogy egyre in-
kább lakóhelyükön, a helyi 
üzemekben is megtalálhatják 
a számításukat.

Páneurópai konferenciát 
tartottak Vácon

MEGÚJULT A VÁCI 48-AS HONVÉD EMLÉKMŰ

Európa visszahódítása: kihívások és veszélyek címmel háromnapos nem-
zetközi konferenciát tartottak Vácon, a Madách Imre Művelődési Központ-
ban szeptember 9. és 11. között. A Magyar Páneurópa Unió szervezésében 
megtartott rendezvényről kedden a szervezőkkel közösen tartott sajtótá-
jékoztatót Fördős Attila, a város polgármestere.

Rendhagyó módon a 2. számú főút mellett magasodó 1848-as emlékműnél tartott sajtótájékoztatót Vác város polgármestere. Fördős Attila itt jelentet-
te be, hogy teljes egészében felújításra került Magyarország elsőként megépült 48-as emlékműve. Ezért köszönetet mondott Kopcsik Károly dandár-
tábornoknak, a Váci Börtön és Fegyház parancsnokának, hiszen a helyreállítási munkák egy részét az ott fogvatartott elítéltek végezték.

Dr. Andrássy Gábor elnök és W.-
Nemessuri Zoltán alelnök ar-
ról beszéltek a városházán, hogy 
a Páneurópa Mozgalom szerint 

földrészünk meghatározója a klasszikus gö-
rög demokrácia, a római jog, és a zsidó-ke-
resztény gyökerek. Európai értékeink a fel-
soroltakon alapulnak. E pillérek szilárdságát 
globális fejlemények veszélyeztetik, beleértve 
a földrészünkre irányuló ellenőrizetlen mig-
rációt. Vitáink központjában az áll, hogy ké-
pes-e Európa önazonosságát és vívmánya-

it megőrizni. A válság kiküszöböléséhez arra 
van szükség, hogy helyreállítsuk az európai 
együttműködést a keresztény szolidaritás és a 
párbeszéd jegyében. Ehhez politikai akaratra 
és példaadásra van szükség.

- Az utóbbi években belülről nézve az Eu-
rópai Uniót, egyre világosabbá vált számunk-
ra és az egész mozgalom számára az, hogy 
van mit tenni, hiszen Európa nem úgy alakul, 
mint ahogy mi szerettük volna. Most, hogy a 
csatlakozás több mint 10 éve volt, mi nem azt 
gondoltuk, hogy ebbe az Európába lépünk be. 
Ez még ki is éleződött, hiszen a passzív és ki-
csit értetlenkedő magatartásunkat felváltot-
ta egy sokkal inkább aktív, megkérdőjelező és 
tevékeny álláspont, főként az utóbbi 2-3 évben 
– mondta az elnök.

A konferencia pénteken vette kezdetét. Nyi-
tóbeszédében Fördős Attila polgármester arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a páneurópai tör-
ténet lényege, hogy 1923-ban megszületett a 
gondolat, hogy Európa népei, államai folytas-
sanak folyamatos párbeszédet a közeledés ér-
dekében, hogy további pusztítás, további rom-
bolás Európát ne jellemezze.

- Sajnálatos módon ismerjük a XX. század 
teljes történelmét, kevéssé sikerült, de mégis 
ennek a páneurópai gondolatnak nagyon nagy 
jelentősége volt a múltban is és az is örvende-
tes, hogy Magyarország a társadalmi válto-
zások idejében csatlakozhatott ismét ehhez a 
mozgalomhoz – fogalmazott a városvezető.

Köszöntötte a megjelenteket dr.Andrássy 
Gábor, a Magyar Páneurópa Unió elnöke is, 
aki szerint az utóbbi időben aktuálissá vált, 
hogy visszatérjünk az alapító atyák üzeneté-
hez, vagyis ahhoz az a gondolathoz, hogy a 
kereszténység összeköti az európai népeket.

Beszédet mondott még a rendezvény elején 
Beer Miklós, váci megyéspüspök is. Kiemel-
te: ma az Európában élőknek irányfényekre 
van szükségük, hogy el tudjanak igazodni az 
utóbbi időben kialakult helyzetben. 

- Ahhoz, hogy eligazodhassunk, tájékozód-
hassunk, szükségünk van a sarkcsillagra és 
nekünk, keresztény embereknek itt Európá-
ban ez a sarkcsillag egyértelműen Jézus Krisz-
tus személye – emelte ki. Hozzátette: azt kí-
vánja, hogy a résztvevők hallják meg az irány-
mutatást, és a megtalált irányt mutassák meg 
másoknak, hogy Európának legyen jövője. 

Köszöntötte a résztvevőket Frank Speng-
ler, a Konrad-Adenauer Alapítvány képvise-
let vezetője is, aki hangsúlyozta, a Nemzet-
közi Páneurópa Unió szolidaritáson alapu-
ló szervezet, és erre a szolidaritásra bizony 
nagy szükség van a jelen nagy kihívásainak 
megoldásában.

A szombati nap végül egy nyilatkozat elfo-
gadásával ért véget, majd vasárnap szentmisé-
vel zárult le a rendezvény. 

Furucz Anita
Fotó: Cservenák Péter

BEER MIKLÓS: sarkcsillagokra van szükségünk, 
hogy eligazodhassunk Európában
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Hat éve támogatja a zöld 
megoldásokat a DDC

DUNAKESZIN 
24 tantermes iskola épül

A Duna-Dráva Cement Kft. idén is meghirdeti a Zöld Megoldás-pályázatot, 
melynek keretében az elmúlt 5 évben 21 projektet támogatott, több mint 
30 millió forinttal. A tavalyi évhez hasonlóan a vállalat idén is összesen 7,5 
millió forintot szán a legjobb pályamunkák támogatására.

Dunakeszi és a Szent István Általános Iskola diákjai nem igen kaphattak 
volna szebb ajándékot a tanévnyitóra az új, 24 tantermes iskola alapkőle-
tételénél. Ennél már csak az lesz örömtelibb élmény, ha 2017 szeptembe-
rében a modern, a 21. század igényeit kielégítő iskolában kezdhetik az új 
tanévet a diákok és a tantestület tagjai. 

A DDC a pályázatokon 
keresztül finanszíroz-
ta már óvodai és isko-
lai udvarok fejleszté-

sét, családi fitnesz park építését, só- 
és fényterápiás szoba kialakítását, 
kincskereső ösvények létrejöttét és 
még sok más érdekes projektet. A 
megvalósult fejlesztések mindegyi-
kében közös, hogy valamilyen jó cél 
érdekében készültek, és segítenek a 
fenntartható jövő megteremtésé-
ben. A vállalat idén újra meghirde-
ti pályázatát, így a Vác, Beremend 
és Pécs körzetében élők október vé-
géig adhatják le pályázati anyagu-
kat, melyeket egy, a cégtől függet-
len, szakértői bizottság fog elbírál-
ni. Az elnyerhető összegből 3-3 mil-
lió forint jut a váci és a beremendi 
térségből érkező pályázatok támo-
gatására, további 1,5 millió forint 
pedig pécsi és Pécs környéki projek-
tek megvalósítására. 

A jelentkezők pályázatukat 
2016. október 31-ig küldhetik el a 
DDC részére.

További információ: http://
www.duna-drava.hu/hu/zold-
megoldas

Jelentkezés: http://www.duna-
drava.hu/hu/aktualis-palyazati-
anyagok

A DDC Zöld Megoldás-pályá-
zatáról: 
A Duna-Dráva Cement Kft. 
a környezettudatos kezdemé-
nyezések támogatására hoz-
ta létre 2011-ben a DDC Zöld 

Megoldás-pályázatot. A pályá-
zat elsődleges célja, hogy for-
rást teremtsen olyan fejlesz-
tések és programok támoga-
tására, amelyek a Beremen-
di és a Váci Cementgyár kör-
nyezetében élők által használt 
közösségi terek, valamint inf-

rastruktúra környezettuda-
tos működését és hatékonyabb 
hasznosítását segítik elő, a tár-
sadalom széles csoportjának 
lehetőséget adva a környezet-
tudatosabb életre, a természeti 
környezet megismerésére.

A MÁV-START Zrt. teljes 
szolgáltatási területén és a 
GYSEV Zrt. magyarorszá-

gi vonalhálózatán az Európai Au-
tómentes napon díjmentes utazá-
si lehetőséget biztosít bármely vi-
szonylatban a forgalmi engedéllyel 
rendelkező, és azt felmutató uta-
sai részére. A kedvezményt igény-
be veheti a Forgalmi engedélyt be-
mutató gépjármű tulajdonosa vagy 
üzemben tartója. Nem természetes 
személy részére kiállított forgalmi 
engedéllyel az utazási kedvezmény 
nem vehető igénybe.

 A kedvezmény kizárólag belföldi 
utazásra, 2. kocsi osztályon vehető 
igénybe. 1. kocsi osztály igénybevé-
tele esetén a teljes árú kocsi osztály-
különbözeti díjat meg kell fizetni. 
Feláras vonat igénybevétele esetén 
a pót- és helyjegy, pótjegy, helyjegy, 
gyorsvonati pótjegy díját meg kell 
fizetni.  Forgalmi engedély hiányá-
ban vagy a nem saját névre szóló for-
galmi engedéllyel utazónak az ellen-
őrzést végző munkavállaló az utast 
megillető kedvezményes árú menet-
jegyet a Vasúti Menetdíjtáblázatok 
I. kötet C. fejezetében előírt pótdí-
jat számítja fel - tájékoztatja utasait 
honlapján a MÁV-START Zrt.

Az iskola szeptember 
5-i ünnepélyes alap-
kőletételekor Dióssi 
Csaba polgármes-

ter arról beszélt, hogy a közel 
negyvenötezres Dunakeszi sok 
fontos kihívás előtt áll. Kiemel-
ten szólt az óvodai és iskolai fé-
rőhelyek kielégítése érdekében 
végzett önkormányzati fejlesz-
tésekről. Példaként felidézte az 
új óvoda építését és a négyszin-
tes Bárdos iskola rekonstrukci-
óját. - 2013. január 1-től állami 
fenntartásba kerültek az iskolák, 
melyek férőhely igényeit immár 
egy erős szövetségessel, a Ma-
gyar Állammal együtt orvosol-
juk - mondta. – Ennek köszön-
hetően tavaly hat tanteremmel 
sikerült bővíteni a Fazekas isko-
lát, ami sokat enyhített gondja-
inkon, ám a problémát ennek el-
lenére sem tudtuk teljes mérték-
ben megoldani, ezért az új tan-
évben is kénytelenek vagyunk 
konténertantermet is működtet-
ni. A megoldást az új, 24 tanter-
mes iskola jelenti majd, amely-
ben helyet kap egy minden 
igényt kielégítő sportcsarnok is 
– jelentette ki Dióssi Csaba, aki 
köszönetet mondott a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztériumnak 
az oktatási intézmény felépíté-
séért, Tuzson Bence államtitkár-
nak, a város országgyűlési kép-
viselőjének, hogy eredménye-
sen lobbizott a Dunakeszi éle-
tében kiemelkedő jelentőséggel 
bíró fejlesztés megvalósítása ér-
dekében. 

- Aki egy iskola alapkövét he-
lyezi el, aki iskolát épít, az a jövőt 
építi – jelentette ki Tuzson Bence,  
aki Dunakeszit a jövő városának 
nevezte, ahol 3600 tanuló van. – 
A Szent Istvánról elnevezett is-
kola az évezredes hagyományt is 
tükrözi, amely alapításának 120. 
évfordulóján megújul, és egy ti-
zenkilenc tantermes iskolából 
modern, 24 tantermesbe költöz-
het. Nagy dolog ez! – mondta a 
város országgyűlési lépviselő-
je, aki úgy fogalmazott, hogy a 
Dunakeszin felmerülő igénye-
ket végre ki lehet elégíteni kor-
mányzati támogatással. – Így 
erősödik a magyar oktatásügy, 
így erősödik Dunakeszi – húz-
ta alá Tuzson Bence, aki szerint 
a legfontosabbak a gyerekek, 
akik számára versenyképes tu-
dást garantáló oktatást kell biz-
tosítani az államnak, ami a kor-
mányzat kiemelt célja. 

Dr. Boros Anita helyettes-ál-
lamtitkár bejelentette: a kor-
mány valamennyi intézkedé-
se mögött az a filozófia áll, hogy 
egy Magyarország van, és ennek 
az országnak olyan helynek kell 
lennie, ahol minden gyerme-
ket azonos esélyek illetnek meg. 
- Óriási dolognak tartjuk, hogy 
Magyarország kormánya olyan 
mértékű iskola és sportfejlesz-
téseket valósít meg országszer-
te, amelyre az elmúlt száz év-
ben nem került sor - mondta.   

A helyettes-államtitkár bejelen-
tette: a kormány elkötelezte ma-
gát a nemzeti köznevelési inf-
rastruktúra fejlesztése mellett, 
melynek keretében 78 projektre 
38 milliárd forintot fordít.

Dr. Boros Anita példaérté-
kűnek nevezte a kormány és az 
önkormányzat együttműködé-
sét, melynek köszönhetően az 
állam 4,6 milliárd forint össz-
költséggel felépíti a 24 tanter-
mes Szent István Általános Is-
kolát.  

A város alagligeti övezeté-

ben, a Repülőtéri úton épülő 
24 tantermes új iskola alapkö-
vét ünnepélyes keretek között 
dr. Boros Anita, Tuzson Ben-
ce és Dióssi Csaba helyezte el a 
diákok, az iskola, a beruházó, a 
kivitelező, valamint Erdész Zol-
tán alpolgármester és a városi 
önkormányzat számos képvise-
lőjének jelenlétében. 

Az állami finanszírozásban 
épülő iskolában 2017 szeptem-
berében megszólal a tanévnyitó-
ra hívogató csengő. 

Vetési Imre 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot ír ki a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló 

Leányfalu Termálfürdő Kft. 
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI 

állásának betöltésére 
A pályázat benyújtásának feltételei:

• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet;

• felsőfokú (egyetem, főiskola) gazdasági 
vagy műszaki szakirányú végzettség;

• 2000. évtől legalább 5 éves vezetői és szakmai gyakorlat, 
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);

• B kategóriás jogosítvány;
• nettó havi fizetési igény megjelölése

A jogviszony időtartama: 
határozott idejű, négy éves jogviszony, 

az ügyvezető igazgatói megbízás kezdő időpontja: 
2016. november 11., megszűnésének  időpontja: 2020. december 31.

A pályázathoz csatolni kell:
• diploma másolatot; • részletes, fényképes szakmai önéletrajzot;

• leinformálható referenciát; • motivációs levelet;
• szakmai elképzelést a Kft. vezetésére, működtetésére; 

• nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát 
• amennyiben rendelkezik vele;

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
• fizetési igényt; • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásá-

ban résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek;
• hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálására nyilvános 

Képviselő-testületi ülésen kerül sor; • nyilatkozatot, az egyes vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
• összeférhetetlenségi nyilatkozat arról, hogy az ügyvezetői igazgatói 

feladatok ellátásának nincsen a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvényben megjelölt akadálya.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. szeptember 30. 12:00 óra

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Nagyközség Önkormányzata címére 
történő megküldésével (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni „Leányfalu, Termálfürdő Kft. pályázati dokumentáció 

ügyvezető igazgatói álláshelyre”

A teljes pályázati kiírás megtekinthető a www.leanyfalu.hu weboldalon, 
a „Pályázatok” menüpontban. A pályázati kiírással kapcsolatosan 

további információt Loszmann János polgármester nyújt 
a +36-70-947-40-47-es telefonszámon.
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Jótékonysági koncert Szentendrén 
az egységes magyarságért 

az Ismerős Arcokkal Dunakeszitől Stary Sacz-ig lovagolt 
a maroknyi magyar csapat

TÍZEZER DOLLÁROS ATP TORNÁT 
RENDEZNEK DUNAKESZIN

Szentendrén már hagyománnyá vált, hogy az önkormányzat, a Kulturális 
Központ közreműködésével, jótékonysági koncertet szervez egy megha-
tározott cél érdekében. Idén a Dévai Szent Ferenc Alapítványt és a Haza-
járó Honismereti és Turista Egyletet támogatjuk a rendezvény bevételével. 
A koncert helyszíne a Fő tér lesz, melyet a vendéglátósok készségesen át-
engedtek a nemes célra a koncert idejére. A jótékonysági akciót az önkor-
mányzat félmillió Ft-tal támogatja.

Ez év július 28-án a Bécs melletti Kahlenbergből indult el a Sobieski nem-
zetközi lovas túra -, ahol 333 éve a lengyel király legyőzte a török sereget -,  
hogy a történelmi Felvidéket több mint három hét alatt bejárva, 670 kilo-
métert maguk mögött tudva megérkezzenek Dunakeszi lengyel testvérvá-
rosába, Stary Sacz-ba.

Európa feltörekvő fiatal teniszezői után a felnőttek is megérkeznek Dunakeszire, ahol szeptember 17-24. 
között közel 130 kiváló teniszező részvétel tízezer összdíjazású ATP tornát rendez a Dunakeszi Nexon Te-
niszklub a Nemzetközi Tenisz Szövetség felkérésére.

Az egységes magyarságért
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány az Erdély-

ben nehéz körülmények között élő gyermekek 
gyámolítója. Az alapítvány a rászorulók alap-
vető ellátásán kívül taníttatásukat, vallási-er-
kölcsi nevelésüket is magára vállalja.

A Hazajáró Honismereti és Turista Egylet 
tavaly alakult a Duna TV Hazajáró című mű-
sorának rajongói kezdeményezésére, tagjai a 
műsor készítői, szereplői és az elszakított te-
rületeken élő helyi magyar közösségek lelki-
szellemi vezetői. Küldetésük a kárpát-meden-
cei magyarság összetartozásának erősítését a 
honismeret és a turizmus eszközeivel. Vallják, 
hogy a Kárpát-medence és a benne élő ma-
gyarság – a Szent Korona oltalma alatt – egy 
és oszthatatlan, és ennek köztudatba emelé-
sével szeretnék visszavezetni az embereket az 
alapvető, örök értékekhez, az égi törvények-
hez. Az Egylet képviselői a koncert előtti kö-
zönségtalálkozón várják az érdeklődőket a Fő 
téri színpadnál, 18.30-tól.

Ismerős Arcok
A koncert kezdeményezői és szervezői a ha-

zafias dalairól ismert Ismerős Arcok együt-
test kérték fel előadónak. Az Ismerős Arcok 
zenekar 1999 óta van jelen a magyar könnyű-
zenei életben. Az együttesre jellemző letisz-

tult, kifinomult dallamvilág Nyerges Attila  
gondolatait kíséri, közvetíti. Zenéjükben a ha-
gyományos rockzenei hangzás mellett felfe-
dezhetők a blues, a jazz, a pop és a világzene 
stíluselemei is. Dalaik elsősorban a család- és 
hazaszeretetről, kultúránk, értékeink tisztele-
téről és megóvásáról, valamint a közösségben 
való létezés fontosságáról szólnak. 

Böjte Csaba testvér videoüzenetben kö-
szönti a koncert résztvevőit

A rendezvénnyel kapcsolatban Böjte Csa-
ba ferences szerzetes, a dévai gyermekmentő 
szervezet létrehozója, működtetője elmondta, 
hogy most különösen örülnek a segítségnek. 
83 településen 2130 gyerekkel fejezték be idén 
a tanévet, és kezdik szeptember 15-én az újat. 
Ilyenkor mindegyik házat fel kell tölteni, ami 
komoly kiadást jelent. Hálás szeretettel fogad-
nak minden adományt, támogatást, például 
gyümölcsöt, száraz élelmiszert, tanszereket, 
téli ruhákat, cipőket.

Jegyvásárlás
Ismerős Arcok jótékonysági koncert 

szeptember 23. péntek, 20:00 óra,  Fő tér
Belépőjegy: 2500 Ft
Támogatói jegy: 5 000 Ft (belépésre is jo-

gosít)

Mint arról la-
punknak a 
program egyik 
szervezője és 

résztvevője, László Zoltán, 
az Alagi Lovas Hagyomány-
őrző Kör elnöke beszámolt, 
Kahlenbergben istentisz-
telet keretében adták át a 
résztvevőknek a korhű tör-
ténelmi zászlókat, melyeket 
végig magukkal vittek. Az 
eseményen Stray Sacz-ból 
közel 100 fős delegáció érke-
zett, akik lelkesen, néhány 
magyar szó és mondat kísé-
retében köszöntötték az em-
léktúra résztvevőit. Útjuk 
során 11 felvidéki település 
ajándékozott zászlót és 19 
település elöljárói kötöttek 
emlékszalagot a bandérium 
zászlajára. A csapatot min-
den állomáson nagy szere-
tettel fogadták a helyi lako-
sok, több helyen is koszorút 
helyeztek el egy-egy törté-
nelmi emlékműnél. Az utol-
só napokban komoly próbá-
kat is ki kellett állniuk, hi-
szen öt napon át szakadat-
lan esőben, átázott ruhában 
kellett haladniuk, s bizony a 
Tátra környékén hajnalban 
a hőmérő higanyszála alig 
kúszott a nulla fok fölé.

Stary Sacz főterére több 
ezer ujjongó ember előtt, a 
város elöljáróinak jelenlé-
tében vonultak be lóháton 
és hintón, a vértesek pedig 
gyalogszerrel. A bevonu-
lás során a híres hadvezér és 

lengyel király személyét ép-
pen László Zoltán személye-
sítette meg, aki így össze-
gezte a 25 napos programot: 
- Fárasztó volt, de az a sok 
jó, amit utunk során kap-
tunk, mindannyiunknak 
rendkívüli érzelmi töltést 
adott.

S hogy mi is volt valójában 
ez az emléktúra? Tisztel-
gés a 333 évvel ezelőtt ara-
tott győzelem előtt, mikor is 
Sobieski vezetése alatt egye-
sült keresztény hadak meg-
verték a török sereget, majd 
felszabadították a mai Felvi-
dék területét. Sobieski János 
emlékére Párkányban emelt 
szobrot az emléktúra részt-
vevői meglátogatták és ko-
szorút helyeztek el talapza-
tánál. E vereséget követő-

en a szultán csapatai egé-
szen Budáig vonultak visz-
sza. Stary Sacz azért volt a 
menet végállomása, mert 
anno Sobieski is ide vonult 
seregei élén, ahol korábban 
a zárda nővéreire bízta fele-
ségét. Ez kedves kis lengyel 
város hosszú évek óta Du-
nakeszi testvérvárosa.

A túra során rengeteg 
fényképfelvétel készült, s 
hamarosan egy film is meg-
örökíti a 25 nap történése-
it. - Akárhogy is volt, akár-
mennyire is fájt, de megér-
te – összegezte a maguk mö-
gött hagyott 670 kilométert 
László Zoltán a Dunaka-
nyar Régiónak.

(B. Szentmártoni)
Fotó: Vörös István

- Óriási erkölcsi és szakmai elismerés-
nek tartjuk, hogy a Nemzetközi Te-
nisz Szövetség felkérésére a mi klu-
bunk rendezheti meg a rangos tornát – 
mondta Bogyó László. A Nexon Duna-
keszi Teniszklub elnöke bejelentette; a 
jelentős pénzdíjas versenyt a nemzet-
közi szövetség finanszírozza. Az ATP 
verseny rendezésére egy külön szak-
mai bizottság választotta ki – pályázat 
útján – a dunakeszi klubot, melyben 
hosszú évek óta hazánkban példaérté-
kű szakmai munkát végeznek a veze-
tők és az edzők. Ezt a minőségi mun-
kát ismerte el a nemzetközi szövetség 
a verseny rendezési jogának odaítélé-
sével.  

A teniszezés szerelmesei számá-
ra igazán különleges élményt kínál a 

szombaton kezdődő verseny, melynek 
első szakaszában – szombat, vasárnap, 
hétfő - a 32 főtáblára jutásért mérkőzik 
egymással 65 teniszező.  – „Házhoz” 
jönnek a jövő nagy sztárjai, akikben 
lehet, hogy a jövő Nadalja, Federerje 
mutatkozik be Dunakeszin. Vala-
mennyien tehetséges fiatalok, akik az 
US Open-en is letették névjegyüket – 
mutatta be a játékosokat Bogyó Lász-
ló, aki arra is felhívta a figyelmét, hogy 
senki ne riadjon meg a jelentős pénz-
díj hallatán, mert a közönség számá-
ra díjmentesen látogatható valameny-
nyi mérkőzés.  

Bogyó László szerint a klub szak-
mai és erkölcsi sikerei mögött az el-
múlt évek teljesítménye áll. – Klubunk 
tudatosan építkezik évtizedek óta, és 

rendkívül nagy figyelmet fordítunk az 
igényes szakmai munkára, játékosaink 
versenyeztetésére és az utánpótlás-ne-
velésre.  Az Önkormányzattal együtt-
működve a város valamennyi első osz-
tályos tanulója számára a díjmentesen 
biztosítjuk teniszoktatást – utalt a si-
kerhez vezető út egy-egy meghatározó 
elemére. Az elnök azt is elárulta, hogy 
a klubjukban versenyző tehetséges fi-
atalok számára könnyebb út vezet az 
egyetemekre, főiskolákra. 

- A sport és a tanulás egymást erősí-
tő folyamat, melynek kiteljesedéséhez 
igyekszünk mi is hozzájárulni, példá-
ul ilyen rangos, ATP versennyel, amely 
reményeink szerint sokak számára 
nyújt maradandó élményt. 

(Vetési)

Hétszáz kilométeres lovas túra 
a hős lengyel Sobieski király emlékére

A hétvégén kezdődik

Útban Stary Sacz felé
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MYSTERY GANG - A ROCKABILLY KIRÁLYAI 
"felrobbantották" a DunakesziFeszt nézőterét

A rockabilly királyai fantasztikus produkcióval ajándékozták meg népes közönségüket a 
DunakesziFeszten. A hamisíthatatlan Mystery Gang zene magával "repítette" a koncert résztvevő-
it, akik közül rengetegen perdültek táncra.

Számos dal csendült fel az együttes leg-
újabb albumából is, amely „Eszpresz-
szó negro” címmel jelent meg a közel-
múltban.

Az 1998-ban alakult Mystery Gang műsorai 
Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira 
épülnek, akinek az óriási sikerű koncert végén 
Buddy Holly 80. születésnapja alkalmából írt 
emlékdalát is megszólalta az együttes, melyet 
tegnap este az Astoria Szállodában is előadtak.

A remek hangulatú koncert után Egri Pé-
ter, a város szülötte, a rockabilly királya öröm-
mel nyilatkozott e sorok írójának, mint a csa-
lád régi ismerősének.

- Milyen érzés egy népszerű művésznek, 
London, New-York, Milánó és Párizs után 
szülővárosában, Dunakeszin fellépni? – kér-
deztem Pétertől, akit természetesen nyilatko-
zat közben is közrefogtak rajongói.

- Nagyon jó érzést. Húsz éve, hogy elköltöz-
tem a városból, de szüleim, barátaim, iskola-
társaim ma is itt élnek, én is vissza-visszatérek. 
Negyvenévesként úgy látom, hogy „világvá-
rossá” fejlődött Dunakeszi az elmúlt két évti-
zedben. Gyönyörű új házak, nagyon szép épü-

letek vannak szinte minden utcában. Külön 
örülök neki, hogy a régi épületeket felújítot-
ták, nem hagyják elpusztulni vagy lebontani. 
Ez nagyon jó dolog. Nagyon tetszik az újjáva-
rázsolt főtér, a szökőkúttal, a szoborral. Olyan 
jó hazajönni, de sajnos olyan keveseket isme-
rek meg.

- Gondolom a siker, a taps minden művészt 
örömmel tölt el, de talán, amikor a régi bará-
tok, családtagok, iskolatársak előtt szerepel-
nek, az elismerés sokkal jobban megdobogtat-
ja a szívűket? 

- Felemelő érzés! Nagyon jól érzed, hiszen 

most is itt van édesanyám, édesapám, a bá-
tyám családjával, számtalan régi ismerősömet, 
osztálytársamat véltem felfedezni a tömegben. 
Ezek mindig nagy találkozások, ha Dunake-
szin vagy Vácon, Veresegyházon, Fóton ját-
szunk.

- Ma is frenetikus sikeretek volt, sokan vé-
gig táncolták az egész koncertet. Mi a sikere-
tek titka?

- Őszintén kell szeretni azt, amit az ember 
csinál. Mindig csak szeretni, szeretni és alázat-
tal, szorgalommal kell dolgozni. A ’majd húsz-
éves Mystery Gang együttesemnek az a leg-
főbb mondanivalója, hogy ne szégyelld a gyer-
mekkori álmodat valóra váltani. Én innen Du-
nakesziről, Singer pedig Újpestről, Dunakeszi 
határából indult. Én tizenhárom éves, ő tizen-
öt volt, s már akkor azt vallottuk rockabilly 
sztárok leszünk. S mit ad Isten, alázattal, szor-
galommal megvalósítottuk.

- Köszönöm az interjút! További sok sikert 
kívánok!

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Tortás-pezsgős fogadás a megújult csónakháznál

A világbajnoki ezüstérmes 
Galambos Pétert ünnepelték

Tortával, pezsgős fogadással köszöntötték a Vác Városi Evezős Club sporttelepén a hollandiai eve-
zős világbajnokságon szerepelt váci evezősöket, közülük is kiemelten Galambos Pétert, aki ezüst-
érmet szerzett a férfi könnyűsúlyú egypárevezős versenyszámban. Jelképesen szalagátvágó ese-
ménynek is beillett a kötetlen találkozó, miután befejeződött a csónakház több lépcsős korszerűsí-
tésének második szakasza, az épület falainak hőszigetelő burkolása.
- Nagy szó, hogy az országos bajnokság eredményei 
alapján továbbra is őrizzük előkelő negyedik helyün-
ket a hazai klubrangsorban. Jelentős fegyvertény, 
hogy minden korosztályban számos válogatott keret-
tag sportolónk van. A szezon csúcsa pedig egyértel-
műen a rotterdami világbajnokság, ahol Galambos Pé-
ter ezüstérmet szerzett, ezzel példát adva a fiatalabb 
versenyzőknek is, hogy kitartással, alázatos és oda-
adó szorgalommal egy ilyen kis klubból is fel lehet jut-
ni a csúcsra. Gratulálok minden versenyzőnknek, az 
edzőknek, köszönöm a szülők, a baráti kör, a szponzo-
rok, az önkormányzat és az evezős szövetség támoga-
tását! Bízom benne, hogy a következő szezonban is bő-
ven lesznek nagyon szép sikereink - mondta Vácy Ká-
roly klubelnök, önkormányzati képviselő.

A csónakház korszerűsítése kapcsán a klubelnök ki-
emelte: az első lépésben, még tavaly korszerűbbre cse-
rélték a korábbi nyílászárókat, a mostani idényben - a 
Magyar Evezős Szövetség pályázati támogatása és az 
önkormányzat hozzájárulása révén - megvalósult az 
épület külső burkolásának energiahatékonyságot nö-
velő felújítása és egyben szépítése. A terv az, hogy a 
tető is megújulhasson.

- Már az eddigi fejlesztések révén is jelentősen csök-
kentek-csökkennek a működtetési költségek, és ha a 
még csak tervezett tetőcserét sikerül az eredeti tervek 
szerint megvalósítani, akkor még sokkal jobb lesz a 
helyzet - emelte ki Vácy Károly. 

Végezetül örömmel számolt be arról, hogy az idén 
újra Vác lesz a starthelye az először tavaly megrende-
zett szezonzáró Széchenyi vízi emléktúrának, amely-
re szeretettel várják azok jelentkezését, akik szívesen 
csatlakoznának a vízi karavánhoz - az időjárás függ-
vényében október 8-án rendezik az eseményt a Szé-
chenyi-családdal, az evezős és a kajak-kenu szövetség-
gel valamint a Danubius Nemzeti Hajósegylettel ösz-
szefogva.

A találkozó ünnepeltje, Galambos Péter kérdésünk-
re elmondta: most természetesen a napokban megszer-

zett világbajnoki ezüstérmének örül a legjobban, de 
visszagondolva a korábbi három vb-medálját is nagy-
ra értékeli.

- Lassan harminc évesen is úgy érzem, hogy bennem 
lehet még egy olimpiai ciklus, nem mondok le nagy ál-
momról, vagyis arról, hogy kijussak az ötkarikás játé-
kokra, de az úgymond köztes években szintén szeret-
nék minél jobb eredményeket elérni - nyilatkozta Ga-
lambos Péter, akinek életében kiemelt helyet tölt be a 
tanulás is, mert vallja, hogy már most fel kell készülni 
a sikeres civil életre.

Az eseményen köszöntötte a négyszeres világbaj-
noki érmest a korábban kétszeres világbajnok evezős 
Pető Tibor alpolgármester, Steidl Levente, a művelődé-
si-oktatási és ifjúsági-sport bizottság elnöke, valamint 
a Magyar Evezős Szövetség főtitkára, dr. Gyalog Cecí-
lia is.

A klub egyik szponzora, a TDM Travel Utazási Iro-
da meglepetésként utazási utalvánnyal kedveskedett 
a magyar evezés egyik legsikeresebb versenyzőjének.

Ribáry Zoltán
Fotó: KesziPress



Dunakeszi az utolsó méterekig versenyben volt a győzelemért

8

Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.huDunakanyar Régió

XVIII. évfolyam 18. számDunakanyar Régió

Gigászi küzdelemben nyert Göd 
A hétvégén rendezték a VI. Dunakeszi Feszt három napos kulturális és sörfesztivált, melynek évek 
óta legizgalmasabb és élénk érdeklődéssel kísért programja a települések között megrendezésre 
kerülő sárkányhajó verseny. A VI. Kistérségi Hétpróba nyitószáma idén is óriási küzdelmet hozott a 
két szomszédvár, az örök rivális Dunakeszi és Göd között.

A rendező Dunakeszi a 
nézők jobb kiszolgá-
lása érdekében meg-
változtatta a verseny-

távot és a célt, hogy minél hosz-
szabb szakaszon élvezhessék a 
22 fős csapatok gigászi küzdel-
mét.

Óriási várakozás övezte a pén-
tek délutáni viadalt is, melyen 
Göd, Mogyoród és a Feszt há-
zigazdája, Dunakeszi egysége 
szállt hajóba, hogy dicsőséget 
szerezzen városának.

Idén rövidebb, 1200 méter volt 
a versenytáv, ám annál izgalma-
sabb volt a küzdelem. A rajt a gö-
dieknek sikerült a legjobban. Az 
első 150-200 méteren tartották 
vezető pozíciójukat, amit méter-
ről méterre megközelített Duna-
keszi. A nagyszerű sportembe-
rek már-már emberfeletti küz-
delmet vívtak minden méte-
rért. Az erőtől duzzadó „gladiá-
torok” lapátjától „forrt” a Duna 
vize. A kormányosok igyekeztek 
tartani az irányt, miközben ve-
zényszavaikat visszhangozta a jó 

öreg folyó, a dobosok pergő rit-
musa jelezte az evezők számára 
a tempót.

Göd és Dunakeszi külön küz-
delmet vívott, melybe Mogyo-
ród ezúttal nem tudott „bele-
szólni”, egységük 150-200 mé-
terrel lemaradva haladt a cél felé.

Az előttük evező Dunakeszi 
és Göd a táv felénél alig 1-2 cen-
timéterre volt előrébb vagy hát-
rább. Itt még teljesen nyílt volt 
a verseny, amely csak az utol-
só 150 méternél dőlt el, amikor 
a gödiek ritmust váltottak és há-
rom-négy méteres előnyre tettek 
szert, amit sikerült megőrizni-
ük a célvonalig, pedig Dunake-
szi minden energiáját mozgósít-
va küzdött a győzelemért.

Gönczöl János, a gödi hajó 
kormányosa szerint is nagyon 
szoros volt a verseny. – Egy ilyen 
hosszú távú versenyen a vég-
ső győzelem azon múlik, hogy 
a csapatok hogyan osztják be az 
erejüket, ki bírja jobban a hajrát. 
Az évek óta tartó küzdelemből, 
most mi kerültünk ki győzte-

sen – mosolygott a sportember, 
aki elárulta sikerük titkát is. – A 
csapat folyamatosan edz, de na-
gyon erős a motiváció, a győzni 
akarás szelleme. Gönczöl János-
tól azt is megtudhattuk, hogy 
egy sződligeti kenu sportegyesü-
letben ő vezeti a szakosztályt és 
irányítja az edzéseket. – A fiata-
lokkal rengeteget edzünk, akik 
tudják, hogyan kell evezni a ke-
nuban. Többen már válogatott-
sággal is büszkélkedhetnek. Ezt 
a technikai tudást igyekszem a 
felnőttekkel is elsajátíttatni Gö-
dön. A jó technika és az állóké-
pesség meghozza a gyümölcsét 
– mondta győztes hajó kormá-
nyosa.

- Sokat dolgoztunk, idén is 
szerettünk volna győzni – árul-
ta el ifj. Bauer Márton, a du-
nakesziek kapitánya, a koráb-
bi világbajnok kajakozó. – Na-
gyon sok új embert építettünk 
be a csapatba, mert nekünk az a 
hitvallásunk, hogy az utánpót-
lást neveljük. Az „öreg ifjakat” 
pedig igyekszünk a Duna, az 

evezés szerelmesévé formálni. 
Óriási dolognak tartom, hogy a 
kezdőket, a kedvtelésből evező-
ket sikerült beépíteni az Eb-n, 
világbajnokságokon versenyző 
társak közé.

Ifj. Bauer Márton úgy látja, 
hogy a gyengébb rajt miatt a táv 
elején azért küzdöttek, hogy ver-
senyben legyenek a gödiekkel, 
ami sokat kivett a csapatból, de 
ennek ellenére úgy érzi remekül 
helytálltak.

A megnyitó után követke-
zett a sárkányhajó verseny ered-
ményhirdetése. Az érmeket a 
fesztivált megnyitó Erdész Zol-
tán alpolgármester adta át a 
győztes Göd csapatkapitányá-
nak. Dunakeszi idén az ezüstér-
met vette át, melynek „csapatfő-
nöke”, Dióssi Csaba polgármes-
ter – aki évek óta tagja a csapat-
nak – azonnal bejelentette, hogy 
már holnap elkezdik az edzése-
ket, mert jövőre vissza szeretnék 
hódítani a tavaly elnyert kupát. 
A képzeletbeli dobogó harmadik 
fokára Mogyoród egysége állha-
tott fel.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Sportparádé földön és levegőben

Dunakeszi Sportválasztó
2016. szeptember 17-én és 18-án újra megrendezésre kerül a Dunakeszi 
Sportválasztó. Új helyszínen, új sportágakkal bővülve!

Két naposra bővült a Dunakeszi Sport-
választó 2016-ban. A városunkban ta-
pasztalt aktív sportélet és a lakossági 
igények újfent megindokolták, hogy 

legyen (ezúttal egy nap helyett) egy hétvége, mi-
kor összegyűlik az összes, Dunakeszin működő 
és létező sportegyesület, klub és csapat, bemu-
tatva az általuk űzött sportágat.

A szokásos „foci, röpi, karate” ezúttal jelen-
tősen kibővül, ugyanis szeptember 17-én és 18-

án, a Dunakeszi Reptérre látogatók nem csupán 
a klasszikus értelemben vett egyéni- és csapat-
sportokat próbálhatják ki, de betekintést nyer-
hetnek egy kissé rejtett világ, a repülés rejtelme-
ibe is.

Arra biztatunk tehát mindenkit, hogy jövő 
hétvégén bátran öltse magára legkedvesebb 
sport cipőjét és látogasson el a Dunakeszi Sport-
választóra – nézze meg, próbálja ki, hadd spor-
toljon, mozduljon újra Dunakeszi!

www.dunakanyarregio.hu


