Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén

Dunakanyar Régió
0
80.a0s0ónk
olv n!
va

ingyenes közéleti újság

XIV. évfolyam 18. szám

2012. október 11.

MEGKEZDŐDÖTT

A Budaörsön élők
a váci járási hivatal kialakítása a leggazdagabbak

Az ütemterv szerint halad a járási hivatalok felállításához szükséges feltételek megteremtése. Már több mint 100
településen alá is írták a kormánymegbízottak és a polgármesterek a járási hivatalokhoz kerülő köztisztviselőkről, ingó és ingatlan vagyonról szóló átadás-átvételi megállapodásokat – közölte a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium. A váci járási hivatal kialakításáról szóló megállapodást a Pest Megyei Kormányhivatal részéréről
dr. Tarnai Richárd és dr. Mészáros Márta, Vác Város nevében Fördős Attila polgármester és dr. Maruszki Gábor
jegyző írta alá szerda délután a váci Városházán rendezett ünnepségen. Dunakeszin lapunk megjelenésével egy
időben - csütörtökön - látják el kézjegyükkel a dokumentumot az állami és az önkormányzati vezetők.
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Megkezdődött a váci járási hivatal kialakítása
A polgármesteri hivatal közel 60 munkatársa a járásnál folytatja szakmai munkáját

A váci járási hivatal kialakításáról szóló megállapodást a Pest Megyei Kormányhivatallal Vác vezetői mellett aláírta a létrejött járás több településének
- Penc, Őrbottyán, Vácrátót, Püspökszilágy, Kisnémedi, Kosd - polgármestere és jegyzője.

O

rszágszerte 175 járási és 23
kerületi hivatal kezdi meg
működését a kormányhivatalok kirendeltségeként
2013. január 1-jétől. A járási hivatalok
az államigazgatási ügyek intézésében
nyújtanak majd segítséget az állampolgároknak, és ezzel jelentős terhet
vesznek le az önkormányzatok, a jegyzők válláról.
A járási hivatalhoz kerülnek – mint
arról már korábban beszámoltunk - az
okmányirodák, egyes gyám- és gyermekvédelmi, szociális igazgatási, családtámogatási ügyek, köznevelési feladatok, menedékjog, egyes építésigazgatási feladatok, egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése, egyes
kommunális, állategészségügyi, vízügyi hatáskörök, a helyi védelmi bizottságok vezetése. A szabálysértési feladatok már 2012. április 15-től a

kormányhivatalokhoz kerültek. A feladatellátáshoz kapcsolódó ingó-és ingatlan vagyonra az állam ingyenes
használati jogot kap az önkormányzatoktól. Ezt külön hangsúlyozta a
váci városvezetők október 8-i sajtótájékoztatóján Fördős Attila polgármester, aki azt is nyomatékosította, hogy
a polgármesteri hivatalban dolgozók
létszámát is – a jelenlegi 131 főről – a
törvény szerint csökkentik 51 főre, ám
a többiek kezét sem engedik el. A város első embere bejelentette, a váci járási hivatal a polgármesteri hivataltól
több mint hatvan munkatárs „átigazolását” kérte, melynek az érintettekkel
egyeztetve eleget tesznek. „A közigazgatási rendszer átszervezése miatt az
új állami normatíva a polgármesteri
hivatalban csak 51 személy alkalmazását teszi lehetővé 2013. január 1-től,
ezért mindent megteszünk, hogy azon

munkatársaink helyzetén is segítsünk,
akiket a jövőben nem áll módunk foglalkoztatni és a járási hivatalban sem
tudnak elhelyezkedni.” – hangoztatta
hétfői sajtótájékoztatón Fördős Attila,
aki a kedd délutáni rendkívüli képviselő-testületi ülésen a városatyák felvetéseire adott válaszában azt is kijelentette: „Ha az új struktúrában a feladatok igénylik, és a képviselő-testület biztosítja hozzá az anyagi forrást,
akkor nem kizárt, hogy a jelenleg meghatározott 51 fős létszámot növeljük a
következő évben.”
A rendkívüli képviselő-testületi ülésen többen is úgy fogalmaztak, hogy
az új struktúrában tovább csökken az
önkormányzat vagyona, az állammal
szemben gyengül érdekérvényesítő képessége, melyre Fördős Attila és Deákné dr. Szarka Anita aljegyző – kormányhivatal és az önkormányzat ál-

KÓRHÁZÁTADÁS:

A

hétfői
sajtótájékoztatón Fördős Attila részletesen ismertette az átadást megelőző folyamatot: - Idén április 26-án
döntöttünk arról, hogy május 1-től
dr. Filiczky István legyen a kórház
megbízott főigazgatója az állam által kiírandó új pályázat eredményéig. Ezt követően április 28-án foglalta törvénybe a magyar parlament
azt, hogy május 1-jével az állam átveszi az intézményt, s legitim vezetőnek azt tekinti, aki ezen a napon hivatalban volt, azaz a korábbi főigazgatót, amit mi nem tudhattunk április 26-án – húzta alá a polgármester,
aki azt is elmondta: „döntésünk előtt
a korábbi főigazgató jelezte, hogy tartósan betegállományban lesz, ezért
kellett a helyére a lejáró szerződése
miatt is új személyt kinevezni az átadás-átvétel előtt álló kórház élére.”
A polgármester a tények ismertetése közben külön hangsúlyozta, hogy
mindvégig a rendelkezésükre álló információ, a törvény előírásai szerint
hozták meg döntésüket, ami nem volt
könnyű az állandóan változó jogszabályok miatt.
- Ezt követően, június 4-én - az állam által kijelölt képviselőtől - Detzky
Zoltántól érkezett egy levél, amelyben közölte, hogy 6-án kerül sor az átadás-átvételre - folytatta. - A városvezetés felkészült a találkozóra, de a kijelölt időpontig nem kaptuk meg sem
a birtokba adási jegyzőkönyvet, sem a
teljességi nyilatkozatot.
Ezért lemondtuk a találkozót és kér-

tal aláírásra kerülő szerződés tartalmára utalva – határozottan kijelentette, hogy nem a tulajdonjog átadását,
hanem az ingó-és ingatlanvagyonok
használatba vételét kéri az állam,
amely fenntartásukról és üzemeltetésükről gondoskodik. Néhányan azt nehezményezték, hogy az előterjesztésről – az idő rövidsége miatt – nem tudtak megalapozott szakmai álláspontot
kialakítani, amit jóval kisebb horderejű kérdések esetében is elkerülhetetlennek tartanak.
A polgármester a felvetésekre reflektálva külön aláhúzta, hogy a törvényben rögzített határidőkhöz, a Pest
Megyei Kormányhivatal ütemtervéhez
igazodva hívták össze a rendkívül képviselő-testületi ülést, melyen kötelessége tájékoztatni a városatyákat a járási hivatal kialakításához szükséges megállapodásról a 2012. október

Vetési I mre

a váci önkormányzat a törvény
szerint hozta meg döntéseit

Fördős Attila polgármester visszautasította az ellenzéki szocialista frakcióvezető kijelentését, mely szerint a váci kórház állami tulajdonba adásával mindegy 2 milliárd forint értékű vagyonvesztést szenved el a város. A polgármester – Pető Tibor és Mokánszky Zoltán alpolgármester társaságában hétfőn tartott sajtótájékoztatón - kijelentette, hogy a
városvezetés mindvégig az itt élők érdekeit szem előtt tartva, a törvény betűit követve
tárgyalt a kórház átadásáról és írta alá a megállapodást az állammal, amely átvállalta a
2,5 milliárdos szállítói adósságállományt is.

A városvezetők sajtótájékoztatón utasították vissza az ellenzék vezérének bírálatát
tük a hiányok pótlását. Július 3-án
azután megérkeztek a szükséges dokumentumok, ám ezt megelőzte egy
informális megbeszélés a parlamentben Harrach Péter országgyűlési

10-ei aláírás előtt. „A járási hivatalok létrehozását törvény írja elő, s nekünk végre kell hajtanunk” – mondta
Fördős Attila polgármester, aki azonban hozzátette: lehetőséget lát arra,
hogy az elkövetkezendő hónapokban
még finomítsák a megállapodást. (Pl.
az üzemeltetés részleteit, a költségviselés arányait legkésőbb 2013. január
31-ig kötelesek megkötni. A szerk.)
Vác Város Önkormányzata képviselő-testülete az előterjesztést 10 igen, 3
nem szavazattal fogadta el, és egyben
felhatalmazta a polgármestert, hogy
írja alá a váci járási hivatal kialakításához szükséges megállapodást a Pest
megyei kormánybiztossal. Az ünnepélyes aktusra szerda délután került sor
a Városháza dísztermében.
Az ünnepélyes aktusra szerda délután négy órakor került sor a Városháza dísztermében, ahol Fördős Attila
polgármester megnyitó beszéde után
a Pest Megyei Kormányhivatal nevében dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott adott áttekintést a járási
hivatal előkészítéséről, aki köszönetet mondott a települések polgármestereinek és jegyzőinek a korrekt szakmai együttműködősükért. A váci járási hivatal és Vác Város között létrejött
megállapodás aláírását követően a létrejött járás több településének - Penc,
Őrbottyán, Vácrátót, Püspökszilágy,
Kisnémedi, Kosd - polgármestere és
jegyzője, valamint a megyei kormánybízott látta el kézjegyével az együttműködési dokumentumot.

képviselő, a KDNP alelnökének dolgozószobájában, akitől Pető Tibor alpolgármester úrral segítséget kértünk a
kórház átadása körül kialakult helyzet tisztázásához, a folyamat felgyor-

sításához – ismertette Fördős
Attila, aki a váci polgárok hiteles tájékoztatása érdekében
részletesen beszámolt az állami tulajdonba került Jávorszky
Ödön Kórház átadásáról.
Kitért arra is, hogy július
12-én, Budapesten írták alá a
szükséges dokumentumokat.
- Mi csak azt tudtuk szignálni, amit elénk tettek, és a törvény meghatározott – jelentette ki a szocialista frakcióvezető bíráló kijelentésére utalva,
aki szerint jelentős vagyonvesztést szenvedett el a város.
- Vagyonvesztésről szó sincs,
a jogszabály előírta, hogy mit,
hogyan kellett átadnunk. És
ebben benne van, azaz óriási,
2,5 milliárdos intézményi szállítói tartozás is, amit az állam
fizet ki az önkormányzat helyet – hangoztatta Fördős Attila, aki a jelenlegi városvezetést
ért politikai támadásra válaszként
kérdést intézett a korábbi polgármesterhez: - A kórházban a feladatkiszervezést miért kellett oly módon

végigvinni, hogy például a radiológiai gépek, a gyógyszerellátás és a labor
kapcsán bizonyíthatóan nőtt az intézmény szállítói tartozása. Ha ezek a kiszervezések nincsenek meg, egészen
biztos, hogy a kórház szállítói tartozása jóval kevesebb lett volna, és egy
kevesebb szállítói tartozással rendelkező közintézménynél egészen biztos,
hogy más pozícióból tárgyalhattunk
volna az átadásról az állammal – állította Fördős Attila polgármester.
A kórház átadásával kapcsolatban
a hétfői sajtótájékoztatón jelenlévő
Pető Tibor alpolgármester Fördős Attilához hasonlóan megerősítette: ha
nem nyomja az intézményt a 2,5 milliárdos adósság, akkor más pozícióból
tárgyalhattak volna az állam képviselőivel a kórház átadásáról.
A kórházi rekonstrukcióról elmondta: az építkezési folyamat befejeződött, ám az illetékes állami szervezet
csak az intézmény átvétele után volt
hajlandó a beruházás átadás-átvételi
procedúrájára. Miután a munkálatok
elbírálása megtörténik, egy-két hét elteltével a beruházó felé a kifizetések
elindulnak és a felújított kórházi részeket is birtokba vehetik az ott dolgozók és a betegek.
Vetési I mre
(Lapzárta miatt nem volt lehetőségünk megkérdezni dr. Bóth Jánost a
neki címzett kérdésekről, de a következő, október 25-i lapszámunkban biztosítjuk számára a sajtónyilvánosságot,
ha azzal élni kíván. A szerk.)
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Európai segítség az együttműködéshez
– Nagyon szívélyesen fogadtak bennünket. Mindenben gondoskodtak rólunk, kosdi barátaink minden mozdulata kifejezte
az irántunk érzett szeretetüket –
mondta meglehetősen meghatottan a lengyel Gabon hatosztályos
iskolájának igazgatónője, Elzbieta
Kruczek, aki szerint a tavaly kialakult együttműködés tiszteletre
méltó baráti fogadtatásban teljesedett ki. És olyan figyelmességben,
hogy a vallásos csoportot, amelyet
a helyi katolikus plébános is elkísért Magyarországra, elviszik az
esztergomi bazilikába, ahol nemcsak a lengyel vonatkozásokat ismertetik számukra, hanem például, láthatják azt a kelyhet is, amelyet Wojtyla bíboros - a későbbi II.
János Pál pápa - adományozott.
Gabon, mint a 25 gyerekből és
21 felnőttből álló csoportot vezető
elöljáró, Mirek Garbacz elmondta,

Stary Sacz közelében, a Beszkidek
lábánál, hat dombon fekvő, hosszú,
változatos, a XIII. században gyökerező múltra visszatekintő település, melyet Thomas Miroslav páncélos lovag alapított. Az évszázadok során több tulajdonosa is volt a
falunak – köztük a Szent Kinga által alapított Klarissza Rend. Napja-

Szlovákiai és lengyel vendégek Kosdon
Csaknem száz vendéget fogadott október első hetében Kosd. A gyerekek és az őket kísérő felnőttek a két testvértelepülésről, a szlovákiai Kéméndről és a lengyelországi Gabonból érkeztek.
A közel egyhetes program anyagi fedezetét Kosd Község Önkormányzata által uniós pályázaton
elnyert 13 ezer Euro biztosította, a csoportok elszállásolásáról a katolikus és a református plébánián, a helyi panzióban és az Ipoly Erdő Zrt. gyadai tanösvény szálláshelyén gondoskodtak.
A programot, amelyben budapesti városnézés, állatkert-látogatás, a visegrádi vár, az esztergomi bazilika megtekintése is szerepelt, természetesen a vendéglátók állították össze, figyelembe
véve a gyerekek és felnőttek érdeklődési körét.
inkban közel 1100 lakosa van, iskolájában 130 gyerek tanul. A kis település közigazgatásilag a Dunakeszivel hosszú évek óta nagyon
tartalmas testvérvárosi együttműködést ápoló Stary Saczhoz tartozik. Az együttműködés szálait innen „fejthetjük fel”, hiszen László
Zoltán – amikor Dunakeszi alpol-

gármestere volt – egyik szorgalmazója volt a lengyel-magyar együttműködés elmélyítésének, melyet
Kosd polgármestereként is igyekezett fenntartani. – Emlékszem,
hogy Stary Sacz főterén milyen óriási tömeg fogadta Zoltánék érkezését, amikor a magyar lovas csapat
belovagolt Szent Kinga városába –

eleveníti fel a magyar-lengyel barátság szép példájaként megvalósított lovas túrát Mirek Garbacz. – A
két város együttműködéséhez hasonló baráti testvér-települési kapcsolat alakult ki Kosd és Gabon között is – teszi hozzá elismerően a
kis hegyvidéki település elöljárója.
Hasonlóan régi település Kéménd

(szlovákul Kamenín), amely jövőre ünnepli 830 éves fennállását,
mindössze 13 kilométerre a magyar-szlovák határtól, Párkány közelében, és túlnyomórészt magyarok lakják. (Az 1500 lakosú község
egykor Esztergom vármegyéhez
tartozott.)
– Gabonnal tavaly, Kéménddel
még a kilencvenes évek elején kezdődött az együttműködés – mesélte László Zoltán polgármester. – Az
érdekesség az, hogy Kosdnak is volt
egy, az egyházi birtokhoz tartozó
Kéménd nevű településrésze, amelyet egy helytörténész kutatott fel.
Először az iskolák közötti kapcsolat jött létre, aztán gazdasági kapcsolat alakult ki, végül sor került a
testvér-települési szerződés aláírására. Az emberi kapcsolatok révén
Gabonnal is szoros együttműködés
alakulhat ki, akár gazdasági is, hiszen az iskola igazgatónőjének férje, a lengyelországi Fakro ajtó- és
ablak gyártó cég műszaki vezetője, tolmácsuk fia egy olyan gyárat
képvisel teljes jogkörrel Magyarországon, amely hullámlemezeket
gyárt. Az ő segítségével igen kedvező – önköltséges - áron jutott épí-

tőanyaghoz a baptista imaházunk.
Az emberi kapcsolatok révén megtaláltuk a gazdasági együttműködés lehetőségeit is – mondta Kosd
polgármestere.
A kéméndi Petőfi Sándor Alapiskola már jól ismert Vácott, mivel rendszeres résztvevője az ott
rendezett Petőfi-napoknak. A 193

gyereket nevelő iskola igazgatója Tarr Boldizsár, aki először járt
Kosdon.
- Tulajdonképpen a váci Karolina iskola révén találkoztunk a
kosdiakkal – mondta az igazgató -,
a kapcsolat azonban régi, és a Mária Valéria híd megnyitása nagyon
sokat jelentett a mi régiónknak,
ahonnan sokan jártak és járnak
át dolgozni Magyarországra. Az iskolások most tanulmányi kirándulásra jöttek, érdem szerint hoztuk a gyerekeket, de szeretnénk,
ha szakmai kapcsolat is kialakulna az iskolák között. Szlovákiában
2013-ban újabb iskolareform lesz,
a lengyel és a magyar iskolarendszer megismerése tanulságos lehet. Kéménden október 27-én választunk polgármestert, és bízom
benne, hogy az együttműködést az
új vezető is fontosnak tartja majd.
Kérdésünkre a lengyel iskola
igazgatónője is elmondta, hogy
milyen nagy jelentőséget tulajdonít a települések együttműködésének.

– Fontos, hogy a gyerekek megismerjék egymást, együtt sportoljanak, versenyezzenek, emberi kapcsolatok alakuljanak ki. Az oktatásban is tanulhatunk egymástól,
engem meglepett a kosdi gyerekek
patriotizmusa, történelem ismerete, beleértve a lengyel történelmet
is. Nyitottak vagyunk az együttműködésre, a hosszabb távú kapcsolatra, de egy iskola önmagában
nem képes erre, ehhez az önkormányzatok segítő támogatása kell.
Örömmel mondhatom, hogy erre
mindkét oldalról megvan az elkötelezettség, ami nagyon jó, mert egy
közös Európában élünk – mondta
az igazgatónő.
László Zoltán polgármester elmondta, hogy könnyű olyan emberekkel együttműködni, akik kíváncsiak a másik nép kultúrája, hasznosítható értékként ápolják a szakmai kapcsolatokat. – A kulturális,

sport és gazdasági együttműködés
az alapja a testvér-települési megállapodásoknak, melyekre mindannyian
büszkék vagyunk – fogalmazott Kosd
polgármestere, aki jó érzéssel beszélt
arról, hogy önkormányzatuk eredményes pályázati tevékenységének
köszönhetően láthatták vendégül a
szlovákiai magyar és a lengyel település közel százfős küldöttségét. László
Zoltán optimistán nyilatkozott a háromoldalú együttműködés jövőjéről,
melyet tovább gazdagíthat, ha a következő években Kosdhoz hasonlóan
Gabon és Kéménd is sikeresen szerepel a testvértelepülések együttműködését támogató Európa Uniós pályázaton. Mindehhez Tarr Boldizsár hozzátette: - Fantasztikus eredményt értek el kosdi barátaink, akiknek köszönhetően három nemzet, három
kis településének tanulói és pedagógusai tölthettek együtt tartalmas napokat. Nagyon bízom a sikeres folytatásban – reménykedett a szlovákiai magyar iskola igazgatója.
Vetési Imre
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IN MEMORIAM

A Budaörsön élők
a leggazdagabbak a megyében
A honért éltek, a honért haltak
az adóhatóság szerint
Nem néztetek erőst, hogy szolgáljátok,
Ki fényesen majd jutalmazni tud,
Akit szolgáltatok egy árva hon volt,
Ím sírotokra emlékkő se jut.
(Madách Imre: Az aradi sírra)

Dunakeszi a harmadik, Vác a nyolcadik a rangsorban
Az egy főre jutó összevont jövedelmük szerint Nagykőrös áll a lista végén. A legmagasabb jövedelemmel rendelkezők rangsorában Pilisvörösvár a második, míg
a dobogó harmadik fokán Dunakeszi áll, Veresegyháza a hatodik, Vác a nyolcadik. A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóságához 1 millió 284
ezer magánszemély nyújtott be személyi jövedelemadó bevallást 2011-re vonatkozóan.

A

régió országon belüli nagyságát és
súlyát jelzi, hogy
a bevallási adatok
szerint az összevont adóalap 36 százaléka, az ös�szes forrásadós jövedelem
53 százaléka és az
összes adókötelezettség 41 százaléka Budapesten és Pest megyében keletkezett.
A budapesti és
Pest megyei adózók
összesen
2906 milliárd forint összevont jövedelmet vallottak be. A 2011-ről
adott bevallásokban 12 ezerrel
több magánszemély számolt be
alkalmazotti bérjövedelemről, mint egy évvel korábban, a bértömeg
pedig 95 milliárd forinttal
2596 milliárd forintra nőtt.
Az éves átlagos bér 2 millió
405 ezer forint volt.
A régióban 113 adózó éves
bérjövedelme haladta meg a
100 millió forintot, a legtöbbet kereső alkalmazott pedig 920 millió forintot vihetett haza. Az évi 100 millió
forintos bérjövedelmet elérők jellemzően gazdasági
társaságok vezető tisztségviselői közül kerülnek ki,

vagy pénzügyi, feldolgozóipari, távközlési, biztosítási,
valamint gyógyszergyártási
ágazatokban tevékenykedő
munkáltatók alkalmazottai
– írta a pestmegye.hu a NAV
közleménye alapján.

A régió legnagyobb, döntő
részében munkaviszonyból
származó összevont jövedelemmel rendelkező adóalanya 1 milliárd 208 millió
forint jövedelmet vallott be,
amely után 193 millió forint
adókötelezettség terhelte.
Még a huszadik helyen álló
adózó összevont jövedelme
is elérte a 346 millió forintot.
Az önálló tevékenységből
származó jövedelem meghatározó tétele a vállalkozói kivét, melynek összegét

a minimálbér változása jelentősen befolyásolta.
A 2011-re 29 ezer 500-an
26,4 milliárd forintot vallottak be, közülük nyolcan
10 millió feletti összeget. A
legnagyobb ilyen jellegű jövedelmet egy budapesti közjegyző számolta el, a
második helyen
egy Pest megyei növénytermesztő egyéni
vállalkozó áll,
míg a harmadik egy ügyviteli tanácsadással
foglalkozó fővárosi vállalkozó.
A megváltozott és kibővült
családi kedvezményt
összesen 283 ezer fővárosi és Pest
megyei magánszemély érvényesítette, akik együttesen 341 milliárd forinttal
- egy fő átlagosan 1 millió
203 ezerrel – csökkentették
adóalapjukat.
Az ingatlan értékesítésből
származó jövedelmek közül
a legnagyobb összeget egy
dél budapesti adózó szerepeltette a bevallásában 224
millió forint összegben, az
árfolyamnyereség tekintetében pedig két adózó ért el
3 milliárd forint feletti jövedelmet.

Frankfurti villamosokat
újítanak fel Dunakeszin
A Frankfurti Közlekedési Társaság (VGF) két turistavillamosának felújítására írt alá
szerződést a Bombardier MÁV Kft. a német Montaplan céggel szeptemberben.

A

z egy motorkocsin
és egy mellékkocsin
elvégzendő
főbb
feladatok a járműszekrény javítása és fényezése; padlócsere; a fából lévő
belső berendezés, az elektromos alkatrészek, ajtók és
ablakok felújítása; a járművek újrakábelezése; a világítás átalakítás 24V-os rendszerre és a forgóvázak felújítása lesz.
A felújítandó járművek várhatóan novemberben érkeznek Dunakeszire. A megrendelés sikeres teljesítése esetén lehetőség nyílik további
8 villamos átalakítására is.

A

mikor Madách Imre leírta örökbecsű
epigrammáját, nemhogy emlékezni,
gondolni sem lehetett az aradi13ra. Pedig ők, velük egyidőben a pesti hajnalon gróf Batthyány Lajos és még sok
ember, akik ugyanakkor és ugyanazért haltak meg a hazáért; ők soha nem
azt nézték, hogy kitől kaphatnának
többet,
szimplán Magyarország függetlenségéér t
harcoltak.
Igen, akkor kizárólag a
magyar
szívekben lehetett ezekre
a hősökre
emlékezni.
És
mégis,
akkoriban szinte gyermek sem volt,
aki ne tudta volna, kik ők,
miért is emlegetik őket hazánk
legnagyobbjai között.
A Magyar Golgota – sokáig csak így emlegették Aradot. Máig fájó nap ez minden magyarnak. A 13 igaz férfi, ha nem is dalolva ment
a halálba, mint Arany János walesi bárdjai,
de mindannyian bátran néztek szembe a Halállal. Egyikük sem kért kegyelmet, egyikük
sem tagadta meg azt, amiért az azt megelőző hónapokban harcolt. Örök jelkép, ahogy
az utoljára hagyott Vécsey megcsókolja a már
élettelen Damjanich kezét, holott a haza szeretetén, a hazáért való tenni akaráson kívül
túl sok mindenben nem értettek egyet.
Ők, tizenhárman azon a szent napon befe-

jezték a földi életüket. Ám éppen ezzel örökéletűek lettek. Ők, akik a honért éltek, a honért haltak. Éppen ezért tartozunk az emléküknek annyival, hogy amíg világ a világ, és
amíg magyar a magyar, sose engedjük meg
azt, hogy áldozatuk a feledés homályába ves�szen. Mert akkor nem volt hiába, amit tettek, nem volt
hiába a hősi haláluk
sem. Amikor eljön a nap, ne
feledjük elmondani gyermekeinknek,
h o g y
volt egyszer régen
tizenhárom, a hazáért mindenre kész ember,
akik
eszméikért,
Magyarországért a legdrágább kincsüket, az életüket
is feláldozták. És ne csak rájuk emlékezzünk,
ne csak miattuk gyújtsunk gyertyát, álljunk
meg a rohanó világunkban egy percre, hanem
mindazokra az egyszerű emberekre is gondoljunk, akik a tizenhármakkal együtt odafenn
egy nagy asztal mellett ülve, egymással koccintanak Magyarországra. És az emlékezés
lángja mellett jó lenne, ha az is mindenkiben
tudatosulna, hogy népünk csak és kizárólag
összefogással lehet úrrá minden nehézségen.
Mert ha így lesz, akkor ők, tizenhárman
nem hiába éltek és haltak a honért…
- molnár -

Telefonon hívhatók a dunakeszi
rendőrkapitányság járőrei
Mint arról előző lapszámunkban beszámoltunk, Dr. Mihály István dandártábornok, Pest
megye rendőr-főkapitánya szeptember 16-i hatállyal Tóth Csaba alezredest nevezte ki
megbízott kapitányként a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság irányítására. Az új vezető bejelentette, hogy a lakosság biztonságérzetének növelése, a hatékonyabb bűnmegelőző tevékenység érdekében október 1-től a Dunakeszin, Fóton és Gödön szolgálatot teljesítő járőröket közvetlenül hívhatja telefonon a lakosság.
Tóth Csaba alezredes bejelentette, hogy a Dunakeszi
Városi Rendőrkapitányság illetékességi területén – Dunakeszi, Fót, Göd - a szolgálat átszervezésével biztosítja, hogy a nap 24 órájában
önálló járőrpár teljesítsen
szolgálatot, akik mellett a
nyári időszakban – március-

tól októberig - motoros rendőrök is felügyelik a közbiztonságot, a közlekedési szabályok betartását.
A Dunakeszin szolgálatot
teljesítő járőröket a 06-70291-3170-es telefonszámon,
Fóton
06-70-321-3107es, Gödön a 06-20-9437676-os érheti el a lakosság.

A közrendet erősítő, a lakosság közbiztonságérzetét
elősegítő újabb intézkedésként 2013. január 1-től szolgálatba állnak az önálló körzeti
megbízott rendőrök a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság szolgálati területein – jelentette be a város új rendőrkapitánya.

A szerződést Marc Stentenbach (balra), a Montaplan és Dr. Orbán Péter,
a Bombardier MÁV Kft. ügyvezető igazgatója írta alá
(Fotó: Bombardier MÁV Kft.)
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Ön már felkészült
az őszi hónapokra
– és gépkocsija?
Mint minden szezonváltáskor, most is itt az ideje a rendszeres időközönként elvégzendő karbantartásnak. Ha a szokásos feladatok mellett még néhány speciális teendőre is
sort kerítünk, biztosak lehetünk abban, hogy az őszi hónapokban, a csapadékos, csúszós utakon is biztonságosan autózhatunk.

I

mmár hagyományőrzően a váci CITROEN
kereskedés szervizvezetőjétől Nagy Ferenctől kérünk hasznos tanácsokat az őszi felkészüléshez.
Mire érdemes odafigyelnünk az őszi időszakban autónk biztonságos működése érdekében?
Elsőként engedjék meg,
hogy hadd kezdjem az
unalmas, de azért hasznos,
és szerintem megfogadni
való javaslatokkal, amiket
minden szerelő és autós témában aktív ember elmond
egy-egy évszak változásnál.
Bár napközben még meleg
van, az esti lehűlések már
jelzik az ősz és a tél közeledtét. A korai sötétedés, a
hajnali köd, a gyakori esőzések egyértelmű jelei az
időjárás-, és egyben az útés látási viszonyok változásának. Éppen ezért, mint
minden szezonváltáskor, az
ősz beköszöntével is fontos elvégeznünk a gépjármű karbantartását, egyúttal meggyőződnünk arról,
hogy a megváltozott közlekedési környezetben is biztonságosan autózhatunk.
Az, hogy kocsink tökéletesen működött a nyári hónapokban, nem jelenti azt,
hogy ez nem lesz másként
a hideg beálltával, ugyanis rengeteg olyan alkatrész
van egy kocsiban, melyek
viselkedése, üzembiztonsága nagyban múlik a külső hőmérsékleten.
Az alapvető ellenőrzési
folyamatok (fagyálló szint,
és képesség) mellett számtalan dolog van, amit nem
árt ellenőrizni.
Ezek közé tartozik a fékrendszer, a motor olajzása
és a motorolaj minőségi állapota, valamint a szíjjal
ellátott vezérlések eseté-

ben a bordásszíj állapotának felmérése. Ezek a berendezések-alkatrészek érzékenyek lehetnek a 0 fok
alatti munkába állásra, főleg ha már maguk mögött
tudhatnak jó pár kilométert. Sokan úgy vélik a tél,
a hideg érkezése csak an�nyit kíván kocsink esetében, hogy felrakunk 4 téli
gumit és már le is tudtuk a
problémát. Ez nem így van!
A hideg idő beálltával jellemzően felmerülő hibák,
melyek nyáron nem jelentkeznek, de egyik pillanatról a másikra baj lehet velük: generátor, önindító,
vízpumpa, egyéb elektronikai berendezések.
Ezek hibajelenségei főleg az alkatrészek a hideggel együtt járó zsugorodásából adódnak, elektromos alkatrészek esetében.
A leggyakoribb probléma,
hogy „mióta beállt a hideg
lassan, vagy nem indít a kocsi” vagy„mióta beállt a hideg, reggelre lemerül az akkumulátor, nem indít, csak
kattog az önindító.”
Ezek az előkerülő hibák
tavaszi – nyári időszakban
még nem biztos, hogy jelentkeznek.
Ezért szervizünk javasolja a gépjárműveink őszi
átvizsgálását, melyet váci
Citroen márkaszervizünkben ingyenes szolgáltatásként elvégzünk ügyfeleink
részére az alábbiak szerint.
• Fagyálló, és hűtőrendszer vizsgálatát.
• Motorolaj szintjének ellenőrzése.
• Generátor, és önindító
üzemi ellenőrzését.
• Fékek ellenőrzését.
• Akkumulátor savszintjének, és állapotának ellenőrzését.
• Gumiabroncsok állapotának ellenőrzését, illetve
amennyiben a hőmérséklet
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INGYENES
AKKUMULÁTOR ELLENŐRZÉS

tartósan 7 Co alá süllyed, a
téli gumiabroncsok felszerelése ajánlott.
Milyen gyakorlati tanácsokat adna a gépjárművezetőknek?
Fordítsunk figyelmet a
gumiabroncsok nyomásbeállítására, és ellenőrizzük
a bordázat mélységét is. A
kopott gumik a vizes úton
könnyen megcsúszhatnak,
és irányíthatatlanná válhat
az autó.
A látási viszonyok javítása érdekében ne feledkezzünk meg az ablaktörlő lapátok minőségének ellenőrzéséről és a szélvédő belső felületének alapos tisztításáról, és ha módunk van
rá, páramentesítő réteg felviteléről. A páramentesítés
intenzitásán a pollenszűrő
esetleges cseréje is sokat
javíthat.
Ellenőrizzük a világítóberendezéseket és győződjünk meg az intenzív
fénykibocsátásról.
Erősen ajánlott a kopott, repedezett felületek javítása,
szükség esetén cseréje. A
műanyag fényszórók borítása a tévhitekkel ellentétben polírozható, és a megfelelő technológia használatával újszerű állapotúvá
varázsolható.
Érdemes a szélvédőmosó folyadékot már most télire cserélni, mert hirtelen
beköszöntő hajnali fagyok
kárt okozhatnak.
A hideg még sok meglepetést tartogathat autónkon,
de ezeket mind részletezni
sajnos nem lehet. Azonban
ha élünk az átvizsgálással,
akkor nyugodt szívvel indulhatunk neki egy őszi kirándulásnak a hűvösebb
napokon is.
Kívánok
mindenkinek
probléma, és balesetmentes közlekedést a váci Citroen márkakereskedés nevében.

ELADÓ!

Mobil: 30 29 77 063, 30 38 31 786

Tel.: (27) 510-820

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail: keszipress@invitel.hu
Tervezőszerkesztő:
Tamás László
Nyomda:
PAUS Print Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail: keszipress@invitel.hu
vetesi.imre@gmail.com
Vácon:
a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a
beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza.

06 27 353 520

Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

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

Dunakanyar Régió

6
Második alkalommal mutatkoznak be műveikkel a DunArt Képzőművészeti Egyesület alkotói.
A kiállító tizenhat művész munkáiból rendezett tárlat megnyitására október 5-én került sor
Dunakeszin a VOKE József Attila Művelődési Központ kiállítótermében. A megjelenteket Peti
Sándor fotóművész, az egyesület elnöke köszöntötte.
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DunArt tárlat

A

II. DunArt Galéria elnevezésű tárlat jelentőségét méltatva így fogalmazott: „Azt gondolom, hogy rohanó társadalmunkban gyógyírt jelenthetnek azok a kulturális események, programok, amelyek értékteremtő erejüknél
fogva, ha csak egy pillanatra is, de kizökkenthetik a túlterhelt embereket a mindennapok egyhangú rohanásából… Bízom abban, hogy kis művészeti közösségünknek
sikerült most is olyan közeget teremteni itt

és most, amely minden érdeklődő számára
olyan feltöltődést jelent, amivel szívesen él
együtt a továbbiakban.”

Donaueschingeni
diákok Vácon

Tárlatnyitó beszédében Maczkay Zsaklin
művészeti író a következőket mondta: „A
2010 decemberében létrejött egyesületet

Dunakeszin élő képző,- fotó – és iparművészek alkotják. A DunArt különböző műfajban, stílusban alkotó, eltérő habitusú és
világnézetű művészek közössége, akik sorában találunk hivatásos és hobbiszinten,
kenyérkereső foglalkozásuk mellett alkotó
művészeket, sőt olyanokat is, akik számára a nyugdíjas években adatott meg a művészi önkifejezéshez szükséges szabadidő.
Ők azonban egy valamiben mégis azonosak: abbéli hitükben, hogy a művészet eszközeivel közvetlen környezetünk, s tágabb,
emberi világunk szebbé és értékesebbé tehető. A mostani csoportos tárlat hűen reprezentálja ezt a sokszínűséget, a különböző kifejezés- és látásmódok egymásmellettiségét.”
A továbbiakban rövid elemzéssel mutatta be az alkotókat – Chiba Miklós,
Czinege István Dér Győző, Dusza Tibor, Gulyás Aranka, Gáspár Imre, Halász Géza, Kiss Eszter, Koó Éva Lídia,
Kubó Éva, Magát Tamás, Palásti Renáta, Péter Nándor, Peti Sándor, Tóth Antal (Tónió), és Tuzson-Berczeli Péter –
és kiállított műveiket. A tárlat november
5-ig tekinthető meg.
K atona M. István
Fotó: M agát Tamás

Dunakeszin megrongálták
a honfoglalási és a trianoni
emlékművet
Szeptember végén ismeretlenek letörték Dunakeszin a honfoglalási emlékművön elhelyezett turulmadár egyik szárnyát, minap pedig a Trianoni emlékmű tetejét ékesítő
Szent Korona keresztjét - amely az elszakított területeket jelképező kőtömböket tartja össze - törték le és tüntették el - tájékoztatta szerkesztőségünket Varga Zoltán Péter, a Jobbik Dunakeszi Alapszervezetének elnöke.

M

A testvérvárosi kapcsolat keretében működő diákcsereprogram újabb állomásaként
2012. szeptember 30-tól október 5-ig ismét német diákok látogattak a váci I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolába.

D

onaueschingen és
Vác egy-egy tanintézménye a testvérvárosi kapcsolatokat erősítve több éve diákcsereprogramban
vesz
részt, mely során ezúttal
nyolc diák és egy tanár érkezett a közgázos diákokhoz.
A programok keretében a
Városházán fogadta a küldöttséget Fördős Attila polgármester, aki színes előadásban mutatta be a vendégeknek a város történelmét, kulturális, és építészeti
értékeit. A város történetének ismertetése mellett, a
XX. században megerősödő német -magyar kapcsolatokról beszélt, kiemelve,
hogy - Vác kilenc testvérvárosa közül - jelenleg is
Donaueschingennel a legintenzívebb az együttműködés.
- Jövőre fogjuk ennek a 20
éves évfordulóját tartani, és
a kapcsolatunkban az önök,
illetve a ti jelenlétetek is bizonyíték, hogy az élet min-

den területén, az oktatástól
kezdve a különféle kulturális szervezeteken, egységeken, a hivatalon keresztül
gyakorlatilag minden szinten megvannak ezek a kapcsolódási pontok - mondta
Fördős Attila.
A tájékoztatót követően a
német fiatalok városi sétán
vettek részt, majd az I. Géza
Király Közgazdasági Szakközépiskola óráira is ellátogattak, ahol az angol nyelv
gyakorlásán keresztül magyar kortársaikkal ismer-

kedtek. A kulturális program keretén belül megtekintették a Sajdik Ferenc
kiállítást és a modern művészetek házát is. Fördősné
Rozmán Edina, a program
szervezőjének tájékoztatása szerint a diákok itt tartózkodásuk alatt a fővárosba is elutaztak, kirándultak
a Dunakanyarba, meglátogatták a visegrádi várat.
A testvérvárosi kapcsolatnak köszönhetően váci diákok 2013 tavaszán utaznak
majd Donaueschingenbe.

int azt a párt helyi vezetője elmondta, amikor
észlelték, hogy
megrongálták a turulmadár
szárnyát, azonnal feljelentést tettek a rendőrségen,
a városi képviselő-testület
ülése mellett a pénzügyi,
jogi és ügyrendi bizottság
előtt is szóvá tették.
"Dunakeszin található az
ország egyik legszebb Trianon-emlékműve, amelyen az
elszakított területeket jelképező kőtömböket a Szent
Korona tartja össze. A Szent
Korona tetejéről a keresztet
ismeretlenek letörték és eltüntették" – folytatta Varga
Zoltán Péter.
"Eredetileg egy bronzból
készült keresztet helyeztek
el a Koronán, amelyet azonban anyagának, súlyának s
ebből következően értékének köszönhetően korábban

többször elloptak és pótolni kellett. Később a bronzkeresztet már csak megemlékezésekre helyezték a Koronára, hétköznapokon egy
műgyantából készült keresztet lehetett csak a helyszínen hagyni. Ezt a korábbiakhoz hasonlóan rendszeresen eltávolítottak az emlékmű tetejéről, azonban vélhetően miután kiderült,
hogy nem nagy értéket képviselő fémről van szó - a tettesek eldobták azt, mely így
rendszerint előkerült a közelben. A hatóság azonban
egyetlenegyszer sem találta meg a rongálókat” – húzta alá a politikus.
„A turul megrongálása
után egy héttel most újra eltűnt a kereszt, amelyet ezúttal a közelben sem találtunk
meg. Úgy döntöttünk: elég
nemzeti értékeink sorozatos megrongálásából! Még

a hétvége folyamán e rongálás ügyében is feljelentést
tettünk a Dunakeszi Rendőrkapitányságon és nyomatékosan felszólítjuk a hatóságot, hogy vessen véget a
nemzeti ereklyék megrongálásának" - zárja közleményét Varga Zoltán Péter, a
Jobbik Dunakeszi Alapszervezetének elnöke.
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Vác bemutatkozott
a Művészetek Palotájában
Vác kulturális életének szereplői mutatkoztak be 2012. szeptember 30-án, vasárnap a Művészetek Palotájában (MŰPA-ban) a Cifra Palota - Hetedhét ország című programsorozaton. A rendezvény összeállításában a Madách Imre Művelődési Központ vállalt szerepet Vác Város Önkormányzatának megbízásából. Szabóné Laczi Saroltát, a MIMK igazgatóhelyettesét, mint szervezőt kérdeztük a rendezvényről.
– Hogyan kerültek szakmai kapcsolatba a Művészetek Palotájával?
– A Művészetek Palotája hívta meg Vác
városát a Cifra Palota - Hetedhét ország
című programsorozatban való közreműködésre. A művelődési központ örömmel
vállalt szerepet a programok összeállításában és lebonyolításában. A rendezvény 2007 óta szerveződik ilyen formában, amelynek koncepciója szerint egyegy város mutatkozik be interaktív, főként gyermekeknek és családoknak szóló műsorral, havonta egy alkalommal.
– A váciak mit vittek magukkal,
milyen programokkal lepték meg a
budapesti közönséget?
– A Művészetek Palotájának Üvegterme adott helyet a színpadi programoknak, ahol a váci rendezvény nyitányaként Toldi Tamás énekes, dalszövegíró előadásában elhangzott Vác város
dala, majd a Katáng együttes „Tarkabarka dalok” című gyermekkoncertjére látogathatott el a főként gyermekekből álló nézősereg. A Váci Jeszenszky
Balett előadásában részleteket láthattak a „Dreamgirls” című koncert showból Dér Heni és a Nyári Lányok, Edit
és Alíz közreműködésével. A Váczi
Néptáncegyüttes autentikus előadása is
nagy sikert aratott, a táncosok zenei kíséretét a Pikéthy Tibor Zeneművészeti
Szakközépiskola fiatal népzenészei szolgáltatták. A program méltó befejezése a
Váci Ifjúsági Fúvósegyüttes fergeteges
koncertje volt.
Az általunk szervezett kézműves foglalkozások és népművészeti bemutatók
nagy népszerűségnek örvendtek a teljes

program időtartama alatt, ahol a gyermekek gipszformát önthettek és festhettek, kipróbálhatták a nemezelést és a
csuhézást, magukra ölthették a régi római katonai viseletet és fegyvereket, készíthettek népi játékokat, kötelet vertek,
agyagoztak, valamint különböző bőr
tárgyakat is készíthettek. Természetesen gondoltunk a legkisebbekre is, akikkel szüleik Ringató foglalkozásokon tudtak részt venni, valamint megtekinthették Csernik Szende székely láb-bábos
műsorát.A Mozizó teremben a Vácról, a
váci programokról készített kisfilmek folyamatos bemutatója mellett Cservenák
Péter helytörténeti előadását hallgathatták meg az érdeklődők régi képeslapok
bemutatója alapján.
– A színes programok és produkciók mellett hogyan népszerűsítették
a várost? Mivel invitálták a fővárosi
közönséget Vácra?
– Ezt az alkalmat is felhasználtuk arra,
hogy városunkba csalogassuk az ott
megforduló, főként fővárosi családokat.
Szórólapokon mutattuk be Vác nevezetességeit, a közeljövőben megvalósuló

fesztiválműsorokat, a kulturális intézmények programjait. A váci Tourinform
Iroda munkatársa és váci önkéntes diákok segítettek ebben a munkában. A látogatók a fogadó térben megtekinthették Sajdik Ferenc Munkácsy - díjas érdemes művész életmű-kiállításának váci
vonatkozású képeit, melyet Papp László
műgyűjtő bocsátott rendelkezésünkre.
Képviseltette magát a Váci Értéktár
Muzeális Gyűjtemény, a Katona Lajos
Városi Könyvtár és az Arcus Kiadó.
A Váci Vendégvárók Egyesülete szép
és ízletes gasztronómiai bemutatóval és
kóstolóval egészítette ki és erősítette a
kulturális programot.
– Milyen volt a programok látogatottsága? Milyen tapasztalatokkal
gazdagodtak?
– Mivel a Cifra Palota rendezvénysorozat már hagyományosnak mondható
a Művészetek Palotája által prezentált
családi programok között, így a „váci
napra” is sok család látogatott el. Számunkra örömteli lehetőség volt, hogy
bemutathattuk a budapesti közönségnek is, hogy milyen sok érték van városunkban, mind az épített örökséget,
mind a művészeti életet tekintve. Az új
helyszínen és a kevésbé ismert közönség előtt való bemutatkozást izgalmakkal teli előkészület előzte meg, melyet
így utólag már élményekkel teli hasznos tapasztalatszerzésnek éltünk meg,
a fellépő művészekkel és kollegáimmal
együtt. Köszönjük még egyszer a Művészetek Palotája vezetőinek, szervezőinek, hogy egy ilyen csodálatos helyszínen mutatkozhattunk be.

Szépen szólt a népdal és a dudamuzsika
Különleges vendéget köszönthettek a Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub tagjai szeptember 26-i összejövetelükön a VOKE József Attila Művelődési Központ színháztermében.

T

erbe Józsefné klubvezető felidézte májusi kirándulásukat,
amikor felkeresték a
Nógrád megyei Tereske községet, ahol Urbán Pál polgármester, bemutatva a település értékeit, elmondta, hogy
náluk lakik a 91 esztendős
Pál István, aki élő legenda,
a falu díszpolgára, a Népművészet
Mestere, a
Magyar
Kultúra
Lovagja,
az utolsó
autenti-

kus palóc dudás. Elhatározták, hogy egy későbbi alkalomra meghívják Őt klubnapjukra. A lebonyolításban döntő szerepet töltött be Vincze
Géza önkormányzati képviselő, a tereskei polgármester gyermekkori barátja és
Csoma Attila, a Dunakeszi
Programiroda vezetője.
Azért pedig, hogy erről a
különleges hangszerről, kultúrtörténeti
jelentőségéről, a népi kultúrában betöltött szerepéről a közönségnek bővebb ismeretei legyenek, eljött a rendezvényre az alagi születésű Dr.
Hála József néprajzkutató, muzeológus és G.
Szabó Zoltán népzenekutató,
zenész. Egyébiránt
kettejük közös
munkája eredményeként
jelent meg
2 010 - b e n
a hangszert
s
avatott
megszólaltatóit bemuta-

tó „Dudásoknak, kanászoknak közzibül, közzibül…”
című hézagpótló kötet.
A rendezvényt a klub néptánccsoportja nyitotta meg,
majd Terbe Józsefné köszöntötte a vendégeket. Következett Pista bácsi énekműsora, melynek keretében előbb
palóc nótákat, majd többek
között „negyvennyolcas” dalokat adott elő. Hangszerén
hangszálproblémák
miatt
nem játszhatott, ám a dudajáték mégsem maradt el, G.
Szabó Zoltán, aki tanítványa
volt, szólaltatta meg. Majd
érdekfeszítő előadásában felidézte a duda történetét, szerepét a gazdag magyar folklórkincsben. Számos érdekesség mellett megtudhattuk
még, hogy Pál István hangszeres tudását évtizedeken
át zenei táborokban adta át
a fiataloknak. Azt pedig már
Hála Józseftől hallhattuk,
hogy a dudamuzsikát a világon elsőként Bartók Béla
rögzítette fonográfon. Ipolyságon az akkor fiatal Győrffy
István, a későbbi legnagyobb
rangú néprajzkutató gyűj-

tött anyagot egy kiállításhoz,
s eközben hallotta zenélni a
pásztorokat. Elhívta Bartók
Bélát, aki 1910. november 13án 13 pásztorember játékát
vette fel. Közülük néhányukkal még volt alkalma találkozni Pista bácsinak. A már említett dudatörténeti könyvet ennek az eseménynek 100. év-

fordulójára jelentették meg.
Több akkor felvett zenei motívumot későbbi műveibe be is
épített a zeneszerző.
Pál István a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen – ahol
néhány éve önálló tanszéket
kapott a folklór – szaktanárok
segítségével oktatta a dudajátékot. A tanszékre a felvételi

A BORSZÉKI Ügyvédi Iroda
2120 Dunakeszi, Fő út 66-68.

Klasszikus ügyvédjelölti
feladatok ellátására
fiatal JURÁTUST keres!

anyag jelenleg is többek között
az Ő hangszeres játéka.
A nagy sikerű, sokáig emlékezetes előadás végén Vincze
Géza mondott köszönetet
mindazoknak, akik segítették
a találkozó létrejöttét.
K atona M. István
A szerző felvétele

Jelentkezés: írásban
Elérhetőségek:
2120 Dunakeszi, Pf.: 64.
E-mail:
drborszeki@enternet.hu
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Emlékfutás a hősök tiszteletére
A DOK Szent István Általános Iskolája szervezésében kegyeleti emlékfutással tisztelgett
Dunakeszi tanulóifjúsága az aradi vértanúk emléke előtt. A váltófutáson a város általános iskoláinak képviseletében egy-egy 13 fős csapat vett részt.

G
Együttműködési megállapodást írt alá pénteken a Mészöly Focisulival (MFS) a Gödi
Sportegyesület (GSE), melynek értelmében a Duna-parti településen működik a jövőben az MFS hatodik utánpótlás-bázisa, Gödi Mészöly Focisuli néven.

A

szerződést – mely a
2002-2006-os korosztály tagjainak
képzésére, versenyeztetésére terjed ki – a névadó Mészöly Géza mellett dr.
Horváth László GSE-elnök
látta el kézjegyével.
„Megtisztelő, hogy az önkormányzat épületében kerül
sor az aláírásra, amin részt
vesz a polgármester úr, alpolgármester úr illetve a sportot
felügyelő bizottság vezetője

ben megvédjük” – tette hozzá
Horváth László.
Mint az aláírást követően
Újvári Gábor, az MFS ügyvezetője elmondta, a csatlakozás 62 gödi gyermeket érint,
ők már három csoportban vehetnek részt a versenyeztetésben. „A Mészöly Focisulinak
összesen 500 igazolt játékosa
van, az iskolákon, testnevelőkön keresztül további 600 iskoláskorúra van ráhatásunk,
a gyermekeket 40 csoportban

fogja látogatni. A legtehetségesebbek bekerülhetnek egy
tehetséggondozási programba, akik hetente egyszer a bázisok legjobbjaival a kiemelt
csoportban, közösen készülhetnek.
Markó József, Göd polgármestere üdvözölte a kezdeményezést, mint mondta, a város sportfejlesztési stratégiája alapján a GSE felel a város
sportéletéért, jelentős részt
vállalt a TAO-támogatásokból

yönyörű őszi napsütésben sorakoztak fel
a DOK Szent István Általános Iskolája sportpályáján a váltófutásban résztvevő iskolák tanulói, valamint a
rendező iskola tanárai és diákjai, hogy közös főhajtással emlékezzenek meg nemzeti hőseink, Batthyány Lajos miniszterelnök és az Aradon mártírhalált halt honvédtábornokok emléke előtt.
Eich László igazgató megemlékezését követően a csapatok tagjai elfoglalták a számukra kijelölt váltóhelyeket,
majd rendőri biztosítás mellett, pontban két órakor kezdetét vette a verseny.
A 13 váltás – mely az aradi vértanúk számát szimbolizálta – előre meghatározott
rendben zajlott: elsőként a
legkisebbek, az első osztályosok futottak, majd őket követték a további évfolyamok
tanulói. A szervezők, Rádai
Emese és Rétváriné Mészáros Mária testnevelő tanárok gondosan ügyeltek arra

is, hogy az egy korosztályhoz tartozók
versenyzők
vagy
csak fiúk, vagy csak
lányok legyenek.
Az izgalmakban
bővelkedő versenyt
a DOK Széchenyi
István Általános Iskola csapata nyerte
- ezzel egy évig ők
birtokolják majd a
vándorkupát -, második lett a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, harmadik pedig a

házigazda, DOK Szent István
Általános Iskola csapata.
(B. Szentmártoni)

Megtörtént az átvilágítás,
Berki távozik Vácról
Berki Krisztián távozik a váci futballból, miután az immár százszázalékos angol tulajdonos nem számít a továbbiakban tanácsadói munkájára.

A

is, nyomatékosítva ezzel a gödiek komoly szándékát, hozzáállását” – mondta köszöntőjében Mészöly Géza.
„Nehéz döntés volt, hogy a
gyerekeket átadjuk egy másik egyesületnek, de szakmailag előrelépést látunk, és a
fiatalok érdekeit a szerződés-

versenyeztetjük” – mondta az
ügyvezető.
A 2002-2006-os korosztály
edzései – Wagner Bálint,
Gyenes Zsolt és Sápi Zoltán
irányítása mellett – maradnak a Gödi SE telephelyén,
a foglalkozásokat az MFS részéről egy edző rendszeresen

adódó fejlesztések terén is; az
önkormányzat a pályahasználat, és a szervezések terén
is minden segítséget biztosít
a sikeres együttműködés érdekében.
Mohai Gábor szakosztályvezető szerint szakmai előrelépést jelent a gödi fiatal
edzők számára az MFS-hez
való csatlakozás. „A korrekt
hozzáállást mutatja, hogy
már az aláírást megelőzően
kapukat, labdákat, sportszereket kaptunk az MFS-től” –
mondta Mohai.
Az MFS Ürömön kezdett
működni, majd a rendszerhez Csillaghegy, a MAC,
Marczibányi tér, Újbuda és
most Göd is csatlakozott. A
megállapodás egyelőre egy
esztendőre, „próbaévre” terjed ki, a folytatásban mindkét fél bízik.
Vasvári Ferenc
Fotó: Bea István
(Gödi Körkép)

z immár hat esztendeje hazánkban szerepet
vállaló angol befektető,
John Marshall az elmúlt időszakban megvásárolta a Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft.
teljes tulajdoni hányadát –
írja Vác hivatalos honlapja.
Miután a gazdasági társaság által versenyeztetett NB
II-es Dunakanyar-Vác csapatát átvilágíttatta, a tulajdonos folytatni kívánja a konszolidációt, amely személycseréket is eredményez. John
Marshall nyilatkozata szerint
Berki Krisztián elvégezte feladatát és távozik a váci futballélet napi tevékenységéből.
A továbbiakban komoly ráfordításokkal előbb stabilizálni
kívánják a gazdasági hátteret
úgy, hogy a csapat biztosítsa
helyét a következő évben induló egycsoportos másodosztályban. Négy-öt esztendő távlatában pedig az új tulajdonos
már NB I-es részvételt vár el a
váciaktól.
Mint az hétfőn, a váci önkormányzat gazdasági bizottságának ülésére beterjesztett
egyik előterjesztésből kitűnik, a JMV-INVEST Football
Club Labdarúgó Kft. szándéka szerint Váci Futball Kft.
néven irányítaná a helyi má-

sodosztályú felnőtt csapatot
és a stadion címére bejegyzett
telephelykérelemhez szüksé-

ges engedélyek beszerzése
kapcsán kéri az önkormányzat hozzájárulását.
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