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Dr. Beer Miklós: Áldozat nélkül nincs jövő,
áldozat nélkül nincs élet
Ünnepi megemlékezések és koszorúzások Vácott
Vác Város Önkormányzata a Váci Reménység Egyesülettel közösen szervezte meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója alkalmából megtartott október 23-i eseménysorozatot. Este hat órakor a Bartók Béla Zeneiskolában tartott központi ünnepségen Dr. Kahler Frigyes
jogász-történész méltatta a világ elismerését is elnyerő 56-os magyar forradalom eseményeit.

A

városi ünnepségsorozat
a Váci Fegyház és Börtön előtt felállított emlékműnél kezdődött délután fél háromkor, ahol a Himnusz
közös eléneklése és Tollas Tibor, a
börtön falai között írt versének elhangzása után Vaszkó Tamás, az
1945 és 1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közösségének tagja
emlékezett az eseményekre, majd
az önkormányzat, valamint a különböző szervezetek helyezték el a
tisztelet virágait.
Dr. Kristóf Béla táblájánál a koszorúzás előtt Moys Csaba, a Váci
Reménység Egyesület elnöke emlékezett a korábbi váci polgármester munkásságára, a város életében betöltött szerepére.
Ezt követően Pap Béla református lelkész Dózsa György úti házánál folytatódott az emlékidézés,
ahol Dsida Jenő költeménye után
Csuka István önkormányzati képviselő mondott beszédet.
Komáromi Kornélia, Vác posztumusz díszpolgárára Tímár utcai házának falán elhelyezett emléktáblánál emlékezett Pinke József tanár, majd a Szent Miklós
téren Kovács Ottó mártír életét
elevenítette fel Kuklay Antal egri
kanonok.
Vác központi ünnepsége este
hat órakor a Himnusz eléneklésével kezdődött a Bartók Béla Zeneiskola zsúfolásig telt hangversenytermében. Adorján András, Mi volt
1956, barátom? című versét Szabó
Szabrina, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatója szavalta el,
majd Borsos Edith énekművész,

operaénekes, valamint a Serenus
Kórus vastapssal fogadott műsorát élvezhette a közönség.
A városi ünnepség szónoka, dr.
Kahler Frigyes jogász-történész
saját kutató munkájának eredmé-

nyeit is felidézve elevenítette fel a
történelmi napokat. Mielőtt ismertette volna az elkeseredett robbanást kiváltó belpolitikai folyamatot, arról beszélt, hogy az 56 októberében megélt szabadság mámorító érzéséhez hasonlót csak 1848
márciusában, áprilisában érezhet-

tek a magyarok. A forradalom vis�sza akarta zökkenteni – mintegy
megtartó erővel - a magyar nemzetet a történelem normális kerékvágásába, melyből 1945 és 1956 között kibillentette a kommunista
párt – mondta a történész. A kutatások szerint mindenütt a szovjet hadsereg azonnali távozását,
a nemzeti függetlenséget, a többpárti szabad választásokat, a polgári szabadságjogokat: vallás, sajtószabadságot, a gyülekezés, az
egyesülés szabadságát követelték
az emberek. – Mindezt demokratikus eszközökkel akarták megvalósítani – húzta alá Dr. Kahler Frigyes, aki ezt azzal támasztotta alá,
hogy a helyi közösségek országszerte demokratikusan választották meg vezetőiket. Elzavarták a
rájuk erőltetett tanácsi rendszer
képviselőt. Mit üzen ez nekünk?
Azt, hogy az 56-os forradalom egy
önkormányzatiságon alapuló, demokratikus forradalom volt – jelentette ki az ünnepi szónok, aki
szerint a magyar nép korlátozások
nélküli polgári demokráciát akart.
– Ez a forradalom megkísérelte az
akkor lehetetlennek látszót, hogy
kilép a szovjet világbirodalom hatásköréből, és szuverén Magyarországot teremt. Ez akkor, ott nem
sikerült, elbukott, mert a nyugati
hatalmak nem álltak mellénk – fogalmazott Dr. Kahler Frigyes, aki
beszédét így zárta: - Mi büszkén
valljuk magunkat ötvenhat örökö-

seinek, és kérem, adják át a fiataloknak, unokáiknak, mert ez a magyar jövő záloga.
A városi ünnepi megemlékezés
dr. Brusznyai Árpád emléktáblájának koszorúzásával folytatódott a
Konstantin téren, ahol a veszprémi
Sebő József író-szerkesztő, tanár
mondott személyes élményeket is
tartalmazó, bensőséges hangvételű méltató beszédet. „Brusznyai

Árpád az Istenek kedvence, nagyszerű ember volt, aki nagyon sok
mindenhez értett, nagyon sok mindent megpróbált, még a mártíromságot is” – mondta Sebő József, aki
azt kívánta, hogy a humanizmus
szelleme, melyet a kiváló tanár
képviselt tovább éljen Vácott is.
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, Vác város díszpolgára
dr. Pétery József egykori megyés-

püspök emléktáblájánál emlékezett az egyházi vezetőre, aki 1956ban néhány napra kiszabadult a
hejcei száműzetéséből. Hozzá hasonlóan felidézte Mindszenty József hercegprímás szabadulását
is. A szabadság néhány napja alatt
Budapesten találkozott a két püspök barát, akik megszabadultak a
rabságból, a száműzetésből. Ám a
szabadságot csak pár napig élvezhették, mert újra bezárult mögött
a száműzetés ajtaja, akik népükért vállalták az áldozatot – mondta. Áldozat nélkül nincs jövő, áldozat nélkül nincs élet – folytatta Dr.
Beer Miklós, aki szerint akkor lehetünk méltók Apor Vilmos és az ő
örökségükhöz, ha merünk hinni az
önként, szeretetből, a hazáért vállalt áldozat értelmében.
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök beszédét követően helyezték
el az egyház képviselői, az önkormányzat vezetői és a civil szervezetek tagjai az emlékezés koszorúit és virágait dr. Pétery József emléktáblájánál.
A városi ünnepségsorozat a Püspöki Palota dísztermében rendezett állófogadással ért véget, ahol
Fördős Attila mondott pohárköszöntőt. A polgármester köszönetét fejezte ki dr. Beer Miklósnak,
hogy az önkormányzat immár
második alkalommal emlékezhet
meg a forradalom hőseiről a Püspöki Palotában, amely bizonysága,
hogy a város jelenlegi vezetői jó
kapcsolatot ápolnak a váci egyházakkal. 1956. október 23-a, a forradalom napja, amelyben benne
van a háború utáni évek Magyarországának történelme, az 1947es Párizsi Békeszerződés, az ötvenes évek totalitárius rendszere
is – mondta. De benne van a szabad magyar gondolkodás is, mely
az akkori időkhöz hasonlóan ma
is sokakat irritál. De benne van
1989. október 23-a is, amikor Szűrös Mátyás kikiáltotta a Magyar
Köztársaságot.
Befejezésül Fördős Attila polgármester azok tiszteletére emelte poharát, akik áldozatot hoztak
a hazáért, akik a múltban, a jelenben és a jövőben is kiállnak a szabad magyar gondolkodás eszméje
mellett.
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Dr. Kisida Elek: „Készen álltunk, hogy életünket
adjuk a magyar szabadságért, a hazáért”

A

z egykori dunakesziek nyugvóhelye fölött magasodó, az
ősz változó színeiben pompázó lombkoronájú fák között
összesereglett ünneplőket Szabó Katalin, a Dunakeszi Programiroda munkatársa köszöntötte. A Himnusz eléneklése után Dr. Gyombolainé Kindler Edit
karvezető dirigálásával a Servite Ökumenikus Kórus dalösszeállását, majd
Gyombolai Bálint előadóművész énekzenés műsorát hallgathatták meg az ünneplők.
A városi ünnepség szónoka, dr.
Kisida Elek, egyetemi magántanár, a
Százak Tanácsának tagja beszéde kezdetén felidézte, hogy 19-20 éves orvos-

tanhallgatóként egyetemista társaival
együtt az élet nagy feladataira, a beteg
emberek gyógyítására készültek 1956
októberében, ám a történelem szelének zúgása egyetlen nap alatt a forradalmi események színterére vitte őket.
– A Nagykörút és a Király – akkor Majakovszkij - utca sarkán fegyverrel a ke-

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulójára Dunakeszi Város Önkormányzata és a település polgárai október 23-án emlékeztek a városi Kegyeleti Parkban, az ’56-os hősöknek emléket állító Gólya szobornál.

zünkben készen álltunk, hogy életünket
adjuk a magyar szabadságért, a hazáért – mondta a sebész professzor, akinek két egyetemista társa is meghalt. –
Az egyikük, a szimpatikus vidéki legény
a Halló Bárnál halt meg. Nem olyan fiú
volt ő, aki a hóna alá csapta volna a diplomáját és meg sem állt volna Skandi-

náviáig. Ő itthon maradt, és meghalt –
mondta dr. Kisida Elek, aki hosszú tisztelgő csend után így folytatta: - A másik, sebesült társunkat létrán vittük a
Péterfy Sándor utcai kórházba. Sötét
volt, közvilágítás nem volt, síri csend
vett körül bennünket, csak az ablakokból kitört üveg recsegett a talpunk
alatt. Társunk életéért küzdöttünk, az
sem tartott vissza bennünket, hogy a
Lövölde téren felsorakozó szovjet tankok csöveivel szembe mentünk. Sajnos
mire beértünk a kórházba, egyetemista társunk meghalt – mondta szomorú
hangon a szónok, aki hozzátette: „Néhány nap leforgása alatt a vidám kis tanuló legényekből, megöregedett lelkű
felnőttekké váltunk.”
Majd arról a titokról beszélt, melyet
most nem tudunk megfejteni, hogy mi
volt a különbség az akkori ifjúság és a

mai óvatos ifjúság között. Bizonyára
ma is vannak emberek, akik – ha a haza
sorsa megkívánja – képesek lennének a
változtatásra. - Egy biztos, hogy azaz
értékrend, amiben éltünk, az akkor kifogástalannak, hibátlannak bizonyult.
A magyar népet 1956 nem érte készületlenül, az értékrend stabil volt, amely
ma is képviselhető. Nem is kell túl sokat változtatni azon, hogy megjelöljük,
mi az, amit elérhető célként magunk
elé tűzhetünk – fogalmazott dr. Kisida
Elek, aki bölcsességre intett: - Túl sok
magyar vér folyt már el! Ezért ésszel,

összetartozással kell pótolni mindazt,
amit korábban hősies kiállással tettünk. Felemelte szavát a világot sújtó
esztelen költekezés és fogyasztás ellen, mellyel – a kozmikus harcban, sötétség és világosság, ég és föld, menny
és pokol küzdelmében – elveszítjük
szabad akaratunkat. „Hamis és felesleges igényeket táplálnak belénk, kényszerpályára sodorva bennünket. Nem a
normális, indokolható polgári erényeket és komfortot akarom én csökkenteni, szó sincs róla. Legyen, de a mérték, a mérték… „ – emelte fel a kezét dr.
Kisida Elek, aki a zűrzavar és megosztottság helyett rendet szeretne. „Igen
is rendpártiak vagyunk, és nem káoszpártiak. Merjük kimondani, igen, rendet akarunk, a világrendjét, Isten rendjét akarjuk!”
A városi ünnepség szónoka külön
hangsúllyal beszélt a személyes kiállás
és hitelesség társadalmi jelentőségéről,
a helyi közösségek életére példaértékű
hatással bíró bátor helytállásról.
„Tiszteletünket tenni jöttünk a hősi
halottak előtt, akik emléke legyen áldott. Mi pedig az akaratban legyünk
bölcsek és higgadtak, és próbáljunk
méltó utódai lenni a világtisztító forradalmaknak. Imádkozzunk értük, és magunkért, lehet, hogy nehéz idők jönnek”
– zárta beszédét dr. Kisida Elek.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepség – a Szózat után –
a hősi emlékmű koszorúzásával ért véget. Dunakeszi Város Önkormányzata nevében Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő, Erdész
Zoltán alpolgármester és Dr. Molnár
György jegyző, majd a pártok, kisebbségi önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek és magánszemélyek helyezték el a kegyelet és a hála koszorúit, virágait.

Göd: Ötvenhatról '56 szellemében
A gödi József Attila Művelődési Házban a Himnusz közös éneklésével kezdődött a 1956-os forradalom
és szabadságharc 56. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepség péntek kora este. Markó József polgármester ünnepi köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a magyarság egyik legjelentősebb ünnepét a gödiek soha nem tapasztalt létszámban tisztelték meg jelenlétükkel.

M

egemlékezett a forradalomban
bátor kiállást tanúsító gödi
polgárokról, akik közül az élet
szomorú tragédiájaként ma már mind
kevesebben ünnepelhetnek velük.
Reményét fejezte ki, hogy a történelmi eseményekre való emlékezés közösségé formálja a gödieket is, '56 szellemisége erős kapocsként erősíti a fiatalok
közösségét, melyre nagy szükség van.
"Ezt szeretnénk szolgálni az iskolákban
bevezetett jobb neveléssel, az állam szerepének erősítésével is" - mondta Markó
József. Göd város polgármestere - a történelmi változásokra és nehézségekre utalva - kiemelte: "Napjainkban már
nem olyan nagyhatalmakkal kell harcolni, mint pl. az egykori Szovjetunió,
hanem a multikkal és a bankokkal kell
megvívni a mindennapos keserves küzdelmet."

Ünnepi köszöntőjét azzal a jókívánsággal zárta a város első embere, hogy
'56 szellemiségéhez méltóan ünnepeljenek, és évről évre minél többen emlékezzenek az 1956-os forradalom hőseire.
A helyi Búzaszem Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Intézmény növendékei és a Szent Imre Kamarakórus műsora után a városi megemlékezés ünnepi szónoka, Lengyel György személyes élményeivel gazdagított beszédben
vont párhuzamot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc és a magyar nemzet másik sorsfordító történelmi eseményében, az 1956-os forradalomban halált megvető bátorsággal harcoló hősök
társadalmi megbecsüléséről.
Felidézte 1956 októberének történelmi eseményéit: a békésen felvonuló
műegyetemisták forradalmi lelkesedését, az akkori belügyminiszter kijelentését: "tömegbe kell lőni, aki élve marad, majd hazamegy, aki pedig a kövön
fekszik, majd elvisszük teherautóval", a
zsarnokságot jelképező szobor ledöntését, a vörös csillag leverését, a szovjet
csapatok kivonulásának követelését, a
segítségkérést, melyet a művelt Nyugat
azzal utasított el, hogy "nekünk ma Szuezben van dolgunk..."

Lengyel György élésen bírálta és elítélte a forradalmat leverő hatalom terrorját, a családok ezreit megnyomorító
intézkedéseit.
A nyolcvanhárom éves ünnepi szónok
emlékeztette a hallgatóságot azokra az
évtizedekre, amikor az iskolákban a dicsőséges Tanácsköztársaság 133 napjáról, április 4-ről, november 7-ről rendeztek vetélkedőket. "S joggal teszem
fel a kérdést - folytatta Lengyel György
- hogy ma miért nem rendeznek vetélkedőt az iskolákban az 1956-os népfelkelésről és szabadságharcról. "Lennének kérdések, s ha rám bíznák néhányat én is odaírnék: Ki volt Mansfeld Péter? Kik voltak a pesti srácok? Mi volt
a Molotov-koktél? Ki volt Tóth Ilonka?
Gödi lokálpatriótaként kérdezném meg:
Ki volt Iván Kovács László vagy a ma
is köztünk élő 56-os legenda, Wittner
Mária?" - sorolta Lengyel György, aki a
"lap másik oldalán azt is megkérdezné,
kik voltak a verőlegények, kik voltak a
pufajkások..."
Az ünnepi szónak kiemelte, hogy 1848
bátor honvédeket, vakmerő huszárokat,
és aradi tizenhármat adott a nemzetnek. "1956 adott nekünk pesti srácokat,
Tóth Ilonkát, Iván Kovács Lászlót, és

egy új szimbólumot, nemzeti ereklyét,
a lyukas nemzeti zászlót." De vajon mit
ad a XXI. század hajnala? - tette fel kérdést Lengyel György, aki beszédét azzal
a reménnyel zárta, hogy István királyhoz hasonlóan, a XXI. század hajnalán
is lesz Magyarországnak olyan vezetője, aki hitével, erejével és bátorságával
eltávolítja azokat az akadályokat, me-

lyek gátolják a nemzet megbékélését és
felemelkedését.
A városi ünnepség a Kincsem Parkban zárult, ahol az önkormányzat vezetői, a pártok, civil közösségek és az iskolák képviselői koszorút helyeztek el
Iván Kovács László szobránál.
A z összeállítást írta: Vetési Imre
Fotó: K esziPress
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EGYMÁSNAK FESZÜLŐ ÉRVEK

Vác város önkormányzati tevékenységében, a helyi politikai közéletben elhangzó nyilatkozatokban jól kitapintható ellentét feszül a korábbi szocialista polgármester és a jelenlegi városvezetők között. A szélesebb közvélemény tájékoztatása, a politikusok szakmai álláspontjának ismertetése érdekében – a helyi sajtónyilvánosságban megjelent érveket – az alábbi összeállításunkban tesszük közzé.

A

kórházzal kapcsolatos kérdésekre Pető Tibor alpolgármester válaszolt.
– Miért volt szükség a Jávorszky
Ödön Kórház radiológiai képalkotó
diagnosztikai tevékenységének kiszervezésére és ez milyen gazdasági következményekkel járt?
– 2004-ben kötött a kórház vállalkozói szerződést radiológiai képalkotó
diagnosztikai szolgáltatás végzésére. A szerződésben a beruházás bruttó értéke több mint 456 millió forintban volt meghatározva, ugyanakkor
a kórház befektetési értékként 640
millió forintot fogadott el. A szerződés értelmében - amely a rendes felmondás lehetőségét kizárja - a kórház köteles a diagnosztikából származó bevételeit átengedni a beruházó kft-nek, azonban fix minimális
fizetési kötelezettséget is megszab
folyamatosan emelkedő összegben.
A 12 év alatt kifizetendő szolgáltatási díj kis híján elérte a 2,5 milliárd
forintot - mondta Pető Tibor. Hozzátette: a tárgyalásos eljárás jegyzőkönyveiből kitűnik, hogy az érintett
vezetők már az aláírást megelőzően
tudták, hogy erre az OEP finanszírozás nem fog fedezetet adni. A második évben a kórház nem tudott fizetni, rendkívüli felmondással megszüntette a szerződést, majd zártvé-

A váci városvezetők válaszoltak
a Bóth Jánosnak feltett kérdésekre
Válaszoltak az általuk feltett kérdésekre - melyeket Bóth Jánosnak címeztek – Vác város vezetői. Az
MSZP-s politikus egy korábbi sajtótájékoztatóján a várost érintő adósságspirálról beszélt, de annak okairól a polgármester által feltett kérdések után sem kívánt nyilatkozni. A város jelenlegi vezetése azonban fontosnak tartja, hogy a polgárok tájékoztatást kapjanak a kérdéses ügyek okairól, a 2004-2010-es
időszak rossz gazdasági döntéseinek hátteréről.
gű lízinget kötött az egyik bankkal.
A kft ezek után beperelte a kórházat,
és 2010 elején első fokon megnyerte
azt, így a kórházat 228 millió forint
megfizetésére kötelezték.
– Miért volt szükség a Jávorszky
Ödön Kórház gyógyszerbeszerzési
tevékenységének kiszervezésére és
ez milyen gazdasági következményekkel járt? – tette fel a következő
kérdést az alpolgármester.
– A kórház 2007. október 24-én kötött a fenti tárgyban közreműködői
szerződést. Ezt megelőzően a gyógyszer-kiadások 2005-től folyamatosan emelkedtek, a szerződés megkötését követően ezek a kiadások
csökkentek. A 2007-es megállapodásban megfogalmazott jutalékok
miatt azonban a tényleges kiadások
drasztikusan megnőttek, és jelentős
többletkiadást generáltak, eközben

Baloldali kritika
a mélygarázzsal és
a kórházzal kapcsolatban

A

tisztánlátás érdekében néhány
komoly ellentmondásra szerette volna felhívni a figyelmet
Bóth János október 17-én tartott sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki politikus több vádat is felhozott a városvezetés ellen, majd Petõ Tibor korábbi
kórházas kijelentéseire reagált.
Bóth János szerint a szeptember
20-i zárt testületi ülésen a következő nyilvánosságra hozható határozat
született a mélygarázsról, melyet tudomása szerint nem tettek közzé: "
"Vác Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete köszönetet mond
dr. Pap Gergelynek az eddigi jogi
képviseletért, és egyben felkéri, változatlanul a váci mélygarázzsal az
önkormányzat érdekében járjon el és
továbbra is a jogi képviseletet gyakorolja."
Fördős Attila polgármester október 11-én bejelentette, hogy a város
érdekeit három évig a mélygarázs
tárgyalásakor képviselő ügyvédi iro-

da helyett a jövőben a polgármesteri
hivatal egyik jogásza látja el a feladatokat, melyhez a polgármester kéri a
képviselőtestület jóváhagyását.
– Sok kérdés tehető fel és fel is kell
tenni, mert nem kicsi a tét! Mit ért el
eddig dr. Pap Gergely – tette fel a kérdést egyebek között a szocialista politikus.
A korábbi kijelentéseire visszautalva elmondta a frakcióvezető, hogy
nőtt a megbízási szerződésekre kifizetett összeg. – A pénzügyi-ügyrendi bizottság szeptemberi kimutatása
szerint a polgármesteri hivatal megbízásos szerződéseinek költsége a
2010-es 10,6 millió forintról 2011-re
40 százalékkal emelkedett és ez az elfogadhatatlan szint 2012-ben is érvényesül.
Majd egy másik témával folytatva reagált Pető Tibor alpolgármester
kórházzal kapcsolatos kijelentéseire.
– Bölcsebb lett volna, ha csendben
marad. Arról nem is beszélve, hogy
azzal kellene foglalkoznia, amihez
ért. A diagnosztika 2004-re annyira tönkrement a kórházban, hogy az
intézmény működése vált kérdésessé. A felelős városi testületnek – bár
akkor stabil gazdálkodás folyt - nem
volt erre a célra fél milliárd forintja.
Így született a szolgáltatási szerződés, melyet később korrigálni kellett. Vagy hagytuk volna kórházunkat
tönkremenni, hogy majd a Hospinvest
karjaiba jusson? - tette fel a kérdést
az MSZP-s politikus.
Mint emlékezetes, egy időben az azóta felszámolt Hospinvest a váci kórház iránt is komolyan érdeklődött.

a kórház gyógyszerellátása csökkent és az ellátás minősége semmilyen formában nem javult.
Míg 2005-ben 365 millió forint
volt, addig 2009-ben 565 millióra növekedett a teljes kifizetett összeg mondta. Pető Tibor a kérdések sorát
a kórház textilmosatási tevékenységének kiszervezésével folytatta.
– Miért volt szükség a Jávorszky
Ödön Kórház textilmosatási tevékenységének kiszervezésére és ez
milyen gazdasági következményekkel járt?
– A kórház közbeszerzést követően 2006. február 1-jén vállalkozói
szerződést kötött a kórház mosatási
feladataira, melyben csak eseti bértextília szolgáltatás nyújtása szerepel. Ezt módosították 2008. január 1-i hatályba lépéssel. Ezt követően fő tevékenységgé lépett elő a bér-

lés. A kórház két fázisban 4,4 millió
forintért eladta a kft-nek a textíliáit, majd visszabérelte tőle, úgy, hogy

a kft már az első évben 45 milliót
számlázott textilbank jogcímen.
Fördős Attila polgármester a mélygarázzsal kapcsolatban tett bejelentést: a Papp és Társa Ügyvédi Iroda
helyett a jövőben a város jogászai
folytatják a bankkal a tárgyalásokat, melyhez a testület jóváhagyását
is kéri majd.
Arról is beszélt, hogy az ügyészség
bűncselekmény hiányában lezárta
a vizsgálatot Bóth János feljelentésével kapcsolatban, amelyet a vigalom zárórendezvényén történtek miatt (vihar) tett a politikus.

Pontokba foglalt tények
Október 24-én, a városházán sajtótájékoztató keretében ismertették a város vezetői álláspontjukat néhány aktualitás kapcsán. Fördős Attila polgármester a mélygarázs beruházás egyik szegmensével foglalkozott, Pető Tibor alpolgármester a korábbi és a jelenlegi kiszervezések témakörében fejtette ki gondolatait, Mokánszky Zoltán alpolgármester pedig egy kezdeményezésről szólt.

E

löljáróban a polgármester leszögezte: utoljára kíván az
elődje által különböző fórumokon tematizált támadásokra reagálni. „Úgy gondolom, az ő politikai
súlya sokkal kisebb annál, hogy mindenre ugrani kellene.” – mondta.
A továbbiakban Fördős Attila a
mélygarázs beruházás egyik bonyolult részét, a ki- és behajtás kérdésének előzményeit és jelenlegi helyzetét
elemezte. Kronológiai sorrendben vázolta a meghozott döntések indokait.
1. Már a tervezésnél figyelembe kellett venni az egyik szakhatóság azon
kívánalmát, mely szerint a ki- és behajtásra szolgáló Piac utca szélességét meg kell növelni és 2X2 sávossá
kell kialakítani.
2. Az engedélyezett tervek – összhangban az akkor érvényben lévő
váci Helyi Építési Szabályzattal – is a
kiszélesített utat tartalmazták, az ehhez szükséges ingatlanszerzésre (ami
három ingatlant érintett) a beruházás költségvetése 90 millió forintot
jelölt meg. A beruházó azonban csak
két ingatlant vásárolt meg és erre el
is költötte a megjelölt keretet.
3. Ezt követően a helyi építési szabályzat és a beruházás idevonatkozó
részeinek módosításával a beruházó és az akkori városvezetés részéről kísérlet történt a harmadik ingatlan meghagyására, azaz: a szűkített
útszélességgel történő beruházás jóváhagyásra, a közútkezelői engedély
beszerzésére.
4. A kialakult patthelyzetet súlyosbította, hogy a „mélygarázs” megépítése alatt a beruházó csak a térfel-

szín alatti parkolóház kivitelezését
értette, míg a város a térfelszín és a
kihajtás megoldását, valamint a köszönőház kialakítását is a műszaki
tartalom részeként kezelte.
5. A beruházást finanszírozó bank
és a város ezt a patthelyzetet feloldandó a kihajtás megoldása érdekében megosztotta annak költségeit. Ez
a városnak 55 millió forintjába került, ennyiért szerezte meg a szóban
forgó ingatlan tulajdonjogát. (Ráadásul a kisajátítás összege miatt a várost jelenleg is perli a volt ingatlantulajdonos.)
6. A továbbiakban a beruházó a finanszírozó bank, amelynek hatáskörébe tartozik az építkezés befejezését
végző kivitelező megbízása. Így az út
megfelelő kialakításának költségeibe
a városnak már nem kell beszállnia,
azt a finanszírozó bank vállalta.
7. Miután a kihajtó út vonatkozásában így a tárgyalások sikeresen zárultak, mód volt a korábbi közútkezelői hozzájárulást megtagadó 2010-es
döntés visszavonására.
A sajtótájékoztató folytatásaként
Pető Tibor alpolgármester a kórházi kiszervezések kapcsán tett pontosításokat és visszautasította, hogy
bárki párhuzamot vonjon a korábbi, a
város számára hátrányos feladat kiszervezés, illetve a folyamatban lévő
racionalizálási elképzelések között.
Hangsúlyozta: a kórházi képalkotó diagnosztika, a gyógyszerforgalmazás és a mosoda, valamint a Zöld
Híd programba való kényszerű belépés több százmillió forintos plusz kiadást jelentett a városnak évről évre.

Az alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy nem azzal van baj, ha
egy feladatot külső gazdasági szereplő lát el, hanem ha az drágább a városnak, mint a korábbi üzemeltetés
volt. A korábbi kiszervezéseknek pedig ez volt a következménye - nyomatékosította Pető Tibor.
Mint az alpolgármester elmondta,
a városüzemeltetés átadása évi százmilliós megtakarítást hoz és a közétkeztetés, továbbá a takarítás racionalizálásától is azt várja a városvezetés, hogy gazdaságosabb, korszerűbb módon, fejlesztést és felújítást
is magában foglaló színvonal növekedést hozzon. Mindezt nagyon alaposan át kell gondolni, így nem a pályáztatás minél előbbi lebonyolítása,
hanem annak eredményessége a fő
szempont – fejezte be Pető Tibor alpolgármester.
Végül Mokánszky Zoltán ezúttal is
megerősítette: a város vezetése érdekelt a váci intézményekben folyó oktató-nevelő munka sikerességében,
mindent megtesz annak érdekében,
hogy a váci gyermekek életét a lehetőségein belül szebbé tegye. Ennek
példája volt az alpolgármester minapi akciója, melynek eredményeképpen a városban előadásokat tartó cirkusz segítségével az arra rászorulók
ingyenesen nézhetik meg a műsort.
Mokánszky Zoltán befejezésként köszönetet mondott az október 23-i ünnepségeken résztvevő polgároknak,
illetve a szervezőknek azért, hogy
Vác méltóságteljesen, hagyományaihoz méltóan emlékezett meg az 1956os forradalom és szabadságharcról.

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032, E-mail: keszipress@invitel.hu

Dunakanyar Régió

2012. október 25.

5

Hosszú távon megtérülő fény
Dinamikusan fejlődő világunkban a dunakeszi Incomp Kft. tulajdonosa, Halmágyi József mérnökként és üzletemberként egyaránt kiemelt figyelmet fordított arra,
hogy mindig a legújabb piaci trendekkel ismertesse meg üzleti partnereit, híradástechnikai és elektronikai alkatrészeket forgalmazó áruházának vásárlóit. A cég legújabb fejlesztéseként energiatakarékos, nagy fényerővel rendelkező LED lámpával jelent meg a hazai piacon, amely a kínai import terméknél jóval jobb minőséget
képvisel, ám azonos árszinten.
– Közismert, hogy Kínából nagy mennyiségben érkeznek hazánkba is az olcsó
és kevésbé nívós termékek,
melyekkel az ismert honi vásárlóerő miatt nehéz versenyezni. Mi mégis belekezdtünk egy fejlesztésbe, melynek eredményeként jobb minőségű, ám hasonló árfekvésű LED lámpákkal tudtunk
megjelenni a piacon – mondta Halmágyi József.
– A LED lámpák a következő évek egyik legjobban keresett árucikkei lesznek kiváló minőségük és rendkívül takarékos energia felhasználásuknak köszönhetően. Hosszú távon sokkal,
de sokkal versenyképesebbek a jelenleg forgalmazott hagyományos lámpákkal szemben, aminek egyenes következménye, hogy a
felhasználó számára jelentős anyagi megtakarítást is
jelent. Egy sok lámpával felszerelt lakásban a LED lámpák villanyszámlája tized része a hagyományos izzók fogyasztásánál, ami a felhasz-

náló pénztárcájában is jócskán érzékelhető – mutat rá a
különbségre.
Halmágyi József mérnökként és üzletemberként egyaránt a LED lámpák mellett
tette le a garast, amit ékesen bizonyít az is, hogy az
általuk kifejlesztett lámpák
gyártására új üzemet rendezett be dunakeszi áruházában.
– A dinamikusan fejlődő LED technológiának köszönhetően nagyobb hatásfokú termékek jelennek meg
a piacon. A korszerűbb lámpák drasztikusan csökkentik a háztartások energiafelhasználását, jelentős összeget spórolhatnak meg a családok.
Halmágyi Józseftől megtudtuk, hogy a jó minőségű
termék előállítása érdekében a Samsung és más neves gyártó alkatrészeit „ötvözik” a hasonló műszaki
értékkel rendelkező kínai
áruval Dunakeszin. – Termékeink árszínvonala - ismerve a hazai felhasználók

anyagi lehetőségeit - azonos
a kevésbé igényes kínai termékekével, ám mi jobb minőségű alkatrészeket használunk fel a lámpák gyártásakor. A vásárlók minőségi elvárásait igyekszünk
kielégíteni azzal is, hogy mi
gyártjuk a lámpákat. Én tudom és látom, hogy milyen
alkatrészeket építünk be a
termékbe, kontrollálható a
garantált minőség. A kínai
piacon megtalálható a tömegigényeket kiszolgáló olcsó termék, és a komoly minőséget képviselő árucikk
is, amely azonban semmivel
sem olcsóbb, mint az Európában gyártott hasonló értéket képviselő alkatrészek.
Ezért döntöttem a dunakeszi gyártóüzem beindítása
mellett – tájékoztatott a cég
tulajdonosa.
Halmágyi
József
beszámolt arról is, hogy az
Incomp Kft. dunakeszi áruházában megvásárolhatók
az import lámpák mellett a
helyben gyártott jó minőségű LED lámpák is. – Igény

esetén még abban is partnerek vagyunk, hogy a felhasználó lakásának adottságaihoz alakítjuk a LED lámpa
fényerejét (ha csökkenteni
kell bizonyos mértékben).
Az energiatakarékos lámpák széles körű megismerése érdekében áruházunk
import lámpa készletéből –
jóval a beszerzési ár alatt –
elégíthetik ki világítástechnikai igényüket vásárlóink.
Lehetőséget kínálunk arra,

hogy megismerjék ezt a modern és gazdaságos technológiát lakókörnyezetükben. Én mindig azt ajánlom, hogy előbb felhasználás közben ismerjék meg, és
– ha beváltotta a hozzáfűzött elvárásokat - csak utána vásárolják meg. A gyakorlatban ez úgy működik,
hogy amikor üzletünkből elviszik a LED lámpát, akkor
leteszik a vételárát, és csak
akkor fizetik ki, ha elnyer-

te tetszésüket. Ha nem, akkor visszahozzák a lámpákat, mi pedig visszaadjuk a
pénzt. Ezzel a megoldással
csak nyerhetnek a vásárlók
– mondta a mérnök-üzletember.
Halmágyi József szakmai érveit támasztja alá az
energiapedia.hu elemzése is,
amely – többek között – ezt
írja: „A LED lámpák használata igazolja, hogy jobb hatásfokkal,
költséghatékonyabban, hosszabb élettartalommal élvezhetjük, mint
a hagyományos izzót, vagy
halogén spot lámpát. Fontos
pozitív tulajdonsága, hogy
az izzóval szemben – amely
teljes felületen világít ugyan,
de rossz fényhasznosítással. Legnagyobb előnyük
az energiatakarékosság és
az élettartam. A szakportál
elemzése szerint a hagyományos izzók élettartama megközelítőleg 1000 üzemóra, a
halogén izzóké maximum 3
ezer, a kompakt fénycső 8-12
ezret bír, a LED pedig 30-100
ezret.

Tárgyalások
a váci foci jövőjéről
A váci labdarúgás utánpótlásáról tárgyalt John Marshall, a Dunakanyar-Vác NB II-es focicsapatának új tulajdonosa Pető Tibor alpolgármesterrel.

M

indketten egyetértettek abban,
hogy az utánpótlás kérdése kiemelten fontos a térségben.
Ezt bizonyítja az is, hogy az
NB II-es csapatba már eddig
is több utánpótláskorú játékost sikerült beépíteni az elmúlt időszakban, s a tervek
szerint ezt a szakmai munkát
követnék a jövõben is.
Az angol tulajdonos elkötelezett a futball iránt, korrekt
és átlátható működést, fokozatos, koncepcionális szakmai munkát és igazi közösségi élményt szeretne megvalósítani: mindezt az új generáció jövőjéért. Ezért a
másodosztályú csapat mellett kiemelt figyelmet kapnak
a fiatalok is a váci fociban.
A tervek szerint a jövőben hazai és nemzetközi relációban
is megjelenik a váci utánpótlás, valamint több neves magyar és külföldi szakember is

Pető Tibor

elkötelezi magát a váci klub
mellett.
Pető Tibor alpolgármester elmondta: "Örülök annak,
hogy oly sok idő után végre rendezõdik a felnőtt csapat sorsa. Régóta vártuk már,
hogy megbízható tulajdonosa legyen a váci futballnak,
olyan, aki törekszik a jóra és
picit talán távolabbra is mer

tekinteni Bízom benne, hogy
közösen képesek leszünk rendezni a váci foci évtizedek óta
fennálló problémáját, és hos�szú távon biztos kezekbe kerül a labdarúgás Vácon."
Az NB II-es felnőtt csapatot nyáron vette át az új tulajdonos, aki az elmúlt időszakot a klub átvilágításával töltötte. "A klub rendbetétele során találtunk visszásságokat
és most azon dolgozunk, hogy
mielőbb megtegyük a megfelelő jogi lépéseket.
A klubot a remélt siker eléréséhez megfelelõ alapokra
kell helyezni, cégszerűen működtetni. De mindenekelőtt
átlátható gazdálkodást szeretnék!" - mondta a Dunakanyar-Vác Labdarúgó Kft. száz
százalékos tulajdonosa, John
Marshall.

Apróhirdetés
• Parkettás vállal hagyományos, szalag-, laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást. Tel.: 06-70-505-1177

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.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!
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Megalakult a Dunakeszi Járási Hivatal
Dunakeszi közel nyolcszáz éves történelmének legjelentősebb közigazgatási sikereként élheti meg, hogy 2013. január 1-jétől a Dunakeszi Járási Hivatal központjaként szolgálhatja a város polgárai mellett Fót, Göd és Csomád lakóit. Az ezt tanúsító dokumentumot a járási székhely településének polgármestere, Dióssi Csaba országgyűlési képviselő és Dr. Tarnai Rihárd, a Pest megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja október 11-én látta el kézjegyével. Az együttműködési megállapodást a Dunakeszi Járási Hivatalhoz tartozó települések polgármesterei és jegyzői is aláírták a dunakeszi Városházán rendezett ünnepségen.

A

z újonnan alakult járási hivatal ünnepélyes ceremóniáján megjelenteket Dióssi Csaba köszöntötte, aki a négy település
és a megyei kormányhivatal közös „alapkő letételét” történelmi jelentőségűnek nevezte, amely Dunakeszi életében rendkívül
megtisztelő és felelősségteljes, hiszen történelme
során először kapott járásközponti címet és feladatot. A korábbi időszakhoz
képest komoly előrelépésnek nevezte, hogy Göd, Fót
és Csomád polgárai a közeli Dunakeszi Járási Hivatalban intézhetik majd ügyesbajos dolgaikat. A közelség a mai modern korban
is előnyt jelent a távolabbi
váci járásközponttal szemben – mondta.
Dióssi Csaba az elmúlt 20
év legnagyobb közigazgatási átalakításának nevezte
a 2013. január 1-jével megnyíló járási hivatalok létrehozását. - Egy érdekes, kettős rendszer szétválasztásának lehetünk tanúi, amit
gyakorló
önkormányzati
vezetőként tudjuk, hogy az
embereknek mindig gondot
okozott megkülönböztetni
az önkormányzat és a polgármesteri hivatal, a hatóság feladatait. Mindent az
önkormányzatnak
tulajdonítottak, pedig részben

már korábban is elkülönültek a feladatok, hiszen a
jegyző volt a felelős a hatósági ügyekért, azokat mégis a polgármesteren kérték
számon.
Egy sokkal tisztább, világosabb rendszer jön létre.
Nagyon bízom benne, hogy
az a járási rendszer, amely
korábban nagyon sokáig
működött az a modern kor
kihívásainak is megfelel,
amivel sokat lépünk előre –
fogalmazott Dióssi Csaba,
aki hozzátette:
– Dunakeszi járásközpontként mindent elkövet,
hogy biztosítsa a hátteret
a járási hivatal elindulásához a lakosság kiszolgálása
érdekében – mondta.
A választókerület országgyűlési képviselője beszéde végén a Dunakeszi Járási Hivatalhoz tartozó települések – Dunakeszi, Fót,
Göd, Csomád – vezetőinek
együttműködését kérte a
feladatok sikeres megoldásához.
Dr. Tarnai Richárd a közigazgatási átalakítás lényegét abban látja, hogy egyre
kevesebbet kelljen időben
és távolságban megtenni
ahhoz, hogy az ügyeket ellehessen intézni. Ez a Kormányablak rendszer lényege – mondta, aki kiemelte,
hogy Dióssi Csaba polgármesterrel mindent elkövettek, hogy Dunakeszi járásközpont legyen, amelyre

fejlettsége, adottságai révén méltó.
– 2013 átmeneti év lesz,
ami azt jelenti, hogy a járási hivatal létrejöttekor
még ügyfélszolgálati rendszerben működik, de reményeink szerint 2014. január
1-jétől a hivatalban már kizárólag az érdemi ügyintézés, határozatok hozatala,
fellebbezések elbírása, stb.
történik, ahol már ügyfeleket nem fogadnak.
Ennek a járási hivatalnak
lesz a központja Dunakeszi.
Minden, az itt élőkkel kapcsolatos ügyet a Kormányablakban lehet majd intézni, amely reggel nyolctól
este nyolcig fogadja az ügyfeleket. Az ott dolgozókkal
szemben alapvető követel-

mény a konfliktus tűrőképesség és az ügyfelek igé-

nyes, kulturált kiszolgálása. A Kormányablak szol-

gáltatásait az országban
bárhol – röghöz kötöttség
nélkül – igénybe lehet venni. Pest megyében 34 kormányablak működik majd
– jelentette be.
Ha az itt élők komfortosabban élhetik majd mindennapi életüket, akkor jó
irányba mozdultunk el –
mondta dr. Tarnai Rihárd
kormánymegbízott, aki a
Pest megyei Kormányhivatal nevében köszönetet
mondott az előkészületekben aktív szerepet vállaló

polgármestereknek és jegyzőknek, akikkel együttműködve kívánják segíteni a
járási hivatal működését.
A Dunakeszi Járási Hivatal megalakulását és működését szolgáló együttműködési megállapodást elsőként a járási székhely, Dunakeszi polgármestere és
jegyzője írta alá a Pest megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával, majd
Göd, Fót és Csomád vezetői is ellátták kézjegyükkel
a dokumentumot.

LOVAGIAS ADOMÁNY a gödi egyházközségnek
A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend egymillió forintot adományozott az alsógödi katolikus templomnak, tető-felújítási költségeihez való hozzájárulásként.

K

ét évvel ezelőtt teljesen ki kellett cserélni
a Szent István Plébániatemplom tetőburkolását,
a költségek akkorák voltak,
hogy az egyházközség csak
kölcsönnel tudta vállalni
azokat. A tizennyolcmillió
forintos beruházás visszafizetéséből a két esztendő
alatt az egyházközség két
millió forintot tudott teljesíteni, a lovagrend adománya

fentiek ismeretében igazán
nagyvonalúnak mondható.
Az adomány átadására október 13-án került sor: a lovagrend verses irodalmi estet rendezett, melyet Dr.
Beer Miklós váci megyéspüspök (az est egyik fővédnöke) által celebrált szentmise előzött meg a templomban. Az istenes, hazafias
és a bölcsőtől az öregkorig,
az emberi életet összeg-

ző költeményeket Lengyel
György, a Lovagrend tagja adta elő, közreműködtek:
Pászthy Júlia és Berkes János operaénekesek és az
Alsógödi Katolikus Ifjúsági
Énekkar.
Az est végén a Szent Lázár
Lovagrend nagyperjelének
személyes megbízottja, dr.
Lengyel Zoltán, és a váci
Szent Miklós Kommenda
parancsnoka, Szalárdy At-

tila adták át az egymillió
forintról szóló adománylevelet Marton Zsolt esperes
plébános úrnak.
A lovagrend tagjai bíznak
abban, hogy lesz, aki követi a példát, Reményik után
szólva: „Ne hagyjátok a
templomot…”
-PéK áFotó: Bea Dorottya,
Gödi Körkép
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Világsztár érkezik!

Catherine Gallagher’s Irish Dance Tornado –
ír sztepp tánc show Dunakeszin
Ki ne ismerné a világ legnépszerűbb táncának, az ír sztepp táncnak jeles férfi vezéregyéniségeit? A világ azonban már egy hölgyért rajong ebben a műfajban, aki nem más, mint Catherine Gallagher, Írország Nemzeti Bajnoka, többszörös ír sztepp tánc világbajnok.

A

világon egyedülálló, hogy egy hölgy áll professzionális
ír sztepp tánctársulat élén, sőt a koreográfiákat is ő álmodja meg. Catherine Gallagher új táncműfajt teremtett, hiszen az autentikus ír sztepp tánc lépéseit
más táncműfajok, többek között a balett, az akrobatika, a showtánc elemeivel ötvözi. Az ír tánc dívája
fergeteges sikert arat újszerű, modern koreográfiáival a világ nagyszínpadain, s Párizs, London,
Bécs után nagy örömmel látogat el Dunakeszire,
a József Attila Művelődési Központ színháztermébe 2012. november 11-én.
Írország Nemzeti Bajnoka és társulata egy
fantasztikus új show-t hoz el a magyar közönségnek. A művésznő megismerve az országok lelkületét, kultúráját koreográfiáiban megjeleníti és
feldolgozza benyomásait és a rá hatást gyakorolt
életérzéseket.
Rajong Magyarországért, s a hazai közönség
tiszteletére az ír sztepp tánc show-ban magyar

néptánc elemek, magyar zenei motívumok is megjelennek!
Gyönyörű fellépő ruhák, fergeteges ritmus és akár önálló koncerttel is felérő élő zenekaros ír dallamok adnak kihagyhatatlan kulturális élményt a nézőknek. A közönség akár
saját maga „ellenőrizheti”, hogy a géppuskalábú táncosok valóban tizenötöt koppantanak-e lábukkal
másodpercenként!
A kétszer 50 perces előadás időpontja:
2012. november 11., vasárnap, 19 óra
Előadás helyszíne:
VOKE József Attila Művelődési Központ, 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.
Jegyek elővételben kaphatók a helyszínen
(Tel.: 27/543-225, 30/618-6833) és
a Tengerszem Utazási Irodában (Dunakeszi, Barátság u. 29., Tel.: 27/543-851).
További információ:
www.tornadodance.com

HOLLAND-MAGYAR TULIPÁNÜLTETÉS
A Let’s Colour pályázat gödi záróprojektje

Különlegesen zárult Gödön a Let’s Colour Településszépítő Egyesület által meghirdetett pályázat. Amikor ugyanis a Holland- Magyar Kereskedelmi Kamara megítélte Gödnek a 2012-es Let’s Colour pályázaton a különdíjat,
akkor nem csak a festést, azaz a gödi vasúti aluljáró felújítását támogatta, hanem több száz tulipánhagymát
is ígért a nyeremény mellé.

O

któber 20-án érkezett meg az eredeti
holland virághagyma rakomány, a közös ültetésben részt vett a Kamara elnökségének több tagja:
Paul Stock elnök, aki magyarul köszöntötte a gödieket, Ruelof Stapel, és Kerekes László; a Let’s Colour
Településszépítő Egyesület
képviseletében Oláh Károly elnök, és munkatársai;
Markó József, Göd polgármestere, több önkormányzati képviselő, a gödi intézmények képviselői, és több
tucat lakos. Az ajándéknak köszönhetően tavaszra
a város több pontján kibújnak a tulipánok, a gödi vasútállomás mellett az intézmények udvarain és a köztereken is virágzik majd a

civil kezdeményezés holland elismerése.
Markó József polgármester köszönetét fejezte ki a
Kamarának és az országos
pályázatot szervező Egyesületnek a támogatásért, a
helyi civilek összefogásáért

és a megvalósításban végzett több hónapos munkáért pedig Érdi-Krausz Zsuzsának.
Köszönhetően néhány lelkes gödi lakosnak, mára
rossz emlék csupán a sötét,
omladozó, összefirkált falú

aluljáró, ahol nemcsak napokig állt a víz minden esőzést követően, de bizony a
csatornafedő rácsok is hiányoztak szinte az aluljáró
teljes hosszában, ami balesetveszélyessé tette a napi
közlekedést. Az összefogás
erejét támogatta a Kamara is döntésével, melyben
a lakosok, a helyi vállalkozók, az intézmények, az önkormányzat és a MÁV tudott
összedolgozni, régóta fennálló problémákat felszámolni, kulturált és biztonságos
közlekedést biztosítani a
gödi vasúti állomásnál.
A színes falak és a tavaszra várható virágba-borulás tulajdonképpen csak ráadás.
-PéK á-

Téli gumi akció
a Peugeot-PM Vácnál

45%-os

kedvezménnyel.
Michelin, Kleber és BF Goodrich gumik,
bármilyen autótípusra
2012. november 01-től december 15-ig
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Átadták a városi önkormányzatnak
a Dunakeszi Vasutas Sporttelepet
Az Orbán kormány megalakulása után alapvető változás következett be a vagyongazdálkodásban. Véget vetettünk a tömeges privatizáció időszakának. Az "iparszerűen" űzött
állami vagyonértékesítést felváltó, alapvetően új stratégiát alakítottunk ki Magyarország vagyonpolitikájának és vagyongazdálkodásának terén - mondta Hegmanné Nemes
Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkára, amikor 2012. október 11-én ünnepélyesen átadta a Dunakeszi Vasutas Sporttelepet a városi önkormányzatot képviselő Dióssi Csaba polgármesternek.

C

sodálatos ez a nap
Dunakeszi életében, hiszen egy nagyon régi álmunk
valósult meg azzal, hogy a
város tulajdonába került a
MÁV sportpálya – kezdte beszédet az 1926-ban létesített
sporttelepen Dióssi Csaba.
A polgármester külön köszönetet mondott Orbán Viktor
miniszterelnöknek, aki személyes közbenjárással segítette, hogy a MÁV Sporttelep díjmentesen kerülhetett a város tulajdonába. Az
ünnepi percekben köszönetet mondott Hegmanné Nemes Sára államtitkár as�szonynak, és azoknak a kollegáknak, akik a bonyolult
adminisztrációs folyamatban segítették a megoldást,
a sporttelep átvételét, amely
hosszú évtizedek óta rendkívül jelentős szerepet tölt be
a dunakesziek életében.
Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő beszédében kiemelte: az

önkormányzat és Dunakeszi sportszerető polgárai
számára nagy jelentőséggel
bír, hogy díjmentesen került
a város tulajdonába a MÁV
sporttelep, melyet a kor igényei szerint felújítanak, korszerűsítik a szabadtéri világítást. Első beruházásként
tavasszal pl. BMX pályát építenek a sporttelepen. Célunk, hogy minél több dunakeszi polgár – fiatal és felnőtt egyaránt – sportoljon a
megújuló sportpályán – jelentette ki Dióssi Csaba.
- Ez az első „fecske” az
olyan MÁV létesítmények sorában, melyet gondolom ezután több fog követni. Amikor átvettem a vagyonpolitikáért felelős államtitkárságot, akkor a miniszterelnök
úr első és legfontosabb üzenete az volt, hogy a dunakeszi sportpálya helyzetét rendezni kell - mondta az államtitkár asszony.
A Kormány júliusban döntött 51 eddig nem hatéko-

nyan hasznosított állami ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról.
Dunakeszin a MÁV sportlétesítményét az átadást követően hatékonyabban állítják
majd a helyi lakosok szolgálatába. "Meggyőződésem, hogy
Dunakeszi jó gazdája lesz a
sportlétesítménynek. Az önkormányzatnak már vannak
konkrét tervei, elképzelései a
további fejlesztésekről, amelyek garantálják, hogy a létesítmény hosszú távon szolgálja a város lakosságának
sportolási, szórakozási igényeit" - mondta Hegmanné
Nemes Sára, aki kiemelte: „A
költségvetési törvény módosításának köszönhetően díjmentesen kapta meg Dunakeszi a MÁV sporttelepet, de
ennek azaz „ára”, hogy ezt az
ingatlant 15 évig nem lehet
elidegeníteni, és csak sportcélra lehet használni és fejleszteni.” – A képviselő-testület és a polgármester úr felelős vállalása az, hogy ezt a

létesítményt megtartják, fejlesztik – tette hozzá.
Az ünnepi ceremónia zá-

róakkordjaként az államtitkár asszony és a város polgármestere átvágta a MÁV

sporttelep átvételét szimbolizáló nemzeti színű szalagot.
A Szerk.

Megújult a Király Endre szakközépiskola tornacsarnoka
A diákok is részt vettek a váci Király Endre szakközépiskola tornatermének felújításában. A korszerűsített csarnokot – amely a megyei kormányhivatal támogatásával készült el –
október 12-én ünnepélyesen adták át. Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott beszédében kiemelte: amellett, hogy a diákok bevonása költségcsökkentést jelentett, a kezdeményezést azért is nagyon hasznosnak találták, mert így a fiatalok már tanulóként megtapasztalhatták, hogy munkájuknak kézzelfogható és a közösséget szolgáló eredménye van.

A

nyáron
lefolytatott
ÁNTSZ ellenőrzés során bizonyosodott be,
hogy a megyei fenntartású
váci Király Endre középiskola tornatermének felújítása nem tűr halasztást.
A tető beázott és több helyen a vakolat is hullott. A
tetőszerkezet szigetelésének korszerűsítésére a megyei intézményfenntartó
központ biztosított fedezetet, de a munkálatokat – a
szakközépiskola vezetőinek ötlete alapján - az iparis diákok végezték el, amit
beszámítottak nyári gyakorlatként. A jó minőségben elvégzett munkáért a
Pest Megyei Kormányhivatal nevében, dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
elismerését fejezte ki – számolt be az eseményről az
ESTV.
A kormánymegbízott ünnepi beszédét követően átadta a megújult létesítmény
jelképes kulcsát az iskola
igazgatójának, Imre Zsoltnak, aki az avatás alkalmával arról beszélt, hogy minden iskolai építkezés a jövő
építését jelenti. Mint mondta, a beruházás egyszerre példázza az iskola tanárainak és diákjainak szakmai tudását, hitét és kitartását is.
„Tisztában vagyunk vele,

hogy volumenét tekintve kis
lépés ez az építészetnek, valószínűleg nem is fogják
aranybetűkkel írni az építészet világnaptárában, de azt
hiszem, azt bátran mondha-

tom, hogy annál nagyobb lépés az építész, azaz az iskolánk számára a mai nap”
– fogalmazott az igazgató,
aki jóérzéssel tette hozzá:
„Már több helyszínen is vég-

zett az iskola külső munkákat, melynek a minőséget
bizonyítja, hogy növekszik a
megrendelések száma.”
Az avatási ünnepségen az
iskola diákjai adtak műsort.
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