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Rendőr-főkapitányi évértékelő
Összeállításunk a 4. oldalon

Védjegyet kaptak
a DDC cementtermékei
Beszámolónk az 5. oldalon

Sződliget újra nagyközség
Írásunk az 5. oldalon

Rácz István díjat kapott
Mándli Gyula
Interjúnk a 6. oldalon

Újra pályázhatnak
a társasházak
Tájékoztató a 6. oldalon

Fotó: KesziPress

Új edzővel és játékosokkal
frissít a Vác NKSE
Írásunk a 8. oldalon

Tóth Tímea bajnokként és
gólkirályként vonulna vissza
Cikkünk a 8. oldalon
Összeállításunk a 3-4. oldalon

MAGAS ÁLLAMI KITÜNTETÉST KAPOTT
két dunakeszi és egy gödi polgár
Nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt, Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetéseket adott át a Pesti Vigadóban Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.

Dallos Gyula

B

alog Zoltán az ünnepségen
elmondta: 1848-1849 hőseit egyszerre tiszteljük bátorságukért és azért, mert a véres megtorlás után volt erejük
az építkezéshez. Amikor harcolni kellett, harcoltak, amikor építeni kellett, építkeztek. Harcolni
tudni nagy tudomány - tette hozzá a tárcavezető, majd kiemel-

te: ennél még nagyobb tudomány
tudni azt, hogy mikor kell harcolni és mikor nem, illetve azért harcolni, hogy építhessünk. "Magyarországnak az elmúlt években is
ez jutott. Harcolni kellett azért,
hogy építhessünk. Hogy megszabaduljunk a nyomasztó adósság
terhétől, hiszen nem lehet szabad
az az ország, amelyik mások pénzétől függ. Harcolni kellett, hogy
visszanyerjük gazdasági erőnket. Harcolni, hogy a munkából
élő emberek, családok megélhetése biztos legyen, és hogy minél
több legyen a gyermek. És harcolni kellett, hogy a magyar iskolákban végre újra azt tanulja a következő nemzedék, amire büszkék lehetünk múltunkból, és közben 21.
századi tudást kapjon" - mondta
az emberi erőforrások minisztere – számolt be az ünnepségről a
gondola.hu.
„Többet ér a harc akkor, ha
együtt küzdünk és megtaláljuk a
közös célt. A haza mi vagyunk a
hétköznapokban és az ünnepi pillatokban is, akkor is, amikor elbizonytalanodunk, de akkor is, ami-

Balog Zoltán miniszter és Vizer József

kor a közösség vagy a kormány elismeri a tevékenységünket. Kitüntetése sokaknak lehet, de dicsőség csak annak jár, aki valóban
méltó rá. A díj akkor teljesíti be
önmagát, ha a környezetünkben
élők visszaigazolják azt. A kitüntetések a nemzeti közösség számára viszonyítási pontokat határoznak meg” - emelte ki a tárcavezető.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke megbízásából
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
Magyar Érdemrend Tisztikereszt
polgári tagozat kitüntetést adott
át – többek között – Dallos Gyulának, nyugalmazott díjlovas mesteredzőnek, Dunakeszi díszpolgárának, Vizer József gödi műbútor-

Tuzson-Berczeli Péter

asztalos mesternek. A kitüntetettetek között volt Tuzson-Berczeli
Péter, Dunakeszi Város „Közművelődési-díjban” és „Polgármesteri Elismerésben” részesített festőművésze, aki Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Balog Zoltán minisztertől.
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A váci csata helyszínén emlékeztek ’48 hőseire
Vác Város Önkormányzata és a Madách Imre Művelődési Központ szervezésében a Duna-parti város idén is méltó tisztelettel emlékezett meg az
1848/49-es forradalomról és szabadságharcról, a magyar nemzet kiemelkedő hőseiről. A központi ünnepséget az egykori váci csata helyszínén, az ország első Honvéd emlékművénél tartották a hálás utókor nagyszámú részvételével.

Nagy siker volt a kulturális műsor

A

hag yomá nyok hoz
híven idén is a Váci
Juhász Gyula Általános Iskola műsorával vette kezdetét a városi
ünnepségsorozat
március
15-én reggel 9 órakor. A következő hivatalos program
tíz órakor kezdődött Deákváron, a 12 pontot kinyomtató Landerer Lajos emléktáblájánál, ahol a váci sajtó képviselői tartották ünnepségüket. A helyi médiumok nevében, Kegyes Zoltán, az ES
Térségi Televízió főszerkesztője, a Váci Hírnök kiadásáért felelős vezető tartott beszédet, aki szenvedélyes hangon szólt a sajtószabadságért küzdő bátor elődökről.
Fontosnak tartotta hangsúlyozni: a 48-as elődök áldozata arra kötelezi a ma újságíróit, a helyi sajtó képviselőit, hogy megőrizzék szakmai
függetlenségüket a hiteles
tájékoztatás érdekében.

A március 15-ei ünnepség
sorozat krónikájához tartozik, hogy az MSZP Városi
Szervezete a Jobbikhoz hasonlóan külön ünnepelt, rótta le kegyeletét az 1848-49es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve.
Március idusán délután
három órakor a belvárosi
Kossuth téren folytatódott
az önkormányzat által szervezett
ünnepség-sorozat
a Váci Huszár- és Nemzetőr Bandérium közreműködésével. A Váci Ifjúsági Fúvószenekar nyitotta meg a
hagyományos Kossuth téri
toborzót, amely ezúttal kiegészült a Nemzeti Dal közös elszavalásával. Kossuth
szobor
megkoszorúzása
után Wass Albert egy versét hallgatták meg a résztvevők, majd a huszárok vezetésével elindult az emlékmenet a ligeti emlékműhöz.
A Honvéd emlékműnél a

Himnusz közös eléneklésétől volt hangzatos a liget,
ahol ezt követően a Váci
Madách Imre Gimnázium
diákjainak műsorát tekinthették meg a megemlékezők. A fiatalok elsőként a
’48-as események előzményeit idézték fel, majd a szabadságharc és forradalom
történéseit
elevenítették
fel. Petőfi Sándor egykori
gondolatait is tolmácsolták
a Madáchosok.
A városi ünnepség szónoka, Ivony István, a Váci Piarista Gimnázium igazgatóhelyettese volt, aki büszkeséggel mondta, hogy a

tézmény pedagógusától, aki
azzal folytatta, nem gondolja, hogy 167 éve bárki is sejtette, az akkoriban fontosnak tartott politikai változásokban szereplő ideológiák, hívó szavak, különféle történelmi időszakokban
hogyan fognak érdekcsoportok aktuális érdekeinek
alárendelődni. „Elég csak
végig gondolni, hogyan facsarodott ki a jelentése a
nacionalizmus és a liberalizmus eszméjének, vagy
a szabadság, egyenlőség,
testvériség hívó szavának”
– mondta Ivony István, aki
mögött az országban elsőIvony István volt
az ünnepi szónok

300 éves alapítását ünneplő gimnázium falai között
a szabadságharc számos ismert alakja megfordult. „A
váci rendház volt a piarista rendben kibontakozó forradalmi lelkesedés gyújtó
pontja” – hallhattuk az in-

ként emelt Honvéd emlékmű oldalán az intézmény
cserkészei álltak díszsorfalat.
„ Mégis szeretjük ezt az
ünnepet – folytatta -, szeretjük annak ellenére, hogy
nem teremt köztünk egysé-

Az önkormányzat vezetői
elhelyezik a tisztelet koszorúját

get, de nem is kell miatta
szégyenkezni. Mindenki, ki
magyarnak vallja magát, jelent valamit, ezáltal értéket
hordoz magában. De így tavasz idején reményt hoz arról is, hogy lesz még olyan
ifjúságunk, aki felvállalja
a magyar lelki és szellemi
örökséget és értékeket, aki
jól érzi magát itthon. Akinek
nemcsak lózung a Talpra
magyar, hanem olyan élethivatás, melyben meghallja,
hogy hí a haza” – hangzottak Ivony István lelkesítő
ünnepi mondatai, aki arról
is szólt, hogy ezt a reményt
hordozza nemzeti lobogónk
zöld színe, és a cserkészek
zöld nyakkendője is. „Vörösmarty Mihály szavait hozom igazolásként:”Legyen
minden magyar utód különb ember, mint apja volt”

– mondta a városi ünnepség
szónoka.
Az ünnepi megemlékezést követően a Naszály és
Cindróka Gyermek Néptáncegyüttes előadását láthatták a résztvevők. Petőfi Sándor Nemzeti Dalát
Sörös Dániel, a Bernáth
Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképző Iskola diákja
szavalta el. Vác Város Önkormányzata vezetői mellett a politikai pártok és a
civil szervezetek képviselői helyezték el tisztelet koszorúit és virágait a Honvéd
emlékmű talapzatán. A koszorúzás és a Szózat közös
eléneklése után a városi ünnepség a huszárok tiszteletadásával zárult.
(Vetési)
Fotó: Sándor Lajos

Konszenzus a nemzet egysége érdekében

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS GÖDÖN

A polgári Magyarország építése valójában 1848-ban indult, ez az alapkő – hangsúlyozta rövid megnyitó beszédében Gödön a város polgármestere, aki
felidézte a korszak honi politikai helyzetét, a nemzetközi katonai erőviszonyokat, miközben utalást tett arra a kérdésre is, hogy Kossuth vagy Széchenyi volt-e nagyobb hazafi, mely másfél évszázada foglalkoztatja az embereket. Markó József a korabeli politikai megosztottságról szólva úgy fogalmazott, hogy sajnos ez napjainkban is tetten érhető a magyar társadalomban, ám azt örömmel jelentheti ki, hogy Göd egységes, mintaszerű az együttműködés a helyi pártokkal, civil közösségekkel. A város polgármestere reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is így lesz.

Untsch Gergely

M

arkó József köszöntőjét
követően Untsch Gergely
középiskolai
történelemtanár gondolatait hallgathatta meg az ünneplő közösség. A városi ünnepség szónoka hangsúlyozta, hogy a nemzeti összefogásról, a nemzet fogalmáról elmélkedhetünk minden
év március 15-én. Rövid másfél év alatt egységbe kovácsolódott a magyar nemzet, melynek

indulópontja a forradalom volt.
Ezt követően a nemzet fogalmának hazai történeti fejlődéséről
adott áttekintést. Mint fogalmazott, az újonnan kialakult magyar nemzetet szinte egész Európával szemben kellett megvédeni. A márciusi forradalom vezetői élesen szemben álltak azokkal, akik az áprilisi törvényeket
megfogalmazták, akik a szabadságharcot végigvitték, sőt a szabadságharc katonai vezetőivel
is. A politikai megosztottság ellenére azonban össze tudtak fogni a közös ellenséggel szemben.
1848-49-ben komoly konszenzus született a magyar nemzet
egysége érdekében – fogalmazott Untsch Gergely, aki szerint
ez mindannyiunk számára példaértékű. Az ünnepi szónok így
zárta beszédét: ”Tudjuk, hogy a
mai demokráciánk, az 1989 utáni magyar demokrácia ’56 emlé-

Dr. Pintér György (balról),
Markó József, dr. Szinay József
kére épül, s ezen keresztül a ’48as márciusi ifjakra.”
A Huzella Tivadar Általános
Iskola diákjainak vastapssal fogadott ünnepi műsorát követően

került sor a Kóczán Mór-díj átadására, melyet a múlt század jeles atlétájának családja körében
idén a Gödi SE női kézilabda csapata, az egyéni kategóriában két

kajakozó, Váczai Enikő és Havas Balázs vehetett át az önkormányzat vezetőitől.
A nagyszabású városi ünnepség reggel 9 órakor kezdődött a

Huzella Tivadar Általános Iskolában, ahonnan az ünneplő közönség a Kossuth szoborhoz vonult, ahol ezúttal is elhangzott a
Nemzeti dal. Kossuth Lajos szobránál az önkormányzat vezetői
mellett a helyi pártok, intézmények, civil közösségek helyezték
el a tisztelet koszorúit és virágait. Az ünnepi program következő helyszíne, a Petőfi szobor volt,
azt követően pedig a Nemeskéri
kúria, ahol a honvéd ezredes, Nemeskéri-Kiss Miklós emléktábláját koszorúzták meg az ünneplők. A több órás városi ünnepségen közreműködött Gusztos Gábor hagyományőrző huszár csapata, a Gaude kórus, a Felsőgödi
Munkásdalkör, díszőrséget állt a
Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend, valamint a Vitézi Rend.
V. I.
Fotó: Bea István
(Gödi Körkép)
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS DUNAKESZIN
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója
tiszteletére Dunakeszi
város Önkormányzata
koszorúzási ünnepséget rendezett a Március 15. téren.

A

Dunakeszi Koncertfúvósok közreműködésével elhangzott Himnuszt követően Szabó Katalin köszöntötte a jelen lévőket. Neves
költőink, íróink, köztük Dsida Jenő, Márai Sándor, Babits Mihály jeles napokat felidéző műveiből hangzottak
el részletek Csákó Dániel és
Soós Alex Máté, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola színjátszói előadásában.
Ünnepi beszédet Nyíri
Márton történelemtanár, önkormányzati képviselő, főtanácsnok mondott. Bevezetőben a forradalom előzményeit idézte fel rövid történelmi áttekintésében. Elsőként gróf. Széchenyi Istvánt
említette, s úgy vélte, nélküle nem érthető meg ez a történelmi korszak. Programját
két fő művében, a Hitelben
és a Stádiumban fejtette ki

Nyíri Márton

részletesen, melynek lényege a független magyar állam „fontolva haladó” megteremtése. Szólt a másik nagy
jelentőségű radikális politikusról, Kossuth Lajosról.
Részletezte beszédében e két
államférfi szinte kibékíthetetlen ellentétét.
A továbbiakban a forradalom dicsőséges napjairól
szólva, kiemelte a radikális ifjak közül Petőfi Sándor,
Vasvári Pál, Jókai Mór, elsődleges szerepét. Felidézte
a vér nélküli forradalom eseményeit, majd a diadalmasnak induló szabadságharcot,
mely végül – mint köztudott

– elbukott a túlerővel szemben.
Végezetül a hazaszeretetet,
mint a legfontosabb emberi
értéket hozta szóba. Hogy mi
is a hazaszeretet? A kérdésre Petőfivel válaszolt: „Lenn
az alföld tengersík vidékin/
Ott vagyok honn, ott az én
világom;/Börtönéből szabadult sas lelkem,/Ha a rónák
végtelenjét látom.” „Miért
tudott Petőfi ilyen csodálatos sorokat írni? Mert a közvetlen környezetéről, szülőföldjéről írt. A hazaszeretet
ugyanis közvetlen környezetünk, városunk szereteténél
kezdődik. Szükségünk van
tehát közvetlen környezetünk szeretetére, Dunakeszi
szeretetére, mert erre épül a
tágabb értelemben vett hazaszeretet.
Dr. Molnár György, Tuzson Bence, Dióssi Csaba, Erdész Zoltán

Ezt követően elsőként Dunakeszi város Önkormányzata nevében Dióssi Csaba
polgármester, Tuzson Bence országgyűlési képviselő,
Erdész Zoltán alpolgármester és Dr. Molnár György
jegyző koszorúzta meg a forradalom emlékhelyét. Ezt
követően a képviselő testület tagjai, a pártok, a nemzetiségi önkormányzatok, az

intézmények, a civil szervezetek, majd a magánszemélyek helyezték el az emlékezés virágait.
Befejezésként a művészeti
iskola színjátszói elszavalták
a Nemzeti dalt, majd a Szózat hangjaival zárult az ünnepség.
Katona M. István
A szerző felvételei

A ’48-as forradalmat ünnepelték

Méltóan a reformkor fóti örökségéhez
Az Óvodakertben koszorúzással vette kezdetét Fóton az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékező ünnepség. Vörösmarty Mihály mellszobránál koszorút helyezett el többek között Fót Város Önkormányzata nevében Bartos Sándor polgármester, a Pest Megyei Kormányhivatal nevében
dr. Bíró Attila járási hivatalvezető, valamint a helyi pártok és társadalmi szervezetek képviselői.

A

z ünneplő közösség
ezt követően a tavalyi év végén felújított Vörösmarty
Művelődési Ház nagytermébe vonult át, ahol az ünnepi
beszédet Bartos Sándor tartotta. Fót város polgármestere hangsúlyozta: - Az ös�szefogás és az egység az a
fogalom, amellyel az 184849-es forradalmat és szabadságharcot
leírhatjuk.
Egy soknemzetiségű ország
egy emberként emelte fel fejét és nyilvánította ki a szabadság és a nemzeti függetlenség iránti vágyát. Ahogyan az ünnepi szónok fo-

galmazott, Fót nem csak a
magyar reformkor, de a forradalom és szabadságharc
arany lapjaira is nagy betűkkel írta fel a nevét, hiszen a
hazai nagyjai gyakran a fóti
Somlyó hegyen és a Károlyi kastélyban hányták, vetették meg az ország dolgait. Fáy András présházában
az ország szellemi kiválóságai - politikusok, írók, művészek - találkoztok, köztük Deák Ferenc, Kossuth
Lajos, Vörösmarty Mihály
és még sokan mások. Károlyi István kastélyában a haladó gondolkodású Széchenyi István köréhez tartozó

Fóti Ökumenikus
Általános Iskola és
Gimnázium növendékei

arisztokraták gyűltek ös�sze. Az utókor ma is hálával
emlékezik rá, hogy Fóton
nemcsak szavak születtek,
hanem tettek is: a 17. Károlyi Huszárezredben a gróf
és két fia mellett ott harcolt
128 fóti huszár is. - Ezen az
ünnepen rájuk is emlékezünk – hangsúlyozta Bartos
Sándor, majd így folytatta: Nincs abban túlzás, amikor
azt mondjuk: Fót az 184849-es forradalom és szabadságharc szellemi szülőhelye,
egyik legfontosabb helyszíne volt, amelyre ma is büszkének kell lennünk.

A város polgármestere szerint közös feladatuk
a múltat bölcsen megőrizCsángóföldről érkezett
a Forrófalvai Néptáncegyüttes

ni és a jövőt körültekintetően, a múlt példáiból okulva építeni. Az ünnepi beszéd
után Koncz Kristóf autista
fiatal szavalatát hallgathatta meg az ünneplő közösség,
majd a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium növendékei magas színvonalú műsorukban elevenítették fel az 1848-49-es
szabadságharc főbb eseményeit, s mindezt a reformkori fóti környezetbe helyezve. A tehetséges fiatalok jóvoltából „színre lépett” a
haza bölcse, Deák Ferenc, a
Fóti dal szerzője, Vörösmarty Mihály, az európai hírű
templom építtetője, Károlyi István, és a neves terve-

Bartos Sándor
polgármester

zője, Ybl Miklós is… A gimnázium tanulóinak igényesen megformált, érzelemmel és szenvedéllyel telitett
előadását hosszú perceken
át felállva vastapssal jutalmazta az ünneplő közönség,
köztük gróf Károlyi László
és felesége.
A Csángóföldről érkezett
Forrófalvai Néptáncegyüttes fellépését követően került sor immár hagyományosan a városi kitüntetések átadására.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A dunakeszi rendőrök eleget
tettek az elvárásoknak
Sajtótájékoztatón értékelték a 2014-es esztendőt
A 2014-es év sem volt könnyebb, mint az előző – szögezte le sajtótájékoztatójának elején Tóth Csaba rendőr alezredes. A Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetője hangsúlyozta, hogy a tavalyi évben ugyan három választásra is
sor került, de rendkívüli esemény nem történt. Jelentős eredménynek tartotta, hogy a közbiztonság kérdése nem vált a kampány témájává.

A

2014-es esztendőt értékelve a sajtó megjelent képviselőit arról
tájékoztatta Tóth Csaba, hogy
a kapitányság területén az állandó lakosok száma mintegy
1500 fővel növekedett egy év
alatt, de ebben még nem szerepel a Gödhöz csatlakozott
Nevelek településrész létszáma, ami további ezer főt jelent.

Tóth Csaba rendőrkapitány

Tóth Csaba összehasonlításként elmondta, hogy amíg
egy rendőrre országos átlagban 318 fő, Pest megyében
495, addig Dunakeszin 640
főre jut. – Vagyis fele annyian vagyunk, mint az országos
átlag – hangsúlyozta a rendőrkapitány, akitől azt is megtudtuk, hogy a bűncselekmények száma a 2013-as 1983
esetszámról 2014-ben 1778ra csökkent a kapitányság területén. Ezen belül a kiemelt
bűncselekmények (többek között rablás, kifosztás, lakásbetörés, súlyos testi sértés) száma a tavalyi évben 1072 volt
a 2013-as 1167-es számmal
szemben.
Jelentősen javult a nyomozás eredményességi mutatója is, hiszen amíg 2012-ben az
esetek 16%-ában, 2013-ban a
29%-ban sikerült az elkövető
személyét azonosítani, addig
2014-ben már az elkövetők
51,5%-át megtalálták a rendőrök.
Az úgynevezett befejezett
ügyek száma a tavalyi esztendőben 886 volt, s a vádelemelési javaslatok száma jelentősen emelkedett, bíróság elé
állításra a 2013-as 69 esettel

szemben 2014-ben 142 alkalommal került sor
A közrendvédelem területéről beszámolva a kapitányság
vezetője arról adott tájékoztatást, hogy 2014-ben 257 főt
fogtak el, míg az azt megelőző
évben 204 főt. Az előállítások
száma az előző évhez hasonlóan alakult, 340 alkalommal
kellett rá sort keríteni.
Miközben a szabálysértési feljelentések száma emelkedett, addig a helyszíni bírságok száma jelentősen csökkent 2014-ben.
A személyes sérüléses balesetek száma 118-ról 100-ra
csökkent 2014-re, s Tóth Csaba hangsúlyozta, hogy a baleseteknek nincs külön gócpontjuk a kapitányság területén, bár a halálos balesetek esetében a statisztikát az
M2 vezeti, amely szerencsére
négyről háromra csökkent.
Legnagyobb
mértékben
Dunakeszi Önkormányzata
nyújtott támogatást a Dunakeszi Rendőrkapitányság részére – hallhattuk - , de Göd
és Fót is támogatta a rendőrség munkáját. Központi fejlesztésként a tavalyi évben a
számítógépek 90%-át sikerült
lecserélni.
Arról is szó esett a tájékoztatón, hogy 2015-ben 438 millió forint értékben felújítják
a kapitányság épületét, de a
munkálatok alatt zavartalan
lesz az üzemszerű működés.
A külső felújítás mellett a belső irodák korszerűsítésére is
sor kerül.
A tájékoztatón elhangzott
az is, hogy a rendőrség régi,
Verseny utcai épülete eladásra került az önkormányzat részére, ennek eredményeként
egy közel 30 millió forintos
összegből a rendőrség udvarának teljes felújítását, az ügyfélváró modernizálását és fedett gépkocsi beálló megépítését tervezik.
Tóth Csaba felhívta mindenki figyelmét, hogy az első
félévben minden hétvégén fokozott közúti ellenőrzés lesz a
kapitányság területén, melyet

a polgárőrséggel közösen tartanak.
Dr. Szellák Norbert, a bűnügyi osztály vezetője elmondta, hogy Pest megyében csökkent a bűncselekmények száma, a felderítések aránya viszont nőtt. A rendőrtiszt egy
rendkívül veszélyes, akár halállal végződő szabálysértésre hívta fel a lakosság figyelmét, akik közül sokan a töl-

A Váci Rendőrkapitányságon tartott évértékelő állománygyűlést követően
dr. Mihály István rendőr dandártábornok, Pest megye rendőr-főkapitánya és
Latorovszky Gábor rendőr alezredes, váci rendőrkapitány sajtótájékoztató
keretében ismertették a városban és régióban működő média képviselőivel
a kapitányság 2014-ben végzett munkáját.
Dr. Szellák Norbert
osztályvezető

tésen és a síneken közelítik
meg a gyártelepi vasúti megállót. Kérte a szabálytalanul
közlekedőket, hogy ne tegyék
önmaguk épsége miatt, akiket egyébként a figyelmeztetés után hamarosan bírsággal
sújtanak.
A Dunakeszi Polgár kérdésére, miszerint nőtt-e a forgalom az M2-es fizetőssé tétele
miatt, a kapitányság vezetője
így válaszolt: - Semmivel sem
rosszabb a város közlekedése,
mint korábban, ez különösen
a reggeli órákra igaz. Estenként azonban néha nagyobb
forgalmat érzékelünk a bevásárlóközponthoz vezető körforgalomnál a 2-es úton.
- Úgy ítélem meg, hogy a
kapitányság 2014-ben eleget
tett az elvárásoknak – foglalta
össze évértékelőjének lényegét
Tóth Csaba. Majd a kapitányságvezető áttért az idei évi feladatok ismertetésére. Mint
mondta, ez évi feladataik között az eredmények megtartása, stabilizálása szerepel, s ehhez a kapitányság a szükséges
személyi és technikai felszereléssel rendelkezik.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

"Dunakeszi Önkéntes
Köztisztasági Nap – 2015

A

Környezetvédelmi Tanácsadó Testület idén
is megszervezi az immár hagyományossá váló Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Napot, melynek keretében az előző években 36 illegális hulladéklerakót számoltunk fel városunkban közös

erőfeszítéssel, összefogással.
Idén is várjuk önkéntesek,
magánszemélyek, civil- és
egyéb szervezetek, lakóközösségek, stb. jelentkezését!
A rendezvény időpontja:
2015. május 2. 10 óra
Jelentkezni a koztisztasaginap
@dunakeszi.hu e-mail cí-

Pest megye rendőr-főkapitánya
jónak értékelte a dunakeszi és
a váci kapitányság tavalyi munkáját

men, vagy telefonon a 06-70424-3587-es telefonszámon
lehet.
Bővebb tájékoztatást jelentkezés után kapnak az önkéntesek.
Tegyünk együtt a tisztább,
szebb, egészségesebb környezetért!

P

est megye rendőr-főkapitánya bevezetőjében
elmondta, hogy a váci
állománygyűlést megelőzően a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon tartottak évértékelőt, amelyen Papp Károly
rendőr altábornagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány kiemelte, hogy
a PMRFK rendőr és közalkalmazott munkatársai egyaránt jó színvonalon végezték a bűncselekmények csökkentése érdekében és az bűnügyek felderítéséért folytatott
munkájukat.
Dr. Mihály István arról is
szólt, hogy a megyei évértékelőn meghatározták az előttük álló időszak feladatait. A
dandártábornok a kiemelt teendők között sorolta a betöréses lopások és a magánlakások ellen elkövetett bűncselekmények hatékonyabb és
színvonalasabb felderítését, a
közlekedési balesetek számának csökkentését. Pest megye rendőreinek egyik legfontosabb feladataként határozta
meg az időskorúak és gyermekek védelmét, valamint a közterületen elkövetett bűncselekmények számának csökkentését, a felderített esetek
arányának növelését.
Pest megye rendőrfőkapitánya értékelése szerint a
Váci Rendőrkapitányság állománya jól végezte munkáját
2014-ben. Előrelépésnek tekinti a rablások és a vagyon
elleni bűncselekmények felderítésében elért eredményeket. A váci mutatók, statisztikai adatok a megyei és országos eredményekhez hasonlóan kimutatható fejlődésről tanúskodnak. Mint dr. Mihály
István dandártábornok fogalmazott, a váci rendőrök előtt
álló idei feladatok egybeesnek
a megyei és az országos célokkal: tovább kell javítani a lakosság közbiztonságérzetét, a

hatékony bűnmegelőző munkával pedig növelni a felderített bűncselekmények számát.
A Dunakanyar Régió kérdésére dr. Mihály István válaszában kifejtette, hogy a megye területén működő rendőrkapitányságok jó kapcsolatokat ápolnak a helyi önkormányzatokkal és a polgárőr
egyesületekkel, tapasztalata
szerint természetes és jó szövetségesek a közrend, közbiztonság
fenntartásában.
Ugyanakkor azt kihangsúlyozta: a polgárőrség megkerülhetetlen tényező a közbiztonsági viszonyok fenntartásában, ám az ebben betöltött
vezető szerep mindenkoron a
rendőri szerveké. Pest megye
rendőr főkapitánya az újság
kérdésére elmondta: Dunakeszi Rendőrkapitányság elmúlt
évi tevékenységét is jónak értékeli.
Latorovszky Gábor köszönetet mondott dr. Mihály István rendőr dandártábornoknak a Váci Rendőrkapitányság munkájának méltatásáért, amely - mint fogalmazott
- nagy elismerés a számára.
A kitűzött feladatokkal összhangban elmondta, hogy a
kapitányság eredményességét,
további fejlődését nagyban segítik a mindennapossá vált

szakmai elemzések, a gyors
és hatékony reagáló képesség,
a folyamatos rendőri jelenlét,
amely hozzájárul a bűncselekmények számának csökkenéséhez. Ennek érdekében –
mint fogalmazott a váci rendőrkapitány – meghatározó átcsoportosítást hajt végre a feladatok és az állomány tagjai
között. Latorovszky Gábor elmondta: kiemelten foglalkoznak az időskorúak, gyermekek, rászorulók védelmével,
amiben jelentős feladat hárul a körzeti megbízottakra.
A közúti balesetek visszaszorítása érdekében szorosabb
együttműködést
kezdeményez a helyi és a megyei balesetmegelőzési-bizottsággal.
A megelőzés, a szabálytanul
közlekedők kiszűrése érdekében – megyei főkapitány parancsa alapján – az esztendő
első felében rendszeres közúti ellenőrzést tartanak a hétvégéken.
Latorovszky Gábor a Váci
Napló kérdésére bejelentette;
a közelmúltban a Váci Rendőrkapitánysághoz került négy
új gépjármű közül egy a Bűnügyi Osztály munkáját, a többi pedig a Közlekedésrendészeti Osztály tevékenységét
segíti majd.
(Vetési)

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

Dunakanyar Régió

2015. március 20.

MAGYAR CEMENT –
VÁLASSZUK A HAZAIT!
Magyar Termék és Hazai Termék védjegyeket kaptak
a Duna-Dráva Cement Kft. cementtermékei
A Duna-Dráva Cement Kft. komoly elismerést tudhat magáénak, hiszen
első alkalommal nyerte el cementgyártó vállalat a rangos Magyar és Hazai
Termék védjegyhasználati jogot. A minősítések 2015 tavaszától a cementtermékek csomagolására is rákerülnek, az új zsákdizájnt pedig ünnepélyes bemutató rendezvény keretében ismerhette meg a közönség.

Gyárlátogatáson

A

Duna-Dráva Cement
Kft. a tavalyi év során sikerrel pályázott a ”MAGYAR TERMÉK”
Nonprofit Kft. védjegyeinek
elnyerésére, amelynek eredményeképpen 2015 tavaszától az elismerést jelentő Magyar Termék és Hazai Termék minősítéseket zsákos cementtermékein is feltünteti.
A független szakértői zsűri által odaítélt védjegylicenc
célja, hogy igazolja a termékek megbízhatóságát, jogszabályi megfelelőségét és tanúsított hazai eredetét. Minden
megvásárolt Magyar Termék
– legyen az élelmiszer, tisztítószer, vagy építőanyag – hazai munkahelyet teremt, támogatja a nemzetgazdaság

fejlődését, valamint garancia
arra, hogy ellenőrzött, minőségi termékről van szó.
A Társaság Váci Gyárának 50 éves, illetve Beremendi Gyárának 100 éves iparági tapasztalatával, a legmodernebb gyártási technológiával, környezettudatosan
állítja elő termékeit, amelynek köszönhetően a vállalat

minden cementterméke elnyerte a védjegyek valamelyikét. A rangos Magyar Ter-

magyar alapanyagokból, magyar munkaerő segítségével,
hazai gyárakban készülnek,
míg a Hazai Termék minősítésű cementtermékeket 96,8
százalékban magyar alapanyagokból, magyar szakemberek munkája által, Vácott
gyártják.
A védjegyekkel ellátott,
új zsákdizájn bemutatására 2015. március 11-én került
sor a DDC Váci Gyárában,
ahol ünnepélyes keretek között gördült le a futószalagról az első Magyar Termék
minősítéssel ellátott cementtermék. Szarkándi János, a
DDC elnök-vezérigazgatója

Kötetlen beszélgetés az elnök-vezérigazgatóval

mék minősítést a Beremendi
Gyár összes terméke és a Váci
Gyár négy cementje hasz-

nálhatja, míg további négy,
csak Vácott gyártott cementtípus Hazai Termék minősítéssel gazdagodott. A Magyar Termék védjeggyel ellátott termékek igazoltan a
legjobb minőségű, kizárólag

köszöntőjében hangsúlyozta: „Büszkék vagyunk arra,
hogy a DDC cementgyártóként immár e rangos elismerést viselő család tagjává válhatott. A Magyar és Hazai
Termék védjegyek megerősíthetik vásárlóink és partnereink DDC termékekbe vetett bizalmát és elköteleződésüket.” Az eseményen felszólalt Kecskeméti Attila a ”MAGYAR TERMÉK” Nonprofit
Kft. ügyvezetője is, aki kiemelte: „A hazai gazdaság jövője az itthon készült termékek vásárlásában rejlik. Örömünkre szolgál, hogy egyre
több gyártó - köztük a Duna-Dráva Cement Kft. – ismeri fel ennek jelentőségét és
csatlakozik a programhoz. A
védjegyek garantálják a hazai eredetet és hitelességet,
amely a fogyasztók, a gyártók
és az egész magyar gazdaság
előnyére válik.” A bemutatót
követően a résztvevők gyárlátogatás keretében a magyar cement modern gyártási technológiáját is megismerhették.

Ha érdekli mi történik környezetében, akkor látogassa honlapunkat is:
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Sződliget tűzijátékkal ünnepli
nagyközséggé válását
Sződliget az 1950-es önállóvá válásig Csörögi-major, Sződ rákos és Sződliget-telep részekkel, valamint Sződ községgel alkotott egy települést.
1949. december 19-én kelt az a BM-rendelet, mely elrendelte Sződliget
község megalakítását, mégpedig szervezeti egység szerinti nagyközséggé – tudtuk meg Juhász Bélától, Sződliget polgármesterétől.
- Ahogy teltek-múltak az
évek, ma már felderíthetetlen módon, de valahogy vis�szarendeződött a nagyközségi cím községi címre. Sződliget az utóbbi években olyan
dinamikus fejlődésnek indult, amelyre bátran mondhatom, hogy párját ritkítja a
környéken. Ez a minden izében pozitív folyamat leginkább az összefogásnak, és a
tenniakarásnak köszönhető.
Mi sződligetiek, mindannyian azt érezzük, hogy van még

erő a településben, van még
potenciálja a fejlesztéseknek –
hangzottak a településvezető
optimista mondatai.
- Ezen változások elismeréseként a sződligeti Képviselő-testület a 2015. márciusi
4-én megtartott testületi ülésen egyhangú szavazással úgy
döntött, hogy azonnali hatál�lyal nagyközséggé nyilvánítja Sződliget települést. Ezzel
a határozattal településünk
visszakapta azt a rangot, amelyet a már korábban említett

1949-es belügyminisztériumi
rendelet megelőlegezett neki.
Ünnep nem múlhat el ünneplés nélkül, ezért március 27én, pénteken 19.00 órától a
Duna parton egy nagyszabású tűzijátékkal tesszük mindenki számára emlékezetessé Sződliget Nagyközség újjászületését – mondta Juhász
Béla polgármester, aki az önkormányzat nevében szeretettel hívja és várja a település lakóit a jeles eseményre.
(Vetési)

Veresegyházra látogatott
Ipolyság új polgármestere
Veresegyháza 2012 óta ápol testvérvárosi kapcsolatot a szomszédos
szlovákiai Ipolyság városával, amely egykoron Hont vármegye közigazgatási központja volt. Az Ipoly túl oldalán elterülő magyar többségű települést hosszú éveken át Lőwy János polgármester irányította, aki a legutóbbi helyhatósági választáson nem indult a polgármesteri székért. A 2014.
november 15-én megtartott választáson a szavazók többsége a független
Gregor Istvánra voksolt.
település között több évtizede sikeres és eredményes
együttműködés folytatásának” – szögezi le a Veresi
Krónika.
A Dunakanyar régióban
élők közül talán nem mindenki tudja, hogy Veresegyház a
németországi Schneeberg városával 1996-ban, az erdélyi Atyha településsel 1998ban, míg Ipolyság városával
2012-ben kötött testvérvárosi megállapodást. Ezen kívül több évtizede ápol kultu-

rális kapcsolatokat határon
túli magyar településekkel:
Szlovákiában: Sáró, Nyitra,
Ipolyság, Pozba, Ipolybalog,
Párkány, Léva, Köbölkút,
Ipolyszakállos, Ipolypásztó,
Kürt, Szete, Lukanénye,
Lontó, Ipolybél, Ipolynyék,
Kisölved,
Ipolynagyfalu,
Zseliz, Béla, Bény, Romániában: Korond, Farkaslaka,
Szerbiában:
Kishegyes,
Bácsfeketehegy, Ukrajnában:
Csongor önkormányzatával.
(Vetési)

Gregor István polgármester

M

int azt a Veresi Krónika márciusi száma írja:
„a szlovák származású polgármester magyar nyelven
is letette esküjét és beszédében kiemelte, hogy minden
ipolysági lakos érdekeit képviselni fogja, nemzetiségi és
felekezeti hovatartozásától
függetlenül.”
A rövid beszámolóból az is
kiderül, hogy Ipolyság első
embere februárban bemutatkozó látogatáson járt Veresegyházon, akit a Városházán
fogadott Pásztor Béla polgármester és Kosik József alpolgármester.
Ipolyság polgármestere értékes szakmai tapasztalatokkal és a városban tett körséta kellemes élményével tért
haza, aki ezt Pásztor Béla
polgármesternek írt köszönőlevelében kifejezésre is juttatta.
„A városunk számára is
meghatározó jelentőségű találkozó alapjául szolgál a két
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RÁCZ ISTVÁN DÍJJAL ISMERTÉK EL
MÁNDLI GYULA KÖNYVTÁRIGAZGATÓ MUNKÁJÁT
Az idén 13. alkalommal adták át a finn-magyar kapcsolat ápolásáért kimagasló tevékenységet végző szakemberek munkáját elismerő Rácz István Díjat, melyet magyar részről ezúttal Mándli Gyula, a váci Katona Lajos Könyvtár igazgatója vehetett át.

A

z évente egy alkalommal,
egy
finn és egy magyar állampolgárnak odaítélt kitüntetést hagyományosan február 27-én,
a finn kultúrát jelképező Kalevala Napon adják át a budapesti Finn Nagykövetségen. A rendezvényen részt
vett az ország közel 60 finnmagyar baráti körének küldöttsége. A díjazottat Dr. Szíj
Enikő, a Magyar- Finn Baráti Kör elnöke, valamint Pasi
Tuominen nagykövet úr köszöntötte.
A díj névadója – ahogy
Mándli Gyula, beszélgetésünk elején elmondta - Rácz
István, Finnországban élt fotóművész-irodalmár, aki a
finn irodalom számos klas�szikusát lefordította, a II. világháborúban pedig a finn

frontvonalon harcolt, és fotóriporterként végigfotózta
a harcokat. A díj Jelinkó Árpád, a Helsinki Magyar Tudományos és Kulturális Intézet igazgatója szorgalmazására, a finn és a magyar Kulturális Minisztérium támogatásával jött létre.
- Vácnak több mint 30 éves
testvérvárosi kapcsolata van
egy gyönyörű, tóparti kisvárossal, a Helsinkitől 50 km-re
fekvő Järvenpää-vel, mely jelentős kulturális központ, többek közt
a finnek nagy
nemzeti büszkeségének, a
zeneszerző Sibelius örökségének köszönhetően. Ez a zenei kötődés jelentette az első kap-

A díj-átadás ünnepélyes pillanata

csot a két város között, mely
a testvérvárosi kapcsolat értelmében, kiemelt feladatnak
tekinti a két nép kultúrájának
kölcsönös megismertetését.
- Ön milyen szerepet tudott
vállalni ebben a feladatban?
- Természetesen elsősorban a könyvtárügy területén munkálkodtam, de a váci
Magyar - Finn Baráti Kör
tagjaként részt vettem számtalan program szervezésében: tartottam előadásokat
a finn kultúráról, rendszeres kísérője voltam a testvérvárosi küldöttségeknek, és
rendeztünk Vácot bemutató fotókiállítást a Järvenpää-i
konferenciaközpontban.
A Järvenpää-i könyvtár
igazgató asszonyával, Tuula
Pulkkinennel 2007-ben kötöttünk együttműködési megállapodást, melynek értelmé-

ben a két bibliotéka évente
több alkalommal cserél újonnan megjelent kiadványokat:
magyar, ill. finn klasszikus
és kortárs irodalmat, mesekönyveket, zenei anyagokat.
Mindeközben igyekeztem
minél több értékes pillanatot lencsevégre kapni, és ös�szegyűjteni a két várost érintő eseményekről megjelent
(magyar, ill. finn) sajtóanyagokat. Ezek jelentették tavaly,
a testvérvárosi kapcsolat 30
éves jubileuma alkalmából
megrendezett kiállítás anyagát. Az itt kiállított dokumentáció azonban az általam
összegyűjtöttnek csupán töredéke volt, ezért szeretném
egy történeti, szöveges résszel
kiegészítve, kötetbe szerkeszteni a teljes anyagot – a múlt
dokumentálására.
Maczkay Zsaklin

Emlékműsor a könyvtárban Újra pályázhatnak a társasházak
Irodalmi estet rendezett nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
március 12-én a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban.

Idén immár hetedik alkalommal írta ki társasházi korszerűsítési pályázatát az OTP Bank. A március 16-án megnyílt pályázatra azok a társasházak és lakásszövetkezetek jelentkezhetnek, amelyek vissza nem térítendő támogatás felhasználásával kívánják fejlesztési elképzeléseiket
megvalósítani. A pénzintézet három kategóriában összesen 7,8 millió Ft
támogatással segíti a korszerűsítésre készülő lakóközösségeket. Az
OTP Bank szakértői felhívják a figyelmet, hogy a támogatásban nem részesülő pályázóknak sem kell lemondaniuk terveik megvalósításáról, hiszen a pályázati források mellett számos egyéb kedvező finanszírozási
lehetőség áll rendelkezésre.

B
Kovács Gáborné, dr. Mervald Anna, Csonka Mária

E

lsőként Csonka Mária könyvtárigazgató köszöntötte a
megjelenteket és elmondta, hogy örömmel adtak helyet a rendezvénynek,
amely tovább gazdagítja a
könyvtár és az önkormányzat eddigi tartalmas kapcsolatát.
Ezt követően Dr. Mervald
Anna, az önkormányzat elnöke szólt arról, hogy ez az
irodalmi est folytatása egy
több éve elkezdődött sorozatnak, melynek célja, hogy
széles körben megismertessék a német nemzetiségi népcsoport történelmi múltját és
jelenét. A programokat korábban általános iskolákban
rendezték meg, az idei évtől
kezdve egy közös megállapodás alapján a rendezvényeknek a könyvtár lesz az otthona. Elmondta még, hogy a
korábbi években is rendeztek

nemzeti ünnepünk tiszteletére irodalmi esteket, melyeken néhai prof. Mádl Antal,
az önkormányzat alapító elnöke, majd Schmidt János,
a Neue Zeitung szerkesztője emlékezett meg történelmünk dicsőséges korszakáról s benne a német nemzetiségek szerepéről.
Ez az együttműködés nagyon gyümölcsöző lesz a Fazekas iskola számára is, hiszen lehetőséget teremt arra,
hogy tehetséges diákok a városi közönség előtt is szerepelhessenek, mondta Kovács
Gáborné intézményvezető,
majd bemutatta az esten fellépőket.
Kádas Dorka és Hunyadi
Petra ötödik osztályos tanulók Schubert Valcer-gitárduóját adták elő, majd Nikolaus
Lenau német nyelven alkotó
osztrák költő Gutenberg és
Toborzó című költeménye-

Dr. Bagi Éva Eszter

it német és magyar nyelven
Strobl Lívia és Beke Anna hetedikes tanulók mondták el.
Különleges regényt, Herczeg Ferenc Hét sváb című
művét mutatta be Dr. Bagi
Éva Eszter neurofiziológus,
a nemzetiségi önkormányzat tagja. A regény a forradalom és szabadságharc idején, az akkori Magyarország
déli vidékén játszódik, ahol
magyarok, svábok, szerbek
és románok éltek együtt. Az
1932-ben született alkotásból megismerhető a XIX.
század közepén már generációk óta Dél-Magyarországon élő svábok mindennapi
élete s az az áldozatkészség,
ahogyan szerepet vállaltak
a forradalom és szabadságharc küzdelmeiben, melynek
történetét is értő módon felidézte az előadó.
Katona M. István
A szerző felvételei

udapest, 2015. március
19. Kedvező fordulat következett be a lakásépítések területén tavaly Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2014-ben összesen
8358 új lakás épült, 15 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ezen belül például Budapesten tavaly már látványosan, nagyjából 50 százalékkal
nőtt az eladott új társasházi lakások száma. A magyarországi lakásállomány korszerűsítése terén azonban továbbra is
a felújítások és korszerűsítések
játsszák a legfontosabb szerepet, különösen a társasházi és
lakásszövetkezeti szektorban.
Amíg ugyanis országos szinten az új építésű lakások közül a többszintes, többlakásos
épületek aránya 39-ről 35 százalékra csökkent, addig a teljes, mintegy 2,1 millió darabra
tehető társasházi és lakásszövetkezeti lakásállománynak
mintegy 50 százaléka továbbra
is korszerűsítésre vár.
Erre a problémára kívánja felhívni a figyelmet, egyúttal segítséget nyújtani az OTP
Bank, amely március 16-án,
immár hetedik alkalommal
írta ki társasházi pályázatát.
A lakóközösségek a felújítások
révén szebbé és komfortosabbá
tehetik lakóhelyüket, vagy akár
csökkenthetik otthonaik rezsi-

költségét is. „A pályázat célja
a közösségi kezdeményezések
felkarolása, a társasházak, lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi javítása,
szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításhoz szükséges feltételek megteremtése, a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatása,” – fejtette ki
Csonka Tibor, az OTP Business
ügyvezető igazgatója.
A pénzintézet idén is a környezetvédelem, közösségépítés, valamint életminőség-javítás kategóriájában hirdette
meg pályázatát, amelyen a díjazottak összesen 7,8 millió Ft
vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el fejlesztési
terveik megvalósítására. A kiíráson indulni kívánó társasházak és lakásszövetkezetek
június 30-ig nyújthatják be pályázatikat a www.hazforum.hu
weboldalon. A pályázati űrlap
kitöltése egyszerű, de ha valaki mégis megakad, segítséget
kérhet a honlapon. A korábbi
évekhez hasonlóan a független
szakértőkből álló zsűri döntéséről augusztus 11-ig értesítik a
nyerteseket.
„2014-ben
rekordszámú,
összesen 1100 társasház és lakásszövetkezett jelentkezett a
kiírásra, közülük kategóriánként három-három pályázatot
tudtunk díjazni” - fogalmazott

Csonka Tibor, aki ismét felhívta a figyelmet, hogy a támogatásban nem részesülő pályázóknak sem kell lemondaniuk
terveik megvalósításáról, hiszen a pályázati források mellett számos egyéb kedvező finanszírozási lehetőség áll rendelkezésre.
A társasházi korszerűsítések, külső-belső felújítási
munkák finanszírozása kapcsán elsősorban az állami kamattámogatott hitelek, illetve a lakástakarékpénztári szolgáltatások a legnépszerűbbek.
Az utóbbi konstrukció legfőbb előnye, hogy a társasházak, lakásszövetkezetek által
épületenként kötött szerződésekre befizetett betétek után
az állam 30 százalékos, lakásszámtól függően maximum
évi 108–324 ezer forintos állami támogatást nyújt. Ennek mértéke a legalább 4, legfeljebb 10 éves megtakarítási
időszak esetén mindvégig törvényileg biztosított. Emellett a
megtakarítási időszakot követően akár kedvező kamatozású
lakástakarék lakáskölcsön is
igényelhető, a szerződéses ös�szeg pedig bármely, közös tulajdonban lévő épületrész felújítására, korszerűsítésére felhasználható.
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IDÉN IS LESZ VÁCON FÖLD ÓRÁJA PROGRAM
A korábbi évekhez hasonlóan Vác idén is csatlakozik a WWF Föld Órája rendezvényhez, amely keretében az országosan meghirdetett Nagy Zöldítési Akció kapcsán ezúttal is sor kerül a hagyományos tavaszi ligettakarításra.

A

WWF (World Wide Fund for
Nature – Természetvédelmi Világalap) kezdeményezésére hazánkban ebben az évben is megrendezik a Föld Órája Magyarország programot. Vácott március 28-án, szombaton
20.30 órakor a fáklyás/gyertyás felvonulás indul a Március 15. térről, a városháza elől egészen a székesegyházig, majd
vissza a városházáig.
A program üzenete, hogy energiaforrásainkat, ásványkincseinket ne pazarló módon használjuk. Erre hívja fel a világon mindenki ugyanabban az órában
a figyelmet, amikor kikapcsolja a nélkülözhető villamos energiával működő
eszközeit. Erre március 28-án kerül sor,

előtte azonban, ha a ligettakarítással
helyt tudunk állni a megmérettetésben,
a mi városunk nyerheti el a Föld Órája
Fővárosának címét, amely kiemelt szerepet kap a nemzetközi programban.
A ligettakarítás időpontja március
20., péntek és március 21., szombat délelőtt. Az első napon az iskolák csoport-

jait, szombatra a város polgárait, civilszervezeteit várják a ligeti templom
mellett 9 órától. A takarításhoz a szervezők szemetes zsákokat, kesztyűket
és kerti szerszámokat korlátozott men�nyiségben tudnak biztosítani. Az elvégzendő munkák között szerepel a szemétszedés, az avargyűjtés, a növények
metszése, a cserjék, bokrok, fák pótlása, ültetése, a Millenniumi emlékkút kitakarítása és a patak meder tisztítása.
Az összegyűjtött hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását a Váci Hulladékgazdálkodási Kft ajánlotta fel. A
résztvevőket szombaton, a munka után
szeretettel várják egy közös bográcsos
ebédre.

MEGHÍ VÓ
Nagy tisztelettel meghívom Önt 2015. március 21-én (szombaton) 10.30 órakor rendezendő koszorúzási megemlékezésre a Váci Zsidó Hitközség Történelmi sírkertjébe, a Duna-Ipoly-Galga Regionális Holokauszt Oktató-Kutató Központ - Vác, Óberlander tér 1. szám - bejáratánál elhelyezett
id. Antall József és Henryk Slawik emléktáblájának és az Eötvös utcai óvoda falán elhelyezett
Henryk Slawik emléktáblájának megkoszorúzására.

G

yülekezünk: 10.30 órakor az Óberlander tér 1. szám
előtt, ahol beszédet mond és koszorút helyez el Kriksz
István, Vác Város Önkormányzatának tagja, Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke.
Onnan csoportosan átmegyünk az Eötvös utcai óvoda udvarára, ahol Henryk Slawik emléktáblájánál folytatódik a megemlékezés.

Koszorút helyeznek el: Deákné Dr. Szarka Anita, Vác Város
jegyzője, Turai Valéria, a Duna-Ipoly-Galga Regionális Holokauszt Oktató-Kutató Központ ügyvezetője,
Turai János, Váci Zsidó Hitközség elnöke.
Megemlékezésünkkel tovább kívánjuk ápolni a hagyományos
Magyar-Lengyel barátságot.
Tisztelettel: Turai János VZSH elnöke

Tájak, városok, emberek
– GERENGAY GUSZTÁV KÉPEIN
Márai Sándortól „kölcsönvett”, Tájak, városok, emberek címmel nyílt meg Gerengay Gusztáv kiállítása a Madách
Imre Művelődési Központ Kávézó Galériájában. A váci Forte Fotóklub tagja egyik jeles képviselője a város közel kétszáz főt számláló két éves alkotóközösségének, melynek soraiban műkedvelő amatőrök és profik egyaránt képviseltetik magukat.

Gerengay Gusztáv és Pető Tibor

M

árai Sándortól „kölcsönvett”, Tájak,
városok, emberek címmel nyílt meg
Gerengay Gusztáv kiállítása a Madách
Imre Művelődési Központ Kávézó Galériájában.
A váci Forte Fotóklub tagja egyik jeles képviselője a város közel kétszáz főt számláló két éves
alkotóközösségének, melynek soraiban műkedvelő amatőrök és profik egyaránt képviseltetik
magukat.
A megnyitón megjelent szépszámú közönséget – közük több önkormányzati képviselőt Koltai-Dietrich Gábor, az intézmény főmunkatársa köszöntötte, aki kedves, mondhatni baráti
szavakkal ajánlotta a művészetkedvelők figyelmébe Gerengay Gusztáv alkotásait, melyeken
ezúttal a természet gyönyörű szépsége és harmóniája tárult a közönség elé. A kellemes miliő
varázsát Bardócz L. Csaba dalköltő gitárjátéka
és éneke tette még ünnepibbé.
A Váci Tavaszi Fesztivál első programját Pető
Tibor alpolgármester nyitotta meg. A politikus
- némi derűt is kiváltva - megjegyezte, soha nem

szegeződött rá ennyi kamera, mint most, amikor
a fotósok közössége előtt a fotózásról beszél. A
művészet, mint kiemelte, arról szól, hogy az alkotó úgy fogalmazza meg a témát, hogy az érzelmeket és gondolatokat váltson ki.
- Minél rövidebb idő áll rendelkezésre egy alkotónak ahhoz, hogy ezt a témát megfogja és átadja a szemlélőnek, és elmondja azt, amit ezzel
az alkotással szeretne, azt gondolom, annál nehezebb feladata van. És ha ezt elfogadjuk, akkor
bizton állíthatjuk, hogy a fotográfia a legnehezebb művészet, hiszen egyetlen egy pillanat áll
rendelkezésre a művésznek, hogy megfogja a lényeget és átadja azt – fogalmazott az alpolgármester.

városi magazin
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jól sikerült fotó sokszor többet elmond a készítőjéről, mint egy beszélgetés.” Gerengay Gusztáv
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Női kézi: Hornyák megy, Soós, Vukcsevics és Liscsevics érkezik Vácra

A

szlovén
Uros
Bregar személyében új edző érkezik a váci kézis lányokhoz. A 36 éves egykori játékos már 15 éve dolgozik edzőként, ebből 7 évig a
szlovén sztárcsapat, a Krim
Ljubljana másodedzője volt,
az elmúlt szezonban pedig a
Vardar Skopje másodedzője
lett. Válogatott szinten Bregar
a szlovén serdülő válogatottat vezette 2006 és 2008 között, valamint a szlovén junior válogatott vezetőedzője
volt 2008 és 2012 között. Az
elmúlt három évben a szlovén felnőtt válogatott másodedzői posztját is betölti. Rengeteg tapasztalatot szerzett
pályafutása során, kiemelkedő szervező és vezető képességekkel rendelkezik.
-„Eljött a vérfrissítés ideje, Uros Bregar személyében
egy dinamikus, ambiciózus,
a csapatot felvillanyozni képes embert kapunk. A lányok
minden meccsen bizonyítják,
hogy megvan az akarat, és bizonyosan az NB I-ben fogunk
maradni, azonban a puszta
bennmaradásnál sokkal jobb
eredményekre vagyunk képesek.” – fogalmazott Kirsner
Erika, az Ipress Center-Vác
elnöke.
A siker érdekében három
új játékost is leszerződtetett
az egyesület az érvényes szer-

Új edzővel és új játékosokkal frissít
az Ipress Center Vác NKSE
Nagy változásokat jelentettek be a női kézilabda NB I alapszakaszát kilencedik helyen záró Vácnál:
a szlovén Uros Bregar személyében új edző érkezik a csapathoz, amelyből távozik az egyik erősség,
Hornyák Dóra, de jön Soós Viktória, Szara Vukcsevics és Kristina Liscsevics.

Vukcsevics, Bregar, Liscsevics és Soós is Vácon folytatja
(Fotó: ChampSport)

ződéssel rendelkező játékosok mellé. Az egyik új játékos a
26 éves szerb Kristina Liscevic,
aki a Bajnokok Ligája középdöntőjében érdekelt Metz csapatát erősíti a most zajló szezonban. Az irányítóként és
bal átlövőként is bevethető játékos a szerb válogatott tagja, legjobb eredményei: francia bajnoki arany (2013/2014,

2012/2013); francia liga győztes (2013/2014); francia kupagyőztes (2012/2013); EHFKupa döntős (2012/2013); a legjobb irányító és legjobb játékos
cím birtokosa (2012/2013); világbajnoki ezüstérmes (2013);
Európa-bajnoki negyedik helyezett (2012); kétszeres macedón bajnok.
Szintén új igazolás a 23 éves

Hornyák Dóra a bajnokság végén távozik Vácról

montenegrói Sara Vukcevic,
aki Érdről szerződik a Dunakanyarba. Hármas védőként és
beállóként kulcsszereplője lesz
a jövő évi csapatnak. Legjobb
eredményei: magyar bajnoki
bronzérmes (2013, 2014); montenegrói bajnok (2011); montenegrói kupagyőztes (2011); BL
elődöntős (2011); Európa Bajnok (2012); olimpiai ezüstérmes (2012).

A harmadik érkező Soós
Viktória, aki a Ferencváros csapatából igazol Vácra.
A balkezes jobbátlövő már
szerepelt korábban Vácott, a
2010-2011-es szezonban erősítette a csapatot. Váci időszaka
előtt szerepelt a Debrecen és a
Ferencváros csapatában, utána pedig az osztrák Hypo NÖ,
a Győri ETO KC, valamint
idén újra Ferencváros csapa-

tában játszik. A rutinos balkezes játékos érkezésével színesedhet a váci csapat támadójátéka, de a védekezésben is
komoly szerepet kaphat.
Legjobb eredményei: magyar bajnok (2007,2013,2014),
magyar
kupa
győztes (2013,2014) BL győztes (2013,2014), KEK győztes
(2012), osztrák bajnok és kupagyőztes (2012), Európa bajnoki bronzérmes (2012).
Az új játékosok leigazolásához nagyban hozzájárult,
hogy ismerik és bíznak az
új vezetőedző, Uros Bregar
munkájában.
Az Ipress Center-Vác csapata még további erősítéseket
tervez, balátlövő poszton biztos lesz változás a keretben,
ugyanis Hornyák Dóra nem
hosszabbítja meg lejáró szerződését. A játékossal a váci
csapat mindenképpen szeretett volna szerződést hosszabbítani, de Hornyák Dóra a távozás mellett döntött. A klub
vezetősége már tárgyal a kiszemelt sportolókkal, valamint azokkal a lejáró szerződésű játékosaival, akiket a következő szezonban is meg kíván tartani.
Alapszakasz utolsó mérkőzésén, megérdemelt (3229) győzelmet aratott a váci
hölgykoszorú a 4 helyre esélyes Siófok ellen, amely ezzel a
vereségévek kiszorult a felsőházi rájátszásból. Az IPRESS
Center-Vác 15 ponttal a 9. helyen zárta az alapszakaszt.

Már edzősködik a junioroknál, de szívesen segítene a gödi felnőtt kézilabda-csapat mellett

Tóth Tímea bajnokként és gólkirályként vonulna vissza
Amikor 2013 novemberében megérkezett a gödi női kézilabda-csapatba, akkor még NB II-es volt a Pest megyei gárda. Azóta éppen a 155-szörös válogatott átlövő, Tóth Tímea segítségével megnyerték a bajnokságot, majd a mostani szezonban már a másodosztályban is vezetik a pontvadászatot. A korábbi
világbajnoki ezüst-, és bronzérmes átlövő májusban végleg abbahagyja aktív pályafutását, de bajnokként és gólkirályként szeretne visszavonulni.
Kóczán Mór családtagjai
a polgármester és a díjazott
sportolók társaságában

2013 januárjában Tóth Tímea,
az Érd 155-szörös válogatott
kézilabdázója a sportnapilap
hasábjain jelentette be, egy
térdsérülés miatt kénytelen
befejezni a pályafutását. Akkor úgy tervezte, mindenképpen a sportágban marad.
„Az érdi klubvezetőkkel arra
jutottunk, hogy eljött az idő,
hogy befejezzem. A térdemet
augusztusban ismét meg kellett műteni, és naivan azt gondoltam, hat-nyolc hét alatt

rendbe jövök, csakhogy hiába
foglalkozott vele több gyógytornász is, hiába dolgoztam
rengeteget, három hónap lett
belőle mire ismét edzeni tudtam. A mindennapokban nem
zavar, de élsportra már nem
igazán alkalmas. Be kellett látnom, hogy vége, de mindenképpen a sportágban maradnék, már keressük a lehetőségét, mi lehet a konkrét feladatom” – nyilatkozta akkoriban
a Nemzeti Sport hasábjain.

Nos, a gödiek nagy örömére Tóth valóban nem szakadt
el a kézilabdától, hiszen 2013
novemberében csatlakozott az
akkor az NB II-ben játszó gárdához.
„Heti két edzéssel, és a sérült térdem miatt rengeteg különmunkával vállalni tudtam a játékot, és a csapattal meg is nyertük a harmadosztályú bajnokságot.
Ekkor korábbi válogatottbeli társammal, Kisrner Eriká-

val úgy döntöttünk, még egy
évet ráhúzunk, és a másodosztályban is segítjük a csapatot” – elevenítette fel Tímea.
A segítség olyan jól sikerült,
hogy a gödiek négy ponttal
vezetik az NB I/B pontvadászatát, és ha a közvetlen mögöttük álló rivális, a Kecskemét otthonában nem kapnak ki, vélhetően újabb aranyat akasztanak a gödi játékosok nyakába. Ráadásul
a 155-szörös átlövőnek sem
megy rosszul, hiszen vezeti a
góllövőlistát.
„Nem azzal a szándékkal
vágtunk neki az idei szezonnak, hogy megnyerjük a bajnokságot, ám evés közben
megjött az étvágy. Májusban
mindenképpen eljön a búcsú
ideje, de nem titok, szeretnék
bajnokként és gólkirálynőként visszavonulni” – árulta
el a játékos.
A bajnoki arany újabb osztályváltást jelentene, ám Tímea az első osztályt már nem
vállalná.
„Szurkolok annak, hogy a
város és a klub viszont vállalni tudja az NB I-et, mert Göd
megérdemelné ezt. Hazai pályán állandóan telt ház előtt
játszunk, a Vasas ellen még
pótszékeket is be kellett ten-

Tóth Tímea a gödi szurkolók nagy kedvence

ni a csarnokba, akkora volt az
érdeklődés. Jelenleg már a juniorok mellett edzősködöm,
de nagyon szívesen maradnék a felnőtt csapat mellett, ha
a vezetőség úgy dönt, szükség
van a rutinomra” – folytatta
az átlövő.
A Pest megyei városban abszolút példaképként tekintenek Tímeára és csapattársaira, és valóságos kézilabdalázat
indítottak el Gödön.
„Egyre több gyerek kezdett
el kézilabdázni, és fantasztikus érzés, ahogy már-már

rajonganak értünk. Ők még
őszintén mutatják ki az érzéseiket, az ő szeretetük nagyon
fontos a számunkra” – fogalmazott a kézilabdás.
Persze van is miért szeretni
a csapatot, hiszen sikeresek.
Március 15-én újfent megkapták az önkormányzattól a
Kóczán Mór-díjat, amit a legjobb csapat kap meg minden
évben.
- molnár –
Fotó: Bea István
(Gödi Körkép),
KesziPress
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