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Méltósággal ünnepeltek Dunakeszin
Dunakeszi Város Önkormányzata október 23-án a Kegyeleti parkban, a Gólya emlékműnél rendezte meg az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező városi ünnepséget. A jelenlévőket Szabó Katalin, az önkormányzat szóvivője köszöntötte.

A

Dunakeszi Koncertfúvósok (karnagy Tóth
Ferenc) zenei kíséretével közösen elénekelték a Himnuszt, majd a Servite Ökumenikus Kórus (karvezető Dr.
Gyombolainé Kindler Edit)
műsora következett. Énekkari
feldolgozásban megszólaltatták a rockzenei irodalom klas�szikusai közül Szörényi Levente-Bródy János Te kit választanál?, A szó veszélyes fegyver, a
Sárga Rózsa, valamint a Ha én
rózsa volnék című dalokat, valamint Gérecz Attila Boldog
Özséb című versének részletét.
Nagyszerű műsorukban énekszólistaként és gitáron közreműködött Gyombolai Bálint.
Nemzeti irodalmunk nagy
klasszikusának, Ady Endrének A magyar Messiások című
költeményét idézte ünnepi beszéde bevezetéseként Radnóti Henrik önkormányzati képviselő. „1956. október 23-ára

az akkorra már hosszú évek
óta elnyomás alatt élő népünknek elege lett a zsarnokságból,
a nélkülözésből és megpróbálta saját kezébe venni a sorsát”,
kezdte el beszédét, majd röviden felidézte a forradalom kitörését megérlelő társadalmi
elégedetlenség okait.
Kitért a Dunakeszin történtekre. „24-én este nagy tömeg
vonult a Vagongyár felé, ledöntötték a szovjet emlékművet
és lefegyverezték a rendőrséget. A civilek megalakították a
helyi nemzetőrséget, melynek
parancsnoka Roncsek Sándor
lett. Két nappal később a Budapest-Vác közötti úton barikádot építettek.”
Az akkori szovjet vezetés ígérete ellenére csak a főváros peremvidékéig vonta vissza csapatait. Ez a hadmozdulat Dunakeszin is tapasztalható volt.
„Pattanásig nőtt a fegyveres feszültség. Két löveg állt rendel-

Radnóti Henrik
kezésre a közvetlen védelemre.
Az ágyúk helyeit a község északi részére, a Budapest-Vác közötti út mellé, a temető térségében, a Kardos pékséghez telepítették.” Később tűzharc is
kialakult, melynek során hét
szovjet katona meghalt, egy
megsebesült.
Beszélt a november 4-i szovjet támadás megindításáról.
Majd szólt a véres megtorlásról. A bosszú Dunakeszit is elérte. „A 11 vádlott közül 2 főre

halál-, 1 főre életfogytiglani,
7 főre összesen 94 évi börtönbüntetést szabtak ki. Korsós
József és Czédli István őrvezetőket 1958. augusztus 9-én végezték ki.”
Beszéde zárásaként feltette a
kérdést: „Mit üzennek nekünk
1956 vértanúi a keleti önkén�nyel vívott harcukkal? Hadd
idézzem a ’89-es rendszerváltás egyik meghatározó, fiatal
politikusának elgondolkodtató szavait: …A keleti politika
nem tűri az önállóságot, nem
tűri a függetlenséget, és nem
tűri a szabadságot…Nyugati
demokráciát akartunk, amely
a keresztény kultúrára, a szabadság, egyenlőség, és testvériség eszményére épül…” Ös�szegzésként így fogalmazott a
szónok: „A jelenlegi miniszterelnök egykori mondatai ma is
fájóan aktuálisak, mert a szabadságot, amiért ’56 hősei az
életükkel fizettek, bármikor

Megemlékezés a magyar
szabadság napján

Az október 23-ai nemzeti ünnep váci megemlékezésén vissza-visszatérő gondolat volt, hogy miközben a világtörténelemben már méltó helyére került az 1956-os forradalom és szabadságharc, addig idehaza még sok adóssága
van az utókornak az ötvenkilenc évvel ezelőtti eseményekkel kapcsolatban - a meghurcolt hősök rehabilitálása és
a vétkeseket elítélő igazságszolgáltatás terén ugyanúgy mint a tényeket minél részletesebben feltáró kutatómunka, az oktatás vonatkozásában.

Vác vezetői is lerótták kegyeletüket

A

megemlékezés a hagyományokhoz híven a
fegyháznál lévő emlékműnél kezdődött, majd a résztvevők sorra fejet hajtottak és virágokat-koszorúkat helyeztek el
dr. Kristóf Béla egykori polgármester, Pap Béla néhai református lelkész, Komáromi Kornélia posztumusz díszpolgár, Kovács Ottó mártír - majd a zeneiskolai emlékünnepség után - a
koholt vádakkal kivégzett dr.
Brusznyai Árpád tanár, a meg-

hurcolt dr. Pétery József püspök
emléktáblájánál.
A zeneiskolában rendezett
megemlékezés szónoka ezúttal
Raffay Ernő történész, egyetemi
tanár, korábbi honvédelmi minisztériumi államtitkár volt.
Több híres vagy kevésbé ismert ember személyes sorsának
egy-egy momentumát felidézve a neves történelemkutató kijelentette: azok tudnak - akár az
életüket kockáztatva feláldozva
- részesévé válni egy történelmi

Raffay Ernő
jelentőségű eseménynek, akiknek fontos a nemzeti önrendelkezés, akikben lobog a szabadságvágy.
- Amit '56 forradalmárai és
szabadságharcosai tettek, az világra szóló hősies cselekedet volt.
Az a néhány őszi hét az egész világot felrázta, alapjaiban megrendítette a kommunista nemzetköziséget. Számos adósságot
törlesztve még sok mindent kell
tenni azért, hogy ezt a tényt soha
ne felejtse el az utókor, és az uno-

káink unokái is tudják, mekkora
áldozatot hozott a magyar nép,
példát mutatva minden nemzetnek - hangsúlyozta Raffay Ernő.
Összecsengett gondolatával
dr. Somorjai Gábor, a mártír dr.
Brusznyai Árpád egykori tanítványának véleménye, miszerint az oktatáspolitikának még
sok adóssága van '56 kapcsán,
így például szavai szerint tantervi feladattá kellene tenni, hogy a
középiskolai évek során legalább
egyszer minden diák eljusson a
rákoskeresztúri új köztemetőbe,
hogy a 301-es parcellánál szembesüljön a ténnyel, milyen sok
áldozata volt a forradalom utáni
kegyetlen megtorlásnak.
Ribáry Zoltán
Fotó: Cseledy András
A zeneiskolai megemlékezésen közreműködött a Vác
Civitas Szimfonikus zenekar (karnagy: Sándor Bence), Huszár Anita énekművész, Cs. Nagy Ildikó zongoraművész és Smál-Szilaj
Gábor, a Fónay-Humánia
Társulat tagja.

A város vezetői és országgyűlési képviselője helyezték el
az emlékezés koszorúját
könnyen elveszíthetjük! Tisztelet a hősöknek!”
A kegyelet és hála virágait Dunakeszi Város Önkormányzata nevében Dióssi Csaba polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester, Tuzson Bence országgyűlési képviselő, Dr. Molnár György
jegyző, a Járási Hivatal nevében

Dr. Bíró Attila hivatalvezető helyezte el. Ezt követően a pártok,
nemzetiségi önkormányzatok,
intézmények, civil szervezetek és
magánszemélyek koszorúztak.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével fejeződött be.
Katona M. István
A szerző felvételei

A nemzeti
összetartozás ritka
pillanata volt
Gödi megemlékezés 1956 hőseiről
Leggyakrabban Beethoven Egmont-nyitánya hangzott el
a forradalom napjaiban a rádióban. A fájdalmas dallamokkal indító, majd az igazságért való harcot és a hős
halálát kifejező részek után elemi erővel tör elő a befejezésben a mondanivaló, amely szerint bár a hős elbukott, a szabadság eszméje tovább él. Ezért, talán minden magyarnak a forradalom jut eszébe a nyitányról –
emlékeztetett dr. Pintér György ünnepi köszöntőjében.

G

öd város alpolgármestere hangsúlyozta: az emberek túlnyomó többsége forradalomként élte meg azokat a napokat. Mint fogalmazott, azt nem tudjuk, mi lett volna, ha győz a forradalom, de azt
tudjuk, hogy az emberek arcán
hihetetlen felszabadultság volt,
nem akartak többé félelemben
és hazugságban élni. A Rákosi
korszak néhány éve alatt ugyanis 1 millió magyar ember ellen
indult valamilyen eljárás.
Az ünneplő közönséget emlékeztette, hogy a határon túl
rekedt magyarságról se feledkezzünk el, s felidézte, hogy
azokban a napokban, Romániában attól tartottak, átterjed
a forradalom, ezért riadó készültséget rendeltek el, bevezették a cenzúrát, a románok-

Soós Viktor Attila
ban felélesztették annak veszélyét, hogy elveszíthetik Erdélyt.
A román börtönökben a kínzások következtében a forradalom idején több mint 60 ember
vesztette életét. De volt megtorlás a Felvidéken és Kárpátalján
is - mondta dr. Pintér György, az
október 22-én rendezett városi
ünnepségen.
Folytatás a 2. oldalon
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A nemzeti összetartozás ritka pillanata volt
Gödi megemlékezés 1956 hőseiről

Leggyakrabban Beethoven Egmont-nyitánya hangzott el a forradalom napjaiban a rádióban. A fájdalmas dallamokkal indító, majd az igazságért
való harcot és a hős halálát kifejező részek után elemi erővel tör elő a befejezésben a mondanivaló, amely szerint bár a hős elbukott, a szabadság
eszméje tovább él. Ezért, talán minden magyarnak a forradalom jut eszébe a nyitányról – emlékeztetett dr. Pintér György ünnepi köszöntőjében.
Folytatás a címlapról
Ezt követően Ignácz Dániel lépett a József Attila Művelődési Ház színpadára, aki Ilyés
Gyula: Bartók Béla című versét szavalta el, majd az ünnepi megemlékezés szónoka, Soós
Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnökségi tagja
emelkedett szólásra.
Emlékezni és emlékeztetni
gyűltünk össze arra a 13 napra, amely megrengette a világot, megroppantotta a II. világháború után létrehozott világrendet, lerántotta a leplet az
egykori világháborús szövetségesek tetszetős ideológiáiról. Emlékeztetni magunkat és
gyermekeinket arra a 13 napra, amely sok áldozatot követelt, s ami után kegyetlen megtorlás következett – kezdte ünnepi beszédét, majd így folytatta: Nem a történéseket alakítók
és a terrort túlélők emlékezése ez, hanem mindannyiunké.
Azoké, akik szabadságunkat
köszönhetjük a forradalom alakítóinak. Szabadon emlékez-

hetünk, megadatott számunkra, hogy ne titkokban, csak a
szívünk mélyén emlékezzünk.
Együtt lehetünk, és nyilvános
megemlékezéseken
fejezhetjük ki kötődésünket, mindan�nyiunk közös ünnepe kell hogy
legyen a forradalom és szabadságharc emléknapja. Kötelességünk, hogy a szüleinktől kapott emlékeket átadjuk gyermekeinknek. Nem hallgathatjuk el
előlük, el kell tudnunk mondani, még akkor is, ha ez gyermeki lelkük számára nehéz.
Ezt követően emlékeztette az
ünneplő közönséget, hogy 56
őszén voltak olyanok is, akik
szembe fordultak saját nemzettársaikkal. S rettegésüket jól
jelzi, hogy a kommunista diktatúra éveiben a pártállam októberben az emlékezés tereit ellenőrizte, egyenruhás és titkos rendőrök követték az emlékezőket. De nem lehetett megakadályozni, hogy a szívekben
minden évben ne emlékezzenek a mártírokra és hősökre, akik a szabadságot és a demokráciát akarták megélni.

Emlékművet avattak
a forradalom
tiszteletére Acsán

A város vezetői főhajtással tisztelegnek
Iván-Kovács László szobra előtt
Az az október a nemzeti ös�- önfeláldozás, rendíthetetlen haszetartozás ritka pillanata volt zaszeretet, amely szorosan kap– hangsúlyozta Soós Viktor At- csolódott ahhoz a korhoz, de
tila, s a nemzet visszakövetelte ma, amikor nem fenyegeti börmagának a méltó élet lehetősé- tön azt, aki másként gondolkogét. A felkelők legyőzték félel- dik, aki nyíltan hangoztatja vémüket, mert nem akartak to- leményét, s nem kell kiállni a
vábbra is rabként élni. Nem barikádokra, szembenézni az
akarták feláldozni a jövőjüket, orosz tankokkal, talán időszes ezért szembe néztek azzal is, rűtlennek tűnhetnek. Van mit
hogy fel kell áldozni az életü- tanulnunk 56 forradalmáraiket. 1956 olyan emberi értéke- tól. A szabadságharcot leverte
ket mutatott fel, mint bátorság, a mérhetetlen túlerő, s a megal-

B. Szentmártoni
Fotó: Bea István
(Gödi Körkép)

Kisebb politikai vitát generált, az uniós támogatással megvalósuló váci MÁV állomás átadás előtt álló
parkolóinak a sorsa. Míg a szocialista Kis Zsolt „bénázásnak” nevezi azt, hogy a deákvári, illetve a
belvárosi oldalon meglévő parkolókat nem vehetik használatba az autósok, addig Fördős Attila polgármester azt képviseli, míg nem tisztázott, hogy a két parkoló esetében tud a város tulajdont szerezni,
addig a több millió forinttal járó működtetést egyelőre nem vennék át. A témáról Espár Péter városi főmérnök adott tájékoztatást – melyről az ESTV számolt be.

E

Ünnepélyes keretek között adták át az Acsai
emlékparkban az 56-os emlékművet az 1956os forradalom 59. évforduló alkalmából. Ünnepi beszédet mondott dr. Péterfy Gábor történész, Mekis Ádám evangélikus esperes, és
Szekeres Rezső polgármester. A forradalom
hőseinek emléket állító szobornál a helyi társadalmi szervezetek rótták le kegyeletüket, helyezték el koszorúikat. Az emlékmű az Acsáért
Alapítvány támogatásával, a nemzetközileg ismert Czalbert–Halasi János orvos, alkotó tervei alapján készült.
(A szerk.)

deg tény, nincs, mert nem lehet
kárpótlás, de köszönet és hála
az van – zárta gondolatait Soós
Viktor Attila.
Az ünnepi szónok beszédét
követően a Huzella Tivadar Iskola Gézengúzok színjátszó
csoportjának, Maradj hűséges a
Földhöz című nagy sikerű műsorát láthatták az emlékezők.
Az előadást rendezte Zachár
Zsuzsa, az énekeket betanította Bíróné Csernus Bernadett,
koreográfus Harkai Anett volt,
a műsorban közreműködött a
Gödi SE táncszakosztálya.
A megemlékezés a Korvinköz egykori parancsnokának, a
forradalmi helytállásáért kivégzett gödi Iván-Kovács László
mellszobrának koszorúzásával
zárult a Kincsem Parkban, ahol
az önkormányzat vezetői, a helyi pártok és civilközösségek, a
család képviselői, a tanulóifjúság küldöttei helyezték el a tisztelet koszorúit, virágait.

VITA A VÁCI P+R PARKOLÓKRÓL

spár Péter városi főmérnök elmondta: az uniós fejlesztés keretében
megépülő úgynevezett vasúti
parkolók sorsáról augusztus
26-a óta folynak egyeztetések.
Amint elhangzott, a problémát
az okozza, hogy 150 férőhelyes
északi, illetve a 200 férőhelyes
déli oldalon lévő parkolók jelenleg állami tulajdonban vannak, és egyelőre nincs jelentkező azok üzemletetésére.
- A műszaki átadás ugyan
megtörtént körülbelül egymásfél hónapja, de a Közlekedési Hatóság október 31-ig

Dr. Czalbert-Halasi János és Szekeres Rezső polgármester

kuvás, az alkalmazkodás kényszere felélte a társadalom morális tőkéjét. De a szabadság nem
zárható a börtönbe – emlékeztette az egybegyűlteket.
Az igazak önfeláldozása
olyan igazságot hirdet, melynek csendes ereje erősebb a hódítók fegyvereinek hatalmánál – fogalmazott az ünnepség szónoka, majd így folytatta:
A rendszerváltozáshoz az ártatlanul kivégzettek újratemetésén át vezetett az út. Köszönettel tartozunk azoknak, akik
1956 őszén tudtak, mi a dolguk,
s bátrak voltak életüket áldozni
a szabadságért. Köszönet azoknak, akik a hazugságtenger közepette tovább őrizték az igazságot. - A szabadságharc utáni megtorlás során több tízezer
embert ítéltek el, a halálbüntetések száma meghaladta a kettőszázötvenet, az ítéletek többségét végre is hajtották. A kevés
kegyelembe részesültek egyike,
Wittner Mária mondta egy interjú során: elmentek a gyönyörű évek, elment a fiatalság és
nincsen kárpótlás. Igen, ez a ri-

felfüggesztette magát a használatbavételi vagy forgalomba helyezési engedély kiadását
azon oknál fogva, hogy az említett két parkolónak a tényleges üzemeltetésére, hogy úgy
mondjam nincs jelentkező –
jelentette ki Espár Péter főmérnök.
Mint elhangzott, ennek egyszerű az indoka: a parkolók
működtetése több millió forintba kerül. A főmérnök ezzel kapcsolatban ismertette a
Városháza állásfoglalását, miszerint az Önkormányzat hajlandó a jelentős költségek-

kel járó feladatot átvenni, de
csak akkor, ha az objektumok
a város tulajdonába kerülnek.
Így - hangsúlyozta a főmérnök - akár az ingyenes parkolás megtartása mellett egyéb,
például üzletbérleti bevételekkel tudnák a költségeket ellensúlyozni. Az is elhangzott még,
hogy a deákvári oldali parkoló alatt olyan vasúti létesítmények húzódnak, amelyek egyelőre jogi akadályt jelentenek
az átadás szempontjából, az
északi parkoló viszont átadható lenne.
- Mint említettem a Közleke-

dési Hatóság október 31-ét jelölte meg határidőnek, hogy a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF), a MÁV és az
önkormányzat megállapodjanak a parkolók működtetésére.
Amennyiben ezt nem teszik,
két lehetséges megoldás van;
az egyik az, hogy valaki határidő meghosszabbítást kér, mert
még nem kapta meg a megfelelő információt, vagy a másik megoldás az, hogy a közlekedési hatóság jogánál fogva ki
fog jelölni valakit működtetőnek – fogalmazott Espár Péter
főmérnök.

Országos első a váci Boronkay
Elkészült a HVG kiadványa az ország száz legjobb középiskolájáról. A váci Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium vezeti a szakközépiskolák 2016-os rangsorát, az elsők
közé két fővárosi intézmény is bejutott.

A

szakközépiskolák közül
a
Boronkay
György
Műszaki
Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium végzett az
első helyen, a második a győri Jedlik Ányos Gépipari és
Informatikai Középiskola és
Kollégium, a harmadik ebben az évben is a balatonfü-

redi Lóczy Lajos Gimnázium
és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola lett.
A negyedik és az ötödik
a budapesti Hunfalvy János
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola, illetve a szintén budapesti Xántus János

Két Tanítási Nyelvű, Gyakorló Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Szakképző Iskola –
adta hírül az eduline.hu
A HVG a felsőoktatási
rangsorokat tartalmazó Diploma-kiadványok mellett ismét elkészítette a legjobb középiskolák listáját. A rangso-

rok mellett számos interjút,
cikk található a középiskolai
oktatásról, a középfokú felvételiről, sőt a felvételi eljárás
menetrendjét is.
A HVG középiskolai rangsora csütörtöktől az újságárusoknál is kereshető, vagy rendelhető az eduline.hu weboldalon keresztül is.
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700 milliárd érv a megye önálló uniós régióvá válása mellett

PEST MEGYE ÚTJA EURÓPÁBA
Interjú Szabó Istvánnal, a Pest Megyei Közgyűlés elnökével

- Ha a közgyűlési elnök pozícióját a szövetségi kapitányéhoz hasonlítanánk, akkor
Ön szerint Pest megye mikor
juthat ki az Európa Bajnokságra?
- A kijutás optimális esetben 2021-ben történne meg,
ez az időszak pedig a felkészülésé.
- Mi a kijutás tétje Pest megye számára?
- A hasonlatnál maradva:
a kitűzött cél az, hogy kondícióban, erőben, képességekben európai szintre kerüljünk. Ehhez kell előteremtünk a megfelelő forrásokat,
hiszen ennek hiánya miatt
nem tud európai szintet elérni a „csapat". Közgazdasági, közigazgatási nyelvre váltva: az Uniós belépés célja az
volt, hogy felzárkózzunk Európához, aminek mérőszáma a világon mindenhol az
egy főre eső GDP átlaga. Ekkor megyénk az európai átlag 40%-án állt, 2008-ra elértük az 56 százalékot, azonban
2013-ban már csak 55 százalékon álltunk, vagyis közel 10
éve nem közeledtünk az uniós átlaghoz, hanem távolodtunk tőle. Ez nagyon veszélyes, hiszen megyénk a legnagyobb az országban: lakossága 1, 25 millió fő, 77 ezernél is
több a működő vállalkozásaink száma, az ország GDP-jének jelentős része itt termelődik meg. Belátható, hogy egy
ekkora gazdasági erő gyengülését meg kell állítanunk.
- Miért torpant meg ennek
az egyébként komoly gazdasági potenciállal rendelkező
régiónak a fejlődése?
- A gyengülés következmény: a Közép-Magyarországi Régió (a továbbiakban
KMR) már az előző uniós
költségvetési ciklusban bekerült abba a sávba, ahol felzár-

– bár a kezdeményezés már
2002 óta napirenden van-,
hogy európai eljárásrend szerint háromévente lehet kezdeményezni egy ország régiós beosztásának (NUTS II.) megváltoztatását, amelyre 2016
februárjáig van lehetőség.

kózó régióként csak csökkentett mennyiségű uniós forráshoz juthatott. Nem a források elérésével voltak problémáink, hanem az elérhető
források összegével, men�nyiségével. Ez különösen a
2009 utáni időszakra igaz,
amikor drasztikusan lecsökkent az allokálható uniós források mennyisége. Ebben
az időszakban úgy jelentek
meg pályázatok, hogy „kivéve: KMR". Jól szemlélteti ezt
az a tény, hogy a régiónkban
élők egy főre vetítve csupán
negyedannyi forráshoz jutnak, mint a többi 18 megye
lakói. A GDP arányos mutatók szerint Komárom-Esztergom megye ugyanúgy megelőz bennünket e tekintetben,
mint Fejér vagy Győr-Moson-Sopron.

hogy nem lakosságarányos a
régión belüli elosztás. Pontosabban a források egy kisebb
részénél figyelembe vették az
itt élő emberek lélekszámát,
így a megyét 14,5 Mrd forintnyi fejlesztési keret illeti meg,
míg Budapest 21 Mrd forintban részesül, Érd pedig 800
millió Ft kerethez jutott. Ez
a keret mindösszesen azonban csak elenyésző része a
teljes forráskeretnek. A régióban elérhető források, így a
VEKOP nagyobb része, valamint a kohéziós alap terhére
tervezett beruházások döntő arányban állami fejlesztésként valósulnak meg. Számításaink szerint a régióban lehívható keret mindössze ötöde kerül majd Pest megyébe,
míg 80%-a Budapesten lesz
majd elköltve.

- A régión belüli források
elosztásával kapcsolatban
is már évek óta hallani Pest
megye problémáiról? Mit is
jelent ez a gyakorlatban?
- A problémát az jelenti,

- Mire számíthat a megye
önálló régióként a 2020 utáni időszakban? Mekkora ös�szeget jelenthet az önállóság?
- Jelenleg még nem látható konkrétan, hogy az Euró-

pai Unió 2021-től milyen forrásokat tervez Magyarország
számára, illetve milyen jellegű források állnak majd rendelkezésünkre, és milyen felzárkóztatási programok lesznek. A cél azonban így is egyértelmű: Pest megye ne járjon
rosszabbul, mint az összes
többi megye az országban és
a megye polgárai ugyanolyan
elbánásban
részesüljenek,
mint a más megyékben élők.
Az önállósággal nem sértjük
senki érdekeit, nem akarunk
elvenni senkitől forrásokat,
nem kérünk sehonnan átcsoportosítást.
- Ez egy nagyon természetes igény. Miért épp most merül fel? Mi adja aktualitását,
tudva azt, hogy az önálló régió megvalósítására már korábban is voltak törekvések a
megyében?
- Az aktualitást most az adja

- Mi akadályozta meg az
önálló régió kialakítást korábban?
- Vélhetően az, hogy Budapest már akkor is elérte az európai átlagot, így nem kaphatott volna uniós támogatást,
csak Pest megyével együtt kerülhetett a támogatási körbe.
A 2007-2013-as időszakban
pedig még mindig előnyös
volt Budapest számára a „közösködés", hiszen az első időszakban még jelentős men�nyiségű forrást lehetett lehívni, ami aztán a ciklus utolsó
három évében már jelentősen
lecsökkent. A források zömét
azonban mindvégig Budapest
használta fel, ezért csökkent a
megye fejlettségi átlaga, ahelyett hogy nőtt és közelített
volna az uniós átlaghoz.
- Mi várható az önálló régió létrejöttével?
- Elsősorban a gazdaságfejlesztési források tekintetében várható komoly előny.
A gazdaságfejlesztési operatív programokból a megye jelenleg ki van zárva. Miközben ez a legnagyobb forráskeret, Pest megyei vállalkozás nem is pályázhat, így vállalkozását nem tudja a lehető
legmagasabb szintű technológiával felszerelni és nem képes magasabb hozzáadott érték előállítására. Az önálló
régió megvalósulásával azonban már jogosultak leszünk e
források lehívására.

- A foglalkoztatás területén
is jelenthet ez pozitív elmozdulást?
- Természetesen… A példa
kedvéért: az Ipolyságot egyfajta bezártság jellemzi. Hagyományos kapcsolatrendszere, amely működtette a
területet megszűnt (az egykori Hont vármegye felosztásával és az Ipoly-hidak lerombolásával). Ezt épp most
sikerült „kinyitnunk", hiszen megállapodtunk Nyitra megyével, hogy Ipolydamásd és Helemba közt felépül egy híd, amihez már
rendelkezésre állnak a források a Kormány és az Unió támogatásával. Ennek a térségnek egykor egyik fő bevételi
forrása a bogyós gyümölcsök
termesztése volt, amely potenciál most is adott, ám ez
is komoly forrásokat igényel,
amelyeket az önálló régió
megteremtésével elő fogunk
tudni teremteni. Érd megyei
jogú város, így más kategóriába tartozik, a Kormánnyal
nemrégiben a következő öt
évre egy 40 milliárd forintos
fejlesztési megállapodást kötött, ami elsősorban közösségi infrastruktúrafejlesztést jelent: óvodákat, iskolákat, vállalkozói parkot, uszodát, sportcsarnokot. Erre ott
szükség van, hiszen Érd nagyon gyorsan növekedett lakosságát tekintve és az infrastruktúra ezt nem tudta korábban követni.
(Hazánk legnagyobb lélekszámú megyéjének elnökével a www.pestmegye.hu készített interjút, melyet teljes
terjedelmében elolvashatnak
a www.dunakanyarregio.hu
hírportálon. A szerk.)

Sajtótájékoztató lapzártakor

Szocialista vélemények
a szegénységről és az oktatásról

A MSZP Váci Szervezete meghívására a városba látogatott a párt két országgyűlési képviselője, Kunhalmi Ágnes és Korózs Lajos, akik a kedd esti politikai fórum
előtt sajtótájékoztatót tartottak a Madách Imre Művelődési Központban.

K

orózs Lajos, az Országgyűlés Népjóléti Bizottság alelnökeként elsősorban a szociális és nyugdíj ügyi kérdésekkel foglalkozik, aki sajtótájékoztatójában
a múlt heti Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából ismertette a TÁRKI által
közölt adatokat, melyek szerint a háztartások
75 százalékának valamilyen szinten nehézséget okoz a szokásos kiadások előteremtése.
A községekben élőknél ez az arány eléri a 90
%-ot, egyes helyeken meghaladja a 95 %-ot is.
Kunhalmi Ágnes azt hangsúlyozta, hogy a
közelmúltban közel másfél millió ember csúszott le a létminimum alatt élők táborába. Az
alacsony bérek felemelését, a középosztály
megerősítését, a fiatalok itthon tartását, az ok-

tatási rendszer színvonalának és teljesítőképességének versenyképességét szorgalmazta.
V. I.
Fotó: KesziPress
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A Stadler és a Dunakeszi
Járműjavító közösen
indul a MÁV-Start
járműbeszerzési tenderén
A Stadler és a Dunakeszi Járműjavító Kft. közösen indul a magyarországi
vasúti járművek beszerzésére a jövőben kiírandó tenderen, és az együttműködésben 60-70 százalékos magyar beszállítói hányadot határoznak meg.

E

rről írt alá szándéknyilatkozatot Dunai
Zoltán, a Stadler Magyarország igazgatója és Szepessy Tamás, a Dunakeszi Járműjavító Kft. ügyvezetője a svájci cég
bussnangi központjában. Az aláíráson jelen
volt Tuzson Bence, Dunakeszi térség országgyűlési képviselője és Peter Jenelten, a Stadler Rail csoport alelnöke - írja az MTI. Peter Jenelten elmondta, hogy készülnek az év
végén, illetve a jövő év elején várható MÁVStart közbeszerzésre, eddigi információk szerint a magyar vasúttársaság háromszáz férőhelyes vasúti kocsit kíván beszerezni, és ennek
a feltételnek több járművük, köztük emeletes
is megfelel. Dunai Zoltán, a Stadler Magyarország igazgatója emlékeztetett arra, hogy a
Stadler és a Dunakeszi Járműjavító ez év tavaszán három évre szóló együttműködési megállapodást kötött, és ennek tartalommal való
megtöltését jelentené a közös indulás a közbeszerzésen. Az igazgató elmondta, hogy a
tervek szerint a magyar hányadot egyrészt a
szolnoki kocsiszekrény üzem, másrészt a Dunakeszi Járműjavító Kft. kapacitására építe-

nék. Példaként említette, hogy Dunakeszin
a betétkocsik összeszerelését, a komplett motorvonatok üzembe helyezését valósítanák
meg.
Szepessy Tamás, a Dunakeszi Járműjavító
Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: a magyar
állam többségi tulajdonszerzése a társaságban
új lehetőséget ad számukra, a Stadler céget pedig stratégiai partnernek tekintik. Szeretnék
elérni, hogy a svájci céggel való partnerség során minél nagyobb magyar hozzáadott érték
legyen elérhető a termékben, illetve együttműködésre készülnek a nagyvárosi kötöttpályás lehetőségek területén is.
Tuzson Bence, Dunakeszi térség országgyűlési képviselője kiemelte, Magyarország számára fontos, hogy az országban minél több
gyártási lehetőség legyen, és európai szintű
üzemek működjenek, ehhez járulhat hozzá a
Dunakeszi Járműjavító és a Stadler együttműködése. „Magyarország célja, hogy fontos
európai gyártó központ legyen Dunakeszin.
Az ország érdeke, hogy itthon minél több embernek adjon munkát a járműgyártás, így ezt
a szövetséget komoly sikerként könyvelhetjük
el.” – ezt már a közösségi oldalán írta a város
országgyűlési képviselője, aki képeket is közöl
az aláírási aktusról. Szepessy Tamás az MTInek elmondta, hogy a Dunakeszi Járműjavító
Kft.-ben jelenleg 375-en dolgoznak. Szeretnék
elérni, hogy a különböző projektek beindulásával - például a CAF spanyol villamos ös�szeszerelésével, az M3-as metrókocsik felújításában való részvétellel, az Egyiptomba szánt
700 kocsi összeszerelésével és a Stadlerrel való
együttműködéssel - 1000 főre növeljék a létszámot évi egymillió munkaórában.

Egy szakember tapasztalata

SZENTENDREI
INGATLANPIACI
HELYZETKÉP
Az utóbbi hetekben megjelent országos elemzések arról tanúskodnak, hogy az ingatlanpiac is
túl van a gazdasági válság okozta mélyponton.
A kínálati dömping után már számottevő élénkülés érzékelhető a keresleti oldalon is, különösen a fővárosban és a nagyobb városokban. Ez a
pozitív trend tapasztalható a Dunakanyar egyik
legvonzóbb településén, Szentendrén és vonzáskörzetében is? – kérdeztük Pál Sándortól, a
szentendrei Pilis-Dunakanyar Ingatlaniroda értékbecslőjétől.

- Jó érzéssel mondhatom,
hogy szerencsére érezhetően javult az ingatlanpiaci helyzet az agglomerációban is. Az
elemzések visszaigazolják a
mi szakmai tapasztalatunkat,
hogy a főváros közelségének
köszönhetően, akkor van érzékelhető piaci fellendülés Szentendrén és vonzáskörzetében,
ha már Budapesten megmozdult az ingatlanpiac. A pozitív
trend közel egy éve tart a lakóingatlanok értékesítése területén, ám az is tény, hogy a nyár
végére, mintha kicsit alábbhagyott volna a lendület. Talán
sokak számára érdekes lehet,
hogy a mérsékelt visszaesés
nem a keresleti, hanem a kínálati oldalon tapasztalható. A jó
ár értékű ingatlanok elfogytak

Szent Márton-napi rendezvények
A SKANZENBEN
November 7-én és 8-án családi programok sora várja a szentendrei Skanzenbe látogatókat, ahol a Márton napjához kötődő szokások mellett újborok és finom ételek kerülnek a középpontba. Márton napja
egyre nagyobb népszerűségnek örvend az utóbbi időkben, ami főként a finom libaételeknek és az ízletes
újboroknak köszönhető. Azonban akad még bőségesen felfedeznivaló a Márton napi szokások között.
Máris itt egy érdekesség: Márton napját Kisfarsang idején ünnepeljük. De mi az a Kisfarsang?

S

zeptember 29. és november 25. között, Mihály naptól Katalin napig tartjuk számon. Ez az őszi báli
szezon, amikor minden a vidámságról,
az ünneplésről, a mulatozásról, a szerelemről, és ez utóbbiból adódóan a lakodalmakról szól. A legények ekkor kérték meg a lányok kezét, és így még az ősz
folyamán megtartották a menyegzőt.
Azoknak a lányoknak, akik nem keltek
el ősszel, utána már csak télen, nagyfarsang idején volt esélyük párt lelniük.
A kétnapos fesztiválon fel is elevenítik
a szentendrei Skanzenben az őszi lány-

kérések hagyományát, a látogatók maguk is részesei lehetnek a vidám szerepjátéknak – írja a skanzen.
hu.
November 7-én és 8-án
egész nap népzene és
néptánctanítás, bál várja az
érdeklődőket. A hagyományőrző Lajta Néptáncegyüttes tagjai segítségével végigkísérhetik a látogatók, hogyan készülődtek lányok és legények a bálokra: szépítkezés, ruhadíszítés, kedvcsináló játékok.
A szentendrei Skanzen Szent Márton Újborfesztivál és Libator rendezvényének elmaradhatatlan részét képezik
a gasztronómiai és boros programok.
Idén is az ország legjobb családi borászatai közül hívnak a szervezők, akik a
2015-ös évjárat legfrissebb nedűit kínálják. Aki a bort és az irodalmat együtt
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szeretné élvezni, azoknak irodalmi borkóstolóval kedveskednek. Mindemellett számos libaétellel, őszi fogással várják az ínyenceket a
zord időben is meleg, fűtött fesztiválsátorban. Itt
kapnak helyet délelőttönként a gyermekeknek szóló
bábelőadások, délutánonként pedig a minőségi zenei koncertek.
A szentendrei Skanzen Márton-napi fesztiválján két különleges gyereket
is megismerhet a nagyközönség; Mákszemet és Gubót. Róluk és a skanzenbeli kalandozásaikról szól Molnár Krisztina írónő legújabb mesekönyve, melyet
Schall Eszter illusztrációi színesítenek.
A könyv ekkor kerül először a polcokra,
és a fesztivál során lehetőség nyílik még
többet megtudni a történet születéséről,
szereplőiről.

a piacon, új projektek elvétve
jelennek meg, hiszen az ingatlanfejlesztőknek is sikerült értékesíteniük a megépült, illetve
épülő ingatlanjaikat. Az ingatlanpiaci helyzetképhez tartozik
az is, hogy újabb projekteket
még nem sikerült elindítani.
Jelenleg a legnagyobb érdeklődés a lakások, az új vagy újszerű
családi házak, valamint sor- és
ikerházak iránt van. Ezeket leginkább Szentendrén, Budakalászon és Pomázon keresik az
ügyfelek. A jó hírek között említhetem, hogy a növekedési hitelprogramnak és a vállalkozói
kedvnek köszönhetően jelentősen bővült a szolgáltatói piac új
irodák és műhelyek építése révén. Az viszont tény; a korszerűtlen, többgenerációs családi
házak, üdülő és zártkerti ingatlanok esetében sajnos a fellendülés egyáltalán nem érezteti
hatását. Ezeket az ingatlanokat
továbbra is nehezen lehet értékesíteni.
- Szentendrén és a környező településeken is leginkább
kis alapterületű, kis költséggel fenntartható lakások a keresettek?
- Talán nem mindenki tudja, hogy Szentendrén és vonzáskörzetében sajnos eleve kevés a lakásszám, ezen belül a
kis alapterületű lakások száma szinte elenyésző. Így ritkán jutnak ki az ingatlanpiacra kis alapterületű ingatlanok,
melyek egyébként sajnos nem
is igazán korszerűek, fenntartásuk költséges, hiszen ezek
zömében 30-40 éves távfűté-

ses lakások. Ezt a piaci rést valamelyest csökkentheti, hogy a
Püspökmajor lakótelepen végrehajtott hő technikai fejlesztéseknek köszönhetően viszonylag korszerűbbek lettek e lakás típusok, melyek iránt kereslet mutatkozik az ügyfelek körében. Sajnos azzal is számolni
kell, hogy a szentendrei telekárak mellett a rendezési terv is
igencsak lekorlátozza az ingatlanfejlesztők lakásépítési lehetőségeit. Ez pedig azt vetíti előre, hogy a közeljövőben nem
oldódik meg a lakást keresők
problémája Szentendrén.
- Milyen árkülönbség mutatható ki egy azonos komfortfokozatú és nagyságú szentendrei
és leányfalui ingatlan között?
- Gyakorlatilag nincs különbség a két település ingatlanáraiban, de természetesen
Leányfalu jóval kisebb település, így ott kevesebb az eladó ingatlan is. Sajnos a Szentendreiszigeten és a pilisi részeken egyelőre egyáltalán nem tapasztalható az ingatlanpiaci mozgás.
- Ön szerint mikor érik el az
ingatlanok a válság előtti érték-árarány egyensúlyát?
- Az árak már utolérték a válság előtti szinteket. A különbség csak abban van, hogy a válság előtti időkben jóval több eladó új, újszerű ingatlan, és főként lakás volt a piacon. Sajnos
jelenleg egyetlen nagyobb társasházi lakópark van épülőfélben, ahol már a befejezés előtt,
szinte az összes lakás elfogyott.
Vetési Imre
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A zavartalan
megemlékezés érdekében
A rendőrség a polgárőrséggel összefogva idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás megelőzése érdekében kérik a lakosság fokozott odafigyelését, hogy a megemlékezést ne
árnyékolhassa be semmilyen jogsértés!

A

z alábbiakban közöljük a két szervezet jótanácsait, melyeket érdemes megfogadni, hogy zavartalan
legyen az emlékezés.

• Tömegközlekedési eszközökön, különösen a fel-, és leszállások alkalmával figyeljen
környezetére, kézi-, illetve válltáskáját szorítsa testéhez és azt mindig maga előtt tartsa!

• Az értékeit ruházatában, táskája belső
zsebeiben, lehetőség szerint szorosan testközelben tartsa, vagy akár több helyen tárolja, és
kerülje el, hogy őrizetlen maradjon!
• Bankkártyája mellé ne helyezze a PIN
kódját, lakáskulcsához lakcímét tartalmazó
feliratot, mivel ezen adatok birtokában az elkövető további kárt okozhat!
• Soha ne hagyja őrizetlenül táskáját miközben a sírt rendezi! Alkalom szüli a tolvajt!
• Tegyen feljelentést, ha meglopták, akkor
is, ha az elkövetőről adattal nem rendelkezik!
Amennyiben időben észleli a lopást, kérje a
közelben álló személyek vagy a járművezető
segítségét! Ne szálljon szembe a tolvajjal, mivel az elkövető agresszíven is felléphet!

• Ne hagyjon értékeket a gépjármű utasterében! Az üléseken hátrahagyott tárgy felkelti a tolvaj figyelmét. Az elkövetőkre jellemző,
hogy a legkisebb értékek miatt is képesek betörni az ablakot, vagy feltörni a zárat. A személygépkocsi nem biztonságos tárolóeszköz!
• A járműben meglévő mechanikai vagy
elektronikus védelmi eszközt használja a parkolás során! A jármű ajtaját, valamint ablakait mindig zárja le, miután távozott! Az indítókulcsot, a gépkocsi iratait tartsa magánál,
biztonságos helyen, ne tudjanak illetéktelenek
hozzáférni!
• Lehetőség szerint kijelölt parkolóban álljon le, vagy jól megvilágított, forgalmas helyen!
A Rendőrség a Polgárőrséggel közösen ez évben is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás
megelőzése érdekében kérjük fokozott odafigyelésüket, hogy a megemlékezést ne árnyékolhassa be semmilyen jogsértés!
Bűncselekmény esetén hívható telefonszámok: 107, 112.

Közös ellenőrzés az M2-esen:
79 helyszíni bírságot szabtak ki

Az M2-es autóúton hajtottak végre közös ellenőrzést a Dunakeszi Rendőrkapitányság, a NAV, a polgárőrség, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársai október 16-án pénteken 8 órától 16 óráig.

A

z akció során a rendőrök az autóúton közlekedő valamennyi
autót egy parkolóba terelték
ki és ellenőrizték a járművek
műszaki állapotát, a passzív
biztonsági eszközök használatát és a veszélyes árút szállító teherautókat is.
Fokozott figyelmet fordítottak a körözés alatt álló
személyek elfogására és a körözött járművek forgalom-

ból történő kiszűrésére is.
A rendőrség hivatalos honlapjának közleménye szerint az ellenőrzés időtartama alatt egy személyt állítottak elő bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt,
8482 járművet ellenőriztek,
21 esetben tettek szabálysértési feljelentést. Forgalmi engedélyt 17, hatósági jelzést pedig 8 esetben vontak
be – adta hírül a Pest megyei

Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
Helyszíni bírságot 79, közigazgatási bírságot 6 fővel
szemben szabtak ki.
A Nemzeti Közlekedési
Hatóság munkatársai 71 esetben végeztek tengelysúly mérést, valamint 22 személy ellen tettek szabálysértési feljelentést.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai 15 jelölt és 7 jelöletlen ADR szállítmányt ellenőriztek, a NAV munkatársai
pedig 50 gépkocsit vontak intézkedés alá.
Az akcióban részt vevők ellenőrizték az útdíj használatával kapcsolatos szabályok
betartását is. Az 5478 ellenőrzött jármű közül 80 vezetője számíthat bírság kiszabására a jogosulatlan úthasználat miatt.

Dunakeszi: Új helyszínre
kerül az adventi vásár

Váci partnerünk a Contitech Kft. részére
keresünk munkavállalókat az alábbi munkakörökbe:
vulkanizáló / kazánkezelő,
szerelő,
karbantartó (elektromos / lakatos),
csőhajlító, gépbeállító / gépkezelő,
targoncás.

Amit kínálunk:
Versenyképes bérezés + cafeteria
+ műszaki pótlék + 13. havi fizetés
Céges buszjárat biztosítása
és munkába járás támogatása
Hosszú távú munkalehetőség,
stabil multinacionális vállalatnál

A munkára jelentkezés módja:e-mailben a job191@prohumanallas.hu
címen,vagy a cég portáján leadott önéletrajzzal.
Bővebb tájékoztatás a 70/440-3610-es telefonszámon kérhető.

Idén új helyszínen, a város Főterén rendezik meg az adventi vásárt, amely a hagyományos értékek megtartása mellett látványos, egyben szórakoztató programokkal várja az érdeklődőket. Újdonság, hogy a Dózsa György téren korcsolyapályát épít az önkormányzat, melyet november 28-tól 2016. január 31-ig használhat
a város apraja-nagyja. A Főtéren rendezik az óév-búcsúztatót is.
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Dunakesziek egymillióval segítik
a kárpátaljai magyar diákok étkeztetését
Vasárnap este zsúfolásig megtöltötték az ünneplőbe öltözött Dunakesziek a gyártelepi Jézus Szíve templomot, melyben lélekemelő jótékonysági
kulturális rendezvényt és a Munkácsi Római Katolikus Egyházkerület püspöke, Majnek Antal által celebrált szentmisét tartottak a Kárpátalján működő líceumokban tanuló magyar diákok étkeztetésének támogatása érdekében.

Majnek Antal, Munkács püspöke celebrálta a jótékonysági szentmisét

A

Dunakeszi Civilek Baráti Köre nevében Skripeczky
István, a rendezvény egyik
szervezője köszöntötte a megjelenteket, különös tisztelettel Majnek Antal munkácsi püspököt, Matl Pétert,
a Vereckei hágón lévő honfoglalás
emlékmű alkotóját és Petrás Mária,
Kossuth- és Prima Primissima díjas
csángóföldi előadóművészt. Mint
fogalmazott, nem csupán az itthoni

magyarok élik át a Kárpátalján élő
magyarok problémáját, hanem ők is
a hazai magyarok gondjait.
Az esten megjelent nagyszámú
közönség először Reményik Sándor
Ahogy lehet című versét hallgathatta meg Varga István előadóművész
tolmácsolásában, majd Gyombolai
Bálint zenés előadása következett,
melynek keretében néhány magyar költő, köztük nagyapja meg-

Kartonváros épült
a Konstantin téren
Vácon kartonváros épült október 21-én a Konstantin téren
az Ipress Center "Újrahasznosított történelem" című pályázati kezdeményezése kapcsán, tíz középiskolai csapat helyi
emblematikus - főleg egyházi - épületek legfeljebb két méter
magas makettjeit készítette el kartondobozokból.

A

több száz érdeklődőt vonzó
eseményen - óriáskivetítőn
bemutatott kisfilmek alapján - a közönség megtudhatta, melyik csapat hogyan választott magának épületet, miként készült fel
a feladatra, aztán hogyan sikerült
megvalósítaniuk az elképzeléseiket.
- Dicsérem ezt a kezdeményezést
egyrészt azért, mert az ilyen és hasonló programok együttműködésre nevelik a fiatalokat a közös munka révén. Még fontosabbnak tartom,
hogy a feladat kapcsán a diákok bővíthették történelmi ismereteiket,
ráébredhettek, milyen fontos épített örökségünk megbecsülése. És a
leglényegesebb, hogy egyúttal a val-

lással, hitélettel kapcsolatos kérdésekkel is szembesülhettek - mondta érdeklődésünkre a helyszínen,
zsűrizés közben Varga Lajos segédpüspök – írja az önkormányzat hivatalos hírportálja.
A zsűri - amelyben az önkormányzatot, illetve az önkormányzati intézményeket Forró Katalin,
a Tragor Ignác Múzeum igazgatója
képviselte - végül a Boronkay-iskola
Bor-Art nevű csapatának ítélte az
első díjat a börtönkápolna kicsinyített másáért - a csapat tagjai velencei
városnéző utazást nyertek, illetve iskolájuknak 500 ezer forint támogatást közösségépítő célra.
Minden résztvevő csapat tagjai
egyenként is kaptak jutalmat, továbbá a legalább egy csapattal benevezett iskolák 100.000-100.000 Ft közösségépítő célú támogatásban részesülnek a kiíró cégtől.
Mivel a pályázat kiemelt célja az
volt, hogy a papír újrahasznosítása révén felhívja a figyelmet a környezettudatosság fontosságára, a díjakat az Ipress Center a nála keletkezett évi 100 tonnányi, újrahasznosításra átadott nyomdai papírhulladék értékéből ajánlotta fel.
Fotó: vaci-naplo.hu

zenésített versét szólaltatta meg.
Guttmann Vilmos dr. Papp Lajos: Az
Én Miatyánkom című versét szavalta el, majd Petrás Mária csángóföldi előadóművész műsora adott maradandó szép élményt.
Popovicsné Baradlai Márta többgyermekes édesanya a kárpátaljai
helyzetről tájékoztatta a jelenlévőket.
Mint fogalmazott, sokszor hangzik
el a kárpátaljai emberek ajkán, milyen jó az Isten. Látni kell azokat a
nénikéket, akiknek könny szökött a
szemébe, amikor megkapták a segítséget. Amikor itteni emberek tesznek
az ottani emberekért, visszaadja a reményt, hogy nem felejtkeztek el rólunk, egy közösségbe tartozunk, részesei vagyunk a magyarságnak - fogalmazott. Véleménye szerint a kapott segítség nemcsak fizikai, hanem
az örömhír elhozatalának egy fontos
formája is, mert meg kell tanulnunk,
hogy van örömhír, meg kell tanulnunk, hogy van Istennek irgalmas
szeretete. S hogy ne céltalan legyen
a segítségnyújtás, arról többek között a kilenc körzetfelelősük gondoskodik, akik felmérik, kinek mire van
szüksége: élelmiszerre, tűzifára, stb.
Ez azt is jelenti; úgy segítenek, hogy
annak legyen jó, aki kapja, ne annak,
aki adja. A tárgyi adományok mellett
nagyon fontosnak nevezte, hogy reményt kapnak az ott élők. Végezetül
a megjelenteknek tolmácsolta a kárpátaljai magyar emberek sokaságának áldáskívánását.
Az ünnepi szentmise előtt még
Majnek Antal munkácsi püspök
szólt az egybegyűltekhez: - Hála
és köszönet a Jó Istennek és mindazoknak, akiknek a szíve megindult a Kárpátalján élő szegények
iránt. A két árvíz idején is megtapasztaltuk a nagy segítséget, a
mostani adományt is igyekszünk
beosztani, hiszen a gázárakat hétszeresére emelték az utóbbi időben. Az egyház jelenlegi helyzetéről így fogalmazott: - Nagy dolog,

Skripeczky
István

hogy a több mint 60 éves elnyomás után is megmaradt a hit, talán egyedül itt nálunk Kárpátalján
az egész egykori Szovjetunió területén. A 60-as évek elején nagyon
sok templomot zártak be, sokunkat a háború után elvittek lágerekbe, nemzetiségünk és vallásunk
miatt sokat szenvedtünk. A föld
alá nyomott egyház valójában egy
földbe ültetett mag volt, amely nagyon sok szép gyümölcsöt hozott
– osztotta meg gondolatait Munkács püspöke, aki elmondta még,
most újra nagy nyomorúságba került az ország, különösen Kárpátalja, de szerencsére Magyarország
nagyon sokat segít, amit mindenki érez. Szomorú, hogy az egykori kétszázezer magyarból mára
már 150 ezer sincs, hiszen – különösen az utóbbi időben – a besorozások miatt rengeteg fiú, felnőtt
férfi menekült el. Szinte mintha
kiűzték volna őket az országból,
többségük eljött Magyarországra
és fél visszamenni a retorziók miatt. Amíg a háború nem ér véget,
nem is fognak visszajönni, s félő,
hogy követi őket a családjuk is, s
ez olyan fájó a számunkra, mint az
anyagi nyomorúság - fogalmazott
Majnek Antal, majd beszéde végén megjegyezte: - Megtanultunk
szerényen élni, hiszen a tizedére

Apróhirdetés
• Sződligeten mangalica és hús disznók, hízók, akár félbevágva is eladók. Tel.: 06-30-9513-193 • Szőnyegtisztítás! Több darabból is, ös�szesen 15m2 felett 1000 FT/ m2. 15 m2 alatt 1300 FT/m2. Háztól házig.
Tel.: 06-30-296-1771

BETANÍTOTT KONYHAI DOLGOZÓ
hosszú távra Dunakeszin!
Pályakezdőknek és szakma nélkülieknek is!

csökkentek a fizetések, a nyugdíjak, az árak pedig akkorák, mint
Magyarországon, s az emberek
mégis sokkal kevesebbet panaszkodnak, mint itt, az anyaországban. Fontos, hogy hálát adjunk
azért, ami itt van. Mert, aki kijön
közénk, úgy érezheti, ha visszajön,
mintha Amerikába jönne vissza –
mondta a munkácsi egyházkerület
püspöke.
Matl Péter szobrászművész elmondta a Jézus Szíve templomban összegyűlt közösségnek, hogy
jövőre lesz 20 éves a vereckei emlékmű, ebből 12 évig nem engedték felépíteni, torzóként állt. Mint
fogalmazott, alkotásaival szeretné erősíteni nemzeti identitásukat
Kárpátalján. Eddig 18 templomi
oltárt és számos műalkotást készített, s 2 éve avatták fel az ópusztaszeri nemzeti összetartozás emlékművét is. Bejelentette, művészi küldetését, amit ő elkezdett fiai
folytatják Munkácson.
A kulturális műsor és a beszédeket követően Majnek Antal által celebrált szentmise zárta a jótékonysági rendezvényt, melynek
védnöke Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere volt. Skripeczky
István tájékoztatása szerint a
résztvevők egymillió forint adománnyal járultak hozzá a Kárpátalján működő líceumokban tanuló
diákok étkeztetéséhez.
Vetési Imre
A dunakeszi jótékonysági rendezvény másnapján Skripeczky
István arról tájékoztatta Szerkesztőségünket, hogy az Erdély Barátainak Váci Egyesülete 160.000 forinttal támogatta
a fenti célt és a pénzadományt
átadták részére, melyet a héten
eljuttat a Munkácsi Katolikus
Egyházkerületi Hivatalnak.

RÉGISÉG
Pappné Szilvia Műtárgy Szakbecsüs DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BECSLÉS
KÉSZPÉNZÉRT vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat,
ezüstöt, szobrokat, porcelánt, régi pénzeket, kitüntetéseket,
csillárt, szőnyeget, bizsukat, ékszereket és mindenféle régiséget,
hagyatékot és könyveket, stb.
Tel.: 06/20-465-1961, 06/70-942-0806, 06/1-293-1759

Tapasztalt szakmunkások jelentkezését is
várjuk HENTES és SZAKÁCS pozícióba.

• Vasárnaptól csütörtökig,
heti 40 órás munkavégzés.

• Fix műszak délelőtt, nappal vagy éjszaka.
• Versenyképes havi fix bér
+ személyzeti étkezés +utazástámogatás.
Jelentkezés: önéletrajzzal vagy bemutatkozó
levéllel, elérhetőségeivel
a job206@prohumanallas.hu címen

vagy a +36 20 500 9889-es telefonszámon!
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Új alkotások a Pannónia Házban
Vác sokszínű és rendkívül gazdag kulturális és képzőművészeti életének egyik legnívósabb fellegvárában,
a Pannónia Házban október 17-én négy új alkotást avatott fel Fördős Attila polgármester, aki azt kérte a közönségtől, hogy vállvetve küzdjenek az újabb kiállítások sikeres megvalósításáért.

A

Az egykori Aranyszarvas fogadót "életre keltő" alkotóközösség

z utóbbi években folyamatosan
szépülő és nívósabbnál nívósabb alkotásoknak otthont
adó Pannónia Ház udvarában
nagy számban gyűltek össze
a művészeteket kedvelő váci,
sződligeti, gödi, szokolyai polgárok, akiket a rangos esemény
házigazdája, Koltai-Deitrich
Gábor köszöntött. A Madách
Imre Művelődési Központ főmunkatársa mutatta be a négy
új alkotást: a Garay Képzőművészeti Stúdió nagy méretű szekkóját, amely falra festett képeken enged bepillantást a XIII. század elején megnyílt Aranyszarvas fogadó életébe, Csámpai Béla Múltidéző
kapubejárat című falfestményét, Vertel Andrea Nagy utazás című kerámia falifríze-t, az
Aranyszarvas fogadó domborműves mozaikcímerét, melyet
Kardos Tibor és Kardos Éva
szobrászművészek készítettek,
valamint Szakszon-Szász János szobor együttesét, melyet a
váci MADI Gyűjtemény megálmodója és létrehozója hálája
jeléül ajándékozott a városnak,
értéke közel 30 ezer euro.
„1718-at írtunk, amikor Vác
német városrészében megnyitották a korszerű, fűthető helyiségekkel rendelkező Aranyszarvas fogadót, amely nagyon
rövid idő alatt közkedvelté vált
az utazók körében” – mondta
megnyitójában Fördős Attila.
A XVIII. századbeli fogadó színes életét festette meg németalföldi stílusban Garay-Nagy
Norbert tanítványai közreműködésével a Pannónia Ház udvarában. A falfestmény különlegessége, hogy nem freskó,
hanem szekkó, ami annyiban
különbözik a freskótól, hogy
a festékszemcsék szerves kötőanyagban kerülnek a száraz
vakolat felszínére – ismertette
a város polgármestere, aki köszönetet mondott Garay-Nagy
Norbertnek, aki immár sokadik alkotásával ajándékozza
meg szeretett városát. – Az alkotás nagy értéke az is, hogy a
mester hetven fiatal tanítvány
számára kínálta fel a művészeti
kiteljesedés lehetőségét, amiért
külön dicséret illeti őt – hangzott a polgármester elismerése.
A hármas tagoltságú falfest-

A fogadó címere
mény a borospincét, az élettel
teli fogadót és a lovardát örökítette meg. Fördős Attila Vác
nagy értékének nevezte, hogy
a városban ilyen sok tehetséges
képzőművész van, akik egymást segítve alkotnak.
– Szeretnénk elérni, hogy a
korábban csak zeneművészetéről híres városunk a képzőművészet területén is vezető
szerepet töltsön be a régióban.

Legalább Szentendre szintjén,
de reményeink szerint e fölött
emlegessék – mondta lokálpatrióta optimizmusának hangot
adva a város polgármestere.
Fördős Attila köszönetét és
nagyra becsülését fejezte ki a
Sződligeten élő házaspárnak,
Kardos Tibor és Kardos Éva
keramikusművészeknek, akik
az Aranyszarvas fogadó domborműves mozaikcímerét adományozták Vácnak. „Vertel
Andrea, Nagy utazás című alkotása nagyon stílusos, hiszen
az alkotás a házasságkötő falán látható. A házasság pedig,
mindannyian tudjuk, egy nagy
utazás. Reményeink szerint az
emberek minél tovább döntenek a „nagy utazás” mellett,
mert egy jól működő társadalom alapja, a család” – hallhattuk a polgármestertől.
Ugyancsak kedves szavakkal
beszélt Csámpai Béláról, aki
Múltidéző kapubejárat című

falfestményével örvendeztette
meg a közönséget a Pannónia
Ház bejáratánál látható alkotásával. Fördős Attila köszönetet
mondott Szakszon-Szász Jánosnak is, aki a nagy sikernek
örvendő MADI Gyűjtemény
után egy újabb értékes alkotással gazdagítja Vác képzőművészeti „kincsestárát”.
A város polgármestere az alkotások és alkotóik méltatása
után így folytatta: „Ne felejtsük
el, hogy mindez nem történhetett volna meg, ha nincsen közöttünk Papp László úr, aki a
képzett művészettörténész, tapasztalt galériatulajdonos kifinomult érzékenységével nyúl
az alkotásokhoz, a megörökítendő témákhoz, melyek megvalósítását mindig „kipréseli” a városból a közjó javára.
Mindannyiunk számára példaértékű ez az elhivatottság,
amit nagyon köszönök neki.”
Fördős Attila arra kérte a közönséget, hogy követeljék ki a
város vezetésétől – kormány
és ellenzéki oldaltól egyaránt
-, hogy a Kultúra Magyar Városa adjon teret a Sződligeten
élő Szemere István kiállításának, aki Közép-Európa legnagyobb korsó gyűjteményével
rendelkezik. – Szemere úr látva, hogy Vác milyen nyitott a
kulturális, művészeti értékek
iránt, ezért – bár megkeresték
Németországból és az Egyesült Államokból is, de ő -, a mi
városunkat választotta. Ezért
arra kérem önöket, hogy vállvetve küzdjünk az újabb a kiállítások sikeres megvalósításáért – hangzott Fördős Attila
polgármester felhívása a négy
új alkotás bemutatásakor.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

RUHANEMŰ JAVÍTÁS

Vácon,
a Kristóf udvarban!
(Hungária házban,
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Bár Nagymaros nem a lovas életéről
INTERJÚ TUSCHER ATTILA ÚSZÓVAL, híres, most mégis ez irányba lépnek
Szentendre büszkesége

a Jó tanuló-Jó sportoló kitüntetettjével

Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából a szentendrei Önkormányzat
tradicionális emlékműsor keretében városi kitüntetéseket és elismeréseket adományozott, melyeket Verseghi - Nagy Miklós polgármester adott át
a PMSZK-ban.
- Az ez évi díjazottak között szerepelt a szentendrei II. Rákóczi Ferenc Gimnázium eminens
végzős tanulója, Tuscher Attila is, akit a díjátadó
ünnepséget követően szóra bírtunk egy random
bemutatkozás erejéig.
- Gratulálunk a „Jó tanuló - Jó sportoló” kitüntető címhez, amit az imént vettél át! Mit jelent
számodra ez az elismerés?
- Számomra ez a díj egy pozitív visszajelzés,
egy megerősítés, hogy céljaim és terveim elérésében jó úton járok. A város, ahol tanulok, és amit
képviselek a versenyeimen, odafigyel rám és honorálja erőfeszítéseimet!
- Mióta kötelezted el magad az úszással és milyen eredményeid, illetve távlati céljaid vannak
a sporttal?
- Négy évig triatlonoztam, közel két éve úszom
versenyszerűen a Honvéd Kossuth SE színeiben.
Több országos- és nemzetközi eredményem van;
jelenleg a MÚSZ ifi rövidpályás ranglistán számos versenyszámban a TOP 10-ben vagyok. Mivel a tanulás mellett ez a sport tökéletesen kitölti az életem, szeretném még sokáig űzni és élvezni az úszást.
- Melyek a 2015. évi főversenyek számodra,
amelyekre készülsz jelenleg és milyen eredményeket vársz magadtól?
- November végén a Szlovák Grand Prix-n rajtolok Homonnán, ami egy tesztverseny lesz az
idény végi decemberi főversenyemre, az Országos Rövidpályás Vidékbajnokságra – ahol minden vágyam egy bajnoki érem megszerzése 50100m pillangón vagy gyorsúszásban!
- Érdekelnének a továbbtanulási céljaid is! Az
érettségit követően milyen irányba szeretnél indulni?
- Nagyon szeretek emberekkel foglalkozni,
emellett érdekel a gazdaság és közigazgatás is, így
a Corvinuson a nemzetközi gazdálkodás vagy a

87 éves
a DMRV Zrt.
Október 21-én
ünnepelte a Duna
Menti Regionális
Vízmű Zrt.
fennállásának
87. évfordulóját,
ugyanis 1928-ban ezen
a napon avatták fel és
adták át jogelődjét, Vác
Város Vízművét. Az
alapítás óta a Társaság
óriási növekedésnek
örvendhet: a dolgozók
száma 15-ről 1082-re
nőtt, a kezdeti
1 ellátott települést 121
település váltotta fel, és
az induláskor jegyzett
26.000 fogyasztó helyett
a Társaság ma már
több mint 600.000
fogyasztónak áll a
szolgálatában.

közigazgatás alapszakokon szeretném folytatni
tanulmányaimat.
- Végezetül, megkérnélek arra, említs meg néhány nevet azok közül a „háttéremberek” közül,
akik segítik a felkészülésed, edzéseid; megteremtik a nyugodt, biztos szakmai munkád feltételeit
mind a tanulásban és a sportban egyaránt!
- Elsősorban édesanyám az, aki minden támogatást megad, mindig mellettem áll és biztosítja a nyugodt hátországot számomra. Edzőmnek,
ifj. Szabó Lászlónak szintén rengeteget köszönhetek, aki nem csak a sportban, hanem az életvezetés terén is „zsinórmérték” nekem. Végezetül Rákóczis tanáraim is maximálisan segítik és értékelik munkám és eredményeim.
- Gratulálunk, és további sikereket kívánunk a
tanulásban és a sportban egyaránt!
SZE.

Október 21-én, szerdán érdekes témával várták a nagymarosi művelődési házba az érdeklődőket. Lovas nemzet-e a magyar címmel dr. Fehér Károly profes�szor tartott előadást, majd Dallos Gyula, a magyar lovassport örökös bajnoka,
mestere, Dunakeszi díszpolgára beszélt az ember és a ló kapcsolatáról.

Z

súfoltságig megtelt szerda késő délután a városi intézmény, ahol a lovassportok szerelmesei gyűltek össze. A rendezvényt Petrovics László polgármester nyitotta meg, aki azzal kezdte, hogy
Nagymaros nem a lovas életéről nevezetes település.
- De mi most gondoltunk egyet és úgy döntöttük,
hogy csatlakozunk azokhoz, akik ezen a pályán már
előttünk járnak. Az első lépés mindig a legnehezebb, de
ezen már túl vagyunk. A felzárkózás nem lesz könnyű,
de pont azért vagyunk ma itt, hogy segítsük ezt a folyamatot – mondta. Hozzátette: nagyon sok lovasember él Nagymaroson, ami ebben az évben már a Nemzeti Vágtáig segítette a várost.
Lovasnemzet-e a magyar? Ezt a kérdést már dr. Fehér
Károly professzor taglalta. Először arról beszélt, hogy
hogyan lett a ló háziállat. Mint elhangzott, a ló és az ember kapcsolata több évezredes múltra tekint vissza. Az
előadás fő kérdésére is megadta a szakember a választ.
- Lovas nemzet-e a magyar? Sokszor vitát kavaró kérdés, téma ez. A válasz? Ha abból indulok ki, és miért
ne tenném, hogy van egy ország, Magyarország, ahol
az emberek szívében, ereiben, génjeiben ott rejtőzik, ott
él a ló. Ott van a lovak szeretete, hozzáértése. Akkor azt
mondom, hogy igen, lovas nemzet vagyunk – mondta. De hozzátette: lovas nemzet voltunk, és szeretnénk
újból azzá válni, amire jelenleg is vannak törekvések.
Ezek közül többet is kiemelt, például a Lovas Világkupát, vagy azt a kezdeményezést, hogy az általános iskolákban a tanterv keretében is lovagoljanak már a gyerekek.
Előadásából megtudtuk azt is, hogy jelenleg hazánkban 1000 emberre 6 ló jut, míg az európai uniós átlag
12, a nagy lovas nemzetek közé tartozó Hollandiában
24.
Dallos Gyula mesteredző már a ló és a természet kapcsolatáról beszélt, vetítéssel illusztrálva. Kiemelte: a ter-

Dr. Fehér Károly (balról), Dallos Gyula,
Petrovics László
mészet és a ló olyan szimbiózisban él együtt, ami semmi mással nem összehasonlítható. Rávilágított arra,
hogy ló és természet nélkül élni értelmetlen, hiszen a ló
az egyetlen olyan állat, akivel empátiába tud kerülni az
ember. Ezeket saját példáival alá is támasztotta.
- Ma 2015-ben, itt Nagymaroson azt mondom, hogy
a magyar lovas kultúra akkor fog megint egy minőségi váltást megtenni, ha mindenki által és mindenki számára létrejön a lovas kultúra általános iskolai oktatásba
való integrálása. Ha ez nem történik meg, akkor ki fog
veszni az a generáció, aki ezt meg tudná tenni – mondta és egy élő példát is hozott a lovaglás ilyen jellegű oktatására.
A tapasztalatok azon a 65 településen, ahol már bevezették 2012-ben az oktatásba a lovaglást, azt mutatják,
hogy a viselkedés zavar a gyerekeknél 40 százalékban
javult, jobb eredményeket érnek el az iskolában, mint
előtte.
A közel másfélórás rendezvény végén a résztvevők tehették fel kérdéseiket az előadóknak, akik készségesen
válaszoltak mindenkinek.
Kép és szöveg: Furucz Anita

X-Car Autószerviz – Autócentrum

Készüljön fel a téli autózásra
az X-CAR segítségével!
A hideg időjárás beköszöntével, érdemes odafigyelni gépkocsink műszaki állapotára (is.) Kiemelten fontos a csapadékos időjárási körülmények között gépkocsink gumiabroncsainak állapota.

V

izsgálatok sok esetben kimutatták már,
hogy a kedvezőtlen útviszonyok esetén bekövetkezett balesetek jelentős része elkerülhető lett volna, ha a gépkocsit jó állapotú, téli évszakban is használatos gumiabroncsokkal szerelték volna fel.
Várunk minden autóst az X-Car Autókölcsönző új telephelyén, Dunakeszi északi iparterületen, a Fő út 203. szám alatt, ahol korszerű gépekkel felszerelt műhelyünkben cseréljük
gépkocsijának gumiabroncsait, és szükség szerint elvégezzük a legmodernebb 3D rendszerű
futómű beállító műszerrel gépkocsija futómű-

vének beállítását is. Új szolgáltatásként vállaljuk gépkocsija nyári gumiabroncsainak tárolását. Várjuk továbbá a kishaszon gépjárművek
tulajdonosait, mivel műhelyünk méreténél és
felszereltségénél fogva kiválóan alkalmas kishaszon gépjárművek javítására is.
Szervizünkben most őszi akciónk keretében
elvégezzük gépkocsijának tél előtti átvizsgálását, 15 pontban meghatározott rendszer szerint, hogy a téli időszakban is biztonságosan
közlekedhessen járművével, és mindezt 3500
Ft.-ért. Üzletünkben kedvező áron kínálunk
téli személy és kisteher gépkocsi gumiabroncsokat ügyfeleink részére.
Látogasson el hozzánk ön is, hogy gondtalanul autózhasson téli útviszonyok között is.
Az elérhetőségeink:
www.gumiszervizcentrum.hu,
munkafelvétel - bejelentkezés: 06-20-280-2471
X-Car Autószerviz – Autócentrum
2120 Dunakeszi, Fő út 199.
Tel.: 06-27/349-901

