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Tovább fejlődhet
a váci Jávorszky Ödön Kórház

2009. október 28.

ingyenes

’56 Üzenete a ma nemzedékének

Közel 2 milliárdos uniós támogatás a rekonstrukció IV. ütemére
Aláírták a támogatási szerződést a váci Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukciójának IV. üteméről október 14-én, a városházán. A 2006. óta zajló munka folytatását biztosító dokumentumot,
a projektgazda Vác Város Önkormányzata képviseletében dr. Bóth János polgármester, valamint
Kővári Attila, a Strukturális Alapok Programiroda igazgatója írták alá. Részt vett az eseményen
Varju László, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejlesztési ügyekért felelős államtitkára, Horváth Zoltán, az Egészségügyi Minisztérium szakállamtitkára és dr. Steiner Pál, a
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke.

Demonstráció
a Tungsramért
(Írásunk a 6. oldalon)

Az összesen 2,3 milliárd forint európai uniós és
hazai költségvetési forrásból két év alatt megvalósuló beruházás kényelmesebbé és színvonalasabbá
teszi a kórtermeket is.
(Folytatás a 2. oldalon)

Szálloda és
termálfürdő
épülhet
Nagymaroson
Négy-öt milliárdos beruházás
vállalkozói tőke bevonásával
(Írásunk a 7. oldalon)

FOTÓ: BÁNYAVÁRI PÁL

Dr. Bóth János köszöntötte a meghívott vendégeket, aki jelentős eseménynek nevezte az ünnepi
aktust. - Fontos esemény ez a város és a kórház életében is. A támogatás segítségével megújulhat a 39
éves városi kórház – mondta a városvezető.

Sződligeten a község vezetői hajtottak fejet ’56 hőseinek emléke előtt

„…ahhoz, hogy Magyarország erkölcsi és politikai példát mutasson a világnak, ebben a történelmi
időszakában, ahhoz olyan kiváló személyiségek is kellettek, mint Pap Béla református lelkész, aki tudta,
hogy a szabadság sajátos természetű kincs. Csupán attól, hogy megfosztanak valakit tőle, nem lesz azé,
aki elvette. Ezért határozottan fellépett a kommunista diktatúra intézkedései ellen.” – emlékezett a mártírlelkész hősies kiállására Kriksz István váci önkormányzati képviselő, a város október 23-i ünnepségén.
Bábiné Szottfried Gabriella, Sződliget polgármestere a magyar nemzet bátorságát, 56-ban tanúsított emberi
és politikai nagyságát méltatta. A politikus az építkező megbocsátás erejét hangsúlyozva kijelentette: „Magunkat gyengítjük, magunkat alázzuk meg, ha mindazt tagadjuk vagy tagadni engedjük, amiért százak adták
az életüket. Bízom benne, hogy újra erős lesz a nemzet önbecsülése, lesz ereje az újjáépítéshez.”
Dunakeszin Tóthné Czimmermann Judit iskolaigazgató a ma nemzedékének felelősségéről is beszélt.
A régió településein az önkormányzatok mellett – több helyen – a pártok és civil közösségek külön is
megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről.
(Összeállításunk a 2., 3., 4. oldalon)
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Tovább fejlődhet
a váci Jávorszky Ödön Kórház
Közel 2 milliárdos uniós támogatás a rekonstrukció IV. ütemére
(Folytatás az 1 oldalról)
Varju László államtitkár is örömét fejezte ki. Elmondta: „Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 9,6
milliárd forintos támogatásának köszönhetően 2010
végéig megújul a váci Jávorszky Ödön Kórház és befejeződik a Szent Imre Kórház, valamint az Uzsoki
utcai Kórház rekonstrukciója is. A korszerűbb és
színvonalasabb betegellátást 2007 és 2013 között,
mintegy 481 milliárd forint uniós forrás biztosítja”
— hangsúlyozta a politikus, aki a térség meghatározó korházának nevezte a váci egészségügyi centrumot.
A közel 2 milliárd forintos uniós támogatással
megvalósuló infrastruktúra-fejlesztéseknek köszönhetően átalakításra kerül a főépület és újjászületnek
a kórház pavilonjai. A korszerűsítés keretében a főépület 6 ágyas kórtermei vizesblokkal egészülnek ki
és 5 ágyas ellátó helyiségekké alakulnak, így komfortosabbá válik a betegek elhelyezése. Továbbá korszerűsítésre kerülnek a hőellátó központok, lecserélik a nyílászárókat és a meglévő épületenergetikai
felügyeleti rendszer is továbbfejlesztésre kerül. A
beruházás megvalósulásával, a fejlesztéssel érintett
épületek teljes körű akadálymentesítése is megvalósul. A támogatás lehetőséget biztosít a szakmailag
összetartozó osztályok racionális elhelyezésére. Az
épületek megújulása mellett a legszükségesebb bútorzat beszerzését is a projekt keretében tervezik.
Az orvosi-eszközök cseréjével, korszerűsítésével

biztonságosabbá teszik az ellátást, csökkentik a
meghibásodásból eredő betegvárakozást.
A korszerűsítés várhatóan 2011 nyarára fejeződik be.
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A pártok ’56-os megemlékezései
A Dunakanyar településein az önkormányzatok mellett több helyen a helyi pártok és civil közösségek külön is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről.
Vácott több időpontban és több
helyen tartottak megemlékezést a
pártok. A Fidesz választókerületi szervezete már október 22-én,
csütörtök délután megemlékezett
Kovács Ottóról a Szent Miklós
téren rendezett ünnepségen. A
megemlékezés ünnepi szónoka,
Bábiné Szottfried Gabriella, a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Pest megye 2. számú választókerületi elnöke volt.
Kovács Ottó emléktáblájánál akinek életét egy bevonuló szovjet
tank oltotta ki 1956. november 4én Tamásiban - Bábiné Szottfried
Gabriella beszédében emlékeztette a hallgatóságot, hogy az 56-os
forradalom a magyar történelem
egyik ritka különleges pillanataként egységet teremtett az emberek között. „Egyszerre dobbant e
csodálatos őszi napon a polgári
értékrend vallóinak, a szociáldemokrata érzelműeknek, vidéknek
és városnak, munkásnak és értel-

miséginek a szíve. Egy tünékeny
pillanatra a nemzet megérhette
az együvé tartozás, a közös célért
vállvetve küzdés, a legnemesebb
értelemben vett szolidaritás érzését.”
A
KDNP váci szervezete
másnap, október 23-án pénteken
délután ugyancsak Kovács Ottó
emléktáblájánál tartott műsorral
egybekötött rendezvény keretében tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjai,
áldoztai emléke előtt. A korabeli
díszletekkel berendezett téren a
Fónay Márta Humánia Drámai
Műhely előadását láthatták az
emlékezők.
Gödön a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a Magyar Nemzeti Front, valamint az Új Magyar
Gárda Mozgalom Török Ferenc
szakasza október 25-én, vasárnap délután emlékezett az 1956os forradalomra. Az emlékezők
között volt az ’56-os Vass István,

az Új Magyar Gárda Mozgalom
tagja, Dr. Megyery Csaba, a gödi
Jobbik tagja, Farkas Éva, a Magyar Nemzeti Front gödi elnöke,
és Kászonyi Károly, a váci Jobbik
tagja.
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom Vácott ugyancsak
vásárnap emlékezett az 56-os
forradalomra. A Duna-parti Országzászlónál este hat órakor
kezdődött ünnepségen felszólalt
Gombik Viktor, a Jobbik váci tagja, Kászonyi Károly, a Jobbik váci
alelnöke, valamint Fehér Zsolt, a
Jobbik váci elnöke, Pest megyei
alelnök. Az ünnepségen közreműködött a Patrióta zenekar.
A Jobbik dunakeszi szervezete
a hétvégén, október 31-én, este 6
órakor emlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, áldozataira a városi Kegyeleti
Parkban, a Gólya szobornál.
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Sajtótájékoztatón hangzott el…

Kórház támogató szocialista kormányok
A váci Jávorszky Ödön Kórház
rekonstrukciójának IV. ütemét
ﬁnanszírozó
projektszerződés
aláírását követően a városi szocialisták sajtótájékoztató keretében
mutatták be, hogy az 1970 óta
működő egészségügyi intézmény
felújítását hogyan támogatták a
szocialista kormányok. Dr. Jakab
Zoltán, a helyi szocialisták egészségügyi szakpolitikusa, önkormányzati frakcióvezető-helyettes,
az október 22-i tájékoztatón bejelentette, hogy a kórház rekonstrukciójának elindítását elsőként
a Horn kormány egészségügyi
koncepciója tette lehetővé 1995
és 1998 között. Az I. ütemben az
új intézeti gyógyszertár, a központi laboratórium és a sterilizáló, majd a II. ütemben a központi
műtőblokk, az intenzív osztály
megújulása, és az országban elsők
között sürgősségi felvételi részleg
kialakítása valósult meg.
Lukács Ilona, a szocialisták
városi alelnöke kiemelte, hogy
a váci kórház fejlesztése a rendszerváltás előtt is napirenden volt.
Abban az időszakban épült például a véradóállomás és a helikopter
leszállópálya is. Az alelnök szerint a szocialisták mindig kiemelt
ﬁgyelmet fordítottak az egészségügyre. Példaként sorolta a Horn,
majd 2004-től a Medgyessy és a
Gyurcsány kormány támogatását,
melynek köszönhetően folyama-

tosan megújult a váci kórház. –
A rekonstrukció IV. üteméhez
sikerült elnyernünk 1.9 milliárd
forint EU támogatást, melyhez
a 200 millió forint önrészt Vác
Város Önkormányzata biztosítja.
Az intézmény a régió 150 ezer
lakójának egészségügyi ellátásáról gondoskodik. Jelenleg 561
ággyal, sürgősségi kórházként
működik. Örömünket fejezzük
ki, hogy a jelenlegi testület jobboldali tagjai is felismerték a váci

tudja csak megőrizni a hatékonyságot, amelyhez a menedzsment,
a szakmai, és kisegítő személyzet
összehangolt, odaadó munkájára
van szükség. Kiemelt céljaik között említette a korszerű, magas
színvonalú ellátás biztosítását, a
folyamatos szakmai bővítést, a
tradicionális intézmény önkormányzati tulajdonban tartását.
- A rekonstrukció IV. ütemének
megvalósítását politikai ciklusokon átívelő, azon felül emelkedő

kórház fontosságát, és immár
együtt osztoznak velünk a negyedik ütem sikerében – tette hozzá
Lukács Ilona.
Jakab Zoltán szerint a kórház
pénzügyi helyzete stabil, ugyanakkor hozzátette: a mai egészségügyi ellátás lehetőségei, és a
ﬁnanszírozás korrekt összhangja

kérdésként kell kezelnünk. Nem
lehet fontosabb semmi annál,
mint hogy a minőségi hotelszolgáltatás mellett egyre bővülő,
magas szakmai színvonalú egészségügyi ellátást nyújtsunk a nap
24 órájában – fogalmazott Dr. Jakab Zoltán.

VETÉSI IMRE
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Az építkező megbocsátás ereje
„…És mégis, mégis fejezzük be,
Mi nem kezdhetjük újra,
de véssétek gránitba, bazalttömbbe,
minden időre minden bűnös nevét,
jegyezzétek fel, ennyi elég-,
mi nem kezdhetjük újra.”
A fenti sorokkal idézte a költő, Tóth Bálint Magyar Litánia című versének üzenetét Bábiné Szottfried
Gabriella, Sződliget polgármestere, a település Szabadság terén rendezett október 23-i ünnepségen.
Hallgassunk a költőre! „Mi nem
kezdhetjük újra.” Pedig sokan ezt
akarják ma, sokan ezt szeretnék,
tehetetlen dühükben, elkeseredettségükben – mondta, majd így
fordult a hallgatósághoz: „Megbocsáthatunk-e?” - Hát van miért
megbocsátani! – folytatta. „Nemcsak Nagy Imréért, Tóth Ilonáért,
Mansfeld Péterért és a humanizmus vértanújáért Brusznyai Árpádért. Nemcsak a pesti srácokért,
a Kossuth téren meggyilkoltakért
kell megbocsátanunk, hanem azért
is, mert 1952-53-ra padlássöprések következményeként a magyar
parasztság közel kétharmadának
nem maradt kenyere és vetőmagja. Azért is meg kell bocsátanunk,
mert 1952-re az 1929-es szintre
csökkentek a reálbérek. Azért is,
mert a nemzet önérzetét nálunk tiporták meg legjobban a szocialista
országok közül az 1949-es szovjet
típusú alkotmánnyal. E szerint az
alkotmány szerint a magyar történelem 1945-el kezdődött. Abban
az országban tették ezt, amely Európa egyik leggazdagabb közjogi

kormányért, a 229 kivégzettért, a
20 ezer bebörtönzöttért és a 200
ezer emigráltért. Megtesszük, de
ahogy a költő is mondta, minden

Bábiné Szottfried Gabriella

időre minden bűnös nevét feljegyezzük. Albert Camus azt írta,
hogy „…csak úgy maradhatunk
hívek Magyarországhoz, ha soha
és sehol el nem áruljuk, amiért a

Dr. Cseh József a 3 golyó lyukasztotta ’56-os zászlóval

tradícióival rendelkezett.” – jelentette ki az ünnepi szónok, aki így
folytatta: „Meg kell bocsátanunk a
törvénytelenül megalakult Kádár-
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magyar harcosok életüket adták,
és soha, sehol, még közvetve sem
igazoljuk a gyilkosokat” – koppantak a tér csendjében Bábiné

Szottfried Gabriella súlyos szavai.
56-ban felnőtt, bátor volt a nemzet. Magunkat gyengítjük, magunkat alázzuk meg, ha mindazt
tagadjuk vagy tagadni engedjük,
amiért százak adták az életüket
– mondta a szónok, aki reményét
fejezte ki, hogy újra erős lesz a
nemzet önbecsülése, lesz ereje az
újjáépítéshez.
Bábiné Szottfried Gabriella
ünnepi beszédét azzal zárta, meg
kell tanulnunk, a béke valahol ott
kezdődik, hogy nem ütünk viszsza. Ez nem a gyengeség, hanem
a tisztaság, a józanság jele, amely
erőt ad ahhoz is, hogy ne tűrjük
a hazugságokat, törvénytelenségeket.
„Kezdjük el a gondolkodás
csendjében, az értelmes, tisztességes emberekre jellemző módon
nemzetünk újraépítését. Tudjunk
együtt ünnepelni, tudjunk együtt
építeni és felavatni. De zárjuk ki
közülünk azokat, akiknek lételeme a zavarkeltés, a félelemkeltés,
a riogatás, és akik egy dologhoz
értenek igazán: ahhoz, hogy a
saját érdekeiket közérdeknek
tüntessék fel – mondta Sződliget
polgármestere, aki kérte a hallgatóságot, bocsássanak meg azoknak, akik bocsánatot kérnek: „Én
hiszem azt, hogy vitáink ellenére
képesek leszünk a megtisztulásra, és a megtisztulás utáni békés
építkezésre. Ezzel a reménnyel és
eltökéltséggel emlékezzünk a forradalomra.”
A községi önkormányzat által
szervezett ünnepségen a sződligeti
iskolások mellett fellépett a Fónay
Márta Humánia Drámai Műhely.
Az ünnepi megemlékezés idejére,
Dr. Cseh József jóvoltából felvontak egy 3 golyó által lyuggatott
eredeti 56-os zászlót!
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Mártírjaira emlékezett Vác
Vácott a korábbi évek hagyományai szerint idén
is az önkormányzat és a Reménység Egyesület
szervezte a város október 23-i ünnepségét. A megemlékezések ezúttal is a Váci Fegyház és Börtön
előtt kezdődtek. Az 53 évvel ezelőtti eseményekre
emlékezők előtt Lukács Veronika, a Madách Imre
Gimnázium tanulója szavalta el Tollas Tibor versét,
melyet a börtön falai között írt.

után, 1957 augusztusában, egy Bakony-béli kirándulás során máig tisztázatlan körülmények között
eltűnt.
Kriksz István az alábbi gondolattal zárta 1956-os
ünnepi megemlékezését: „…ahhoz, hogy Magyarország erkölcsi és politikai példát mutasson a világnak, ebben a történelmi időszakában, ahhoz olyan
kiváló személyiségek is kellettek mint Pap Béla református lelkész, aki tudta, hogy a szabadság sajátos
természetű kincs. Csupán attól, hogy megfosztanak
valakit tőle, nem lesz azé, aki elvette. Ezért határozottan fellépett a kommunista diktatúra intézkedései ellen.”
A péntek délelőtti megemlékezések Pap Béla emléktáblájának koszorúzásával értek véget, ahol a
szervezők és a politikai pártok képviselői mellett a
Kisváci Református Gyülekezet is elhelyezte az emlékezés virágait.
Az ünnepségsorozat este hat órakor a Szent Miklós téren folytatódott, ahol Kovács Ottó emléktábláját koszorúzták meg. Az ünneplők ezt követően átvonultak a Bartók Béla Zeneiskolába, ahol az ünnepi
hangverseny előtt M. Kiss Sándor történész mondott
beszédet. A város által szervezett megemlékezés – a
hangverseny után - dr. Brusznyai Árpád emléktáb-

Egy civil emlékező...

A délelőtti megemlékezés folytatásaként az önkormányzat és a városban működő szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit és
virágait a börtön falánál lévő szobor talpazatán.
Az ünneplők ezt követően a Dózsa György út 54.
számú ház elé vonultak, ahol egykor Pap Béla református lelkész lakott. Itt Kriksz István önkormányzati képviselő méltatta az Erdélyből 1920-ban szüleivel
Magyarországra menekült mártír lelkész életútját,
emberi nagyságát. Az ünnepi szónok elismerően
szólt Pap Béla munkásságáról, a diákszövetség miszszionárius lelkészeként és főtitkáraként, majd az Új
Magyarország, és a Magyar Út című lapok szerkesztőjeként végzett tevékenységéről. Megemlékezett
arról a korszakról is – 1938-1942 –, amikor Pap Béla
református lelkészként a váci börtönben elindította a
lelkigondozást. Felidézte bátor kiállását, amikor felemelte szavát az egyházi iskolák államosítása ellen,
beadványban követelte, hogy a református egyház
lépjen fel az erőszakos kolhozosítás ellen.
Az ÁVH 1951-ben elhurcolta, majd a bíróság koncepciós per mentén négy- és félévi börtönbüntetésre
és teljes vagyonelkobzásra ítélte. 1956 májusában
szabadult, rehabilitációját azonban szabotálták,
ezért ﬁzikai munkásként dolgozott. A forradalom

FOTÓ: K ESZIPRESS

2009. október 28.

Diákok is fejet hajtottak Kovács Ottó emléktáblájánál

lájának koszorúzásával folytatódott, majd dr. Pétery
József egykori megyéspüspök emléktáblájánál ért
véget, ahol Beer Miklós váci megyéspüspök beszédét követően helyezték el a résztvevők az emlékezés
virágait.

VETÉSI IMRE
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Tudósítások Dunakesziről
November 8-án a 8. számú körzetben

Ünnepelt a város
Szép számban jöttek el a
Kegyeleti parkba Dunakeszi lakosai az 1956-os forradalomra
és szabadságharcra emlékező
ünnepségre, melyet hangfelvételről, Dörner György színművész

Tóthné Czimmermann Judit
volt az ünnepi szónok

előadásában részletet halhattunk
az Aki magyar... című irodalmi
válogatásból. A Himnusz közös
eléneklését követően Babják Annamária színművésznő mondta
el Csanádi Imre Az 56-os évre
című költeményét, majd a Servite
Ökumenikus Kórus adta elő
Beethoven Ünnepélyre című és
Draskóczy László Hinni taníts
Uram című műveit.

Arany János A rab gólya című,
1847-ben írt költeményével kezdte beszédét Tóthné Czimmermann
Judit, a Széchenyi István Általános Iskola igazgatónője. Bevezetőben utalt arra, hogy a rendszerváltásig titkok, elhallgatások,
talányok övezték az 56-os eseményeket. Babits Mihályt idézte, mondván: „Nem a feledésben
van az orvosság, hanem éppen az
emlékezésben”. Majd így folytatta: „Legyen ez a mondat mottója
annak az emlékezésnek, mely ébren kell, hogy tartsa minden ma
élő magyar ember lelkiismeretét,
a gyerekek miatt, akik emlékezni jöttek ide, de ha nem tanítjuk
meg őket arra, milyen történelmi
múltra épül jövőjük, nem adhatjuk át felelősséggel számukra a
folytatás feladatát.”
Beszéde további részében felidézte az ötvenes évek szorongató
világát, amely megérlelte 1956
október 23-át, a lelkesült hangulatú felvonulást, és a tüntetést
követő hősies szabadságharcot.
Kitért a dunakeszi eseményekre,
utalva arra, hogy a városban is
megalakították a Nemzetőrséget
és a Nemzeti Forradalmi Bizottságot s megemlékezett a város hősi halottairól is, kiknek neveit emléktáblák őrzik. Szólt az eltiport
forradalmat követő megtorlásról,
majd befejezésként a következőket mondta: „A mi felelősségünk
óriási, Valóra kell váltanunk
1956 boldog életről szőtt álmait a szabad és büszke nemzetről,
igazságról, az emberi élet tiszte-

letéről, méltóságáról.” Majd napjainkra utalva: „ Szociális válság,
tömeges elszegényedés, munkanélküliség, eladósodás, kiszolgáltatott magyar gazdaság, adókkal
megfojtott kisvállalkozások, máról holnapra élő kisemberek, tíz
körmével hiába kapaszkodó, sülylyedő polgárság… jellemzi a mindennapokat”. Beszédét így zárta:
„Emlékezzünk az utca népére, a
mindennapok hőseire, és tegyük
a dolgunkat az ő hitük szerint.”
A kórus előadásában megszó-

alpolgármester helyezte el az emlékezés és a tisztelet koszorúját a
Gólya emlékműnél, majd a pártok, kisebbségi önkormányzatok,
intézmények, civil szervezetek és
magánszemélyek tették le koszorúikat, virágaikat. Az ünnepség a
Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület zenei kíséretében közösen
elénekelt Szózat hangjaival zárult.
A délután folyamán az 56-os
hősök emléktábláit és a börtönre
ítéltek sírhelyeit megkoszorúz-

FELHÍVÁS
2009. november 18-27. között jubileumi kistérségi közoktatási konferenciát és szakmai módszertani napokat tartunk.
Az önkormányzat nevében Kecskeméthy Géza polgármester (jobbról)
és Dióssi Csaba alpolgármester helyezte el a tisztelet koszorúját

lalt még Haydn 37. zsoltára, majd
Babják Annamária részletet olvasott fel Márai Sándornak a Szabad Európa rádióban elhangzott
korabeli nyilatkozatából.
Elsőként Kecskeméthy Géza
polgármester és Dióssi Csaba

ta Bisztrai Tibor önkormányzati
képviselő tanácsnok, Kliment
Géza önkormányzati képviselő,
valamint a Dunakeszi Lokálpatrióta Kör.

K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI

Dunakeszin találták meg az ellopott Vizsolyi Bibliát
nak vezetője sajtótájékoztatóján
– adta hírül az MTI. Az ügyben
a dunakeszi ház tulajdonosait,
egy 51 éves férﬁt és 23 éves ﬁát
őrizetbe vették, azonban a nyomozók továbbra is keresik azt a
férﬁt, aki a gyanú alapján betört a
református lelkész budapesti házába, és onnan eltulajdonította a
fent nevezett értékeket. A betörő
menekülése során néhány lapot

kiszórt az egyébként már hiányos
bibliából, ám ezeket a rendőrség
munkatársai megtalálták.
…
A Vizsolyi Bibliából mindöszszesen, körülbelül ötven darab
van a világon. Az egyik példány
több, mint 20 millió forintért kelt
el egy három évvel ezelőtti aukción...

Új körforgalmi csomópont épült Radnóti Gimnázium Diákjaiért
Alapívány tájékoztatója
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik adójuk 1%-ának felajánlásával a Radnóti Gim-názium Diákjaiért Alapítványt támogatták.
A támogatás összege 2008. évben 3.046.262 Ft. volt.
Az alapítvány bért, tiszteletdíjat nem ﬁzet, ezt az összeget kizárólag az alapító okiratban megfo-galmazottak szerint használja fel.

FOTÓ: HOHNER MIKLÓS

A mai napig
• A tehetséges tanulókkal történő kemelt foglalkozás támogatására: 129.980 Ft.
• Hátrányos helyzetű gyermekek támogatására, segítésére: 32.000 Ft.
• skolai táborok, szünidei foglalkozások, erdei iskolák,
túrák támogatására: 605.920 Ft.
• Iskolai öntevékeny csoportok támogatására: 706.000 Ft.
• Iskolai oktatáshoz szükséges eszközök
és jutalomkönyvek beszerzésére: 964.911 Ft.
• Iskolai gólyatábor támogatására: 114.000 Ft.
• Úszásoktatás támogatására: 150.750 Ft-ot fordítottunk.

Lapunk megjelenésével egyidőben adja át a közlekedési hatóság a
Dunakeszi déli kapujában épült körforgalmi csomópontot. A szeptember 9-én kezdődött építkezés ideje alatt sok megpróbáltatást kellett megélniük az átutazóknak, akik ma már a 7 méter széles forgalmi sávban
haladhatnak az ötágú körforgalmi csomópontban. A 12,5 méter belső
és a 19,5 méter külső átmérőjű körgyűrűben elkészült a közvilágítás, a
Szent István úti leágazásnál pedig a gyalogátkelő.
V. I.

Mint ismeretes, 2009. augusztus 13-án elhunyt Balogh Ferenc úr, Dunakeszi 8. számú egyéni választókörzetének önkormányzati képviselője. A Helyi
Választási Bizottság 2009. november 8. (vasárnap) tűzte ki az időközi önkormányzati képviselő választást.
Dr. Borszéki Péter úrtól, a Helyi Választási Bizottság elnökétől kapott tájékoztatás szerint a jelöltállítás időszaka 2009. október 16-án 16.00 órakor lejárt.
A Helyi Választási Bizottság (HVB) megállapította, hogy a jelölő szervezetek és a jelöltek eleget tettek a törvényben meghatározott kötelezettségeiknek.
Megvizsgálták és megállapították, hogy a leadott dokumentumok alapján jelölő
szervezetként, illetve jelöltként nyilvántartásba vehetők. Ennek eredményeképpen a HVB megállapította, hogy 2009. november 8-ai választásra, a Dunakeszi
08. számú egyéni önkormányzati-képviselői választókerületben – alfabetikus
sorrendben - az alábbi jelöltek kerültek nyilvántartásba vételre:
Baloghné Bitter Zsuzsanna ................. független
Bus Antal ............................................... független
Kaszás Imre........................................... Jobbik
Lukácsi Bálint ....................................... Lehet Más a Politika
Márkusné Kecsmár Ágnes .................. MSZP
Dr. Thoma Csaba .................................. FIDESZ-KDNP
Választani reggel 6 órától este 19 óráig lehet a Széchenyi István Általános
Iskola Posta utcai épületében és a Dunakeszi Kinizsi SE Fóti úti sporttelepén.
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Bravúros rendőri nyomozás

Egy dunakeszi családi házban
tartott házkutatás során került
elő 2009. október 16-án az a Vizsolyi Biblia, amelyet további két
értékes bibliával, ékszerekkel és
készpénzzel együtt loptak el még
szeptemberben 28-án egy budapesti református lelkészcsaládtól
jelentette be dr. Varga Attila, a
BRFK Gazdaságvédelmi Főosztály Vagyonvédelmi Osztályá-

Időközi önkormányzati
képviselő választás

Kérjük, hogy idén is a SZJA 1%-ának felajánlásával segítsék
alapítványunk céljainak megvalósulását.
Alapítványunk adószáma: 1866162-1-13
RADNÓTI GIMNÁZIUM DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
Dunakeszi, 2009. október 19.

KÁRPÁTI ZOLTÁN
ELNÖK

A 15. alkalommal megrendezésre kerülő konferenciánk a család és
óvoda, család és iskola együttműködéséről, a pedagógus értékteremtő,
kompetencia fejlesztő szerepéről,
a szeretetről, boldogulásról, látványos, a család szerepéről, a mese és
játék bűvöletéről szól,látványos bemutató órákon , előadásokon.
A látványos előadásokra az idén
sok szeretettel várjuk a szülőket is.
Minden programunk ingyenes.
Az előadók között a helyi elismert szakembereken kívül vendégünk lesz többek között:
Ranschburg Jenő egyetemi tanár, Lázár Zsóﬁa író, meseíró,
Dr. Jelenits István egyetemi tanár,
piarista atya, Takács Péter gyermekéletmód tanácsadó, Antal Judit mentálhigiénés szaktanácsadó,
Kovács Erika az Oktatási és Kulturális Minisztérium főtanácsosa és

még sokan mások.
A programot az ország kiemelkedő szakkönyv és tankönyv kiadói,
valamint az óvodáskorú gyermekek
nevelését segítő munkafüzetek bemutatói és vására színesíti.
A részletes programokról helyszínekről a hamarosan megjelenő
programfüzetekből értesülhetnek
az óvodákban, iskolákban, és a városi könyvtárban.
Várjuk előre oktatással, neveléssel kapcsolatban feltett kérdéseiket
a langmayer@dunakeszi.hu E-mail
címen, valamint levélcím: 2120.
Dunakeszi, Fő út 25., jelige: „jubileumi pedagógiai napok”.
A kérdések beérkezésének határideje: 2009. november 10.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
DUNAKESZI VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Alapítványi tájékoztató
A Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola Alapítvány (adószám:191812421-13) Kuratóriuma (Garas u. 26)
köszönetét fejezi ki támogatóinak
személyi jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásáért. A 2008. évben ilyen
címen befolyt összeg: 1.234 693 Ft.
Ezen összegből a tanulói informatikai eszközpark bővítésére (projektor,
számítógép): 309 900 Ft-ot, tanulói
könyvek vásárlására: 96 883 Ft-ot,
modellező szakkör támogatására: 50

115 Ft-ot, erdélyi jutalomút 2 diák részére: 110 000 Ft-ot, klíma beépítésére: 242 000 Ft-ot, székek, asztalok vásárlására: 425 795 Ft-ot fordítottunk.

TISZTELETTEL:
CSÁKÓ JÓZSEFNÉ
A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI ELNÖKE

Köszönet az 1%-ért
A „Széchenyi István Általános
Iskolai Alapítvány Dunakeszi”
ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik 2007. évi jövedelmük
adójának 1%-ának felajánlásával
alapítványunkat támogatták.
A támogatás összege 2008. évben
1.350.883.-Ft volt, mely összeget az
alapító okiratban foglaltaknak megfelelően a rászoruló tanulóink támogatására, erdei táborok, nyári táborozások, kirándulások költségeinek
csökkentésére,
jutalomkönyvek
vásárlására, eszközbeszerzésre, az
intézmény tárgyi feltételeinek javítására, tehetséggondozásra használ-

tunk fel.
Az APEH jelentése alapján a
2008. évi adóból alapítványunk
1.486.564.- forintot remélhet támogatásként.
Támogatásukat köszönjük, kérjük, hogy adójuk 1% -ának felajánlásával 2009-ben is támogassák alapítványunkat.
Adószámunk: 19182016-1-13
Számlaszámunk: 11742104-20044246
Dunakeszi, 2009. október 14.

TÓTHNÉ CZIMMERMANN JUDIT
A KURATÓRIUM ELNÖKE
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Az összefogás erejeként

Megkezdődött a Szent Erzsébet óvoda építése
Szeptember elején elkezdődött a katolikus óvoda építése Dunakeszin, a Spar melletti üres telken. Mit jelent valójában az, hogy egyházi óvoda? – kérdeztem Szabó József alagi plébánostól, az
intézmény egyik főszervezőjétől.
– Először jogi választ adok. Jézus legnagyobb művét, az emberek üdvösségét szolgáló egyházat tizenkét egyszerű emberre bízta. S mégis, a történelem
során ez az isteni nagyvonalúsággal elindított mű
minden más intézménynél jobban betöltötte szerepét. Ma már nagyon pontosan szervezett, ugyanakkor továbbra is a Szentlélek „nagyvonalúságának”
teret biztosító közösség az egyház. Minden katolikus óvoda a Szentlélek által éltetett és a püspök által
vezetett egyetemes egyházhoz tartozik. Az egyház
szükségszerűen egy püspök köré épül. A püspök a
garancia arra, hogy az adott részegyház (egyházmegye) visszavezethető legyen az apostolokig. Ezért
igen jelentős a szerepe a katolikus egyházban a
püspöknek. Ha felépül az óvodánk, és megkapja az
állami hatóságtól a működési engedélyt, akkor a tulajdonosi jogok elsődleges gyakorlója és legfőbb felügyelője a püspök lesz. Ő természetesen egy komoly
szakmai grémiummal felügyeli az egyházi oktatásinevelési intézményeket, hiszen azoknak illeszkedniük kell az adott állam közoktatási rendszerébe.
Mindebből következik, hogy addig nem kezdhettünk bele a katolikus óvoda építésének előkészítésébe, amíg a Váci Egyházmegye püspökétől, Dr. Beer
Miklós úrtól erre engedélyt nem kaptunk. Mielőtt
az engedély megszületett, püspök úr gondosan tájékozódott, vajon megvan-e a szükséges anyagi és
szakmai feltétele, valamint kellő társadalmi bázisa
Dunakeszin a katolikus óvoda alapításának.
– Miben fejezhető ki a város támogatása?
– Igen sokat nyomott a latba az a szóbeli megállapodás, amely arról szólt, hogy a helyi Önkormányzat, valamint a helyi keresztény felekezetek kétharmad részt vállalnak a létrehozás anyagi terheiből,
és száz százalékban biztosítják majd a működtetés
hátterét. Ez a megállapodás szinte emberfeletti
megerőltetést ró mindhárom félre, hiszen váratlanul nagyon kedvezőtlenné vált a gazdasági háttér,
az emberek megélhetése, valamint az egyházak és
az önkormányzatok közfeladatokat ellátó tevékenységének állami költségvetési elismerése. Mégis erőt
ad a legszegényebb emberek adakozó kedve, a céges
és egyéni támogatások mértéke, és a ﬁatal, kisgyermekes szülők újraéledő reménye, azt követően, hogy
2009. szeptember 1-jén megindult az építkezés az
önkormányzat által adományozott telken.
– Hogyan lehet nem jogi nyelven megfogalmazni az óvodára váró sok száz szülőnek, hogy mitől
katolikus egy óvoda?
– Egy katolikus óvodában, vagy iskolában nem talány az Isten léte, hanem evidencia. S mi azt valljuk,
hogy Istenről egyedül csak Jézus tudott hitelesen tanúskodni. Ezért nem csupán a legmagasabb szintű
általános képességfejlesztés folyik a katolikus óvodában, hanem Jézusra ﬁgyelve telnek a mindennapok. Az egyházi ünnepek kiemelt szerepet kapnak.
A mennyei Atyát mintegy családfőként tekintjük a
katolikus óvodában. A legújabb kutatások szerint
rendkívüli módon szüksége van a kisgyermeknek
arra, hogy Istennel bizalom teli, szeretetteljes kapcsolatot alakítson ki. Az óvodás korban az érzelmi
kapcsolatfelvételről van szó. Ám, mint tudjuk, a
gyermek hatéves koráig kialakulnak azok az érzelmi, lelki kondíciók, amelyekkel majd meg kell oldania az életét. Az egyházi óvodában ez a szempont
kiemelt hangsúlyt kap.
– Kik élveznek előnyt a felvétel során?
– Felvételi szempontok meghatározása, és a mű-

ködés szakmai irányítása a majdani intézményvezető feladata, akit a püspök nevez ki. Akik adományokkal segítették az óvoda létrejöttét, azokról nem
adhat a plébánia semmilyen kimutatást a felvételeket bonyolító intézményvezetőnek. Egyrészt, mert
ilyen az adomány természete, másrészt pedig kerülni kell az egyenlő esély elvének megsértését. Azt el
tudom képzelni, hogy lesz egy 50%-os kvóta azok
számára, akik valamelyik dunakeszi történelmi egyházi felekezetben kereszteltették meg gyermeküket.
A másik 50% azonban nyitott lehetőség kell legyen
mindazoknak, akik még, ha tájékozatlanok és felekezeten kívüliek is, de nem éreznek belső ellenállást a katolikus jelleggel szemben, és miután megismerték, készek azzal valamilyen szinten pozitívan
együttműködni.
– Vajon miért tekintenek olyan sokan reménykedve az egyházi oktatási nevelési intézményekre?
– Napjaink szellemi viharai egyetlen kérdés körül
forognak: ki az ember? Hangyaként nyüzsgő céltalan lény a világűrben száguldó kődarabon? Sokáig,
mintha ezt a véleményt szerették volna ránk erőltetni
nyugaton. Valójában az ember kultúrát teremtő lény,
mert önreﬂexióra, és szabadsága tudatos megélésére

A Duna-Dráva Cement Kft. az
„Év legeredményesebb” vállalata
A piacvezető cementgyártó a Figyelő TOP 200 díjának nyertesei között
A tekintélyes közgazdászokból álló zsűri döntése alapján, 2009-ben a Duna-Dráva Cement Kft.
nyerte el a Figyelő c. gazdasági hetilap által alapított, az „Év legeredményesebb vállalata” díjat. A
döntés alapja a 2008-ban, valamint az elmúlt években végzett következetes és sikeres gazdálkodás
volt. A társaság képviseletében Szarkándi János elnök-vezérigazgató vette át a díjat Mészáros Tamástól, a Budapesti Corvinus Egyetem rektorától. A 2009. október 16-án rendezett Figyelő TOP 200
Gálán megjelent Bajnai Gordon miniszterelnök is.
Hazánk piacvezető cementgyártója gazdasági sikerei alapján érdemelte ki a díjat. A zsűri
–amelynek tagja volt többek között, Chikán Attila, Várhegyi Éva
és Reszegi László is – a vállalat
üzemi eredményének és árbevételének aránya alapján ítélte oda
az elismerést.

képes, de mindenekelőtt személy, akinek saját belső
történései vannak, egyedi belső életet él. Olyan utat
jár Isten, a teremtett világ és Önmaga felé, amit még
senki sem járt. Ő Isten örökké élő képmása, egyedi,
szuverén, soha nem volt és soha nem lesz teremtménye. Úgy gondolom, hogy az emberek - függetlenül
attól, hol tart egyedi belső történésük - lelkük mélyén vágyakoznak erre az emberképre.
– Mikorra várható az intézmény megnyitása?
– Jelenleg a szerkezetkész épület kialakításáig van
meg a pénzünk, de remélhetőleg továbbra is jönnek
a felajánlások. Az egyház sajátos helyzetéből fakad,
hogy nemigen tud jelzáloghitelt felvenni, hiszen egyházi épület nem idegeníthető el. Ezért közadakozásból egyházmegyei és önkormányzati támogatásból,
valamint a remélhetőleg előbb-utóbb megnyíló pályázati lehetőségek segítségével épül az óvoda. Nem
tettünk le arról a vágyunkról, hogy – a nagyon megnehezedett gazdasági körülmények ellenére – 2010
szeptemberére fogadjuk az első gyermeksereget.

Mindenszentek és
Halottak napi Autóbuszjárat
a Dunakeszi-Alagi temetőhöz

A SZERK.

jövőre. Ennek jegyében adták át a
társaság beremendi cementgyárának modernizált kemencevonalát.
A beruházásnak köszönhetően,
ma Európa egyik legmodernebb
cementgyára működik a dél-baranyai településen. A környezetvédelmi miniszter jelenlétében,
2009. szeptember 22-én felavatott, megújult kemencevonal gazdaságosabb és környezetkímélőbb
termelést tesz lehetővé.

építőanyag-piacnak sem. A jelenlegi gazdasági helyzetet ugyanakkor, vállalatunk meghatározó
ﬁlozóﬁája, a fenntartható fejlődés
elve szellemében egy olyan lehetőségnek tekintjük, amelyben
felkészülhetünk az erősödő versenyhelyzettel járó növekedési
periódusra.” Mint az elnök-ve-

A „Magyarország újraindítása”
alcímmel megrendezett jubileumi tizedik Figyelő Top 200 Gála
szervezői arra kívánták felhívni a
ﬁgyelmet, hogy a mai gazdasági
helyzetben nagy jelentősége van
a hazai gazdasági elit közös gondolkodásának, a válságból való
lehetséges kitörési pontok, a kreativitás és az innovatív megújulás
témáiban, ezzel felhívva a ﬁgyelmet a változás és a megújulás képességének fontosságára.
Szarkándi János, a Duna-Dráva Cement Kft. elnök-vezérigazgatója a díj átvételét követően
elmondta: „Társaságunk a megtisztelő díjat az elmúlt években
végzett felelős gazdálkodás elismerésének tekinti.” A díjazott
vállalat vezetője hozzátette: „A
gazdasági válság nem kedvez az

Az alapkövet Kecskeméthy Géza polgármester és
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök helyezte el tavaly
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Az elismerő díjat Mészáros Tamás
(jobbról) adta át
Szarkándi Jánosnak

zérigazgató kifejtette, a társaság
egyrészt a hatékonyságot növelő
intézkedésekkel, másrészt innovációval, fejlesztésekkel készül a

Az „Év legeredményesebb vállalata” díjat az elmúlt években a
Pannon GSM Távközlési Zrt., a
Richter Gedeon Nyrt., valamint a
GE Hungary Nyrt. vehették át. A
Figyelő TOP 200 Gálán minden
évben további öt díjat osztanak
ki: az „Év legjobb magyar TOP
200 vállalata”, az „Év leghatékonyabb vállalata”, az „Év pénzintézete”, az „Év leginnovatívabb
vállalata”, valamint a „Társadalmi elkötelezettség díját”. A
2009-es évben többek között, az
ERSTE Bank Hungary Nyrt., az
ERICSSON Magyarország Kommunikációs Rendszerek Kft., a
Coca Cola HBC Magyarország
Kft. részesültek elismerésben a
Figyelő TOP 200 zsűrijétől.

Képeslap a miniszternek
Újabb fázisához érkezett az a
lobbi tevékenység, amelyet a főváros és Vác között zónázó vonatok Vác-alsóvárosi megállítása
érdekében immár másfél esztendeje fejt ki két alsóvárosi önkormányzati képviselő.
Ferjancsics László és Makrai
Zsolt a napokban újra megjelent
Alsóváros címet viselő kiadvány
mellékleteként egy képeslapot
juttatott el négyezer családhoz. A
céllal egyetértők ezt postai vagy
– digitális formájában – elektronikus úton közvetlenül a közlekedési miniszterhez küldhetik el,
kifejezve érdekeltségüket a közel
tízezer lakosú városrész közlekedésének javításában. Szerkesztőségünket tájékoztató képviselők
elmondták, hogy a hozzájuk érkező jelzések alapján továbbra is
nagy igény mutatkozik az iránt,

hogy a Budapest-Vác viszonylatban zónázóként közlekedő vo-

natok megálljanak az alsóvárosi
vasúti megállóhelyen.

Alagi temető–Vasbolt-Barátság u.-Szilágyi u.-Kossuth u.-Szabadságliget-Fóti u.-Alagi temető útvonalon:

Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Volánbusz Zrt.-vel történt megállapodás alapján az
alábbi napokon és időpontokban közvetlen
autóbuszjáratok közlekednek a DunakesziAlagi temetőhöz:

2009. október 30., 31. és november 1-én
A járatok csak menetjeggyel vehetők igénybe, a járatokon a 65 éven felüliek díjtalanul utazhatnak.

A menetjegy ára egységesen 180,-Ft.

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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Demonstráció a magyar fényforrásgyártásért
Veszélyben a fél évszázados váci gyár
Demonstrációt szervezett a
Tungsram Dolgozók Független
Szakszervezetének váci alapszer-

vezete október 15-ére, Vác főterére, ahol – a rossz idő ellenére
– nemcsak a General Electric váci fényforrásgyárának dolgozói,
hanem szimpatizánsaik is megjelentek. Ezzel egy időben több
városban zajlottak le hasonló demonstrációk a magyar fényforrásgyártás és a munkahelyek megtartásáért. Az amerikai tulajdonban
lévő General Electric ugyanis azt
tervezi, hogy átszervezi fényforrásgyártását, és ez a cég magyarországi tevékenységét is érinti.
Vagyis, létszámleépítések, gyárbezárások várhatóak hazánkban
is. A nagygyűlésen képviseltette
magát a Liga és a közelmúltban
szintén demonstráló DMRV is,
és az ügyükkel szolidaritást vállalók levelét is ismertették. Az
összefogást, a támogatást mél-

tatta a nagygyűlés első szónoka,
a Tungsram Dolgozók Független Szakszervezetének titkára,

Selmeczy György is, mondván,
az érdekek egymáshoz kapcsolódnak, összefüggnek. Tisztában
vannak azzal, hogy az Európai
Unió korlátozta a hagyományos
fényforrások gyártását, tapasztalják, hogy a gazdasági válság hatására csökkent a gépkocsik, így
az autólámpa-gyártás iránti igény
is, tudják, korszerűsítésre mindenképpen szükség van, de ami
megmaradt a Tungsramból, meg
akarják őrizni. Ezért közösen
kell megvívni a harcot a munkahelyek védelméért, hiszen a magyarországi GE-üzemek bezárása
nemcsak azok tízezer dolgozóját
érintené, hanem a beszállítóknál
foglalkoztatott huszonötezer embert is. Emlékeztetett arra, hogy
két éve már szerveztek Újpesten
egy demonstrációt, majd bele-

mentek abba, hogy csökkentett
munkaidőben dolgozzanak, de a
116 éves magyar fényforrásipart
meg akarják menteni.
A demonstráción részt vett
Harrach Péter országgyűlési
képviselő is, aki hangsúlyozta:
Nekünk, akik felelősséget érzünk
az ott dolgozók iránt, szolidaritást
kell vállalni velük. Mint mondta,
miután megkapták a kedvezményeket Magyarországon a multinacionális cégek, elvárható tőlük
a felelős magatartás munkavállalóik iránt. Dr. Bóth János váci
polgármester, országgyűlési kép-

viselő – külföldi útja miatt – üzenetet küldött a megjelenteknek,
amelyet dr. Jakab Zoltán képviselő ismertetett. A váci fényforrásgyár, az ott lévő munkahelyek
megőrzése elemi érdeke a város-

nak, ezért a városvezetés már korábban felvette a kapcsolatot az
illetékesekkel, hogy tárgyalások
révén jussanak el a kompromiszszumos megoldáshoz. Az 1896ban alapított cég a volfrámszálas
izzólámpa világszabadalmának
bejelentése után, 1909-ben jegyeztette be a TUNGSRAM
márkanevet, a váci Egyesült Izzót 1957-ben alapították. A 70es években nagyvállalattá vált
cég a rendszerváltáskor került a
GE száz százalékos tulajdonába,
amely jelentős korszerűsítést hajtott végre. Ám a cég központja

most mérlegeli, hogy megéri-e
jelenlegi formájában megtartani
magyar fényforrásgyárait. Várhatóan novemberben eldől a GE
Hungary Kft. sorsa.
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Feloszlatták a Fidesz váci alapszervezetét

Debreczeni:
Az elnökség elutasította
a botránypolitizálást
A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség országos választmánya
október 5-én határozott a párt váci szervezetének feloszlatásáról.
Debreczeni János lapunknak
elmondta, hogy személyes beszélgetés után közölték: a csoport
kettészakadása, illetve az állandósult belső nézeteltérések miatt
feloszlatják a váci alapszervezetet.
– A tavaly tavasszal megalakult
elnökség folyamatosan a konszolidált, városért tevékenykedő
politikai stílus, hangnem megteremtésén, a város előmozdításán
fáradozott, a botránypolitizálást
elutasította – mondta a volt elnök. – Nem tartott elfogadhatónak
semminemű együttműködést a
szélsőségekkel, politikai hullámlovasokkal. A váci képviselő-testület Fidesz-tagjaival folyamatosan
kereste a kapcsolatot, de a ﬁdeszes
képviselők a csoport vezetésével
semmilyen együttműködésre nem
voltak hajlandók, megtagadtak,
sőt a csoport egységének teljes
aláásására törekedtek. A csoport
leköszönő elnöksége a magamutogató, öncélú botránypolitizálást,
teljesítmény nélküli önfényezést,
önreklámozást, és a Fideszt lejárató megnyilvánulásokat mélységesen elítéli. Reményünknek adunk
hangot, hogy a csoport újjáalakulása után csak olyan személyek
kerülhetnek vissza a csoportba,
akik a tisztességes, városért folytatott tevékenységet tartják elsődlegesnek, képesek egy igaz ügyet
szolgálni.

Debreczeni János reményét
fejezte ki, hogy a városban csak
olyan személyek indulhatnak Fidesz-támogatással, akik képesek
tisztességgel, becsülettel, józan
meggyőződéssel a rájuk bízott
munkát elvégezni, és képesek
ellenállni néhány személy hatalomvágya kiszolgálásának. Mint
mondta, a város vezetésébe csak a
város érdekét mindenek elé helyező, a várost szolgáló, becsületes
személyeknek szabad bekerülni,
mert a város vezetése egy olyan
szolgálat, amelyet csak megfelelő
alázattal lehet végezni.
A volt elnök szerint a váci
képviselő-testületben – amelynek maga is tagja – nem okoz
zavart a választmány döntése.
Mint mondta, a hivatalos értesítés
kézhezvétele után, tizenöt napon
belül minden helyi ﬁdeszesnek
nyilatkoznia kell arról, hogy kéri-e megszűnt párttagsága megújítását.

B. J.

Az InfoPress Group Hungary
Váci nyomdaüzeme felvételt hirdet részmunkaidőben csak hét
végi munkavégzésre kézi csomagolási feladatok elvégzésére.
Az önéletrajzokat
recepcio@infopressgroup.hu
címre kérjük eljuttatni.

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Szálloda és termálfürdő épülhet Nagymaroson
Négy-öt milliárdos beruházásnak adott zöld utat az új képviselő-testület
Ha a közel 35 éve dédelgetett tervek valóra válnak, akkor a Dunakanyar egyik legszebb természeti adottságait bíró Nagymaros nemcsak királyi panorámájával, gyönyörű Duna-parti sétányával, hangulatos főterével, hanem 80+40 szobás szállodáival és az 1200 vendéget
fogadó termálfürdőjének szolgáltatásaival is várja majd a honi és a külföldi turisták sokaságát.
A sikerhez vezető úton az első
jelentős lépést már megtette a városi önkormányzat azzal, hogy a
Duna-partra tervezett beruházás

és jogászok bevonásával - olyan
pályázati projekt kiírását javasolta, amely előnyös Nagymaros és
a győztes vállalkozás számára is.

elkészül a 80 szobás szálloda és
az 1200 vendéget befogadó élményfürdő. Ezt követően kerül
sor a II. ütem megvalósítására. A
vasút fölötti hegyoldalon 40 szobás konferencia és wellness szálloda épül, a városban már álló, de
használaton kívüli munkásszálló
helyére. Ez a beruházás a tervek
szerint 2015 év végéig készül el.
– A két, 4-5 milliárd forintos
beruházás jelentős hatással lesz
Nagymaros gazdasági életére,
idegenforgalmára. Reményeink
szerint a 80-130 új munkahely
létrehozása mellett hozzájárul a
városban működő vállalkozások
sikeréhez is – bizakodik a város
polgármestere, aki beszámolt ar-

tulajdoni arány idővel, a beruházás előrehaladtával „átbillen” a
Szabó és Sulyok Kft. javára, mely
szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy 2018-ig a bevitt – 1
milliárd 103 millió forint – áron
kivásárolja az önkormányzat tulajdonrészét. A nyertes pályázó
kötelezettséget vállalt arra is,
hogy saját költségén új sportpályát épít a város zebegényi oldalán, a Duna-parton – tájékoztatta
szerkesztőségünket
Petrovics
László, aki kérdésünkre elmondta, hogy a nyertes cég szakmai
befektető, melynek tulajdonosai
a magyarországi Novotel szálloda
mellett a horvát tengerparton is
építettek szállodákat.

Petrovics László polgármester

megvalósítására kiírt pályázatot
érvényesnek és eredményesnek
nyilvánította októberi ülésén a
képviselő-testület.
A jelenlegi futballpálya helyére megálmodott – az előzetes
szakvélemény szerint 1500 méter
mélyből felhozott, 30-55 fokos –
termálvizű fürdőhöz szükséges
vízjogi engedéllyel rendelkezik
Nagymaros. A projektet a korábbi
években több alaklommal is meghirdette a város, de egyetlen érdemi pályázat sem érkezett eddig.
– Az elmúlt években kiírt pályázatok feltételei kevésbé voltak
piackomfortosak. Ezt tükrözte a
vállalkozók érdektelensége is –
mondja Petrovics László polgármester, aki tanulva a korábbi testületek döntéseiből – szakemberek

– Minden jel szerint jól sikerült
az előkészítő munkánk, mert az
újjáformált pályázat iránt többen
is érdeklődtek, akik közül egy
pályázó be is nyújtotta ajánlatát,
melyet a képviselő-testület érvényesnek és eredményesnek nyilvánított. Október 16-án aláírtuk a
szindikátusi szerződést. A győztes pályázó – a Sulyok és Szabó
Kft. – és a városi önkormányzat
közös projektcéget alakít, ha a
nyertes pályázó bemutatta a beruházás megvalósítását garantáló
banki ígérvényeket – mondta a
polgármester.
Petrovics Lászlótól megtudtuk,
hogy a két ütemben megvalósuló beruházás I. ütemében a Duna-parton, szemben a visegrádi
várral, a tervek szerint 2012-ig

Tapasztalattal rendelkező pedagógus
tanítást, korrepetálást vállal
orosz, olasz és angol nyelvekből.
Duna-parti termálfürdő és szálloda látványterve

ról is, hogy a közös projekt cégben
az első időszakban 78 százalékos
tulajdoni aránnyal rendelkezik az
önkormányzat. – Ennek az a magyarázata, hogy apportként bevisszük a közel 6 hektáros Dunaparti ingatlant és a vasút felettit,
melyek piaci értéke 1 milliárd 103
millió forint. Természetesen ez a

Ingatlanpiaci szakemberek szerint a beruházás megvalósítása
– a gazdaság és idegenforgalmi
élet élénkülése mellett – hozzájárulhat az ingatlanok felértékelődéséhez is.

Telefon: 06 20 362 1135

VETÉSI IMRE

Pályaválasztási kiállítás Vácon
Sikeres volt az Életút Alapítvány és a TISZK rendezvénye
Tízedik alkalommal rendezték
meg Vácon a diákok tájékozódását
segítő pályaválasztási kiállítást, ám
ezúttal – első ízben – nem a KözépMagyarországi Regionális Munkaügyi Központ volt a szervező, hanem két civil szervezet. Az október
16-i kiállításnak és bemutatónak a
Madách Imre Művelődési Központ
adott helyet, és a vártnál jóval nagyobb érdeklődés miatt szűknek is
bizonyult. A rendezvényt megnyitó
dr. Molnár Lajos alpolgármester
köszöntőjében méltatta a rendező
Életút Alapítvány kezdeményezését és a Naszály-Galga TISZK
közreműködését, mivel – mint
mondta –, tulajdonképpen ezzel
az eseménnyel kezdődik a 20102011-es tanévre való felkészülés. A
kiállítás elsősorban a nyolcadikos
diákok pályaválasztását segíti, akik
itt megismerhetik azokat a lehetőségeket, a szakiskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok kínálatát,
amelyek közül választhatnak.
A pályaválasztási kiállításon
Dunakeszitől Szobig a térség szinte
valamennyi középfokú tanintézménye jelen volt. Mint dr. Bóthné
Wágner Aranka, az Életút Alapít-

APRÓHIRDETÉSEK
• Parkettás vállal hagyományos-, szalag-,
laminált padlólerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást. T.: 06-70-505-1177.
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső
dekorációs munkák, gipszkarton falak és álmennyezetek építése, stb. T.: 06-30-386-4456.
• Akció! Szőnyegtisztítás: 999 Ft/m2, házhozszállítással. Telefon:06-30/296-1771.
• KARÁCSONYRA EZÜSTFENYŐK vásá-

vány szakmai igazgatója tájékoztatta lapunkat, a két szervező, az
alapítvány és a szakképző központ
meghívására 25 intézmény jött el –
köztük két főiskola és három diákmunka-szervező társaság –, hogy
bemutatkozzon.
– A kistérség tizenkilenc településének valamennyi általános iskoláját megkerestük, és a visszajelzések
alapján számoltunk a résztvevőkkel
– mondta dr. Bóthné Wágner Aranka –, de közben más térségekből, sőt
Nógrádból is megkerestek bennünket, hogy részt vennének a pályaválasztási kiállításon.
Az Életút Alapítvány működteti
a „Vita” Váci Ifjúsági Információs
Irodát, „JOB” elnevezéssel, az elhelyezkedésre, munkavállalásra felkészítő álláskereső klubot tart fenn,
„Iránytű” néven kihelyezett pályaorientációs csoportfoglalkozásokat
kínál oktatási intézményeknek.
– Miután az alapítvány a pályaválasztás előkészítésének megalapozásával is foglalkozik, érzékenyen érintett volna bennünket,
ha az idén elmarad a pályaválasztási kiállítás – folytatta dr. Bóthné
Wágner Aranka. – Fontos volt,

hogy a pályaorientáció után a ﬁatalok megismerjék a kínálatot is,
ezért is jelentkeztünk, hogy az idén
mi, civilek megrendezzük ezt a már
hagyományos eseményt. A sikerhez
hozzájárult a sok támogató is.
A középfokú iskolákat a társrendező Naszály-Galga TISZK
hívta meg a kiállításra, mivel a
szakképző központ tíz partnerintézménye kínálja mindazokat a
szakképzési csomagokat, amelyek
fontosak a pályaválasztás előtt álló
általános iskolásoknak. Mint Nagy
Márta irodavezetőtől megtudtuk,

a szakképző központ közösségi
szolgáltató irodájának is kiemelt
szakterülete a pályaorientáció és a
pályaválasztási tanácsadás. Ezúttal
nem rendezőként, hanem kiállítóként volt jelen a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ váci kirendeltsége is. A
rendezvényen résztvevő iskolák –
köztük a váci Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola – több
érdekességgel is szolgáltak, a kiállítást divat- és táncbemutató, zenei
előadások kísérték.

BORGÓ JÁNOS

rolhatók Váchartyánban a termelőtől. Előre kivágott: 1,20 m-ig 1.500 Ft/db; 1,30 m-től 1.250
Ft/m ártól (december 14-től) Földlabdás: 3.000
Ft/db ártól. (A fenyőket kiválasztás után ásom
ki!) Tel.:06-20-577-2189 vagy 06-27-367-107
(este) Cím: Váchartyán József Attila u. 40.
(Rudnay-kert MÁV megállótól 300m)
• Találja meg Ön is a párját!
A Dunakanyar régiójának Cronos TÁRSKERESŐ IRODÁI Vácon és Dunakeszin.
14 órától: 06-20/566-5047.
• Értékesítési munkatársakat rész,- és főfoglalkozásban, teljesítményarányos bérezéssel
keresünk. 70/943 05 63.

A helyi hírek, cikkek mellett elolvashatja lapunkat a www.dunakanyarregio.hu új internetes portálunkon!
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Isten éltesse!

Elment egy SPORTEMBER

Bánhidi Károly 80 éves
Látogatóban az egykori kiváló teniszezőnél
Augusztus 31-án töltötte be
Bánhidi Károly 80. születésnapját. A kitűnő sportember Életmű
Díjat kapott. A gödi otthonában
kerestem fel.
– Mi volt gyermekkora legszebb emléke?
– A Testvériség sporttelepen,
mint labdaszedő kezdtem tenisz
pályafutásom. A teniszpályát
előkészítettük, vonalaztuk és es-

te, amikor befejeződött a játék a
hálót le kellett szedni. Életem első teniszversenyét FTC pályáján
játszottam 11 évesen, 1940-ben
és 3. helyezést szereztem meg. Az
UTE pályán – mai Tungsram Izzó mellett, a gyár épületei között
akkor 17 teniszpálya volt. 1940ben indultam az ifjúságiak között, korengedéllyel. A versenyt
megnyertem, Endrei Öcsivel
játszottam a döntőt, ő akkoriban
jégkorong iﬁ válogatott játékosa
volt. Kopott teniszütőm volt, amit
egy játékostól kaptam. A győzelem után odajött Lévai Pali bácsi

XI. évfolyam 21. szám

azzal, hogy egy óra múlva idejön
Ascher Lipót úrral a Tungsram
Izzó tulajdonosával, tőle fogsz
kapni egy új ütőt. Ascher Lipót
igazgató úr odajött és azt mondta: ” hallottam, hogy megnyerte a
versenyt, gratulálok és holnaptól
kezdve, itt fogsz az egyesületbe
játszani. Itt olyanok vannak, akik
országos hírűek Szigeti Ottó,
Bárd Erzsébet…” Az UTE-ba játszottam 1950-ig.
– Híres lett, erről Szepesi
György is írt életrajzában.
– Igen. Szepesi György a Postás pályán élete első közvetítéséhez készült, arról volt szó, hogy
labdarúgó mérkőzést fog közvetíteni, mivel az nem volt és köz-

születésnapom estélyéhez fűződik.
Mikor az Újpesti Dózsa edzője
voltam, volt egy Koltai Iván nevű játékosom, aki az első osztályú csapatnak állandó tagja volt.
Most 80. éves születésnapomra Koltai professzor Nünbergi
NHTC vezetője meglátogatott
és tőle órát kaptam ajándékba,
mivel akkoriban mindig pontos
voltam. A pontosság mintaképének tekintettek, sem edzésről,
sem versenyről soha életemben
nem késtem el. Könyvet kaptam
Görgey és Kossuth életéről, azt
jelképezve, hogy az élsportban,
én mindig megtaláltam a középutat. Soha nem volt nézeteltéré-

Életének 56. évében súlyos betegség következtében október 14én elhunyt Gergely Károly, a Dunakanyar-Vác NB II-es labdarúgó
csapatának edzője. A mindenki
által kedvelt, intelligens szakember korábban is több alkalommal
irányította a váciak munkáját,
az utolsó élvonalbeli bajnokság
során is ő ült a kispadon. Idén
nyáron érkezett újra Vácra. Sajnos, családi gyásza, súlyosbodó
betegsége nagyon megviselte, ám
amíg ereje engedte, vezette a ﬁúk
felkészülését. Kórházba kerülése

után Szabados György vette át a
gyakorlati irányítást, de a mester
betegágyából is folyamatosan segítette a vártnál sikeresebb sze-

replést. Elévülhetetlen érdemei
vannak abban, hogy több évnyi
szürkeség után a mieink ismét
eredményes, szórakoztató futballal örvendeztetik meg a szurkolókat.
Gergely Károly hamvasztás
utáni búcsúztatása november 3án, kedden délelőtt 9.45-kor lesz
a Farkasréti temetőben.
Emlékét örökre megőrizzük.

K ERESZTURI GYULA

Világbajnokok köszöntése
A váci sportbarátok már megszokhatták, hogy nagyobb nemzetközi versenyek után a helyi egyesületek sportolóival találkozhatnak a sportkiállítás szervezésében. Az október 16-án megtartott program apropóját az első magyar sárkányhajós világbajnoki aranyérem megszerzése adta. Az augusztus
végén, a csehországi Racicében megrendezett IX. Nemzetek Közötti Sárkányhajós Világbajnokságon
a magyar válogatott tagja volt a Dunai sárkányok Sárkányhajós és Természetjáró Egyesület 18 sportolója, akik közül nyolcan egy arany és egy bronzéremmel tértek haza a VB-ről.
A jeles esemény megünneplésére közel ötven fő, rokonok és
barátok gyűltek össze. Mészáros
Balázs, a Váci Értéktár megbízott
igazgatója köszöntötte a vendégeket, majd Fördős Attila, az egyesület tiszteletbeli elnöke méltatta
az egyesület tevékenységét. A
városatya elmondta, mennyire
örül, hogy van Vácon egy olyan
egyesület, amelyik a nemzetközi

szempontból elemezte és méltatta
a magyar válogatott és a 18 váci
sportoló eredményeit.
A vetítés alatt Király-Nagy
Éva, az Értéktár múzeumpedagógusa kézműves foglalkozást
tartott az érdeklődő gyermekek
számára.
A közönségtalálkozóra a belépő három szendvics, vagy három
sütemény volt. A gazdagon meg-

mix tagjai:
Abonyi Attila, Antal László, Herczeg Tamás, Káposzta
Zoltán, Kriaszter Zsolt, Ligeti
Frigyes, Szabó Miklós, Szabó
Zsolt.
A premier női és mix egység
tagjai:
Mali Éva, Szabó Borbála,
Szabó Mirtill, Varga Zsuzsanna

sportsikerek mellett nagy gondot
fordít a tömegsport, a rekreáció
népszerűsítésére is.
A köszöntő után Abonyi Attila kisﬁlmje segítségével idézték
fel a verseny legizgalmasabb
és legemlékezetesebb pillanatait. Közben Szabó Miklós, az
egyesület szakmai vezetője edzői

rakott büféasztal tartalma a vetítést követő kellemes hangulatú
beszélgetés végére el is fogyott.

A senior női egység tagjai:
Csuri Mária, Kárpáti Erika,
Kiss Éva, Magyari Sándorné
A premier open és mix egység
tagjai:
Jakus Béla, Jakus Zoltán

Bánhidi Károlyt (balról) köszöntötte lapunk munkatársa, Solymosi László

vetíteni kellett élőben, így esett a
választás, a Postás pályán éppen
zajló nemzetközi tenisz versenyre, melyen éppen akkor én játszottam Vad ellen és ezt adta le
élőben a rádió.
– Augusztus 31. miről lett híres?
– Másik nagy élményem a 80.

Kéthetente
80 ezren olvassuk!
Hirdessen Ön is a térség
legolvasottabb újságában.
Hirdetésfelvétel:
keszipress@ invitel.hu,
Tel.: 06 30 342 8032,
06 27 502 390

sem a sportolókkal. A harmadik
ajándék egy díszdobozos Unikum
volt – tíz éven keresztül együtt
dolgoztunk, de soha nem láttak
még spiccesen sem.
Jó egészséget Karcsi bácsi.
Gratulálunk a 80. születésnapjához!

SOLYMOSI LÁSZLÓ

Fűkaszálást,
fűnyírást,
bozótírtást
vállalok.
Telefon:
06-30-22-49350

A magyar sárkányhajó válogatott váci tagjai:
A világbajnok senior open 2000
méter és a III. helyezett senior

SELYMES NÓRA

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: 06-30-342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu

