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ingyenes közéleti újság

Dr. Nagy László
Vác új
rendőrkapitánya

Dr. Ármós Sándor dandártábornok, Pest
megye rendőrkapitánya 2011. február
16-i hatállyal Dr. Nagy László alezredest
nevezte ki a Váci Rendőrkapitányság élére. Mint arról korábban beszámoltunk a
nyugdíjba vonult Magyari Sándor váci
rendőrkapitány feladatait 2011. február 1-től – átmenetileg – Latorovszky Gábor őrnagy, kapitány-helyettes látta el
Dr. Ármós Sándor dandártábornok döntése alapján.
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Cél: az ügyfélbarát, szolgáltató állam létrehozása

Államtitkári
látogatás Vácon

A kormány a közigazgatás rendszerét az ésszerűség útjára tereli és újra a közjó szolgálatába
állítja – jelentette ki szerda délután Dr. Szabó Erika, a Területi Közigazgatásért és Választásokért felelős államtitkár a váci Kormányablak megtekintése alkalmával. Az államtitkár
asszonyt váci szakmai útjára elkísérte dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal
elnöke is. Az állami küldöttséget Bábiné Szottfried Gabriella, a város országgyűlési képviselője és Pető Tibor, Vác alpolgármestere fogadta.
Dr. Szabó Erika a sajtó képviselőinek adott
nyilatkozatában külön hangsúllyal beszélt a kormány céljairól: a széttagolt területi közigazgatási szervezetrendszer egységesítéséről, az egyablakos
ügyintézési rendszer
kialakításáról, amely
terveik szerint országosan 2013 végére fejeződhet be. Idén, január 3-án 29 Kormányablak nyílt – köztük Vácon – melyek 29 ügykörrel kezdték meg a lakosság kiszolgálását.
A kormány célja, hogy a területi közigazgatás átalakítása részeként egyre több feladatot

lásson el az egyablakos ügyintézési rendszer. A Kormányablak tevékenységi köre
folyamatosan
bővül – mondta az államtitkár
asszony,
aki örömmel jelentette be, hogy március 15-e után már az
egyszerűsített honosítási eljárás indítására, a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmek benyújtására is lesz lehetőség az integrált
ügyfélszolgálati irodákban. Így Vácon is.
(Írásunk a 2. oldalon)

A Szajna
partjától

Nagymarosig
Talán még maga a huszonegy éves
dijoni fiatalember sem gondolta, amikor 1994 januárjában felszállt Párizsban a Magyarországra induló repülőgépre, hogy nemcsak egy ismeretlen,
új világot ismer majd meg tizenhat hónapig tartó önkéntes katonai missziója idején, hanem új családra, új hazára
talál a Duna-partján.
(Interjúnk a 6. oldalon)
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Február végén megvált hivatalától Dr. Dora Péter jegyző

Államtitkári látogatás Vácon Iskolákat adna vissza Pest Megye
Önkormányzata Vácnak

(Folytatás az 1. oldalról)
Az egyszerűsített honosítás
ügyével foglalkozó munkatársakat felkészítik a feladatra, melyhez rendelkezésre áll
az informatikai háttér is –
hangoztatta Dr. Szabó Erika,
aki kiemelte: „A törvénymódosítás pedig március 7-én
kerül elfogadásra valószínűleg az országgyűlésben. Ezt a
szép feladatot és a kettős állampolgársággal kapcsolatos igény benyújtását a Kormányablak is intézi majd.”
A kormányablakok ügyintézési köre a jövőben is folyamatosan bővül. A Kormányhivatalokba beintegrált szakigazgatási szervek, így például a nyugdíj-folyósítási igaz-

Sajtótájékoztató keretében jelentette be a váci jegyző, dr. Dora Péter távozását Fördős Attila
polgármester. Emellett a város költségvetéséről és arról is beszélt, hogy a Pest Megyei Önkormányzat két intézményt adna vissza Vácnak működtetésre. A két alpolgármester a városi projektekről és más kérdésekről nyilatkozott a médiának.

Dr. Szabó Erika államtitkárt elkísérte Vácra dr. Tarnai Richárd,
a Pest Megyei Kormányhivatal elnöke

gatóság, egészségbiztosítási
pénztár, földhivatalok ügyfélszolgálati feladatait is fokozatosan átvennék a Kormányablakok.

A küldöttséget Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő
és Pető Tibor, Vác alpolgármestere fogadta

Dr. Szabó Erika a sajtó képviselői előtt beszélt arról is,
hogy az okmányirodák feladatainak zöme is átkerül a
Kormányablakba, miként a
jegyző által ellátott feladatok
és hatáskörök közül számos,
amely állami, hatósági ügy.
Az államtitkár asszony ös�szegzésként elmondta, hogy
a Kormányablakok kialakítása, az eljárások egyszerűsítése mind egy cél szolgálatában
állnak. Az állam és az állampolgárok viszonyát egy új, bizalmi alapra kell helyezni.
Ma az ügyfelek a hatóságokat szükséges rosszként, akadályként értékelik, az ügyintézés felesleges időráfordítást
és stresszhelyzetet jelent.

A polgármester a február 17én elfogadott költségvetésről
annyit mondott, hogy a tartós egyensúly érdekében a
bevételeket növelni, a kiadásokat mérsékelni kell. Szerinte ennek egyik lehetséges
módja a bevételek növelése,
amit ő ipartelepítéssel lát elképzelhetőnek. Mint mondta: vannak érdeklődő cégek
és folynak a tárgyalások.
Fördős Attila arról is beszélt, hogy megkereste a várost Pest Megye Önkormányzata, amely két helyi intézményének – a Pikhéty Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolának és a Selye János Humán
Szakközépiskola és Gimnáziumnak – működtetését is
visszaadná a városnak.
– Ennek az ajánlatnak jelen
esetben ellent kellene állnunk
– hangsúlyozta a városvezető.
– Nehéz helyzetbe hozná Vácot a költségvetés tekintetében, ha elfogadnánk, ugyanakkor figyelni kell arra, hogy
a közintézmény ne szűnjön,
vagy ne lehetetlenüljön el.
Pest megye vezetésével foly-

nak az erre vonatkozó egyeztetések – mondta.
A polgármester a sajtótájékoztatón bejelentette: február 28-án távozik posztjáról

dr. Dora Péter jegyző. Mint
mondta: egy struktúraváltás
zajlik jelenleg a hivatalban,
egy új kabinetrendszert szeretnének kialakítani. A hivatalvezető helyére a következő, márciusi testületi ülésen írnak ki majd pályázatot.
A polgármester szerint május
elejére lehet új jegyzője a városnak, addig az aljegyző látja el a feladatokat.
Pető Tibor alpolgármester a
futó projektekről és a mélygarázs tárgyalásairól beszélt.

A főutca-főtér projekt második üteménél korábban megindított szabálytalansági eljárás következtében 5 millió forint büntetést kapott a
város. A program nagyságrendjét figyelembe véve szerencsésnek mondhatja magát Vác – hangsúlyozta Pető
Tibor.
A mélygarázzsal kapcsolatban elmondta, hogy tovább
folynak a tárgyalások a bankkal. Legutóbb február elején
ültek asztalhoz a pénzintézet
képviselőivel, akik két hetet
kértek. Pető Tibor azt mondta: ez február 16-án lejárt, a
bank viszont nem kereste azóta a várost, ezért ők fogják
felvenni velük a kapcsolatot.
Mokánszky Zoltán alpolgármester a Remondis Duna
Kft-vel aláírt megállapodásról beszélt. Mint mondta a
város 15 millió forint büntetést kapott, mert a cég nem
szállította a hulladékot szeptembertől Kerepesre. Szerinte a kialakult helyzetet a volt
városvezetés okozta.
Furucz Anita

Újra itt a Váci Tavaszi Fesztivál
– Évről évre, nagy sikerrel
kerül megrendezésre a Váci
Tavaszi Fesztivál, mely mint
egy színes kultúrális csokor, bőkezűen ontja sokrétű
programjait a kíváncsi nézőközönség felé. Mennyiben
más ez a rendezvény, mint
az eddigiek, a válság következtében akadnak e nehézségek, változások, illetve
van e még igény a kultúrára
2011-ben is?
– Mint mindenhol, nálunk
is érezhetőek a válság okozta problémák, leginkább a
támogatók részéről látható a visszaesés. Hálistennek
azonban Vác városa idén is
nagy vállszélességgel mellettünk áll, elsősorban az önkormányzat, mint főtámogatónk. Külön köszönet illeti a váci Duna-Dráva Cement
Kft-t, amely a kezdetektől rendületlenül támogatja rendezvénysorozatunkat.
Mint minden programnál itt

Idén tavasszal kilencedik alkalommal kerül megrendezésre Vác városában az a méltán híres és közkedvelt kulturális fesztivál, amelynek főszereplői váci származású művészek és közismert előadók. A rendezvénysorozat részleteiről, Iványi Károlynét, a Váci Művelődési Központ igazgatóját kérdeztem.
is fontosnak tartjuk a nagymértékű reklámot, ám el kell
mondanom, a fesztivál jó
híre oly erős, hogy a fellépők
zöme jószívvel ajánlkozik és
önszántából keres bennünket. A válságos idők ellenére,
az a tapasztalatunk, hogy a
kultúrára igenis van igény, a
közönség kíváncsian és lelkesen várja az értékesnek ígérkező programot. A jegyek
árait úgy próbáltuk kialakítani, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek, azok
akik több előadásra is szeretnének eljönni, “kedvezményes áron” igen jutányosan
juthatnak a színvonalas élményhez.
– Bizonyára komoly felkészüléssel jár a rendezvény
sikeres előkészítése és megrendezése. Mihez kapcsoló-
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dik az idei fesztivál, mi a fő
irányvonal, és milyen műsorral kedveskednek a közönségnek?
– Őszíntén mondhatom,
hogy amint az egyik fesztivál véget ér, szinte azonnal nekikezdünk a következő évi programsorozat szervezésének, hiszen egy ilyen
volumenű rendezvény, rengeteg előmunkálatot, utánajárást igényel. A maximális megelégedettségre törekszünk és igyekezünk a lehető
legváltozatosabban, igényes
kultúrális kínálattal előállni.
A 2011. év az európaiság jegyében telik kulturális téren
is. Vendégünk Európa című
kiállítással nyílik meg 2011.
március 17-én a Váci Tavaszi Fesztivál. A nyitóhangversenyen hagyományörző

módon, a Váci Szimfonikus
Zenekar Farkas Pál vezényletével szólal meg. Az esten
Bogányi Gergely Kossut-díjas
zongoraművész közreműködésével Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára emlékezünk. Dalok és duettek
címmel Liszt Ferenc, Gustav
Mahler és Johannes Brahms
dalai, illetve duettjei hangzanak el. Bartók Béla születésének 130. évfordulójának
alkalmából, Ábrahám Márta hegedűművész ad koncertet. A műsorpalettán szerepel továbbá a Budapest Bár,
az elmúlt évek egyik legsikeresebb zenei formációja és
Pálinkás Gergely, a hazai jazz
élet közismert képviselője. A
latin tánc kedvelőinek ajánlom Budai László társulatának táncszínházi előadását
„Tangó pillanatok”címmel. A

Színházi Világnap alkalmából Katona Imre által színpadra írt Csíksomlyói Passió misztériumjáték az Evangélium Színház és a Forrás Színház közös előadásában kerül a váci színpadra.
„Balkán projekt” címmel ad
koncertet Orosz Zoltán harmonikaművész és zenekara. A gyermekes családokat
a méltán népszerű Kaláka
együttes várja fesztiválozni.
Különleges irodalmi csemegének ígérkezek Pálfy Margit színművésznő költői estje,
melynek hívószava: „Annak,
aki szeret”.
Az operett műfajában neves előadók közreműködésével, a Bob herceg kerül bemutatásra. A zenés darabokat kedvelő közönségnek
ajánlom a Drakula című musicalt, amely a Sziget Szín-

ház előadásában tekinthető
majd meg. A fesztivál közönsége hagyományként tekint
a programsorozatra, amely
idén is széles választékot kínál a zene-, a tánc- és a színházművészet területén. A
fent említett programok mellett még további kiállítások,
kamaraestek várják a látogatókat, melyekből mindenki
kedvére válogathat.
Szépen fogynak a jegyek, mi sem bizonyítja jobban, hogy reménységünkhöz híven, nem volt hiábavaló a körültekintő előkészület. Bízunk benne, hogy
a hagyományörző Váci Tavaszi Fesztivál idén is nagy sikert könyvelhet el, valamint
a jövőben is folytathatja építő kultúr munkásságát.
Frenyó Krisztina

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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A recept titka a saját erőforrás racionális hasznosításában rejlik

Sződliget megerősödve jön ki a válságból
– állítja Juhász Béla polgármester

– Megtisztelően szép feladatra kaptunk felhatalmazást választóinktól. A
bizalom mérhetetlenül nagy felelősséget ró mindannyiunkra. Örömmel,
és tiszta szándékkal, a legjobb tudásunkkal láttunk feladataink ellátásához – kezdi a beszélgetést Juhász Béla
polgármester. – Remélem, senki nem
érti félre, de az önkormányzat sikere nemcsak a mi szorgalmunkon, és
hozzáértésünkön múlik majd, hanem
azon is, hogy a világgazdaság kihívásaira milyen válaszokat ad a magyar
kormány. Nincs könnyű helyzetben
a kabinet, de mi sem. Most fogadtuk el a település ez évi költségvetését, a 413 millió forint bevételi oldallal
szemben a kiadási oldalon 14 millió
forint a hiány. Nagyon feszített, takarékos költségvetést hagytunk jóvá.
A tavalyinak a felére csökkentettük a
hiányt, de így is meg kell becsülnünk
minden forintot, hiszen 3 százalékkal csökkent az állami támogatás,
miközben a feladatok megmaradtak,
vagy nőttek. Példaként említhetem
a Nemzeti Közmunka programot,
amely „megnegyedelte” munkásaink számát. Sződliget tavaly 12 milliót kapott közmunkaprogramra, idén
mindössze 3,1 milliót. Feladat bőven
van, pénz viszont nagyon kevés.
– Hogyan tudnak kitörni a pénzügyi kényszer szorításából?
– Mi abból indulunk ki, hogy azzal gazdálkodunk, amink van. Csak
magunkra számíthatunk az előttünk
álló években. Ezért a legfontosabb
célunk, hogy fenntartsuk a település intézményeinek – általános iskola, óvoda, gondozási központ, közös-

A Dunakanyar településein példanélküli volt az a siker, melyet az őszi önkormányzati választáson a sződligeti
Tiszta Forrás civil egyesület ért el. A közel négyezer ötszáz fős falu Juhász Béla polgármester mellett mind a
hat képviselőjét az egyesület jelöltjei közül választotta meg. Óriási bizalom, óriási felelősség. Fél évvel a választások után arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen koncepció alapján végzik munkájukat, milyen tervek, elképzelések foglalkoztatják a civilekből politikussá lett képviselőket, akik munkáját nem nehezítik koalíciós kényszerek.
szen az iparűzési adó bevétel mellett
elképzelhető, hogy még új munkahelyet is teremt. Olyan beruházásokra koncentrálunk, melyek megtérülnek állami normatívákban vagy más
formában. Ennek érdekében pl. a legutóbb értékesített 5,5 milliós ingatlan árából olyan terveket készítünk,
melyeket egy-egy pályázat kiírásakor
azonnal be tudunk nyújtani. Most pl.
megpályáztuk a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére elnyerhető
15 millió forintot, melyből parkolót
is szeretnénk kialakítani az udvarban. A hivatalban megvalósítjuk az
egy ablakos ügyintézést, ezután nem
az emberek fognak a lépcsőkön fel-le
közlekedni, hanem az ügyiratok.

Erdei kalandpark létesül
a Duna-parton
– Sződliget vonzereje a gyönyörű
adottságokkal bíró Duna-part…
– Bizony. A település kincse. Új
szemlélettel gondozzuk Sződliget
legnagyobb értékét, a Duna-partot.
Igyekszünk még vonzóbbá formálni
a faluban élők és a hozzánk látogató
turisták számára. Kiválóak az adottságaink. A 2-es főút mellett – a zöldséges mögötti erdőben – kalandpark
létesítését tervezzük. Lakossági közreműködéssel megtisztítjuk, és szabadidő parkká alakítjuk át a három

A homokzsákos védekezést a biztonságot adó gáttal szeretnék felcserélni

ségi ház, védőnői szolgálat és a polgármesteri hivatal – működését. Hitelfelvétel helyett saját erőforrásainkkal igyekszünk okosan sáfárkodni.
Átvizsgáltuk és kötöttünk új, kedvezőbb energiaszerződéseket, az áram
és a földgázszámlán sokmilliót tudunk megtakarítani. Megkezdtük a
különböző beszerzések központosítását. Igyekszünk helyzetbe hozni a
helyi vállalkozókat. Ma már ők szállítják a húst, a zöldséget és a szárazárut a sződligeti intézményeknek.
Így helyben marad sok-sok önkormányzati forint, ami kedvező a vállalkozónak, és a településnek is, hi-

hektáron elterülő, egykori KISZ iskola területét. A sződligetiek körében már meghirdettem, hogy bárki lebonthatja a rozoga faházakat,
az anyagot elvihetik. „Fizetségként”
csupán annyit kérünk, hogy az alapig
tisztítsák meg a területet, melyet követ a tereprendezés és a füvesítés. Az
időjárás jobbra fordulása után elszállítják azt a villamost is, melyet elődeink vásároltak turisztikai látványosságként, ám a lakosság idegenkedve
fogadta. Szerencsére sikerült a vételárral megegyező összegért, 400 ezer
forintért eladni a Magyar Villamosvasút-történeti Egyesületnek. A sza-

baddá vált terasz előtti rétre valószínűleg játszóteret építünk. A Dunaparton olyan közösségi programokat
rendezünk, mint a június 24-i Szent
Iván éji koncert sorozatot. A nagyszínpadot is igénybe vesszük, hiszen
terveink szerint fellép a Tankcsapda is. Egy szóval a szépülő vízpartra
odaillő közösségi, kulturális, sportprogramokat szervezünk a jövőben.
– Kétségtelenül fontos a település
fejlődését is segítő közösségi programok szervezése, ám az is vitathatatlan, hogy nagy igény mutatkozik infrastrukturális fejlesztésekre, a szilárdburkolatú úthálózat javítására,
bővítésére. „Csupán” az a nagy kérdés, hogy lesz-e rá elegendő forrás?
– Valóban, Sződligeten a legnagyobb gondot az utak állapota okozza.
A korábbi években – kísérleti anyagból – épített szilárdburkolatú utaknak nincs alapja, könnyen kátyúsodnak, repedeznek. Ismerjük a gondot,
melyre keressük a megoldást. Sajnos
a mi régiónkban 2011-ben nem írnak
ki útépítésre pályázatot. Csak saját
erőforrásainkra számíthatunk.

Erdőgazdálkodás
bevételéből útépítés
– Milyen lehetőség kínálkozik erre
a 24 millió forintos hiánnyal elfogadott költségvetésben?
– Jók az esélyeink, hiszen a településnek van pénzre váltható értéke. Az
önkormányzat tulajdonában lévő erdőből – az egyébként is kötelező szerkezet átalakítás, és frissítés miatt –
kitermelt fa értékesítéséből származó bevételt kizárólag útépítésre használjuk fel. A benzinkúttal szemközti
lakópark és a vadászház által határolt
háromszögben tavasszal megkezdődik a közel 40 éves fák kitermelése.
Az értékesítésből számításaink szerint mintegy 5-10 milliós bevételhez
jut Sződliget. A kötelezően előírt új

fák telepítéséhez szükséges pénz 100
százalékban elnyerhető pályázati forrásból. A régi akácfák helyén két-három méteres előnevelt őshonos cser
dugványokat telepítünk.
– Korábban tett utalást rá, hogy
nem akarnak hitelt felvenni. Ez is szerepet játszott abban, hogy a főtér felújítására az előző képviselő-testület
által elnyert pályázati pénzt visszamondták, leállították a tervek megvalósítását. Nem tartanak attól, hogy ez
a döntés a későbbiekben hátrányosan
érintheti Sződliget pályázati esélyeit?
– Az egy nagyon rossz konstrukció
volt. Három éve jelent meg a települések főterének átalakítását, felújítását
támogató központi pályázat. Eleinte
100 milliót lehetett elnyerni 10 százalék önerővel, a következő évben ehhez
az összeghez már 20 %-ék önerő kellett, a harmadik évben pedig 50 millióra pályázhattak az önkormányzatok 10 % önerővel. Sződliget az utóbbit választotta. Időközben azonban kiderült, hogy Sződliget főterének felújítására 200 milliós terv készült. Az
50 milliós pályázatból és az önrészből csak a főtér belső magját alakították volna át, melynek költségeire még
18 millió forint hitelt is fel kellett volna venni. A közbeszerzési pályázatra
csak egy kivitelező jelentkezett, aki kijelentette, ezt a tervet csak 65 millióért
tudja megcsinálni, ami újabb 15 milliós hitelt feltételezett volna. Ezt „örököltük”, a számok ismeretében azt
mondtunk, ezt nem szabad megvalósítani. Szerintünk napjainkban nem
a főtér átalakítása a legnagyobb gond
Sződligeten. Persze mi sem mondtunk
le róla, de más módon, másmilyen léptékben képzeljük el. Akik pedig azzal
„vádolnak” bennünket, hogy a pályázat visszamondásával hátrányos helyzetbe hoztuk Sződligetet, azok valótlanságot állítanak. Döntésünk előtt
minden szükséges hivatali kört „megfutottunk”. Mindenhol azt az infor-

mációt kaptuk, hogy semmiféle hátránya nem származik ebből a településnek. Én is így gondolom, egy jogállamban ez fel sem merülhet.

A dunai védgátat akár
hitelből is megépítik
– Évtizedek óta Sződligeten is vis�szatérő gondot jelent a dunai árvízi védekezés. Gát helyett az emberek vívnak gigászi küzdelmet a természet erőivel. Legújabb adatok szerint, ha nem épül meg a gát, akkor
415 család ingatlanát veszélyeztetheti az áradás. Mindemellett az értékcsökkenés réme is fenyegeti őket,
ha mégis bejegyzik a tulajdoni lapokra a nagyvizi meder jelleget. Ismereteink szerint a Magyar Állam
9 milliárd forintot biztosít a Duna
menti gátak építésére. A sződligeti
gát tervezési költségeire sikeresen
pályázott az előző képviselő-testület. Jelenleg hol tartanak az előkészületek, elkészül a dunai védőgát?
– Decemberben beadtuk a megvalósíthatósági tanulmányt és az előzetes vízjogi engedélyezési tervet a hatóságoknak, melyek elbírálási ideje 45
nap. Ezt követően készülhet el a végleges vízjogi engedélyes terv, melyet legkésőbb májusban benyújtunk. Gőzerővel dolgozunk, hogy elődeink lemaradását bepótoljuk… A gát megépítése olyan fontos a sződligetiek számára, mint az életet jelentő oxigén.
– E szerint, most már csak az állam
pénztárcáján múlik minden…
– Sajnos nem ilyen egyszerű a helyzet. Hosszas egyeztetés, kölcsönös
kompromisszum-keresés után is vannak néhányan a Malom és a Liget utcában, akik a másfél éve elfogadott
nyomvonalat sem hajlandóak tudomásul venni. Ők és páran, a külterületen
épített ingatlanaik védelmét és értékállóságát a homokzsákos védekezésben látják biztosítottnak. Velük is sikerült konszenzusra jutni, ám pár hét elteltével megjelent egy külterületi lakó,
aki különvéleményként közölte, csak
azt a megoldást tudja elfogadni, ha a
gát nyomvonala az erdőben, a Nemzeti
Park területén halad. Itt tartunk. A demokrácia jegyében egy ember is szembeszegülhet 415 ingatlan tulajdonosának elemi érdekével. Sződliget számára létkérdés a gát megépítése. Nem az
a kérdés, hogy az önkormányzat az új
határidőre beadja-e pályázatát, hanem
az, hogy a kijelölt keretben lesz-e még
300 millió forint állami forrás. Minden
település meg akarja építeni a dunai védőgátat. Mi is. Ha nem állami pénzből,
akkor saját erőből, mert nem hagyhatjuk, hogy 415 család ingatlanait visszatérően fenyegesse a dunai áradás és az
értékcsökkenés veszélye. Ebben a helyzetben egy emberként kell összefognunk! Bízom benne, hogy uniós pályázati pénzből épül meg a gát, mert ha hitelből építjük ki otthonaik védvonalát,
akkor 5-10 évig leblokkoljuk Sződliget
fejlődését. Ez pedig nem lehet egyetlen
sződligeti lakos érdeke sem.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Tudósítások Dunakesziről
Ülnökválasztás
A Köztársasági Elnök kitűzte az ez évi ülnökválasztást 2011.
március 7. napja és 2011. április 30. napja közé eső időtartamra. Az ülnököt a Dunakeszi Városi Bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, Dunakeszi Város Önkormányzata és a Városban
működő társadalmi szervezetek jelölhetnek.
Amennyiben jelöltetni szeretné magát, szükséges, hogy kitöltse a bírósági ülnökké jelölésről, valamint a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyomtatványokat.
Ezen nyomtatványokat a Polgármesteri Hivatalhoz ajánlott
levélben (2120 Dunakeszi, Fő út 25.) vagy személyesen ügyfélfogadási időben (H: 13-17.30, Sz: 08-12.00 és 13.00-16.00, P:
08-12.00) 2011. március 16-án (szerda) délután 16.00 óráig lehet eljuttatni.
A nyomtatványok letölthetők a csatolt dokumentumokban
vagy elvihetők a Hivatal portájáról. További kérdéseivel kapcsolatban munkatársunk a 27/542-810-es telefonszámon készséggel áll rendelkezésére.
Dr. Illés Melinda
Jegyző

Több támogatás a József Attila
Művelődési Központnak
Tavaly 4 millió, idén 6 millió forint szerepel a költségvetésben, amellyel Dunakeszi Város Önkormányzata támogatja a
VOKE József Attila Művelődési Központ tevékenységét. A felek a megállapodást szerződésben rögzítették. A Művelődési
Központ vezetése a támogatásért cserébe az önkormányzati
intézményeknek 19 alkalommal ingyenesen biztosítja a színháztermet.

Irodalmi szalon

Február 24-én az idei év első irodalmi szalonján a szokásosnál is több érdeklődő jelent meg a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtárban. A rendezvény meghívott vendége Bartis Attila
író, fotográfus, beszélgetőpartnere pedig a hagyományokhoz
híven a házigazda Tarján Tamás irodalomtörténész volt.
Bartis Attila, a költő Bartis
Ferenc fia Marosvásárhelyen született és olyan kitüntetések tulajdonosa, mint
a Márai Sándor díj (2002), a
József Attila díj (2005) vagy a
Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje (2006).

A költő családja 1984-ben
költözött Budapestre. Bartis
Attila huszonhét évesen jelentette meg bemutatkozó regényét A séta címmel, de a szépíráson kívül hivatásszerűen
foglalkozik a fényképezéssel
is. Önálló képeivel, több alkalommal is részt vett fotókiál-

A kommunizmus áldozatainak emléknapja

Megemlékezés Dunakeszin

Tizedik éve, február 25-én emlékeznek meg különböző rendezvényeken Kovács Béla politikus 1947-ben e napon történt letartóztatására, elhurcolására és a kommunizmus áldozataira. Dunakeszin a Jobbik városi szervezete megemlékezését február 26-án rendezte meg a
Fő út melletti Kegyeleti Emlékparkban.

Szegedi Csanád
Jobbik Európai Parlament képviselője

A Himnusz eléneklése után Varga Zoltán
Péter, a Jobbik dunakeszi elnöke, Pest megyei
alelnök köszöntötte Szegedi Csanádot, a Jobbik Európa parlamenti képviselőjét, a Jobbik
alelnökét, Nyíri Márton önkormányzati képviselőt, Bukta Andrást, Fót önkormányzati
képviselőjét, a fóti Jobbik elnökét, valamint a
megjelent mintegy száz főnyi érdeklődőt.
Elsőként Varga István András, a Jobbik dunakeszi szervezetének alelnöke mondott beszédet. Többek között elmondta: „A kommunista eszme jegyében mérhetetlen mennyiségben aratott a halál. Az 1997-ben megjelent
Kommunizmus fekete könyve adatai alapján
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az áldozatok száma átlépi a százmilliós határt.
Világszerte ennyi ember veszett el a vörös pokolban. Legyen szó Kínáról, a Szovjetunióról vagy az úgynevezett keleti blokk bármelyik országáról, az összességhez képest a magyar áldozatok száma elenyészőnek tűnhet.
De engedtessék meg, hogy nekünk, magyaroknak a magyar emberek értelmetlen halála fájjon leginkább.” Végezetül hangsúlyozta:
„Az áldozatokat már nem tudjuk megmenteni, de mindent meg kell tennünk azért, hogy
emlékeztessünk rájuk és beivódjon a köztudatba sajnálatos haláluk.”
Főhajtással kell emlékezni az áldozatokra, akik önszántukon kívül egy véres diktatúra, egy embertelen eszme áldozatai lettek,
meg kell emlékezni a hősökről, arról a nyolcvanezer honvédról, akik csak a Tisza vonalától nyugatra elesett a szovjet horda feltartása
közben, mondta beszéde bevezetéseként Szegedi Csanád. Szólt arról, hogy a Jobbik szándéka megvizsgálni, hogy a fizikai értelemben vett áldozatok számán túl milyen károkat
okozott a kommunizmus, a liberalizmus a lelkekben, a szívekben, a gondolkodásban.
Beszéde végén egy perces néma főhajtásra
kérte fel a jelenlévőket az áldozatok emléke
előtt. A megemlékezés a Szózat és a Székely
himnusz hangjaival zárult.
Katona M. István
A szerző felvétele

lításokon. Egyik legnagyobb
sikerét a 2001-ben megjelent
A nyugalom című regénye
szerezte számára, valamint
2003-ban a Nemzeti Színházban Garas Dezső rendezésében bemutatott Anyám, Kleopátra című drámája is rendkívül nagy sikert aratott. Ez
utóbbiból film is készült Alföldi Róbert rendezésében,
amit 2008-ban mutattak be.
Az irodalmi szalon keretein belül az író elmondta,
hogy van olyan könyve, amit
több mint húsz nyelvre fordítottak le.
A másfél órás irodalmi est
ezúttal is teltházat vonzott.
Az Irodalmi Szalon programja a TÁMOP-3.2.4-09/1/
KMR Tudásdepó Expressz
projekt keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Legindi Tímea
Fotó: Preysing Frigyes

Kistérségi Civil Nap

Kőleves. Talán csak a legkisebbek nem ismerik még a klasszikus mesét a kőlevesről. De létezik másféle kőleves is. Ezzel a www.adhat.hu honlapon találkozhatunk. A gondolattal, az
ötlettel... És ha elkészül a leves, ki eszi meg? Mi. Mindannyian…
És így tovább a szimbolikus
megfogalmazás, s az egésznek a titkát is megtudhatjuk.
Ha egy civil szervezet, társadalmi intézmény létre szeretne hozni például valami
új létesítményt, és segítőket,
adományozókat keres, vagyis
kőlevest kíván főzni, közzéteszi s e honlapon lehetőség
van támogatókkal felvenni a
kapcsolatot.
A civil szervezetek működtetése az idősek, mozgáskorlátozottak, hajléktalanok támogatásától a nem szorosan a tanmenethez kapcsolódó iskolai rendezvények megszervezéséig nem könnyű, de
sok esetben hálás feladat létrehozóinak. Ahhoz, hogy tevékenységükhöz tartalmas,
hasznos segítséget kapjanak,
összefogott a Nonprofit Információs és Oktató Központ
(NIOK) Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezete közösen a dunakeszi szervezettel és a Kistérségi Civil Nap keretében
konzultációra hívta a kistérségben működő civil szervezeteket, hogy működésük
mechanizmusáról, ezen belül

például a forrásteremtésről,
pénzügyi tervezésről, pályázati módszerektől, az 1 százalékról, az önkormányzatokkal
való kapcsolattartásról s egyéb
kérdésekről többet megtudjanak. Molnár Sándorné, a Vöröskereszt dunakeszi területi
vezetője örömmel nyugtázta,
hogy a hívó szóra a városból
és Fótról több mint tíz szervezet képviselője jött el, akik
fontosnak tartották, hogy az
említett témakörökben új ismereteket kapjanak.
A NIOK képviseletében
Pikó Zsuzsanna programvezető tartott előadást, melyben
hasznos tudnivalók hangzot-

tak el többek között az adománygyűjtés módszertanáról, a pályázatokról, a forrásteremtésről, a pénzügyi tervezésről s egyéb kérdésekről.
Leszögezte, hogy fontos az
egy térségen belül működő
szervezetek együttműködése, ezzel elkerülhetők például az adománygyűjtésekben
az átfedések, vagy az azonos
tevékenységek.
Az eredményes program
végén egyöntetűen megfogalmazták, hogy hasonló összejövetelekre a jövőben is nagy
szükség lenne.
Katona M. István
A szerző felvétele

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Új Széchenyi Terv – új lehetőségek: 2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program

Központban a megújuló energiák
alkalmazása
Cikksorozatunk mostani részében az energiával való takarékosság, hatékonyság fokozását irányzó pályázatokról ejtünk szót.

tivációjára. A rekultivációs programok kiterjesztése viszont már nyitott
az újonnan pályázni kívánó önkormányzatok számára is.
A megújuló energia technológiáját elterjesztő projektek két nagy csoportra oszthatók: energia termelést
mások illetve saját részre megvalósító projektekre.
A „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Közép-Magyarországon” c. pályázaton Pest megyei cégek, önkormányzatok is indulhatnak
mindkét csoportban. Ezen belül támogatott tevékenységek a napenergiával, szilárd vagy folyékony biomas-

sza-felhasználással történő áramtermelés (napelemek), szélenergia hasznosítás, termál kutas vagy hőszivat�tyús rendszerekkel történő fűtés és
légkondicionálás (hűtés).
A nyerhető támogatás a projekt
költségeinek 10-100 százaléka lehet pályázótól függően és minimum
3, maximum 100 millió forintot érhet el. Ezen a pályázaton kizárólag a
megújuló energia előállításához szükséges technológiára lehet pályázni.
Az „Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” c. pályázat ennél abban nyújt többet, hogy teljes energia

racionalizálás végezhető el vállalkozások (KKV-k és nagyvállalatok), önkormányzatok, civil szervezetek 1000
m2 alatti területű épületeinél. Tehát
utólagos hőszigetelés, nyílászáró csere, egyéb hőtechnikai adottságot javító, hőveszteséget csökkentő intézkedések (pl. hővisszanyerő szellőzés létesítése) valósíthatók meg.
A megújuló energiás technológiának legalább 25%-ban kell a költségvetésben szerepelnie. A támogatás
mértéke 35-85% között van és minimum 1, maximum 250 millió forintot érhet el. Egyelőre ez is csak Pest
megyén kívülről pályázható.

Az 5let Kft. egy korszerű, teljes egészében geotermikus fűtésű, hűtésű telephelyet hozott létre pályázati támogatással. A tervek
szerint a telephelyen működő berendezések egy részét szélenergiával fogják működtetni, a hulladékhőt pedig a telephely mellett
létrehozandó bio-gazdaság fogja hasznosítani. Az európai szinten is kimagasló fejlesztést következő lapszámunkban részletesen
bemutatjuk. A projekthez 97 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Forrás-Trend Kft. az ügyfele részére.

Fotó: 5let Kft.

Az energiával való racionális gazdálkodás a magánszemélyektől kezdve országos szintig mindenkit közvetlenül érint és természetesen az Új
Széchenyi Tervben is kiemelt prioritással rendelkezik. Elkészült Magyarország megújuló energia hasznosításának 2020-ig terjedő cselekvési terve is, amely fő célkitűzése az, hogy a
megújuló energiaforrásokból előállított energia aránya hazánkban 2020ra elérje a 15 százalékot! Ez egyrészt
csökkenteni fogja az ország energiaköltségét és energiafüggőségét, másrészt a CO2 kibocsátás csökkentésével
felszabaduló széndioxid kvóta eladásával további hasznot (további pályázati kereteket) hozhat. Így nem meglepő, hogy a vállalkozásélénkítő pályázatok után ebben a szektorban találjuk a legtöbb (13) kiírást, 5 csoportban
összesen 120 milliárd forint kerettel.
A környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések csak azok számára érhetők el, akik a pályázat első fordulóját a korábbi években sikerrel vették.
A fenntartható életmód népszerűsítésére, viselkedésmintákat ösztönző
kampányok, szemléletformálás, informálás és képzés céljára két pályázat is
rendelkezésre áll, sajnos mindkettőt
csak Pest megyén kívüli székhellyel
rendelkező pályázók adhatják be.
Hasonlóan igaz a települési szilárd
hulladéklerakók térségi szintű rekul-

Ilyen volt. Közép-Dunántúlon egy elhagyott, omladozó gabonatároló volt
az 5let Kft. által felújított
új üzemcsarnok helyén

A falba elhelyezett
több kilométernyi csőrendszer
adja át a föld energiáját:
télen fűt, nyáron hűt

Ilyen lett. Az 5let és a Forrás-Trend
ügyvezetői az idei lehetőségeket
beszélik át az uniós támogatással
felújított csarnokban

Az Új Széchenyi Terv 7 tengelye közül az „Otthonteremtés” pályázatai
még nem jöttek ki. Tavaly ilyen pályázatok a Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) keretén belül jelentek meg
és magányszemélyek 30-60% közötti
támogatást kaphattak lakásaik energetikai korszerűsítéséhez. Reméljük
ehhez hasonló pályázatok idén is meg
fognak jelenni az otthonteremtést támogató intézkedések során.
Végezetül érdemes még szót említeni arról is, hogy a megújuló energiák térnyerését célzó kormányzati elkötelezettség mellett szükséges
lenne mielőbb megoldani a kapcsolódó sikeres technikák elsajátítását
célzó egyetemi szintű gyakorlati képzés hazai megvalósítását is, ugyanis
nélküle erre a területre fordított pályázati pénzek zöme a hazai pályázókon keresztül óhatatlanul a megújuló technológiákban jártas külföldi kivitelezőkhöz vándorol. Jó lenne
ezt a pénzt itthon tartani!
Dr. Horváth Viktor
ügyvezető
Forrás-Trend Kft.,
Dunakeszi,
Barátság u. 4/a
http://www.forrastrend.hu
A Forrás-Trend Kft. A Magyar
Projektfejlesztő és Pályázatkezelő
Konzorcium tagja.
http://eumappak.hu

„A Víz, szerepe a környezetünkben”!
Fotó és képzőművészeti alkotópályázat
A Víz Világnapja alkalmából a DMRV Zrt fotó és képzőművészet alkotópályázatot hirdet óvodások, általános iskolák alsó és felső tagozatos diákjai részére.
A benyújtandó alkotások témája: „A
1.
2.

Víz, szerepe a környezetünkben”!

A képzőművészeti alkotások technikája és műfaja szabadon választható (rajz, festmény), mérete
maximum 50x70 cm, óvodásoktól és az általános iskolák alsó-felső tagozatos diákjaitól várjuk.
A fotópályázatra maximum 2 db képpel lehet benevezni, és csak a felső tagozatos diákoktól
várjuk.

Dunakanyar Régió
Közéleti újság

Pályázati tudnivalók:

Pályázati kategóriák:

Kiadja:
Keszi-Press Kft.

- óvodások
- általános iskola alsó tagozat (1-4. osztály)
- általános iskola felső tagozat (5-8. osztály)

Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
Vác, Köztársaság út 5. I. em.
(Vác és Vidéke Ipartestület Székház)

Minden pályázó maximum két képzőművészeti alkotással, vagy két fotóval (maximum: A/4, minimum:
A/5 méret) pályázhat. Művészeti áganként minden kategóriában 1-3. díjak kerülnek kiosztásra.

Tel.: 06-27/502-390,
Fax: 06-27/502-391,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail: keszipress@invitel.hu

A pályázat kétfordulós. Kérjük, hogy az intézményen belül előzsűrizett, és a legjobbnak ítélt három pályamunkát legyenek szívesek megküldeni. Csak az így beérkezett pályamunkák vehetnek
részt a döntőben.
A díjazott pályamunkákat rajz, festmény, fotó kategóriában a DMRV Zrt.
a központi székházában kiállítja, továbbá a társaság lapjában megjelenteti.
A pályázatok beérkezési határideje: 2011. március 11. (pénteki nap)
Az ünnepélyes eredményhirdetésre, 2011. március 22-én, a Víz Világnapján kerül sor.

Tervezőszerkesztő:
Gubán Kornélia

Környezetvédelemmel
a pénztárcája védelméért!

A pályamunkák beküldésekor szíveskedjenek feltüntetni az alábbi adatokat:
- a pályázó neve,
- a pályázó életkora, iskolai osztálya, a képviselt iskola pontos neve, címe,
- a pályázó elérhetőségei: postacím, telefon, e-mail.

Ne dobja el kimerült alkáli elemét
Használjon Incomp alkáli elem
Regeneráló készüléket!

A pályamunkákat postán, vagy elektronikusan a DMRV Zrt. Titkársági Osztályára kérjük megküldeni.

Érdeklődjön az Incomp
szaküzletében!

Postai cím:
			

DMRV Zrt. 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 2.
e-mail: tko@dmrvzrt.hu

Az alkotópályázat médiatámogatói: Váci Napló, Dunakanyar Régió,
www.dunakanyarregio.hu, ES TV, Dunakanyar TV, www.dunakanyar.hu

Nyomda:
Bentos-Print Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.

Hirdetésfelvétel:
VÁC:
a Szerkesztőségben és a
Front grafika stúdióban
DUNAKESZI:
UNO Reklám – Fóti út 45.
Kisbán Renáta – +36-20/319-5213
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a
beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. A
hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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A Szajna partjától
Nagymarosig

Talán még maga a huszonegy éves dijoni fiatalember sem gondolta, amikor 1994 januárjában felszállt Párizsban a Magyarországra induló repülőgépre, hogy nemcsak egy ismeretlen, új világot ismer majd meg tizenhat hónapig tartó önkéntes katonai missziója idején,
hanem új családra, új hazára talál a Duna-partján.
David Balazic a strasbourgi
katonai mesterműhely és a párizsi belvárosi szakiskolában
szerzett tudás birtokában 21
éves korában Franciaország
legfiatalabb mestercipészeként
olyan világsztárok lábbelijét
készítette, mint Roger Moore
és Paul Anka. Noha David
kedvelte a fegyvereket, ám a
harcok helyett inkább misszionáriusi feladatokat vállalt a
hadseregben. A francia sereg
önkénteseként így került négy
társával együtt Magyarországra… Egy ismeretlen országba,
ahol új otthonra talált.
Ha valaki ellátogat Nagymarosra, azt a hegyoldalra kapaszkodó utca kis terénél egy
varázslatos világ fogadja. A ház
kialakítása és díszítése messziről arról árulkodik, hogy igényes mesterember a tulajdonosa. A kapu két oldalán David
Balazic saját kezével megformált céhes címere „köszönti”
a vendéget. Beljebb, a vitrinekben sorakozó remekbe formált
férfi és női cipők jelzik, nem
akárhová érkezett a látogató.
„Kis” Párizs üdvözöl bennünket, a Champs Elysées-én emelkedő Diadalív alatt lépünk be a
finom bőrök kipárolgását magában őrző cipészműhelybe.
A nyílt tekintetű, mosolygós
arcú David olyan barátsággal
fogad, mintha évtizedek óta
ismernénk egymást. Lelkesen
mesél dijoni gyermekkoráról,
szülővárosáról, a turistákat
vonzó Napóleon múzeumról,
a párizsi diákéveiről, s arról a
szép korszakról, amikor a leghíresebb és legjobb mesterek

mellett tanulhatta ki a cipészmesterséget. A szakmáját hivatásnak tekintő mester, kézzel varrott cipői nagyon népszerűek az elegáns, finom lábbelit kedvelők körében.
Beszélgetésünk gyorsan megtalált fonala gyakran megszakad, sűrűn nyílik a kis műhely
ajtaja, egymást váltva hozzák a
javítanivaló lábbeliket a marosiak. – Sokkal több a javítani
való, új cipőt leginkább a régi
kuncsaftjaim vagy néhányan
Magyarországról rendelnek –
tájékoztat a mai valóságról. –
Nagyon szeretek javítani, szolgálatnak tekintem. A javítás
és az új cipő készítése kielégítik szakmai igényemet. A kézzel varrott cipők egyéni sorszámot kapnak, és mindegyiken rajta van: David Balazic.
Remélem nemsokára már a feleségen neve is ott lesz, és annak a fiatal cipésznek is, aki
majd a mi műhelyünkben tanulja meg ezt a szép mesterséget – osztja meg terveit David,
aki sokat remél az új munkahelyek létrehozását is támogató Új Széchenyi Tervtől.
A 38 éves mestercipész olyan
elragadtatással és határozottsággal beszél terveiről, a vállalkozás bővítésének lehetőségéről, mint aki érzi és tudja, hogy a helyi közösség megbecsült tagja. Zebegényi születésű feleségével, Mariannal
és két gyermekükkel otthonra
találtak Nagymaroson.
– Izgalmas és kihívásokkal teli volt a kezdet. Kilencvennégytől társaimmal a
kismarosi cisztercita monostor

felújításán dolgoztam, majd
Szegeden, az ottani szegény
papoknak készítettem 80 pár
szandált. Ahol tudtam, segítettem – idézi az önkéntesként
végzett szolgálatot. – Beleszerettem a Dunakanyarba, a páratlan szépségű Nagymarosba
és Zebegénybe, a természet és
a művészetek itt fellelhető kincseibe. Tudtam, éreztem, hogy

itt kell élnem, itt minden egy
karnyújtásnyira van. Budapestre és Bécsbe könnyedén el
lehet jutni. De azt is éreztem,
hogy teljesen egyedül vagyok
egy ismeretlen környezetben.
Megkérdeztem egy itteni idős
cipészt, hogy nem zavarná, ha
itt maradnék, aki bíztatóan
mondta: Maradj David, örülnék neki. Sokat jelentett az ő
bíztatása. A kinti fizetésemből
megvettem ezt a nagymarosi házat, elkezdtem dolgozni.
Nagyon féltem az új helyzettől, de szerencsére mindenki
segített. Igaz, figyelték is, hogy
a fiatal francia megállja-e a helyét az új környezetben. Időközben sok embert megismertem, sőt barátokra is szert tet-

tem, akikkel eljártunk zenélni
a Dunakanyarba. Szájharmonikáztam az együttesben, ők
pedig igyekezték megtanítani
velem a magyar szavakat…
Az ajtónyitásra megint megszólalt a kis csengő, a szomszéd asszony, Simon Sándorné
hozott egy pár cipőt festésre.
Néhány mondat után ki más,
mint David a „téma”: – 16
éve vagyunk jó szomszédok,
David rendes apa, rendes férj.
Segítőkész, jó ember – mondja őszinte örömmel.
Bárhol megfordultam a városban, mindenki elismerő szavakkal beszélt a Szajna
partjáról itt „ragadt” fiatalemberről, aki a szomszédos újságárus szerint nagyobb lo-

kálpatrióta, mint ők. – David
az önkéntes tűzoltó egyesület motorja, példaértékű lelkesedéssel segíti a közösség életét, értékeinek védelmét – teszi
hozzá. Amikor szóbahozom,
hogy milyen sokra értékelik
munkáját, még magasabb hőfokon ég a lelkesedése: – Nyolc
éve vagyok tagja a Nagymaroson működő önkéntes tűzoltó egyesületnek. Védjük a
város, és az emberek értékeit, ott vagyunk a gáton a dunai áradáskor, mentjük a leomlott löszfal alá temetett ház
értékeit. Igyekszünk megelőzni, hogy minél kevesebb kárt
okozzon egy-egy természeti katasztrófa. Együttműködünk a szomszédos települé-

sekkel és a váci hivatásos tűzoltósággal. Jó a csapatszellem,
szeretek együtt lenni önkéntes
tűzoltó társaimmal – mondja
David, aki igazi lokálpatriótává lett Nagymaroson.
Hosszú beszélgetésünk során arra is kíváncsi voltam,
hogy francia szemmel milyennek lát bennünket. – A kilencvenes évek elején mindenki
nyitott és barátságos volt, segítették egymást az emberek.
Rengeteg turista látogatta hétvégéken ezt a gyönyörű Dunakanyart. Kirándultak a családok, sokat sétáltak, kint voltak a szabad levegőn… Annak
nagyon örülök, hogy olyan kis
településeken, mint Nagymaros, Zebegény és a többieken
még manapság is összetartanak az emberek. Talán újra felfedezik a hazai ízeket, a finom
pékárukat, az ízletes étkeket,
a zamatos magyar borokat, és
visszatérnek a turisták is, akik
rádöbbennek, hogy milyen
kincs veszi őket körül, amit én
mindig büszkén mutatok meg
francia barátaimnak...

Ötödik sváb batyubál

Apróhirdetések

Ötödik alkalommal rendezték meg – nagy sikerrel és egyre nagyobb érdeklődés mellett február 19-én a nagymarosi művelődési házban a sváb batyubált. A nagymarosi sváb hagyományok ápolását is szolgáló bálon a Mányi Sramli Zenekar hajnalig tartó zenéje szórakoztatta a közönséget. A korábban a Dunai Svábok Közössége, majd a tavaly októberben
megalakult nagymarosi Dunai Svábok Önkormányzata által rendezett összejövetel résztvevőit Ivor Andrásné, az önkormányzat elnöke köszöntötte.
– Történelmi jelentősége van annak, hogy nemzetiségünk, gyökereink kultúrájának megtartása céljából
már mint nemzetiségi önkormányzat működünk Dunai Svábok Önkormányza-

ta megnevezéssel. 2010. október 18-án alakultunk meg
hivatalosan is, mely mérföldkő Nagymaros történetében.
A nemzetiséghez tartozóak
részéről szavazással eldőlt a
képviselők személye is, aki-

Dunakanyar Régió

ket itt most szeretnék bemutatni: Heinczné Cserni, Katalin, Furucz Anita és Furucz
Angelika. Igyekszünk a szavazók bizalmát megtartani,
és a gyökereink emlékeit továbbvinni – mondta egyebek
közt Ivor Andrásné.
A bál első részében rendezett műsor keretében német dalokat énekeltek a
Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola tanulói Heinczné Cserni Katalin némettanárnő vezetésével, svábul szavalt Heves
Hanna 2. osztályos tanuló,
németül verset mondott Jaics
Regina, a váci Piarista Gimnázium 6. osztályos tanulója.
Fellépett még a sváb hagyo-

Vetési Imre

mányokat ápoló nagymarosi
Wildenrosen táncegyüttes is.
A Dunai Svábok Önkormányzata együttműködik a
környező települések német
önkormányzataival is. A bálon jelen voltak a német ön-

kormányzatok vezetői: dr.
Mervald Anna Dunakesziről, Nenninger Ágnes Vácról,
Mátrai Zsuzsanna Verőcéről
és Zachinger Melitta Kismarosról.
Fotó: Kohári Stúdió

• CNC forgácsolókat keresünk
megmunkáló központra, NC
esztergára, illetve hagyományos esztergályosokat, köszörűsöket, gépi kovácsokat, minősített CO-2 hegesztőket, kovács
üzembe 10-15 T híddarura darukezelőket. (Bizonyítvány, gyakorlat szükséges.) Érdeklődni:
10-17 óráig a +36 70 620-9901,
illetve a +36-06-32-769-001es telefonszámon lehet. E-mail:
apm10@freemail.hu
• Eladó Dunakeszi alagi kertvárosi
területén, a Víztorony közelében
35 nm-es – szoba, konyha, fürdőszoba, gázfűtéses – összkomfortos lakás, melyben kandalló is
van. Részben bútorozott. Ára: 6,5
millió Ft. Tel.: +36-20-321-5752,
+36-20-968-3216

VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS KIKÉPZŐKÖZPONT
A szakmai szakszervezet ajánlásával!

Biztonságiőr, Testőr, Vagyonőr

tanfolyam indul március 5-én és 12-én Tahitótfaluban.
+36-30-981-19-83 Fazekas Imre. Gyors elhelyezkedés! www.vokk.hu
Fegyvervizsga 1 nap alatt! Aki a fenti képesítéssel rendelkezik, BANKŐR ÉS
FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR tanfolyam! VIGYÁZZ a pénzedre, sok az ÁTVERÉS!
Fnysz: 01022-2010

Hirdetésfelvétel: Tel.: 06-27-502-390, Mobil: +36-30/342-8032, Fax: 06-27-502-391, E-mail: keszipress@invitel.hu
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Hetente ismétlődő MÁRCIUSI akciók Dunakeszin!
Minden hétfőn
Piros alma
Ft/kg

119,-

Minden kedden

189,-

Grillkolbász
Ft/kg

Fitfood hámozott,
felezett őszibarack
480 g, 415,-/kg

Zafír ásványvíz
1,5 l, dús, mentes
21,-/l

Tchibo kávé
500 g, 1.198,-/kg

199,-

Minden pénteken
Sajttal szórt stangli
Ft/db

Minden szombaton
Sertéslapocka
Ft/kg

49,-

Minden csütörtökön

Paradicsom
1 kg, Ft/csomag

699,-

Artúr kutyakonzerv
1230 g, 154,-/kg

Minden szerdán

Főtt, füstölt
császárszalonna
Ft/kg

749,-

399,-

799,-

599,-

32,-

Minden vasárnap
Fitt friss tej
1 l, 2,8%

165,-

Dunakeszi
Bevásárlóközpont
2120 Dunakeszi,
Nádas u. 6.
Tel.: 06-27/888-700
www.auchan.hu

Megközelíthető:
BKV: 104-es járat, 104A járat, BKV
126-os járat,
Dunakeszi felől (Horányi rév étrintésével):
Volánbusszal
Vásárlóinkat ingyenes buszjárat viszi a
Dunakeszi Auchan áruházhoz a hét minden napján 7.00 és 21.00 óra között.

KÉSZÜLT

Floriol étolaj
1l

469,-

HB dobozos sör
0,5 l, 258,-/l

129,-

Kakaókrémes torta
16 szeletes, Ft/db

999,-

KÉSZÜLT

Nyitva tartás:
Hétfő-szombat:
6.00-22.00
Vasárnap:
7.00-20.00

www.auchan.hu

-kártyával

2011. március 10.

kedvezmény

2011. március 22.

minden termék árából!
A 3% kedvezmény a teljes bevásárlás értékére vonatkozik Auchan-kártyával történő ﬁzetés esetén a hirdetésen megjelölt napo(ko)n. A kedvezmény utólagosan, havi záráskor kerül
jóváírásra. A kedvezmény az Auchan-kártyához kapcsolódó más kedvezményekkel nem összevonható. Az Oney a pénzügyi szervezetek Magatartási Kódexének alávetette magát.
A hitelkártya kibocsátója az Oney Magyarország Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja. Az Auchan Magyarország Kft. az Oney Magyarország Zrt. ügynökeként jár el. Auchan MasterCard
Unembossed kártya THM: 36,28- 41,80% (375 000 Ft, 1 év) a vásárlás napjától függően.

Auchan MasterCard Unembossed kártya referencia THM és reprezentatív példa Referencia THM: 36,28% - 41,80% (375.000 Ft és 1 éves futamidő figyelembevételével); Éves kamat: változó, 35,28%; A hitel teljes összege:700.000 Ft; Futamidő: határozatlan idejű; Főkártya éves díja: 3.300 Ft (Főkártya első éves díja a szerződéskötéstől
számított 60 napon belüli használat esetén 0 Ft.); Társkártya éves díja: 1.650 Ft; Hitelkártya használatához kapcsolódó díjak Tranzakciós díjak: Készpénzfelvétel belföldön:
A tranzakció összegének 3%-a, de min. 650 Ft.; Készpénzfelvétel külföldön: A tranzakció összegének 3%-a, de min. 1.000 Ft.; Készpénzátutalás: A tranzakció összegének 1%-a, de
min. 300 Ft.;Egyéb díjak: Számlavezetési díj: A hitel törlesztési módja szerint: a.) 250 Ft banki átutalás esetén b.) 400 Ft készpénzátutalási megbízás (postai csekk) esetén.; Nem
megalapozott reklamáció díja: 5.000 Ft; SMS szolgáltatás díja: 200 Ft/hó
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Kézilabdás kupabravúrok váci módra

Schirilla György egészségmegőrző rovata

Jó manapság váci kézilabdásnak és szurkolónak lenni! A SYMA Váci NKSE hölgykoszorújának EHF Kupa bravúrja után
helyi sporttörténelmet írva jutottak a hazai kupasorozat négyes fináléjába a Váci KSE-Taxi2000 labdabűvölői, hogy aztán
ismét a csajok kápráztassák el hasonló sikerrel a sportbarátokat.

Az ember úgy lett megteremtve, hogy csak akkor érzi jól magát és hos�szú távon akkor egészséges, ha csinál valami fontosat. Ezt mindenki képes elérni, mert aki megszületik
és jelen pillanatban is él, az
életrevaló. Ezt az életrevalóságot két dologgal tudjuk
fölemelni és megtartani.
A tehetséggel, mert mindenki tehetséges valamiben! És a szorgalommal, melyet akaraterővel tudunk fejleszteni. Együtt a kettőben annyi szépség
és energia van, mint a tavaszi rügyfakadásban. Amikor valaki tehetséges, de nem szorgalmas, az olyan, mint amikor egy
szépen felépített és berendezett házat évekig elhanyagolunk,
nem takarítunk ki. A tehetségét megtaláló és szorgalmas ember egészséges, mert egyszerűen nincs ideje megbetegedni!
Eszembe jut Jézus bölcsessége: "Aki keres, az talál, aki kér, az
kap, és aki zörget, azt beengedik.”

Tehetség
és szorgalom!

Örömszendvics: két női bravúr
között egy férfi siker
elődöntőbe jutásért március
13-án a dániai Holstebroban
lépnek pályára, majd a vis�szavágóra március 20-án a
váci sportcsarnokban 14.45től kerül sor a dán bajnokság
6. helyezettje ellen.
Kronológiailag a váci fiúk
csodatevése következett. Zsiga Gyula tanítványai az élvonalbeli Dunaferrt fogadták

tét a váci sportcsarnokban!
Nikolicza Renátó gyors két
gólja után egy villámgyors
labdaszerzést
kihasználva ugyanő a lefújás pillanatában a harmadikat is megszerezte, megnyitva a város
férfi kézilabdatörténetének
újabb aranylapját: a mieink
ott lesznek a hazai kupasorozat legjobb négyesének ápri-

Fehér Viktor képe az egyik csodálatos pillanatot,
a Byasen legyőzése utáni örömet mutatja be

a Magyar Kupa négyes döntőjébe jutásért. A patinás,
ám anyagi gondjai miatt fiatal játékosokat felsorakoztató vendégek a hatvan perc
döntő hányadában biztos továbbjutásra álltak, a lelkes,
de talán éppen a túlzott akarás miatt sokat hibázó váciakkal szemben. A záró percet
háromgólos előnnyel kezdték
az újvárosiak, ami csak nagyon halovány reményt ígért
egy – a kiírás szerint az alacsonyabb osztályban szereplő Vác továbbkerülését jelentő – döntetlen kiharcolására.
Ám a kézilabdás csoda ismét
hazai gólokban tette tisztele-

lis közepén esedékes megmérettetésén! (Eredmény: Váci
KSE-Taxi2000 – Dunaferr
28-28)
Aztán ismét a csodálatos
váci kézilabdás tündérek következtek. A Fradi próbálta megakadályozni, hogy az
MK négyes döntő április elején licitálás útján kijelölendő
helyszínen a váciak legyenek
érdekeltek. Az egy meccsen
eldőlő viadalon gólzáporos
küzdelmet láthatott a lelátókat ismét megtöltő szurkolóhad. Többnyire a mieink
álltak továbbjutásra, majd a
második félidő elején bekövetkező – szerencsére rövid –

klikkeljen ránk!
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hullámvölgyön túllépve 3531-re legyőzték a Fradit. Így
április 2-án a debreceniek ellen küzdhetnek meg a döntőbe jutásért.
Végül lássuk, miként is vélekedik a két remek váci kézilabdaklub két mesteredzője a
bravúrokról!
Németh András: „Döntően a bajnokságra koncentrálunk, így külön öröm, hogy
a kupaporondokon is fut a
szekér. Ez segít abban, hogy
mindenki megfelelő bizonyítási lehetőséget kapjon és
szerencsére ezzel jórészt élnek is a lányok. Egy évvel korábban a nemzetközi kupákban nem voltunk érdekeltek,
míg itthon korábban elbúcsúztunk. Ezért mindenképpen nagy pluszt adnak ezek a
kupagyőzelmek.”
Zsiga Gyula: „Sikerünk
kulcsa a töretlen akarat és bizakodás. Egy pillanatra sem
adjuk fel és ez meghozza a
gyümölcsét. Nagy köszönet
illeti a váci szurkolókat, akik
egyre inkább megérzik, hogy
a női együttes mellett a mi
csapatunk is megérdemli a
szeretetet.”
Bevezetőben azt írtuk:
jó manapság a váci kézilabdasport közelében lenni. És, hogy a sikereket Vác,
a Nemzet Sportvárosa is elismeri, mi sem jelzi jobban,
mint, hogy az önkormányzati sportbizottságban mindhárom külsős helyet a sportághoz kötődő személy nyerte el.
Kereszturi Gyula

Ablakok és ajtók

Csökkentse fűtésszámláját
akár 30–40%-kal!
5, 6 kamrás KBE, ALUPLAST
Német profil rendszerek,
25–33%-os*
kedvezménnyel,
2-3 hetes gyártási
határidővel!
(profil típustól függ)

 Gazdag alapfelszereltség
 Akár 3 rétegű üvegezés
 Rövid megtérülési idő
 Hőmegtakarítás

* Akciónk 2011. 03. 20-ig tart!

Egy-egy lengyel és spanyol
rivális legyőzésével jutott a
harmadik számú kontinenskupa nyolcaddöntőjébe a váci
együttes. A világelitet képviselő norvég kézilabdázás második számú együttese feladta pályaválasztói jogát,
így március közepén mindkétszer a váci sportcsarnokban gyürkőztek egymásnak
az amazonok. Bizony az első
hatvan perc a félelmeinket
igazolta, ugyanis remek váci
kezdés után az első játékrészben a villámlábú északiak
szinte átgázoltak védelmünkön, és úgy tűnt: már ekkor
tisztázták a továbbjutó kilétét. Szerencsére a folytatásban
nagyon jól helytálltak a Németh András által mélyvízbe
dobott fiatalok, így „csak” ötgólos hátránnyal zárta a Vác
a sorsolás szerinti idegenbeli
első felvonást…
… hogy aztán 24 óra leforgása alatt egy csodálatos újjászületéssel, remek taktika
tökéletes végrehajtásával egy
kisebb (inkább nagyobbacska!) csodát hajtsanak végre
a mieink! Ezúttal is a váciak
kezdtek szenzációsan: röpke 11 perc alatt ledolgozták
hátrányukat. A közönségtől hajtva ezt követően szinte
eksztázisban kézilabdáztak a
magyarok, nem csoda, ha az
ilyenhez egyáltalán nem szokott norvég hölgyek szinte fel
sem tudtak ocsúdni a meglepetéstől, máris kipottyantak a kupából. (Eredmények:
Byasen – Vác 34-29; Vác –
Byasen 31-24) A váciak az

Az alapoktól a csúcsig
A dunakeszi és a Pest megyei teniszélet egyik legnagyobb sikereként könyvelheti el, hogy a 100 éves Magyar

Tenisz Szövetség újjáválasztott elnökségének illusztris
tagjainak sorába választották
Bogyó Lászlót (képünkön). Az
ízig-vérig sportember 20 éve
irányítja a családi vállalkozásban működő Dunakeszi
Tenisz Klub tevékenységét, ő
a Pest megyei Tenisz Szövetség és a Pest megyei Sportszö-

vetségek Szövetségének elnöke. Az elismert tenisz-edzőre, a sikeres sportvezetőre a
választáson 157 küldött közül
137 sportember voksolt a titkos szavazás során.
Pest megye elismertségét jól jelzi, a Magyar Tenisz Szövetség elnökének Dr.
Szűcs Lajost, a Pest megyei
Közgyűlés elnökét választották a küldöttek.
A megújult grémiumban Dr.
Szűcs Lajos – többek között –
elnöki tanácsadóként számít
Bogyó László tevékenységére,
aki szerint sok munkával, tanulással újra feljuthat a csúcsra a magyar tenisz, elérhetik,
hogy a fiatalok mellett a felnőtt játékosok is felzárkózzanak a világ elitjéhez.

ZÁLOGFIÓK
és ÉKSZERÜZLET
A térség legjobb feltételeivel adunk
EMELT összegű AZONNALI ZÁLOGHITELT,
ARANY ÉKSZEREKRE.
Ha Ön törzsügyfél,
a kezelési költség CSAK 5%!
Ha 70 ezer Ft hitelt vesz fel,
egy ARANY medál az ajándék!
Tört- és fazonarany felvásárlás magas
áron, beszámítás, csere!
Üzleteink:

 Redőny, szúnyogháló rendszerek
 Garázskapuk -beltéri ajtók

Felmérés, teljes körű
bontás, beépítés,
helyreállítási munkálatok.

ajtó – ablak pont
Tel.: +36-20/466-5050,
+36-20/995-6807
www.ajtoablakvac.hu
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Gyöngyös, Kohári út 7.
Telefon: 06-37/500-213, Mobil: +36-30/611-4763
Gödöllő, Kossuth L. u. 44.
Telefon: 06-28/416 -662, Mobil: +36-30/224-8438
Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig, Szombat: 8-12 óráig.
Fót, Móricz Zs. u. 2.
Telefon: 06-27/538– 805, Mobil: +36-30/224-7915
Vác, Görgey A. u. 17.
Telefon: 06-27/503-181, Mobil: +36-30/860-5479
Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig, Szombat: zárva
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