
Már két gyertya fénye világítja meg vibráló 
lángjával az adventi koszorút. Már három gyer-
tya fénye hirdeti az örömhírt, hogy közeleg Jézus 
születésének ünnepe. A karácsonyváró napokban 
egyre inkább belénk költözik a várakozás, re-
ménykedés érzése; másként nézünk a világra, még 

közelebb érezzük magunkhoz szeretteinket. Gon-
dolatainkban hátrébb költözik a világ könyörtelen 
hívsága, nem tűnnek el, csak sokadrangúvá válnak 
nem kevés napi gondjaink, a homlokráncoló ború-
ságokat felcseréli a szeretet. 

Dr. Bóth János polgármester és Márton András, a beruházó Magnum Hungaria Epsilon Kft. 
képviselője sajtótájékoztatón jelentette be, hogy tavasszal nyit a váci Tesco

Pest megye 13 településén 834 gépjármű elhelyezésére alkalmas P+R parkoló és 540 db B+R 
kerékpártároló épül 2010. június 30-ig. A 623 millió 649 ezer forint összköltségű beruházásban 
megvalósuló projekt keretében régiónkban Sződligeten, Kismaroson, és Verőcén összesen 122 
gépkocsi parkoló és 90 kerékpártároló épül a települési vasútállomások mellett. Az őrzött, kame-
rával ellátott területen egész nap díjmentesen lehet parkolni – jelentette be a minapi sajtótájékoz-
tatón Bábiné Szottfried Gabriella, Sződliget polgármestere.  
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(Írásunk a 2. oldalon)Fokozott rendőri jelenlét a dunakeszi bevásárlóközpontok parkolóiban

Vigyázzunk értékeinkre

Parkolj és vonatozz!
P+R parkoló épül Kismaroson, Sződligeten és Verőcén

Tavasszal nyit a váci Tesco

Az adventi gyertyák fénye és zenei áhitat
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(Írásunk a 2. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)



– A gazdaság mélyrepülése 
sajnos a helyi lehetőségeket is 
korlátozza. Az állami elvonások 
és a helyi iparűzési adóbevétel 
várható visszaesése már jelzi, 
hogy visszafogott kiadásokat 
tervezhetünk. Fő célkitűzésünk, 
hogy az amúgy is „határhely-
zetbe” került lakosság terheit ne 
növeljük, ezért a helyi adók mér-
tékét nem szándékozunk emelni. 
A szolgáltatások körében -, mint 
például a szemétszállítás - a piaci 
áremelkedést a város nem tudja 
átvállalni. Sajnos ezen a terüle-
ten elkerülhetetlen a mérsékelt 
áremelés. A város jelenleg magas 
szintű  ellátást nyújt a bölcsődei, 
óvodai, iskolai, valamint a szoci-
ális ellátásokban, melyek színvo-
nalát meg kell őriznünk. Tömören 
úgy tudnám összegezni a választ, 

hogy a kiadásokat tételesen átte-
kintjük, megvizsgáljuk, hogy az 
ésszerűség és működőképesség 
keretein belül van-e még tartalék 
a rendszerben.

– Göd az utóbbi években von-
zóvá vált, a lakosság lélekszáma 
jelentősen megnőtt. Fenntart-
ható-e az eddigi ütem?

- Nem maradhat fenn, ugyan-
is a városnak nincs szüksége 
ilyen mértékű növekedésre. Noha 
vannak régebben felvállalt köte-
lezettségeink, melyeknek eleget 
kell tennünk. Ilyen terület pl. a 
temetőtábla, ahol azonban igyek-
szünk lassítani a beépítések üte-
mén. Göd valóban igen vonzó az 
ingatlanfejlesztők és az új otthont 
keresők körében. A befektetők 
folyamatosan megkeresik a vá-

rost nagy létszámú lakásépítési 
terveikkel, melyekkel szemben 
védelmet nyújt a közelmúltban 
elfogadott Város Szerkezeti Ter-
vünk. 

 
– A külső szemlélő számára is 

szembeötlő, hogy Göd a város-
iasodás útjára lépett. A hangu-
latos kisvárosban sorra épülnek 
a település arculatába besimuló 
üzletek. A környező települése-
ket „elárasztották” a nagymé-
retű hipermarketek. Gödön is 
épülnek bevásárlóközpontok? 

– A városon belül, a lakóöve-
zetben biztosan nem. Ha valame-
lyik multinacionális cég erre ked-
vet érezne, annak megvalósítását 
csak a 2/A túl oldalán tehetné 
meg. 
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Az év vége közeledtével a leg-
jelentősebb váci beruházások 
helyzetéről tartott tájékoztatót dr. 
Bóth János polgármester, először 
az épülő Tesco és Family Center, 
majd a mélygarázs területén. A 
Vác belvárosában, az egykor csir-
kepiacnak használt részen épülő 
föld alatti parkoló kivitelezése jó 
ütemben halad, s mint a polgár-
mester elmondta, ez látványosan 
cáfolja azokat a korábbi szkep-
tikus véleményeket, amelyek 
szerint a beruházásból nem lesz 
semmi. 

- A mélygarázs elkészültével 
megváltozik a belváros közleke-
dése, a forgalomszervezés egy 

kulturáltabb, élhetőbb városköz-
pontot alakíthat ki. Új fejezet 
kezdődik a közlekedésben, de a 
központi parkoló létrehozása egy-
ben feltétele is annak, hogy foly-
tatódjon a Főtér-főutca program, 
vagyis, a Március 15. tér, a főtér 
revitalizációja után a Széchenyi 
utca, a főutca, és annak környéke 
is megújuljon. Ha már működik a 
föld alatti garázs, akkor támad-
ni is nehezebb lesz - mondta dr. 
Bóth János, utalva a beruházás el-
len fellépőkre. De számítani lehet 
arra, hogy a működtetéssel kap-
csolatban ismét lesznek viták. A 
polgármester említést tett arról is, 
hogy már folyik a tervegyeztetés 

a vasútállomás korszerűsítésével 
kapcsolatban, s a projekt kereté-
ben ott is épül majd autóparkoló.

Hajdu Vilmos, a Váci Központi 
Parkoló Beruházó Kft. ügyveze-
tője szerint is előrelátó volt a vá-
ros vezetése, hogy a mélygarázs 
megépíttetésével lehetővé tette a 
Széchenyi utca átépítését, a bel-
város járműforgalmának csilla-
pítását. 

– Igen jól állunk – mondta 
Hajdu Vilmos –, a mélygarázs 
készültségi foka kilencven szá-
zalékos, és valószínűleg már 
január közepén megkérhetjük a 
használatbavételi dokumentu-
mokat. Most már kizárólagosan 
birtokban vagyunk, növeltük a 
létszámot, hogy behozzuk a le-
maradást. A viták miatt, volt, 
hogy negyvenen-hatvanan vártak 
arra, hogy végre dolgozhassanak. 
(Mint ismert, a legutóbbi vita 15 
és 20 centiméter átmérőjű csövek 
átvezetéséről szólt, vagyis, hogy 
az veszélyezteti-e a létesítmény 
stabilitását.)

A beruházás három szakaszra 
tagolódik. Maga a mélygarázs 
csaknem elkészült, a második 
ütemben a felszíni rendezést vég-
zik el, erre, Hajdu Vilmos szerint, 
tavasszal kerül sor, a harmadik 
ütem az úgynevezett köszönőház 
megépítése. Ez utóbbi valószínű-
leg szerényebb lesz, mint ahogy 
eredetileg elképzelték.
 BORGÓ JÁNOS

– Öröm, hogy a gazdasági 
válság idején ilyen beruházás 
valósul meg Vácott – mondta dr. 
Bóth János polgármester az épülő 
Tesco áruház területén tartott tá-
jékoztatóján. A város polgármes-
tere – később lapunk kérdésére is 
– kiemelte a beruházás jelentősé-
gét a munkahelyteremtésben: az 
előreláthatólag három ütemben 
megvalósuló bevásárlóközpont 
összesen akár fél ezer embernek 
is adhat majd munkát. De elké-
szültével az ellátás is számotte-
vően javul majd. Az egykoron a 
kavicsbánya területéhez tartozó 
rész hamarosan a város kereske-
delmi központjává válik. Mint 
mondta, vásárlóerő van, hiszen a 
2-es út mentén az északi ország-
határig nincs ehhez hasonló bevá-
sárló-centrum.

A beruházó Magnum Hungaria 
Epsilon Kft. képviselője, Már-
ton András a tájékoztatón arról 
beszélt, hogy a kft. és az önkor-
mányzat között kialakult jó kap-
csolatnak köszönhetően, az épít-
kezés nagyon jó ütemben halad, 
minden a tervek szerint alakul. 
Ennek eredményeként a mintegy 

ötezer négyzetméter vásárlóterű 
Tesco és a háromezer négyzetmé-
teres Family Center május elején 
már megnyithatja kapuit. A vá-
sárlók elektronikai szaküzletet, 
cipő- és ruházati boltot és dro-
gériát is találhatnak majd a be-
vásárlóközpontban, ugyanis a he-
lyiségek bérbeadásával megbízott 
Real Management Üzemeltető 
Kft. a Family Center üzlethelyi-
ségeinek már mintegy 80 száza-

lékát kiadta. A projektmenedzser 
elmondta, hogy a teljes beruházás 
három ütemből áll, az elsőben az 
áruház épületkomplexuma készül 
el, majd a Family Center szakáru-
ház, végül egy benzinkút és egy 
gyorsétterem is felépülhet. 

Márton András megerősítette a 
polgármester által mondottakat: a 
teljes beruházás megvalósulásá-
val több száz ember juthat mun-
kalehetőséghez.

Tavasszal nyit a váci Tesco
Az ellátás javítása mellett, a munkahelyteremtés a legfontosabb

Előtérben az „apróbb”, ám  lakosság közérzetét javító beruházások 

Nem növeljük a lakosság terheit
Interjú Markó Józseffel, Göd polgármesterével

Utolsó simítások 
a váci mélygarázson

Dr. Bóth János: Új fejezet a közlekedésben
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Jó ütemben halad a Family Center építése is

Hat hét múlva kezdődik a próbaüzem

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 5. oldalon)

A magyar Országgyűlés a rendszerváltozás óta idén fogadta el legkorábban - november 30-án - a 
jövő évi költségvetést. Az Országgyűlés 201 igen, és 179 nem szavazattal elfogadta a 2010-es költség-
vetést, melynek ismeretében tervezhetik a helyi önkormányzatok a települések költségvetését. A 2010. 
évi költségvetési törvény számainak ismeretében milyen fő célkitűzései  lehetnek Gödnek? – kérdez-
tük Markó József polgármestert. 



A rendezvényen Szarkándi 
János, elnök-vezérigazgató kö-
szöntötte a résztvevőket, majd 
előadásában bemutatta a vállalat-
csoportot és a DDC legfontosabb, 
2009-es évhez köthető eredmé-
nyeit. 

Szarkándi János kiemelte, hogy 
a vállalat idén fenntarthatósá-
gi jelentést adott ki, amelyben a 
környezettudatos termelési tevé-
kenység, valamint a társadalmi 
felelősségvállalási programok 
legfontosabb elemeit ismertetik. 

Az elnök-vezérigazgató kitért 
arra is, hogy a Figye-
lő című gazdasági 
szaklap a DDC-t vá-
lasztotta az „Év leg-
eredményesebb vál-
lalatának”. A döntés 
alapja a 2008-ban, 
valamint az elmúlt 
években végzett si-
keres gaz-
dálko-
d á s 
vol t . 
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volt a versenyképesség megőrzé-
se céljából. 

Szarkándi János elmondta, hogy 
a társaság lezárta a beremendi 
cementgyár 15 milliárd forint ér-
tékű fejlesztését, amelynek meg-
valósítását, műszaki vezérigaz-

gatóként, 2007 és 2009 között, 
Dr. Szabó László felügyelte. Az 
elnök-vezérigazgató bejelentette, 
hogy 2010. január 1-től Dr. Szabó 
László a váci gyár igazgatójaként 
dolgozik tovább, annak érdeké-
ben, hogy a fejlesztésben szerzett 
tapasztalatait ezután a váci gyár 
környezettudatos működésének 

további erősítésére fordíthassa. 
Sáros Bálint többéves vezetői 
gyakorlatára ezután is számít 
a vállalat, ezért ő a gyár ope-
ratív irányításában, főmér-
nökként vesz részt januártól.

Az előadást követően, Sáros 
Bálint mutatta be a Duna-

Dráva Cement Kft. 
t evéke nységé t , 
fejlesztéseit. A 
g y á r ig a z g a t ó 
hangsúlyozta az 
alternatív nyers- 
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sításának fontosságát, valamint 
kitért a bánya rekultivációs tevé-
kenységére és a gyárban működő 
modern környezetirányítási rend-
szerre. Sáros Bálint elmondta, 
hogy a fejlett technológiának kö-
szönhetően, 2005 és 2008 között, 

kevesebb, mint a felére csökkent a 
gyár egy tonna klinkerre vetített 
por és nitrogén-oxid kibocsátása.

Ezt követően, a vendégek 
megtekinthették a beremendi 
cementgyár modernizációjáról 
szóló dokumentumfi lmet. Az elő-
adásokat és a fi lmvetítést buszos 
bánya- és gyárlátogatás követte. 
A sejcei bányaüzemben Molnár 
Péter üzemvezető adott tájékoz-
tatást a vendégeknek a rekulti-
vációs tevékenységről, amelynek 
keretében a bányaművelésből már 
kivont területeken, a korábban 
honos természetes növényvilágot 
állítja helyre a társaság. A gyár-
ban a modernizált vezérlőt és az 
automatizált labortechnológiát is 
megtekinthették a látogatók. 

A rendezvényen, Dr. Bóth 
János polgármester, valamint 
Csereklye Károly és Dr. Molnár 
Lajos alpolgármester mellett, 
megjelentek a városi önkormány-
zat környezetvédelmi szakértői, 
önkormányzati képviselők, okta-
tási intézmények vezetői. 

(V. I.)

Tovább csökkenhet a fővárosba reggelente be-
áramló személygépkocsik száma, ha az új, bizton-
ságos és minőségi P+R parkolóknak köszönhetően 
még többen ülnek át az elővárosi személyszállító 
vonatokra. A MÁV, a Budapesti Közlekedési Szö-
vetség (BKSz) és 13 Pest megyei település önkor-
mányzatából álló konzorcium 2010 első félévéig 834 
gépkocsi parkolóhelyet és 540 kerékpártárolót épít 
három vasútvonal mentén – jelentették be a konzor-
cium vezetői november 17-én a Nyugati pályaudvar 
épületében tartott sajtótájékoztatón az érintett tele-
pülések polgármestereinek jelenlétében. A parkolók, 
a csomópontok építési és  fejlesztési költségeinek 90 
százalékát az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) és a hazai központi költségvetés fi nanszí-
rozza vissza nem térítendő támogatás formájában. 
A projekt költségeinek 10 százalékát az önkormány-
zatok vállalják önrészként.  

A „Parkolók és csomópontok építése és fejlesz-
tése a BKSZ területén, a 70., 100a., és a 120a. sz. 
vasútvonalak mentén” címet viselő projekt része-
ként a Dunakanyar három településen – Kismaros, 
Sződliget, Verőce - összesen 122 gépjármű parko-
lóhely, és 90 kerékpártároló épül – ezt már Bábiné 
Szottfried Gabriella polgármester jelentette be a 
sződligeti községházán, a november 23-ai sajtótájé-
koztatón. 

A polgármester asszony elmondta, hogy a község 
vasútállomása mellett – 1000  négyzetméter nagy-
ságú területen – 50 férőhelyes gépjármű parkoló és 
30 kerékpár elhelyezésére alkalmas fedett tárolóhely 
épül. – Sződliget az egyetlen olyan település, ahol a 
gépkocsi parkoló és a fedett kerékpártároló mellett 
az autóbusz-forduló is kialakításra kerül – húzta alá 
Bábiné Szottfried Gabriella, aki bejelentette, hogy 
az 57 millió forintból megvalósuló beruházáshoz 
szükséges 10 % pályázati önrészt a sződligeti ön-
kormányzat a szomszédos Sződ községgel együtt 
vállalja. A két település önkormányzata megálla-
podott abban is, hogy 5 évig közösen biztosítják a 
parkolóhelyek üzemeltetésének költségeit is. – Ezt a 
testület határozatban is kimondta, hiszen a kulturált 
buszforduló kiépítése különösen a sződi lakosság-

nak fontos – hangsúlyozta Sződliget polgármestere. 
A sződligeti P+R parkoló építésének földmunká-

latai már megkezdődtek. A korszerű, európai szín-
vonalú parkoló átadását 2010 május végére ígérik a 
kivitelezők. A közvilágítással ellátott parkolót egész 
nap díjmentesen vehetik igénybe az autósok és a ke-
rékpárosok. A fejlesztésnek köszönhetően megújul a 
vasútállomás környezete is.   

Bábiné Szottfried Gabriella úgy ítéli meg, hogy a 
beruházás eredményeként felértékelődhet Sződliget 
„kistérségi” szerepe. A két település lakói mellett 
minden bizonnyal a munkába járó csörögi, vácrátóti 
és vácdukai ingázók is a jól megközelíthető sződligeti 
őrzött parkolóban hagyják autóikat, és kerékpárjai-
kat, melyeket kamerák és őrök felügyelnek majd. 

A P+R projektet megvalósító konzorcium tagjai 
szerint az egyéni közlekedés visszaszorításából szá-
mos előny származhat közösségi és társadalmi szin-
ten: csökken a fővárosba vezető utak zsúfoltsága, 
mérséklődik a károsanyag kibocsátása. 

(VETÉSI)
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a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért 
felelősséget nem vállal!

Professzionális LED technológia

Termek megvilágítása LED-es technikával!

Vásárlás és telepítés előtt kérje tanácsunkat!

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

Az elnök vezérigazgató kitért 
arra is, hogy a Figye-
lő című gazdasági
szaklap a DDC-t vá-
lasztotta az „Év leg-
eredményesebb vál-
lalatának”. A döntés
alapja a 2008-ban,
valamint az elmúlt 
években végzett si-
keres gaz-
dálko-
d á s 
vol t . 
A z
idei 
é v 

piaci
v i s s z a -
esésének 
kezelését 
is segí-
tették a
vál lalat 
k ö v e t -
kezetes 
ga z d á l -
k o d á s i 
elvei, ám
e n n e k 
el lenére,
kö l t s é g -
megszorí-
tásokra és
átszerve-
zésekre is 
s z ü k s é g

tapasztalatait ezután a vác
környezettudatos működé

további erősítésére fordít
Sáros Bálint többéves v
gyakorlatára ezután is s
a vállalat, ezért ő a gyá
ratív irányításában, f
nökként vesz részt januá

Az előadást követően,
Bálint mutatta be a 

Dráva Cement
t evéke nys
fejlesztései
g y á r ig a z
hangsúlyo
alternatív

é

a
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DDC Nap a váci cementgyárban 
a Váci Környezetvédemi 

Charta szellemében
Januártól Dr. Szabó László a DDC váci gyárának igazgatója

Bábiné Szottfried Gabriella polgármester

Molnár Péter a környezetbarát bányaművelésről beszélt

Dr. Szarkándi János elnök-vezérigazgató

A két alpolgármester, Csereklye Károly és Dr. Molnár Lajos érdeklődéssel hallgatta a tájékoztatót
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(Folytatás az 1. oldalról)

Parkolj és vonatozz!
P+R parkoló épül Kismaroson, Sződligeten és Verőcén

A Duna-Dráva Cement Kft. a Váci Környezetvédelmi Charta aláírójaként vállalta, hogy rendsze-
resen bemutatja tevékenységét a helyi érdeklődőknek. A DDC Nap-on a társaság működésének főbb 
szakmai szempontjairól, a környezettudatos ipari tevékenységről, valamint a civil és vállalati összefo-
gás eredményeiről kaptak tájékoztatást a meghívottak. Szarkándi János, elnök-vezérigazgató arról is 
tájékoztatta a hallgatóságot, hogy 2010-ben Dr. Szabó László, a vállalat jelenlegi műszaki vezérigaz-
gatója veszi át a gyárigazgatói feladatokat Sáros Bálinttól, aki a gyár főmérnöke lesz.



Néhány hete már ismét a gye-
rekek vidáman csilingelő hangja 
tölti be az uniós pályázati forrás-
ból felújított lakótelepi Játszóház 
Óvodát. A felújítással társuló bő-
vítésnek köszönhetően a korábbi 

182 fős gyermeklétszámot 230 
főre bővítheti az óvoda. A városi 
intézmény vezetője, Madárné 
Kondács Mária – a december 4-ei 
ünnepélyes átadás előtt – boldo-
gan mutatta be a meghívott ven-
dégeknek és a sajtó képviselőinek 
a 21. század igényeinek is meg-
felelő létesítményt. A fejlesztés 
eredményeként az eddigi hatról 
nyolcra nőtt a csoportok száma, a 
megszépült helyiségek mellett az 
új épületszárnyban kapott helyett 
egy nevelői szoba, gyermekmos-
dó, raktárhelyiség és az uniós pá-
lyázat előírásainak megfelelően 
kialakítottak egy akadálymentes 
mosdót is. A felújítás során elké-
szült az épület teljes akadálymen-

tesítése, s megépítették az aka-
dálymentes parkolót is az óvoda 
mellett.

Kecskeméthy Géza polgármes-
ter reményét fejezte ki, hogy a 
felújított és kibővített Játszóház 

Óvodában megszűnnek a férőhely 
gondok. - Méltán lehetünk büsz-
kék arra, hogy Dunakeszin óvodát 
építünk és fejlesztünk, miközben 
az ország számos településén be-
zárják a gyermekintézményeket 
– hangoztatta a polgármester, 
aki köszönetet mondott Cs. Bíró 
Attilának a nyertes pályázat elő-
készítésében nyújtott kiemelkedő 
teljesítményéért. Kecskeméthy 
Géza elismeréssel szólt a kivi-
telező Trend Kft. munkájáról is, 
melynek eredményeként igénye-
sen felújított óvodát vehettek bir-
tokba a gyerekek. 

Szűcs Lajos, Pest Megye Köz-
gyűlésének elnöke a minőségi 
munka és a sikeres pályázat elő-

készítésének jelentőségét hang-
súlyozta. – Jó helyre került a tá-
mogatás, melynek odaítélésénél 
jómagam is bábáskodtam. Aki 
óvódát épít, az a jövő alapjait 
rakja le a következő nemzedékek 

számára – mondta. Gratulált az 
építőknek, az alkotó embereknek, 
akik – a benyújtott 250 óvodai 
pályázat közül – a közel harminc 
nyertes között vannak. 

Szűcs Lajos és Kecskeméthy 
Géza a nemzeti színű szalag átvá-
gásával ünnepélyesen is átadta a 
felújított Játszóház Óvodát.

(VETÉSI)
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Tudósítások Dunakesziről
Dunakanyar Régió

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

Szokatlan történetet említettünk? 
Úgy hisszük nem, hiszen szinte min-
denki hallott már, rosszabb esetben 
átélt hasonló esetet. Advent idején, 
a karácsonyi készülődés közepette 
megnő az esély hasonló esetek elő-
fordulására. Éppen ezért készült fel 
a Pest megyei Rendőr-főkapitányság 
arra, hogy bűnmegelőzési akcióikkal 
erősítsék az állampolgárok bizton-
ságérzetét, és fokozott járőrözéssel 
riasszák vissza a bűnelkövetőket.

    A főkapitányság képviseletében 
december 3-án a dunakeszi Auchan 
parkolójában az akció részletei-
ről tartott sajtótájékoztatót Kovács 
László rendőr alezredes, a Dunake-
szi rendőrkapitányság vezetője, Tóth 
Csaba rendőr alezredes, a gödöllői 
rendőrkapitányság helyettes vezető-
je valamint Polgárdi Ferenc rendőr 
százados, a szentendrei rendőrka-
pitányság bűnügyi osztályának he-
lyettes vezetője társaságában. 

    Az akciót azért tervezték, hogy 
az állampolgárok karácsony előtti 
készülődését lehetőleg semmi ne 
zavarja meg, mondta Kovács alezre-
des. Azzal folytatta, hogy az elmúlt 
nyolc-tíz évben Pest megyében át-
strukturálódott a kereskedelem, meg-
jelentek a nagy bevásárló központok 
s ezek szinte mágnesként vonzzák a 
bűnelkövetőket. Dunakeszin példá-
ul a tájékoztató helyszínén naponta 
35-40 ezer ember és tizenöt-húsz-
ezer gépjármű fordul meg. Ilyenkor 
megnő a bűnelkövetők száma is, 
hiszen a járművekben gyakorta ott 
vannak a már korábban megvásárolt 

ajándéktárgyak, a főként hölgyek 
kézitáskáiban pedig sok esetben je-
lentős készpénz, vagy/és bankkár-
tyák lapulnak. Mindez a tolvajok, 
zsebesek paradicsoma lehet, ám, 
hogy ez ne így történjen, a rendőr-
ség pontosan, precízen megtervezett 
járőrszolgálattal nap mint nap jelen 
van a frekventált parkolókban, civil 
ruhás kollégáik pedig elvegyülnek 
az áruházak területén a bevásárlók 
között. Mindezt azért, hogy meg-
előzzék a bűncselekményeket, jobb 
esetben helyben elkapják a bűnelkö-
vetőket, hangsúlyozta az alezredes. 
Hozzátette, hogy mivel a megyében 
a rendőri létszám nem elegendő, 
nagy erőfeszítést jelent e fontos ak-
ció hatékony lebonyolítása, emellett 
segítséget kapnak a bevásárlóköz-
pontok biztonsági szolgálataitól, 
illetve a polgárőrségtől, s a közte-

rület felügyelettől egyaránt. Kér-
désünkre hozzátette, hogy például 
Dunakeszin, a város közepén lévő 
kirakodóvásár területén és a szep-
temberben átadott Tesco áruháznál 
is rendszeres az ellenőrzés és ha-
sonló akciót szerveztek a fóti Cora 
parkolójában is. Sajnos, teljesen 
megszüntetni nem lehet a bűncse-
lekményeket, ám az immár negyedik 
éve rendszeresen megszervezett ak-
ciók eredményeként az elkövetések 
száma azonos szinten maradt. Vége-
zetül azt mondta Kovács alezredes, 
hogy bíznak a sikerben, s abban, 
hogy nem emelkedik majd számot-
tevően a bűncselekmények száma s 
az adventi bevásárlók békés, boldog 
karácsonyi ünnepre készülhetnek.  

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELE       

Mit hoz a karácsony? Persze 
meglepetés-ajándékokat, vidám 
gyermekkacajt, mosolyteli köszö-
nömöket, hálás csókokat, ölelést. 
De nem az ajándék a legelsőbb, 
inkább a meleg-tekintetű egy-
másra nézés, advent üzenete, a 
hit, a remény, az öröm és a szere-
tet együttese, amely jó lenne, ha 
nem csupán az ünnepi szertartás, 
csillagszórós ragyogás meghittsé-
gében költözne szívünkbe, hanem 
hétköznapjaink vezérfonalaként 
is életünk mozgatója lenne. 

Az első gyertyagyújtás örömé-
ben osztoznak évek óta mindazok, 
akik szereplői vagy hallgatói az 
adventi zenei áhitatnak, mely-
nek a dunakeszi-gyártelepi Jézus 
Szíve templom ad otthont. Ezút-
tal november 29-én teltek meg a 
templom padsorai hallgatósággal 
és a fellépő kórustagokkal, zené-

szekkel, hogy kezdetét vegye a 
Kecskeméthy Géza polgármester 
és az Egyházközség támogatásá-
val a koncert. 

Kelényi Ferenc meleg han-
gú bevezetője után a jelen lévők 
közösen elénekelték az Ó jöjj, ó 
jöjj Üdvözítőnk kezdetű egyházi 
éneket, ezalatt az ifjú Szabó Gá-
bor meggyújtotta az első adven-
ti gyertyát. A koncert védnöki 
tisztét betöltő Szádoczky Károly 
apát, kanonok plébános rövid 
prédikációjában szólt az adventi 
örömünnep múltjáról, az Úr eljö-
vetelébe vetett hit erejéről s arról, 
hogy a zenés áhitat nagyszerű 
kezdete a várakozásnak. 

A koncerten előadott rendkí-
vül igényes zene- és kórusművek, 
hangszerszólók és szólóénekek 
méltó módon illeszkedtek advent 
hangulatához. Osztozott a megér-
demelt tapsokon a Farkas Ferenc 

Művészeti Iskola vonószenekara 
Kátai Katalin vezényletével, a 
gödi Búzaszem iskola gyermek-
kórusa Gyombolai Bálint vezeté-
sével, Szilágyi Szabolcs klarinét 
szólista, egy ez alkalomra össze-
állt ének-kvartett Molnár Anna, 
Tereza Worowska, Gyombolai 
Bálint és Dénes Marcell szemé-
lyében. Máriát köszöntő hosszabb 
imát adott elő Gulyás Anna éne-
kesnő, férje Morva Péter zon-
goraművész orgonakíséretével. 
Városunk két nagyszerű kórusa, 
a Servite Ökumenikus kórus dr. 
Gyombolainé Kindler Edit ve-
zetésével és a Harmonia Sacra 
kórus Szakáll Lászlóné vezény-
letével ezúttal is kiemelkedő ze-
nei élményt nyújtott s a két kórus 
közös énekével zárult az ünnepi 
koncert.

KATONA M. ISTVÁN

A SZERZŐ FELVÉTELE       

Kovács László (középen) kollégáival ismertette az akciót 

Szűcs Lajos (jobbról) Pest megye elnöke és Kecskeméthy Géza polgármester adta át a felújított óvodát

(Folytatás az 1. oldalról)

Aki óvodát épít, 
az a jövő alapjait rakja le

Átadták a 60 férőhellyel kibővített Játszóház Óvodát
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Vigyázzunk értékeinkre
Fokozott rendőri jelenlét a bevásárlóközpontok parkolóiban

A Hagymási-lányok sikerei apai szemmel

A nagy bevásárló körút utolsó állomására érkezett a család. Az ajándékokkal jól megrakott gépjár-
művel leparkoltak a hipermarket előtt, hogy még egy-két apróságot megvegyenek a gyereknek, a csa-
ládfő lezárta az autót s máris elvegyültek a tömegben. Hosszas válogatás, majd a pénztári sorbaállás 
után visszaindultak a gépkocsihoz. Odaérve földbe gyökerezett a lábuk. A kocsi hátsó ajtaja nyitva 
volt s ajándékok nagy részének lába kelt…

(Folytatás az 1. oldalról)

Az adventi gyertyák fénye és zenei áhitat

A 17 éves  Hagymási Anita és a 16 éves  Hagymási Réka a kajak sportágban eddig sok szép sikert 
ért el. 2001-ben kezdték el a kajakozást és 2004 óta a válogatott keret tagjai. Mindketten a dunakeszi 
Radnóti Miklós  Gimnázium tanulói.  Öröm számukra, hogy az iskola is támogatja sportolásukat. Az 
idei szereplésről, eredményekről az édesapa büszkén mesél, aki 1970-87. között versenyszerűen kaja-
kozott, kilencszeres magyar bajnok, felesége műkorcsolyában és kézilabdában tűnt ki. 

– A lányaim jelenleg a Gödi SE 
versenyzői, Makrai Csaba az edző-
jük. Anita az év elején az ausztráli-
ai Ifjúsági olimpián K4 1000 méte-
ren első, K1 1000 méteren 4. helyet 
szerezte meg. Az Ifjúsági Európa 
Bajnokságon, Poznanban a kajak 
kettes 500 méteren  Chladek Van-
dával aranyérmesek lettek. A IX. 
EORV kajak versenyen Rasice-ban, 
a kajak kettes 500 és 1000 méteren 
aranyérmet szereztek. Augusztus-
ban Szolnokon a kajak egyesben 
ezüstérmes, 1000 méteren páros-
ban, magyar bajnoki címet szerez-
ték meg, 500 méteres egyesben és 
párosban ezüstérmet.

Réka a poznani EB-n ifi  számban 
(serdülőként) K4 500 méteren 3. A 
Rasice-ban rendezett EORV (serdü-
lő EB) versenyen K1 500 méteren 
aranyérmes, K4 500 méteren pedig 
ezüstérmes lett. Győrben, az Or-
szágos Maratón Bajnokságon a ser-
dülők között, K2-ben 21 kilométe-
ren Váczani Enikővel párban elsők 
lettek. A Síkvízi Országos Bajnok-
ságon, Velencén K1 500 méteren 
2., K1 100 méteren 3. helyen futott 
be – mondta érthető büszkeséggel 
az édesapa. Tudni kell a nemzetkö-
zi versenyeken elért jó eredmények 
automatikusan válogatottságot is 
jelentenek. 

SOLYMOSI LÁSZLÓ



Több közepes méretű élelmi-
szer áruház épült vagy újult meg 
Gödön. Legutóbb, éppen a múlt 
héten nyílt meg a szép kivetelű 
CBA Príma, a valamikori Zöldfa 
vendéglő helyén. Ezek a kisebb 
boltokkal együtt jól megoldják a 
lakosság ellátását. Szerencsére 
Vác és Dunakeszi a multik ked-
venc terepe, ezek Gödről is elér-
hető távolságban vannak.

– Göd egyik legnagyobb kin-
cse a termálfürdő. Az országban 
sok helyen létesült élményfür-
dő, vagy van, ahol most terve-
zik a beruházást. Éppen e lap-
szám hasábjain a nagymarosi 
termálfürdő és szálloda építési 
terveiről írunk. Gödön éveken 
keresztül napirenden volt a für-
dő nagy léptékű fejlesztési ter-
ve. Mi az álláspontja a jelenlegi 
képviselő-testületnek? 

– Ha néhány évvel ezelőtt bele-
vágtunk volna az akkor elénk tett 
6 milliárdos strand fejlesztésbe, 
akkor ma lenne egy nagyon szép 
strandunk és egy pénzügyi kataszt-
rófába került városunk. Ország-
szerte megfi gyelhető, hogy ezek 
a nagy komplexumok sok prob-
lémával küzdenek, a nyereséges 
üzemeltetés többnyire vágyálom. 
Ezért a kisebb lépésekben történő 
fejlesztés az, aminek a kockázata 
felvállalható itt Gödön. Két éve 
elkészült az öltözőépület, idén az 
út, a járdák, a kerékpárút, nagyon 
színvonalas parkoló területe. Jövő-
re pedig egy ülő medence elkészí-
tését tervezzük, 70-80 millió forint 
nagyságrendjében. Folyamatosan 
dolgozunk a vízkivételi engedély 
bővítésén is. Eddig 30 ezerről 90 
ezerre sikerült bővíttetnünk, továb-
bi 50 ezer m3 igényünk elbírálása 
folyamatban van. A fő szempont, a 
gödiek kiszolgálása, elérhető ára-
kon, miközben a jelenlegi színvo-
nalat folyamatosan fejlesztjük.  

– A gazdasági válsággal ter-
helt világunkban különösen 
érthető az óvatosság, de sok 
esetben segítenek a fejlesztési 
tervek megoldásában a pályá-
zatok. Önök hogyan tudtak élni 
a kínálkozó lehetőségekkel?

– A kötvénykibocsátás a vá-
ros pénzügyi stabilitását oldotta 
meg. Abban az időben még a ban-
kok versengtek az ügyfelekért, 
nagyon jó kondíciókat tudtunk 
elérni. Forintban lekötöttünk kö-
zel 1 milliárd forintot, melynek 
kamatai sokat segítettek. Ebből 
fedeztük a pályázati önrészeket 
is. Több pályázatot megnyertünk, 
melyek az idén valósultak meg. A 

kerékpárút építésére 151 milliót, a 
belterületi csapadékvíz elvezeté-
sére 92 milliót, a belterületi utak-
ra 132 milliót nyertünk, az Idősek 
klubja 35 millió pályázati támo-
gatással újult meg. Voltak olyan 
pályázatok is, ahol nem nyertünk 
támogatást, és volt olyan is, ahol a 
pályázatot készítő cég adminiszt-
rációs hibája okán nem fogadták 
be a pályázatot. Jelenleg is van-
nak beadott vagy most beadás 
előtt álló pályázataink, amelyek 
önrészére még van fedezetünk. 
Sajnos a lehetőségeink végesek, 
ha minden pályázaton nyertünk 
volna, ma már nem tudnánk to-
vábbiakban részt venni. 

– Ez az elrontott pályázat, ha 
jól tudom, a városközpont fej-
lődéséhez kapcsolódott, mely 
újból kiírásra került. Ezen in-
dulni kívánnak?

– Komoly előkészítő munka 
előzi meg a végső döntést, amely 
a következő testületi ülésen ala-
kul majd ki. A szakmai álláspont 
szerint az egykori Kincsem istál-
ló környezete nem alkalmas vá-
rosközpontnak, a pályázati kiírás 
sem támogatja elegendő mérték-
ben a szükséges felújítást. A teljes 
újjáépítés pedig a megváltozott 
építési szabályokból eredően nem 
valósítható meg ésszerűen. Több-
ségi, ésszerű döntés fog születni. 
Természetesen lesznek, akiknek 
más a véleményük, de fi gyelembe 
véve a körülményeket és a követ-
kező évek pénzügyi kötelezett-
ségeit, gondolnunk kell a jövőre 

is. Arra törekszünk, hogy a pol-
gárok minden napjait meghatáro-
zó, kisebb, de fontos feladatokat 
végezzük el. Ilyenek többek közt 
az utak, zebrák, járdák, közvilá-
gítás, vízelvezetési problémák, 
közterek. Épp a napokban készült 
el több utca burkolat felújítása a 
lakosság, a körzeti képviselők és 
a város összefogásával. A szezon 
végén, nagyon kedvező áron sike-
rült kivitelezőt találnunk.

– Információnk szerint két 
súlyos, megoldatlan területe is 
van a város életének. Az egyik 

az Oázis lakópark rendezetlen 
viszonyai, másik a Nevelek csat-
lakozásával kapcsolatos huza-
vona. Várható-e pozitív kifejlet 
ezen területeken?

– Az Oázis végül nem olyan lett, 

mint amit a tervezők és az akko-
ri  városvezetés elképzelt. Ebben 
döntő szerepe volt a vállalkozó 
Simex kft. felelőtlen gazdálkodá-
sának. Az értékesítési nehézsége-
ket, a veszteséges gazdálkodást a 
telkek felaprózásával, a lakásszá-
mok növelésével próbálták ellen-
súlyozni. Az építkezések során a 
már elkészült utak is károsodtak. 
A céget felszámolták, a közművek 
teljes kiépítésével adós maradt. A 
településrész helyzetén csak több 
éves munkával tudunk javítani. 
A városnak nincs annyi pénze, 
amennyire itt szükség lenne. Az 

ottani lakosok jobb ellátására 
patika és egészségügyi rendelő 
építése kezdődik jövő évben. A 
nem működő, az oázisra alakult 
csatornamű társulat felélesztését 
is szorgalmazzuk. Ez a vállalko-

zó feladata lett volna. A lakosok 
nem fi zetik a közmű hozzájá-
rulás részleteit, így a városnak 
kell készfi zető kezesként állnia a 
részleteket. A Nevelek csatlako-
zásának ügye a bíróság előtt van. 
Szakértőt rendeltek ki az átcsato-

landó külterületek mennyiségét 
meghatározandó. A sződi önkor-
mányzat ebben a kérdésben mo-
rális oldalról nézve szégyentelje-
sen jár el. Jogilag majd a bíróság 
minősíti az eljárást és szolgáltat 
igazságot. Az elsőfokú döntés ha-
marosan megszületik.

– Polgármester úr! A tapasz-
talatok és lehetőségek tükrében 
milyen év elé néz 2010-ben Göd 
önkormányzata és lakossága?

– Az eddigieknél is nehezebb 
évünk lesz. A pénzügyi helyze-
tünk hosszabb távú stabilitásához  
a kiadásokat vissza kell fognunk, 
de a hasznos pályázatokon részt 
kívánunk venni. Nem feledkezhe-
tünk meg arról sem, hogy jövőre 
helyhatósági választások is lesz-
nek. Én azon leszek, hogy a vá-
lasztási csetepaté ne akadályozza 
az ésszerű munkát. Ezt kérem a 
többi politikai szereplőtől is.

– Köszönöm az interjút.
VETÉSI IMRE
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Adjunk vissza olyat, ami mindennél többet ér: szüleink őszinte mosolyát

Ön is ajándékozzon valami Ön is ajándékozzon valami 
különlegeset karácsonyra!különlegeset karácsonyra!

Markó József polgármester

A lakosság ellátását szolgálja a legújabb kereskedelmi egység is

Kerékpárút

(Folytatás a 2. oldalról)

Az ünnepek közeledtével mindannyian egyre többet gondolunk szeretteinkre, s szeretnénk nekik örömet 

okozni. A legtöbben ki is választottuk már, hogy kinek mit szeretnénk ajándékozni, s reméljük, hogy a fa alatt 

állva boldog arcok vesznek majd körül bennünket. Ilyenkor összegyűlik a család apraja-nagyja: nagymamák, 

nagypapák, gyermekek és unokák, hogy együtt töltsék a Szentestét. Sajnos gyakran előfordul, hogy nem 

felhőtlen a boldogság, mivel a szülők, nagyszülők sokszor nem tudnak teljes értékűen részt venni a családi 

társalgásban, és csendben ülnek az asztalnál. Hogy miért? Mert halláscsökkenéssel kell együtt élniük, és 

lassan elcsendesedik körülöttük a világ. Ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy mit is tehetnénk azért, 

hogy szüleink, nagyszüleink is boldogan beszélgessenek, sokszor nem is jut eszünkbe a legkézenfekvőbb 

megoldás. Pedig a halláscsökkenés ma már a korszerű hallásgondozással könnyedén kiküszöbölhető. Csak 

egy kis odafigyelés kell, és segíthetünk önmagunkon vagy szeretteinken. Amikor valakinek romlik a hallása, 

ő maga sokszor észre sem veszi azt, csupán a családtagok, barátok figyelmeztetik néha, hogy mennyire 

hangosan hallgatja a rádiót, televíziót. Az is intő jel lehet, hogy félreért dolgokat, mivel nem hallja, hogy pon-

tosan mit mondanak neki. Ha elromlik a szemünk, természetesnek tűnik, hogy szemüveget, kontaktlencsét 

használunk. A hallás romlásakor viszont nehezebben szánjuk rá magunkat a megoldásra, mivel félünk az 

esetleges kellemetlenségektől, a kirekesztettségtől. Ma ennek már nem kell így lennie, hiszen elérhető áron 

léteznek olyan hallókészülékek, amelyek a beszélgetőpartner számára szinte észrevétlenek, és maximális 

kényelmet nyújtanak a viselésük során. Ajándékozza meg szeretteit vagy önmagát Ön is a láthatatlan hallás 

élményével. Nem kell attól tartania, hogy mások észreveszik, hogy Ön vagy családtagja hallókészüléket visel. 

Csupán az fog feltűnni, hogy sokkal nyitottabb és felszabadultabb a társalgás során. Az ajándékvásárláskor 

gondoljunk arra, hogy mivel okoznánk nagyobb örömet. Egy jól kiválasztott ajándékkal sikert arathatunk, 

de ha visszaadjuk vagy jobbá tesszük a hallását annak a szerettünknek, aki eddig halláscsökkenése miatt 

akaratlanul is kiszorult az ünneplésből, az egész családnak örömet okozunk. Mindenki szánjon néhány órát 

önmagára vagy szüleire, nagyszüleire az ünnepek előtt, és ne féljen kipróbálni és használni ezt az apró titkot, 

ami újra teljessé varázsolja a családi ünneplést.

Amennyiben eldöntötte, hogy jó hallást és ezzel együtt új élményeket fog ajándékozni valamelyik 

családtagjának vagy önmagának karácsonyra, az alábbiakat kell tennie: Első lépésként jelentkezzenek 

be egy ingyenes hallásvizsgálatra, ahol pontosan megállapítják, hogy milyen mértékű is a halláscsökkenés. 

A vizsgálat nem tart tovább 25-30 percnél és a tapasztalt szakemberek segítségével ezután pontosan ki 

tudják választani a legmegfelelőbb készüléket is.  Ezek az apró kis csodák minden esetben kipróbálhatóak, 

és aki egyszer megtapasztalja, hogy milyen az élet velük, soha többé nem mond le róluk.
LCA

Előtérben az „apróbb”, ám  lakosság közérzetét javító beruházások 

Nem növeljük a lakosság terheit
Interjú Markó Józseffel, Göd polgármesterével
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Mint beszámoltunk róla, a je-
lenlegi futballpálya helyére meg-
álmodott – az előzetes szakvéle-
mény szerint 1500 méter mélyből 
felhozott, 30-55 fokos – termál-
vizű fürdőhöz szükséges vízjogi 
engedéllyel rendelkezik Nagyma-
ros. A közel 4-6 milliárdos projekt 
megvalósítására kiírt pályázatot a 
Sulyok és Szabó Kft. nyerte el, 
mellyel október 16-án már aláír-
ták a szindikátusi szerződést. A 
két ütemben megvalósuló beru-
házás I. ütemében a Duna-par-
ton, szemben a visegrádi várral, 
a tervek szerint 2012-ig 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 konferen-
cia és wellness szálloda épül, a 
városban már álló, de használaton 
kívüli munkásszálló helyére. Ez a 
beruházás a tervek szerint 2015-
ig készül el. 

Petrovics László polgármester 
rendkívül bíztatónak értékelte, 
hogy Nagymaros történelmének 
legjelentősebb beruházását a kép-
viselő-testület tagjai egyhangúlag 
támogatják. 

Az elmúlt napokban arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy a gazdasági 
válság hatásaival sújtott időszak-
ban az „átlag” marosiak hogyan 
fogadják a város fejlődését, az 
új munkahelyek létrehozását, az 
idegenforgalom élénkülését is ge-
neráló beruházás terveit.

Nagymaros Fő terén a téliesre 
fordult időszakban is sokan meg-
fordulnak, akik a polgármesteri 
hivatalban vagy az itt található 
kereskedelmi-üzleti egységekben 
intézik ügyeiket. 

– Mindenképpen jónak tartom 
az elképzelést, csak az ébreszt 
bennem kételyeket, hogy a mai 
gazdasági környezetben mekko-
ra lesz rá a fi zetőképes igény. A 
terv realitását ugyanakkor az is 
alátámasztja, hogy a Duna másik 
oldalán sorra épülnek az idegen-

forgalmat élénkítő beruházások. 
Szóval, nagyon sokszínű a kép 
– mondja Zsolt, aki operatőrként 
a fi lmes szakmában dolgozik - hi-
szen azt is látom, hogy korábban a 
Kismaros és Szokolya térségében 
elkezdett beruházások teljesen 
leálltak. Ezzel együtt jóval több 
pozitívumot látok benne, mint 
negatívumot. 

A Dunakanyar természeti szép-
ségei, történelmi múltja, építésze-
ti kincsei a turisták ezreit vonzza. 
A termálfürdő és a két új szálloda 
még inkább „idekötné” a vendé-
geket, élénkítő hatással lehet a  
szolgáltatásokat kínáló vállalko-

zásokra, miközben új munkahe-
lyeket teremt – tolmácsolom so-
kat véleményét Zsoltnak.  

– Ezzel tökéletesen egyetértek, 
még akkor is, ha a település vará-
zsát, skanzeni miliőjét némiképp 
elhalványítja a nagyobb volumenű 
beruházás. Bár, ha igazságos aka-
rok lenni, akkor be kell látnom, 
hogy a Dunakanyar korábbi vará-
zsa pár évtizede már a múlté, mi-
vel túlzsúfolttá vált. A szép tájat, 
a gyönyörű környezetet mindenki 
élvezni szeretné, ami természe-
tes, én is ezért költöztem néhány 
éve Nagymarosra. De tény, hogy 
a lélekszám növekedéssel nem 
tudott lépést tartani a fejlesztés 
üteme. Ezen segíthet e nagyszerű 
elképzelés megvalósítása is. 

Dr. Dákay Zoltán, a Fő téri 
gyógyszertár vezetője bízik ben-
ne, hogy megvalósulnak a tervek. 
– Nagyon szeretném, ha annyi év 
„vívódása” után, végre megépül-
ne a termálfürdő és a szálloda. 
Mindkét fejlesztésre nagy szük-
sége van Nagymarosnak – mond-
ta érdeklődésemre. – Gyönyörű 
környezetben élünk, de „csak” 
erdők, hegyek vesznek körül ben-
nünket. A Dunát nyáron élvezhet-
jük, a termálfürdőbe pedig át kell 
menni a túlpartra. A mi oldalun-
kon kevés a pihenést, a testi-lelki 
feltöltődést, szórakozást nyújtó le-
hetőség. Ezért külön örülök, mint 
egykori képviselő, hogy a jelenle-

gi képviselő-testület egyhangúlag 
támogatja a beruházást, amely 
jelentős hatással lesz Nagymaros 
fejlődésére. Biztos vagyok benne, 
hogy az élményfürdő óriási kö-
zönséget vonz majd. Megtelnek a 
ma még kihasználatlan nagyma-
rosi szálláshelyek is, fellendülhet 
az éttermek forgalma is. Pezsgést, 
élénkülést hoz a város gazdasági 

életébe, ami mindannyiunk érde-
ke – hangoztatta Dr. Dákay Zol-
tán. 

Az utcán sétáló Major Lászlóné 
nyugdíjas is hasznosnak és idő-
szerűnek tartja a beruházást, 
amely reményei szerint a város-

ban élők számára munkahelyet 
és az idegenforgalom fellendülé-
sét hozhatja. – A termálfürdőnek 
köszönhetően reméljük a turisták 
nemcsak nyáron látogatnak el 
Nagymarosra – teszi hozzá mo-
sollyal az arcán. 

A polgármesteri hivatal mellett 
működő Ildikó Ingatlan Iroda tu-
lajdonosa, Haraminé Papp Ildikó 

a 4-6 milliárdos projekt megva-
lósításától hosszú távon a nagy-
marosi és környező települések 
ingatlanainak felértékelődését, az 
ingatlanpiac élénkülését várja. 

– Kár lenne tagadni, hogy a 
gazdasági válság miatt még a 

pozitív híreket is némi szkepti-
cizmussal fogadjuk. Sajnos ezt a 
„visszafogott optimizmust” az in-
gatlanpiac mérsékelt eredményei 
táplálják bennünk. Harmadára 
estek az ingatlanárak, és még így 
is elvétve találkozunk fi zetőképes 
kereslettel. Pedig kiváló minősé-
gű ingatlanokat kínálunk – érté-
keli az ingatlanpiaci helyzetet. – 
Szakmai meggyőződésem, hogy 
a termálfürdő és a szálloda építé-
se hosszú távon felértékeli az in-
gatlanokat, aminek első jele már 
érzékelhető is a fürdő melletti 
vízparti ingatlan értékesítésében. 
Nagymarosnak gyönyörű a pano-
rámája, jó a klímája, a hegyek, a 
Duna-part, a zegzugos, hangula-
tos utcák reményeink szerint mi-
előbb visszacsalogatják a válság 
terheitől szabaduló turistákat. 
Akik eljönnek fürödni, megked-
velik ezt a varázslatos miliőt, s 
előbb-utóbb itt vásárolnak ingat-
lant. Sok turista befektetőként is 
gondolkodik – fogalmazza meg 
ingatlanpiaci jövőképét Haraminé 
Papp Ildikó.

Az ingatlanpiaci szakember 
szerint a városiasodás útjára lé-
pett Nagymaroson is érzékelhető 
a változást hozó fejlődés: piac 
nyílt a város peremén, az újabb 
boltok mellett fi tness-stúdió szol-
gálja a lakossági igényeket. 

– Ésszerű döntésnek tartom, 
hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park-
ban elterülő Nagymaroson olyan 
beruházások létesülnek, melyek 
remekül illeszkednek a környe-
zetbe, jelentős hatással lesznek 
az idegenforgalomra, élénkítőleg 
hatnak a városban működő vál-
lalkozásokra is. A beruházás 
lendületet ad a városnak, új fej-
lődési pályára állítja Nagyma-
rost. Drukkolok, hogy a tervek 
valóra váljanak! – hangsúlyozta 
Haraminé Papp Ildikó, az Ildikó 
Ingatlan Iroda vezetője.

VETÉSI IMRE

A Duna-Dráva Cement Kft. 
fi lozófi ájának középpontjában a 
fenntartható fejlődés gondolata 
áll, amelynek egyik alappillére 
a társadalmi felelősségvállalás. 
„Jelen körülmények között kü-
lönösen nagy jelentőségűek a si-
kerek, melyeket a díjazottak saját 
példájukkal bizonyítanak, hogy 
kitartó, céltudatos munkával ki-
emelkedő teljesítményt érünk, 
érhetünk el. Biztosak vagyunk 

abban, hogy további életpályájuk 
során is ezt sugározzák a környe-
zetük felé, ily módon hozzájárul-
va a felemelkedéshez.” – fogal-
mazott Sövér Ferenc gazdasági 
vezérigazgató az ösztöndíj átadó 
ünnepségen. Hozzátette, hogy a 
fi atalok ösztönzése és támogatása 
így egyaránt érdeke az itt élőknek 
és a helyi gazdasági szereplők-
nek, ezért érzi feladatának a DDC 
a helyi tehetségek felkarolását. A 
Társaság által vállalt missziónak 
köszönhetően, az elmúlt öt évben, 
közel százötven diák részesült az 
összesen 15 millió forintos támo-
gatásban. 

Nagy László, Vác Város Pol-

gármesteri Hivatala művelődési 
osztályának vezetője ünnepi kö-

szöntőjében a tehetségek felkaro-
lásának jelentőségét hangsúlyoz-
va külön elismeréssel szólt a DDC 
példaértékű támogatásáról. Az 
ösztöndíjat elnyert diákok szor-
galmát és kreativitását dicsérve 
köszönötet mondott a tanulók 
felkészítését segítő pedagógusok-
nak, intézményvezetőknek is. 

Az ünnepi köszöntők elhangzá-
sa után vastaps kíséretében vehet-
te át a 40 tehetséges fi atal a DDC  
által adományozott ösztöndíjat.  

Az ösztöndíjjal elsősorban 
azoknak a fi ataloknak kíván tá-
mogatást nyújtani a vállalat, akik 
a kiegyensúlyozott és jó iskolai 
teljesítmény mellett, egy területen 

különösen tehetségesnek bizo-
nyulnak. A támogatott diákokról 
pályázat alapján dönt a DDC által 
létrehozott, Duna-Dráva Ifjúsági 
és Innovációs Alapítvány kurató-
riuma. Az ösztöndíj elnyerésének 
az is feltétele, hogy a diákok az 
iskolai kötelezettségek mellett, 
egyéb feladatok teljesítését is vál-
lalják, így például szerepeljenek 
versenyeken vagy vegyenek részt 
alkotóközösségek munkájában. 
Az ösztöndíjat több alkalommal 

elnyert diákok között tehetséges 
sportoló, zenész és ígéretes mate-
matikai eredményeket felmutató 
diák is van. Az Alapítvány a szor-
galmi időszak alatt az általános 
iskolás diákok számára havi 6000 
forintos, a középiskolás és zene-
iskolás diákoknak pedig 8000 

forintos ösztöndíjat biztosít 10 
hónapon keresztül.

Az ünnepi rendezvény a díja-
zott tehetségek kulturális műsor-
összeállításával zárult.

A negyven tehetséges fi atal kö-
zül háromtól kértünk rövid nyi-
latkozatot:  

Kovács Tamás, a Táncsics Mi-
hály Mezőgazdasági Szakiskola 
tanulója immár harmadik alka-
lommal nyerte el az ösztöndíjat: 
Családunk biztos anyagi háttér-

rel rendelkezik, én mégis nagyon 
örülök a 80 ezer forintos támoga-
tásnak. Az ösztöndíj könnyebbé 
teszi a nem kis anyagi áldozattal 
járó sportolást – érvelt a gerelyha-
jításban is kiváló mezőgazdasági 
technikus tanuló.  

Hujbert Flórián, a Piarista 

Gimnázium diákja nemcsak kivá-
ló tanuló, de rendkívül tehetséges 
sakkozó is, aki az ösztöndíjból 
fedezi a versenyek utazási költsé-
geit. Flórián már 2311 élőponttal 
büszkélkedhet, tehetségét jól bi-
zonyítja az is, hogy az olimpiai 
bajnok Faragó Iván elleni mérkő-
zését döntetlenre hozta. 

Fajta Dávid, a I. Géza Király 
Közgazdasági és Szakközépisko-
la tanulója már négyszer nyerte 
el a DDC ösztöndíját. A közgaz-
daságtant tanuló szálfatermetű 
fi atalember is sportol. A kenu 
szerelmese, országos szinten is 
megállja a helyét, de ezekben a 
hónapokban elsősorban a tanulás-
ra összpontosít. Dávid a tudásával 
és tehetségével elnyert havi 8000 

forintos ösztöndíjból a téli kenus 
felkészülését fi nanszírozza. 

A diákok pályamunkáit elbírá-
ló Duna-Dráva Ifjúsági és Inno-
vációs Alapítványnak kezdetek 
óta tagja Rada Károlyné, akit 
pedagógusként nagy örömmel 
tölt el, hogy ennyi tehetséges, és 
szorgalmas diák tanul a váci is-
kolákban. Nemesnek és követen-
dőnek nevezte a DDC misszióját, 
mellyel segíti, támogatja a jövő 
társadalmában meghatározó sze-
repet betöltő fi atalok tehetségének 
kibontakozását. Az elmúlt évek 
során az iskolák is felismerték az 
ösztöndíjban rejlő lehetőségeket, 
a tehetséges tanulók ösztönzését, 
közösségformáló erejét. Rada 
Károlyné elmondta, hogy az ala-
pítvány azokat támogatja, akik 
nem csak a tanulásban, hanem a 
sportban, a művészetben is kiváló 
teljesítményre képesek. Büszkén 
szólt arról is, hogy a korábbi díja-
zottak közül már többen is orszá-
gos és nemzetközi hírnévre tettek 
szert… 

VETÉSI IMRE
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Ötéves a „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíj
Ismét negyven tehetség kapott támogatást a vállalattól

A lakosság is támogatja a beruházásokat

Esély a gyarapodást hozó fejlődésre
Szálloda és termálfürdő épülhet Nagymaroson

Ötödik alkalommal biztosít, összesen hárommillió forint értékű ösztöndíjat Vác legjobb diákjainak, a Duna-Dráva Cement Kft. által 
alapított, Duna-Dráva Ifjúsági és Innovációs Alapítvány. A 2009. november 27-én tartott díjátadó ünnepségen a pályázat negyven nyertese 
vehette át az ösztöndíj elnyeréséről szóló oklevelet. A pályázaton a váci általános és középiskolák nappali tagozatos tanulói indulhattak.

Ha a közel 35 éve dédelgetett tervek valóra válnak, akkor a Dunakanyar egyik legszebb természeti adottságait élvező 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 – írtuk a Dunakanyar Régió 2009. október 28-ai 
számában, melyben Petrovics László polgármester nyilatkozott a településen megvalósuló 4-6 milliárdos beruházásról. 

Petrovics László polgármester

A kuratórium tagjai

Kovács Tamás, Hujbert Flórián és Fajta Dávid

Negyven tehetséges diák vehette át a DDC ösztöndíját

Haraminé Papp Ildikó: A termálfürdő építése felértékeli az ingatlanokat
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Budapesten a Bourbon Rendez-
vényházban került megrendezés-
re november 27-én a Vállakozók 
Országos Szövetsége Közép-ma-
gyarországi Szervezetének har-
madik regionális Prima-díj átadó 
ünnepsége. Az ünnepelteket és 
a meghívott vendégeket Radács 
Ferenc, a VOSZ KMRSZ elnö-
ke köszöntötte, majd színvona-
las műsor keretében - a fellépők 
között voltak korábbi és jelen-
legi kitüntetettek is - átadták a 
Demján Sándor által alapított 
Prima Primissima-díjak regioná-
lis változatát, a Prima-díjakat, a 
különdíjakat, és az év vállalkozó-
ja elismeréseket. 

Örömmel adjuk hírül, hogy 
három váci is a kitüntetettek kö-
zött volt. Farkas Pál, a Bartók 
Béla Zeneiskola és Alapfokú 
Művészeti Intézmény igazgatója, 
a Váci Szimfonikus Zenekar kar-
mestere, a hazai zenei élet egyik 
népszerű szereplője Prima-díjat, 
Iványi Károlyné, a Madách Imre 
Művelődési Központ igazgatója 
különdíjat, míg Késhegyi László, 
a Vác és Vidéke Ipartestület ügy-
vezető elnöke az év vállalkozója 
elismerést vehette át.

Farkas Pál a Nyíregyházi, majd 
az Egri Tanárképző Főiskolán 
tanult, ahol hegedű, ének, zene, 
karvezetés szakon diplomázott. 
Számos Pest megyei zenekar ve-
zetőjeként (Gödöllő, Vác) gazda-
gítja a megye zenei életét. 1994-
től a Váci Szimfonikus Zenekar 
vezetője, karmestere. Az együttes 
évente több mint száz koncertet 
ad, rendszeres résztvevői a város 
és a Dunakanyar fesztiváljainak. 
2006 óta a Bartók Béla Zene-
iskola és Alapfokú Művészeti 

Intézmény igazgatója. A hazai 
koncerteken kívül Európa számos 
országában visszatérő vendége a 
reprezentatív fesztiváloknak. 

– Vác egy olyan város, amely-
nek zenei élete kisugárzik a régi-
óra is, az itt működő zenekarok 
és kórusok a határainkon túl is 
ismertek. Én ebben a közegben 
dolgozom, és nagyon jól érzem 

magam. Sok kiváló emberrel, 
értő és hálás közönséggel találko-
zom rendszeresen, ők adják azt a 
hátteret, ami ehhez a sikerhez is 
nélkülözhetetlen volt - mondta 
Farkas Pál lapunknak.

A különdíjasok között volt 
Iványi Károlyné, a Madách Imre 
Művelődési Központ vezetője. 
Harminckilenc éves munkaviszo-

nyából 28 évet közalkalmazott-
ként dolgozott. Tevékenykedett 
művelődési házakban, önkor-
mányzatnál, vállalkozóként ke-
reskedelmi egységeket vezetett. 
2000-től a váci Madách Imre 
Művelődési Központban dolgo-
zik, 2006 májusától igazgatóként. 
Intézményével sikeresen közre-
működött a Fesztiválváros cím 

elnyerésében. A városi rendez-
vényeken túl kistérségi, megyei, 
országos fesztiválok kezdemé-
nyezője. A művelődési központ 
igazi otthona a város színházba, 
koncertekre járó közönségének - 
olvasható a méltatásban. 

– Ez az elismerés annak a csa-
patnak is szól, amelyet vezetek. 
Nélkülük nem érhetnénk el azo-

kat az eredményeket, amelyeket 
számos fórumon elismernek. 
Számunkra a legnagyobb öröm 
az a sok rendezvény, amely népes 
közönség előtt, sokszor teltházzal 
zajlik az intézmény falai között - 
mondta Iványi Károlyné.

Az év vállalkozója elismerést 
kapta Késhegyi László, a Vác és 
Vidéke Ipartestület ügyvezető el-
nöke. Dinamikusan fejlődő saját 
vállalkozásában ingatlanhasz-
nosítással foglalkozik, amely a 
térség több településén van jelen. 
Mint ipartestületi vezető évek 
óta segíti a Vácott és környékén 
szerveződő vállalkozói klubok 
munkáját, a VOSZ KMRSZ-el 
közösen szervezi a vállalkozói fó-
rumokat - hangzott el a kitüntetés 
indoklásaként. 

– Nem könnyű ma a gazdaság-
ban boldogulni, de a korrekt és 
becsületes vállalkozóknak min-
dig lesz jövője – foglalta össze 
véleményét az ipartestület ügyve-
zető elnöke.

Vácról az ünnepségen a 
kitüntetteken és hozzátartozói-
kon kívül ott volt Kissné Kászon 
Gabriella, a VOSZ KMRSZ 
társelnöke, a váci terület elnöke. 
Korábban javaslatára több vácit is 
díjaztak, de csak az idén sikerült 
elérni, hogy Prima-díjas is van 
a Duna-parti városnak. Az eltelt 
nyolc évben tizenketten kaptak 
elismerést, most erős mezőnyben 
sikerült elfogadtatni, hogy Farkas 
Pál a legmagasabb regionális dí-
jat vehesse át. Ott volt egy koráb-
bi kitüntetett, Ambrus János, aki 
már elnyerte az év vállalkozója 
elismerést.

FURUCZ ZOLTÁN
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Regionális Prima-díjat kapott Farkas Pál
Iványi Károlyné különdíjas, Késhegyi László, az Év vállalkózója

A váci kitüntetettek 

FO
T

Ó
: F

U
R

U
C

Z
 Z

O
LT

Á
N

Ácsok, Építkezők
fi gyelem!

40.000 Ft/m3-től 
 

KIVÁLÓ
MINŐSÉGŰ

FŰRÉSZÁRÚ 
(padló, gerenda,
léc és lambéria 

fózolt hajópadló)
FATELEPI ÁRON!

Szállítás megoldható!
 

NASA
Tel.: 00421 905 48 3357
Fax: 00421 47 4884 149

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu

0-24 h0-24 h
• Villanyszerelés

• Vízvezetékszerelés
• Dugulás elhárítás

2 órán belül
Ügyelet: 06/70 599-599-4

• Parkettás vállal hagyomá-
nyos-, szalag-, laminált padló-
lerakást, csiszolást, lakkozást, 
javítást. T.: 06-70-505-1177.

• Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, belső dekorációs munkák, 
gipszkarton falak és álmennye-
zetek építése, stb.

T.: 06-30-386-4456.
• Akció! Szőnyegtisztítás: 

999 Ft/m2, házhozszállítással. 
Telefon:06-30/296-1771.

• Dugulás elhárítás hétvégén 
is kiszállási díj nélkül. Telefon: 
06-70/626-5709

 •  Pilismaróton  ártér-mentes 
üdülő-övezetben 1200 m2-es 
telken faház  eladó.

Iá.: 7,5 Mft.   •   Tel.: 06-
70/328-5169

• Üzletvezetői végzettséggel 
rendelkező pultoslányokat ke-
resünk pomázi sörözőbe. Tel.: 
06-20-492-3044

•KARÁCSONYRA EZÜST-
FENYŐK vásárolhatók 
Váchartyánban a termelőtől. 
Előre kivágott: 1,20 m-ig 1.500 
Ft/db; 1,30 m-től 1.250 Ft/m ár-
tól (december 14-étől) Földlab-
dás: 3.000 Ft/db ártól.(A fenyő-
ket 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)

A P R Ó H I R D E T É S E K
Kéthetente Kéthetente 

80 ezren olvassuk!80 ezren olvassuk!
Hirdessen Ön is a térség 

legolvasottabb újságában.
Hirdetésfelvétel: 

keszipress@ invitel.hu, 
Tel.: 06 30 342 8032,    

06 27 502 390

Bernáthegyi szuka kölykök 

ELADÓK!
Érd • 20/391-8387



Már az előnevezések alapján is látható volt, hogy 
az ezres létszámot bőven meghaladja majd a futók 
száma, hiszen 1073-an regisztráltak előzetesen. A 
helyszíni nevezésekkel együtt így nagyjából 1100-
an haladtak át a célvonalon.

A rendezvény fővédnöke Dr. Beer Miklós me-
gyéspüspök Dr. Bóth János polgármester és a Mi-
kulás jelenlétében indította útjára a tömeget, akik a 
2 km-es bulifutás, az 5,7 km-es „kiscsille” és a 11,5 
km-es „nagycsille” közül választhattak. A két hosz-
szú távon chipes időmérés tette lehetővé, hogy min-
denkinek a saját, pontos nettó idejét mérve alakuljon 
ki a végső sorrend. 

A gazdasági megszorítások a Mikulásfutást is 

érintették, így a már jól megszokott kategóriák közül 
néhány – mint pl. a manager kategória – kimaradtak 
a programból. Extrém kategóriában kerekesszékkel 
és görkorcsolyával is lehetett nevezni, de egyre nö-
vekszik a babakocsis és a kutyás futók száma is. A 
legötletesebb jelmezt különdíjjal jutalmazták, így 
számos télapó és krampusz is elvegyült a futók kö-
zött. 

A nyári Fut a Vác után első alkalommal, egyedi 
tervezésű Mikulásfutás érmeket osztottak a kategó-
riák dobogós helyezettjeinek.

A rendezvénynek – mint az előző években – most 
is a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gim-
názium adott otthont. 

SELYMES NÓRA

A Kínában zajló világbajnokság 
miatt csak január elején folytatódik a 
női kézilabdások élvonalának pontva-
dászata. Az alapszakasz első körének 
záró fordulóját követően a hölgyek 
rögvest nekilátnak a második bajno-
ki körnek, így a sűrített menetrend 
miatt szükség van az alapos decem-

beri felkészülésre. Nem unatkoznak 
a Váci NKSE vezetői és játékosai 
sem. A klub elnöke, Szántó András 
a magyar küldöttség vezetőjeként a 
világbajnokságon tevékenykedik. A 
nemzeti csapatot erősíti a váciak két 
kulcsjátékosa, Herr Orsolya és Tóth 
Tímea is. A távollévők mellett két ré-
gi-új játékost is fi gyel Németh And-
rás mesteredző: Vácott gyakorol újra 
Laki Laura és az aktív sportoláshoz 
visszatérő Borkowska Katalin. A játé-

kosok a kemény edzésmunka mellett 
tesztmérkőzéseket is vívnak. 

Az első kettő ilyenre a váci sport-
csarnokban került sor két, világbajno-
ki résztvevő válogatott ellen. Előbb 
Ausztria együttesét verték a mieink 
30-26 arányban, majd a pánamerikai 
bajnok Argentína elleni 32-25-ös si-

ker következett. A 10 bajnoki forduló 
után a 4. helyen álló VNKSE Székes-
fehérvárra is elutazott, és az Alcoa 
FKC ellen 28-23-ra nyert. Mindhá-
rom találkozó legeredményesebb vá-
ci gólszerzője Temes Bernadett volt. 
A többiek is jó formában kézilab-
dáztak, a beállós poszton bevethető 
Borkowska Katalin és a jobbszélső 
Laki Laura olyannyira meggyőzte a 
szakvezetőket, hogy leigazolásuk fo-
lyamatban van. Németh András is po-

zitívan értékelte a látottakat: „Szak-
mailag nagyon hasznos barátságos 
meccseken vagyunk túl. Hosszú a 
bajnoki szünet, fi gyelnünk kell arra, 
hogy játékban maradjunk, hiszen sű-
rű program vár ránk a VB után. Az 
edzéseken lelkiismeretesen, jól dol-
goznak a lányok, igaz, Fehér Viktória 
térdszalagszakadása mellett további 
kisebb sérülések is gondot jelente-
nek. Két játékosunk, Klivinyi Kinga 
és Sipeki Flóra a különböző korosz-
tályos válogatottak összetartásán 
is részt fog venni. Remélem, a baj-
nokságban majd komolyabb sérülés 
nélkül tudjuk folytatni fokozatosan 
javuló csapatjátékunkat és legalább a 
mostani helyezésünket megőrizzük. 
Igyekszünk a szurkolók érdeklődését 
fenntartani és folyamatosan kiszol-
gálni a kézilabdabarátokat.”

Utóbbit szolgálja majd az esztendő 
végén Vácott rendezendő Szabella 
Kupa is. Ezen a váciakon túl a Győr, 
az osztrák Hypo NÖ, valamint a mon-
tenegrói Budocsnoszt lép pályára. Ér-
dekesség, hogy az egyik elődöntőben 
Vác-Győr összecsapásra kerül sor, 
amely egyben a Magyar Kupa idei 
sorozatának egyik nyolcaddöntője is 
lesz. A Szabella Kupa részletes menet-
rendje: 12. 28. hétfő, 17.00: Hypo NÖ 
– Budocsnoszt, 19.00: Váci NKSE – 
Győr, 12. 29. kedd 17.00 a két vesztes 
találkozója a 3. helyért, 19.00: döntő. 
Az első napra érvényesek a bérletek, 
egyébként naponta egységesen 1400 
forintért lehet belépőt vásárolni.

KERESZTURI GYULA
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A helyükön maradnának
Világbajnoki résztvevők a legyőzöttek között

Egyre népszerűbb a Mikulásfutás

Az osztrákok ellen ugyan barátságos meccset vívtak a váciak, 
de amazonként harcolt mindenki. 
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Vác főterén étterem bérleti joga eladó. • 30/9341-449

Nem hozott balszerencsét a 13-as szám Bíró György és Barátai számára. Vác legnagyobb tömeg-
sport rendezvénye, a Fut a Vác és  „kistestvére” a Mikulásfutás ma már nem csak a városból, de az 
ország távolabbi pontjairól, sőt külföldről is vonzza a résztvevőket.

A római kortól napjainkig
A Dunakeszi történelmét bemutató könyvben, Csoma Attila helytörténész 
szakavatott és rendkívül színes írásának segítségével tárul az olvasó elé 
a település gazdag történelmi múltja.

A keménytáblás, színes képekkel is illusztrált könyv
2490 Ft-ért vásárolható meg az alábbi helyeken: 
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár,
Líra Könyvesház (Buy-Way bevásárlóközpontban) 

Megrendelhető a kiadónál: Keszi-Press
Médiaszolgáltató Kft., 2600 Vác, Köztársaság út 5. 

Ismerje meg Ön is Dunakeszi történelmét!

KARÁCSONYI
 KÖNYVAJÁNLÓ
KARÁCSO
 KÖNYVA


