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Dunakeszi
a fellegekben járt...

A magyar repülés évszázados történetének tiszteletére „Legendák a levegőben” címmel rendeztek május 21-én repülőnapot Dunakeszin a levegő szerelmeseinek. Legalább tízezer ember töltötte a napot a repülőtéren. Kicsik és felnőttek egyaránt csodálták a gépeket, melyeket
most nem zártak el előlük a repülőnap szervezői. A budapesti agglomeráció legszebb fekvésű repülőterén Kvasz András-hajdani gépének másolata és Besenyei Péter tavaly elkészült
Corvus Racer gépe volt a két végpont, mely a múltat és a jelent összekapcsolta.
(Cikkünk
a 6. oldalon)

Csőd szélén
– megoldásra várva

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves munkaterv szerint ülését május 19-én
tartotta a városházán. A tanácskozás kezdete, a számtalan napirend pont megtárgyalása
előtt, az átadásra váró mélygarázs közelében lévő boltok tulajdonosai petíciót adtak át az
önkormányzatnak, melyben követelik, hogy tegyen rendet, vessen véget a jelenlegi tarthatatlan állapotnak.
(Cikkünk a 2. oldalon)
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Megkezdődött a Fő út-Liget utca kerékpárút építése

Tovább bővül Dunakeszi
kerékpárút hálózata

Az egész Dunakanyar szedte...
Országos szemétszedő akcióra ébredt szombat reggel a Dunakanyar. Szobtól Dunakesziig
mindenki szedte a szemetet a környezetében, hogy megtisztulva várja települése, a kezdődő nyári időszakot.
Mint ismeretes, a „TeSzedd! –
Önkéntesen a tiszta Magyarországért” elnevezéssel indult országos akció első „aktív ”napja szombaton volt. Szobon,
Zebegényben, a marosi településeken főleg az iskolások és az
önkormányzatok dolgozói vitték a prímet, de szinte mindenki mindenhol takarított. A kertes házak tulajdonosai az utcájukban tettek rendet.
Az akció végrehajtására jelentkezők a Duna-parton és
a központi helyeken, iskolák,
parkok és főbb útvonalak mellett gyűjtötték zsákokba a mások által elhullajtott szemetet.
Nagyon sok konténert megtöltöttek… Verőcén Bethlen Farkas polgármester vezényelte
az akciót. Vácott a város ös�-

Az iskolások nagyon szorgalmasan – egymással összedolgozva – gyűjtögettek, valósággal versenyeztek egymással. Elmondásuk szerint nem
gondolták, hogy a sok eldobott
hulladék összegyűjtve ekkora
mennyiségű lesz. Az akcióban

melletti területeket tisztították
az önkéntesek, az eredmény itt
is feltűnően jól látszott.
Dunakeszin az akció szervezését a Városi Önkormányzat
környezetvédelmi tanácsadó
testülete vállalta magára. A takarításra több mint százan je-

Mokánszky Zoltán
alpolgármester és Bíró György
az akció főszervezője

szes pontján takarítottak az
aktivisták, mázsaszámra gyűlt
a szemét. Reggeltől délutánig
teltek a zsákok… A leglátványosabb munka a deákvári
vízfogó, a pályaudvar és a Duna-part környékén volt.
A vízfogó gátjának környéke
tele volt műanyag flakonokkal,
fém sörös dobozzal, de még a tó
vizébe is bőven akadt szemét.
„Felelőtlen,
nemtörődöm
emberek, akik nincsenek tisztában azzal, hogy milyen nagy
kárt tesznek a környezetüknek
a szemeteléssel” – panaszolta Mokánszky Zoltán alpolgármester, miközben egy iskolásokból álló csapatot irányított.
A megtelt zsákok végül egy
konténerben gyűltek össze.

részt vett Bábiné Szottfried
Gabriella országgyűlési képviselő is. „Arra kell nevelni mindenkit, de főleg a gyermekeket
kell megtanítani arra, hogy ne
szemeteljenek. Egy kis gondossággal tisztán lehet tartani a környezetet. Odafigyelés és akarat kérdése, hogy rövid időn belül megvalósul–e
a környezet tudatosság a közéletben” – mondta a képviselő
asszony.
Sződligeten és Sződön a központi helyek „tisztultak”. A
vasúti pályaudvar és a nemrégiben átadott buszvégállomás
környékére rá sem lehetett ismerni a takarítás után. Kérdés,
hogy mennyi ideig marad tisztán a környék. Gödön a főutak
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lentkeztek, tizenkét helyszínen szedték és gyűjtötték zsákokba az illegálisan lerakott
hulladékot. A főszervező Nyíri Márton környezetvédelmi
tanácsnok volt, aki a Jobbik
tagjait is bevonta a munkába.
Kora estig tömték és cipelték
a teli zsákokat a konténerekbe
az aktivisták.
„Szerencsére sokan segítették
a munkánkat, még két nagyáruház is beszállt a rendhagyó
környezetvédelembe. Az egyik
kertészkesztyűket, a másik zsákokat és lapátokat adott a munkához” – mondta Nyíri Márton
környezetvédelmi tanácsnok,
önkormányzati képviselő.
Estére véget ért az akció,
melyben a környezetükért felelősséget érző aktivisták alaposan kitettek magukért. Hatalmas munkával sikerült megtisztítani a Dunakanyart.
Felmerül viszont egy kérdés:
mennyire veszik komolyan az
akciót azok, akik május 21-én
nem vették ki részüket a munkából.
BCSI

Dunakeszi Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül továbbfejleszti a városi kerékpárút-hálózatát,
a Fő út és a Liget utca mentén. A kerékpárút megvalósításához az Önkormányzat több mint 113 millió forintot nyert Európa Uniós
pályázaton – jelentették be
pénteken, a Városházán tartott projektindító sajtótájékoztatón.
Dunakeszi Város Önkormányzata a gyalogos és az
autós közlekedés fejlesztése
érdekében a kerékpárút építésével egyidejűleg ugyanazon az útszakaszon négy új
gyalogátkelőhelyet alakít ki.
Két új autóbusz öböl építése
mellett a régiek közül többet
felújít, 36 parkoló helyet, és
176 kerékpártárolót létesít –
mondta a május 20-i projektnyitó sajtótájékoztatón Dióssi
Csaba polgármester, aki külön elismeréssel szólt a szakmai előkészítésben közreműködők teljesítményéről, az
összefogás jelentőségéről.
Örömtelinek nevezte, hogy
Dunakeszin újabb jelentős
fejlesztés valósulhat meg,
amely – szerencsére – nemcsak a képviselő-testületnek,
de a városban élők többségének is szívügye. A Városi
Önkormányzat
2007-ben
egy olyan kerékpárút-hálózat kiépítését tűzte ki célként, amely összeköti a vá-

rosi intézményeket, elősegíti a biztonságos közlekedést,
miközben csökkenti a gépjárművektől zsúfolt utak leterheltségét.
A tavaly átadott Fóti úti kerékpárút és a most épülő Fő

mellett a gyalogosok is szívesen használnak. A szakmai
koncepció megállta a helyét,
visszaigazolta a városvezetés
törekvéseinek létjogosultságát. A kerékpárút és kulturált környezete az alagiak, a
városban élők egyik kedvelt
közösségi terévé vált – tette
hozzá a polgármester.
A két gerinchálózat – a Fóti
úti és a most épülő Fő út – Liget utca – kiépítése után még
ebben az évben megkezdik a
hozzá csatlakozó hálózatok

A projekt indítását Dióssi Csaba polgármester és Nagy Gábor,
a Penta Kft. ügyvezető igazgatója jelentette be

út-Liget utcai gerinchálózat
révén az ország egyik legjobban kiépített kerékpárút-hálózatával büszkélkedhet majd
Dunakeszi.
Dióssi Csaba elismerően
nyilatkozott a Fóti úti fejlesztésről, melyet a kerékpárosok

„felfűzését”, amely már kisebb feladat lesz, mivel útkijelölésekkel és forgalomtechnikai beavatkozásokkal tovább növelheti a városi kerékpárút hálózatot.
(Folytatás a 4. oldalon)

Csőd szélén
– megoldásra várva
(Folytatás az 1. oldalról)
„Tizenkilenc bolt vegetál,
de senkit nem érdekel, hogy
mindenki befuccsol. Végleg tönkremegy a környéken minden bolt, mert amióta tart ez a huza–vona, teljesen elvesztettük a vásárlóinkat” – panaszolja Fresch
Lászlóné, az egyik bolt alkalmazottja.
A mélygarázs megnyitását sürgetők – elmondásuk
szerint – már akkor érezték,
hogy baj lesz, amikor először
megakadt az építkezés. Miután feltúrták a környéket, és
elkerítették az építési területet a munkások, mondvacsinált okkal levonultak a terepről. Mindent szanaszét hagytak, nem törődve semmivel.
Amikor aztán valahogy újra
elindult a munka, rendeződni látszott a helyzet. Még be-

mutatót is tartott az önkormányzat, nyílt bejáráson lehetett megnézni a garázs akkori állapotát – idézik fel a
történteket.
„Azt mondták akkor, hogy
annyit kell várnunk csak az
átadásig, amíg a szakhatóságok átveszik az építményt és
megadják rá az üzemeltetési engedélyt. Ennek már két
éve…”
„2010
első
negyedévében kellett volna átadni, de
ahogy jelenleg kinéz a környék, esély sincs rá, hogy az
idei átadásból legyen valami. Viszont a kárunk felbecsülhetetlen, ezért kártérítési pert fontolgatunk. Mindegy hogy kit hoz ki a bíróság felelősnek, behajtjuk rajta
a kárunkat” – bosszankodik
az egyik tulajdonos. Nevét
nem mondja meg, mert állítása szerint minden boltos-

nak ez az akarata, ezért nem
szeretne egyedüli szószólóként a nyilvánosság előtt szerepelni.
Sokak szerint az épülő
mélygarázs problémái már
átlépnek mindenféle tűréshatárt. A változatlan helyzet,
az ígérgetések és a probléma megoldásának késlekedése csak rontja a környék közhangulatát. A fennálló helyzet nem jó senkinek. Az önkormányzat, engedélyeztetők, építők, bolt tulajdonosok
és alkalmazottaik és a területhez közel lakók mindegyike érdekelt a jó és gyors megoldásban. Talán a petíció átadása után annyit elérhetnek
közösen, hogy legalább a felszínen lévő forgalmi rendet
állítsa vissza a sok felelős közül valaki…
BCSI

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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Napjaink küzdelme a jövő sikerének alapja
– Polgármester úr! Ön korábban többször is úgy nyilatkozott,
az önkormányzat minden tudásával és lehetőségével arra törekszik, hogy a város a lehető legkedvezőbb feltételekkel vegye tulajdonba a mélygarázst. Hol tartanak a tárgyalások? Mit tudnak
mondani a demonstráló vállalkozóknak?
– Ezen szándékunkat csak megerősíteni tudom. Azt azonban ezúttal is szeretném hangsúlyozni – miként ezt a múltban is elmondtam – hogy 2010 januárjától a Papp Gergely Ügyvédi Iroda
szakmai, jogi ellenőrzése és iránymutatása alapján folytatjuk a tárgyalás sorozatot. Eddig sem én
voltam ennek a tárgyaló delegációnak a vezetője, hanem ez a jogászcsoport, amely minden lépésünket irányít. Azt gondolom,
hogy aki csak egy kicsit is érdeklődik a téma iránt, az rögtön felismerte, hogy egy rendkívül bonyolult ügyről van szó, melyben szinte
csak a jogban jártas ember tud eligazodni. Természetesen az alapokat mi is ismerjük, ám a bonyolult
részletekben nem szeretnénk lépés
hibát elkövetni, mert azzal tovább
tetézhetjük a bajt. Egy biztos, hogy
a beruházó által elmondottak nem
fedik a valóságot. Látható, hogy
milyen állapotban van a mélygarázs, ami a hivatalunk főmérnöksége szerint 73 százalékos készültségi fokon áll. A további munkálatokat arra hivatkozva nem folytatja, hogy nem adtuk ki a közútkezelői hozzájárulást, ám ő ettől
függetlenül befejezhette volna a
mélygarázst. Ezt kell mindenkinek megérteni, és azt, hogy ez még
nem a város beruházása, hanem
Vác területén megvalósuló építkezés, amely rettenetesen megkeseríti a belváros életét.
– Az említett vállalkozások a
csőd szélén állnak, a belváros
egykori pezsgő élete napjainkban
csak „vágyálomnak” tűnik. Mi a
kiút ebből a helyzetből?
– Nagyon sajnáljuk a vállalkozók helyzetét, de a tényszerűség
azt is kimondatja velünk, hogy ennek kialakulásáért nem a jelenlegi vezetést terheli a felelősség, hanem azt, aki áterőltette a mélygarázs építését, aki nem tudta kellőmértékben lemenedzselni, és azt,
aki idejuttatta ezt a beruházást.
– A vállalkozók nem akarnak
visszafelé mutogatni, csak dolgozni szeretnének.
– Én sem akarok, de annyi felelősséggel és tisztességgel tartozunk egymásnak, hogy a tényeket
rögzítsük. Minden erőmmel azon
vagyok, hogy mielőbb megoldjuk ezt a rendkívül kényes kérdést.
Ezért most – a gazdasági ügyekért
felelős Pető Tibor alpolgármester
úr mellett – saját kezembe vettem
az ügyet.
– Ez mit jelent a gyakorlatban?
– Egymás mellett végezzük ezt
a munkát, az ügyvédi irodával
mind a ketten tartjuk a kapcsolatot. Nyílvánvaló, hogy Pető Tibor
alpolgármester úr ezt a kérdéskört még koncentráltabban kezeli. Szerintem az ügymenet felgyorsítása érdekében érdemben fel kell
vetni azt a kérdést, hogy milyen
megoldást hozna, ha finanszírozó
bankot változtatnánk. Szakértők
közreműködésével tárgyalok egy
másik bankkal, hogy a beruházó
mögött lévő finanszírozó szerepét átvegye. Úgy látom, hogy egy
új pénzintézettel akár közvetlenül
köthetnénk megállapodást a beruházás befejezéséről, az ütemezés és
a visszafizetés mértékéről. A közmegítélés szempontjából nagyon
fontosnak tartom, hogy őszintén beszéljünk arról is, hogy az elmúlt években elindított váci beruházásokat pénzügyi szempontból
nem kellő körültekintéssel kezdték el. Egyetlenegy nagy beruházásnak sincs meg a pályázati önrésze, nincsenek elkülönített összegek a költségvetésben. Magyarán
a fizetési kötelezettséget időben
átcsúsztatták egy másik önkormányzati ciklusra, ami azt jelenti, hogy napjainkban kell fedezete-

Interjú Fördős Attilával, Vác város polgármesterével

Vácon az évek óta húzódó mélygarázs ügy kitapinthatóan felszínen tartja a politikai feszültséget a helyi közszereplők között. A képviselő-testület május 19-i tanácskozásán a belvárosban működő vállalkozások képviselői – akik közül tizenkilencen már végleg lehúzták üzletük rolóját, többen pedig a tönkremenetel szélére csúsztak – petíciót adtak át a város polgármesterének, melyben a mélygarázs mielőbbi megnyitását sürgetik. A vásárlóikat és reményüket vesztett vállalkozók
segélykiáltásként fordultak az önkormányzathoz az áldatlan helyzet megoldása érdekében. Mint beadványukban is fogalmaznak, ők nem botrányt akarnak, hanem „csak” azt kérik, hogy végre vállalkozhassanak, fogadhassák a vásárlóközönségét. Fördős Attila polgármesterrel hétfő reggel készített interjúnkban arra kerestük a választ, hogy a város mikor és
milyen feltételekkel tudja birtokba venni a belvárosi mélygarázst.
ket biztosítani az aktuális fizetési
kötelezettségekre. Ez igaz a Fő utcára, igaz a kórházra is, és a mélygarázsra is. A helyzetet súlyosbítja, hogy időközben nagyot fordult
a város finanszírozhatósága, hiszen Vácról távozott több jelentős
adófizető multinacionális cég. Közel 1,5 milliárd forint adóbevételtől estünk el. Ezért az említett önrészeket és a vis maior keretet sokkal, de sokkal nehezebben lehet
kigazdálkodni.
– Ezt nyílván látja a kevésbé
érintett váci lakos is, ám a vállalkozók saját bőrükön érzik a
nehézségeket. Ők végre megoldást várnak erre a súlyos gazdasági helyzetre. Mikorra várható a
megegyezés az új bankkal, vagy a
régivel? Milyen garanciát tud erre
vállalni polgármesterként?
– Annyi garanciát lehet vállalni,
hogy ha jogtiszta helyzetet tudunk
teremteni, és ez a legfontosabb –
egyébként én a kampányban is ezt
mondtam minden híresztelés ellenére – hogy egy jogtiszta helyzetben három hónapon belül átadható a mélygarázs. Az is lehet, hogy
két hónapon belül, ám a jogtiszta
helyzetet nem egyszerű megteremteni. Tudnunk kell, hogy ki a
tulajdonos, a bank vagy a beruházó, ismernünk kell a valós beruházási összeget, amiért a város megvásárolhatja a mélygarázst. Korábban is elmondtam, hogy csak
beruházási értéken hajlandó az
önkormányzat megvásárolni a létesítményt, mert a város közpénzével nem bánhatunk felelőtlenül.
Ez akkor is igaz, ha a mélygarázs
működésének bevételeiből finanszírozzuk majd a vételár visszafizetését. Az is közpénz.
– Az önök szándékát talán kevesen vitatják, hiszen hosszú távon bizonyára jól jöhet ki ebből
a „játszmából” az önkormányzat. Napjaink nagy kérdése mégis az, hogy mikor nyílik meg a
mélygarázs. Az idő rohan, miközben önök a közpénzt védik, addig a vállalkozók tönkremennek,
nem tudnak iparűzési adót fizetni, ami ugyancsak közpénz. Magyarán lehet, hogy többet veszítenek a vámon, mint amit nyerhetnek a réven. Ön hogyan látja ezt
a helyzetet?
– Ez tökéletesen így van. A belváros érdekeivel maximálisan
azonosulok, érzékelem a probléma nagyságát. A belvárosban élők,
az érintett vállalkozók iránt érzett
legnagyobb szimpátiám mellett is
ki kell azonban jelentenem, hogy
polgármesterként a teljes város,
35 ezer váci ember érdekében kell
cselekednem. Egyszerűen nem lehet megtenni – hogy érzelmeinkre
hallgatva – minden racionalitást
nélkülözve lefoglaljuk az építési területet, aminek beláthatatlan
jogkövetkezményei lennének. A
várost akár több százmillió forintos többlet kiadásba rángatnánk.
Ezt nem lehet megcsinálni. Persze
vannak, akik azt mondják, hogy
nyissuk meg, a problémáink nagy
része megoldódna, ha a térfelszín
átadásra kerülne. Pontosan ez az,
amivel a beruházó visszaél, és generáltatja ezt a hangulatot és próbál pressziót gyakorolni a városra,
hogy egy magasabb forgalmi értéken vásárolja meg az építményt.
Ez egy ellentmondásos helyzet, de
még így sem szeretném, ha pereskedésre kerülne a sor. Bízom abban, hogy a tárgyalások során a józan ész fog felülkerekedni, és minden érdekelt enged álláspontjából,
tudomásul veszi a helyzetet.
– A belvárosban élők, a vállal-

kozók és a turisták helyzetét tovább nehezíti, hogy a Széchenyi
utca felújítása miatt oda sem lehet gépjárművel behajtani, miközben a mélygarázs sem működik. Szinte megközelíthetetlen a
belváros.
– Sajnos ez igaz. Az eredeti elképzelés szerint a mélygarázs építésének lezárása után kellett volna elkezdeni a Fő tér – Fő utca
program II. ütemét. Azáltal, hogy
a mélygarázs még nem került átadásra, időben „összeér” a két
építkezés. Ez egy rendkívül szerencsétlen helyzet. Egyébként a
gépjárműveket – miként a Fő térről is – elődeink tiltották ki a Széchenyi utcából, csak ezt a lakosság
többsége nem tudja, vagy a döntéshozók egyéni legitimációjuk érdekében ezt nem kommunikálták
kellő hangsúllyal. A belvárosban
nem lesz gépjármű forgalom. Csak
a mélygarázst használhatják majd.
Remélem, minél előbb.
– Polgármester úr! Egy másik,
ugyancsak aktuális kérdésben is
kíváncsi vagyok a véleményére.
Nevezetesen arra, hogy ma – hétfő reggel – a KDNP frakció sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy
a háromfős képviselő csoport szavazatival nem a megválasztott új
jegyzőt támogatta. Ez a döntés a
jövőben milyen hatással lehet az
ön, vagyis a polgármester és a hivatali apparátust irányító jegyző
szakmai együttműködésére?
– A választás szerencsétlen módon történt, de kellő politikai alázat és kellő politikai érv miatt ez
nem okozhat sérülést sem a koalícióban, sem pedig a város irányításában. Jól felkészült szakemberek pályáztak, ami reménységgel
tölt el, hogy a város új jegyzője,
Dr. Maruszki Gábor úr megfelelő
módon tudja irányítani a hivatalt.
A polgármester irányít, a jegyző
vezeti a hivatalt. Kölcsönös munkáról van szó, intelligencia kérdése, hogy ezek után milyen munkakapcsolatot tud kialakítani a két
ember. Én keresztény jobb kezemet nyújtom. Tudomásul veszem
a döntést, nem kívánok további feszültséget gerjeszteni ebben a kérdésben. Az elvégzett munka alapján lehet majd megítélni, hogy ki
mit képvisel és milyen minőség-

ben. Ma reggel találkoztam a jegyző úrral, akit teljes bizalmamról
biztosítottam. Kívánom, hogy jó
együttműködés alakuljon ki kettőnk között. Rajtam nem fog múlni.
– Ez a szavazás a két koalíciós partner, a Fidesz és a KDNP
együttműködésében sem okozhat
törést?
– Nézze, ha ez valamilyen folyamatnak a kezdetét jelenti, akkor
okozhat. Ha ez egy presztízskérdés, hogy ki az, akinek a személyi
javaslata érvényesül, az legfeljebb
súrlódásokat okozhat. Én a presztízs dolgokat el tudom felejteni,

nem tekintem rendkívül fontosnak. A politikában van ilyen, de
én ezt nem tettem volna meg. Abban az esetben, ha ez azonban egy
kiszorítósdi része, akkor az egy új
helyzet kezdete.
– Mostani mondataiból is kiérződik, amit korábban is számtalanszor kifejezésre juttatott, hogy
ön számára a város érdeke minden pártpolitikai törekvést felülír.
– Ez számomra természetes.
Független jelöltként nyertem el a
polgármesteri feladatot, ami azt
jelenti, hogy ebben a városban
nem kevesen vannak, akik ideo-

lógiai hovatartozástól függetlenül
személyben gondolkodnak. Az én
személyem lehet egy olyan garancia, akit nagyon sokan támogatnak. Én mindenki irányában nyitott voltam és vagyok, függetlenül
attól, hogy kinek milyen a világnézete. Mindenkitől szívesen fogadom és várom az alkotó elképzeléseket, melyek szellemében igyekszem integrálni a lehető legszélesebb körben a váci polgárokat. Aki
egy város vezetésére alkalmas,
azaz ötlettől kezdve a kivitelezésig
együttműködik a civilekkel, a Vácért tenni akaró jó szándékú emberekkel. Én ezt képviselem, amiről azt tapasztalom, hogy sok embernek tetszik.
– A városnak megvan az új jegyzője, nagyobbrészt megtörtént az
önkormányzat gazdasági társaságainak az átalakítása, kialakulóban van a működés új struktúrája. Most már minden adott ahhoz, hogy a teljes energiájukkal,
tudásokkal a város sikeréért dolgozzanak. Mikorra várható, hogy
konkrét eredményekkel tudnak
beszámolni?
– Nagyon sok folyamot indult el
az elmúlt hónapokban. Az érdeklődés fókuszában lévő beruházásokon kívül számos fejlesztés vette kezdetét, melyeknél közbeszerzési eljárásokat kellett kiírni, amik
időtartama igen hosszú. Főleg, ha
a pályázat vesztesei megtámadják
az eljárást, ami meghosszabbítja
a megvalósítás idejét. Ez aggasztó
jelenség. Remélhetőleg hamar eljutunk oda, hogy elkezdődik a Fő
utca építése, sikeresen visszük a
kórházi projektet. Ezeknek a befejezése egy-másfél évre tehető, amikor már egy megújult belvárosról,
egy megújult kórházról beszélhetünk. Úgy vélem, hogy addigra a
mélygarázs is egy elfelejtett probléma lesz. Ha ezek megvalósulnak,
akkor egészen más lesz a közhangulat, és egészen más lesz az emberek értékítélete. Ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél több működő tőkét vonzunk a
városba. Az elmúlt napokban intenzív diplomáciai tárgyalásokba
kezdtünk, melyek nagy reményekkel kecsegtetnek. Célunk, hogy új
munkahelyek jöjjenek létre, növeljük a város iparűzési adóbevételeit. Az átmeneti nehézségeink ellenére is optimistán ítélem meg a
város jövőjét.
– Köszönöm a beszélgetést.
Vetési Imre
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Tudósítások Dunakesziről
Megkezdődött a Fő út-Liget utca kerékpárút építése

Tovább bővül Dunakeszi
kerékpárút hálózata

(Folytatás a 2. oldalról)
Dióssi Csaba polgármester
beszéde végén reményét fejezte ki, hogy a városi kerékpárút újabb szakasza ugyanolyan jó színvonalon épül
meg, mint a Fóti úti kerékpárút.
A kivitelezési munkálatokra kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Penta Kft.
lett. Nagy Gábor ügyvezető
igazgató elmondta, hogy 2,5
km hosszú szakaszt építenek
meg, melynek tervezési és kivitelezési munkálatait némileg nehezíti, hogy országos fő

út mellett valósul meg a beruházás. A szakmai részletekről – többek között – elmondta, hogy a kivitelezési
munkálatokat több ütemben
végzik, ám mindenhol tekintettel lesznek az autós és a
gyalogos forgalomra. Az építés különlegessége, hogy lesz
olyan szakasz, ahol a meglévő gyalogjárda átépítésével és
szélesítésével közös gyalogos
és kerékpáros utat kell megvalósítani, máshol a meglévő járda szélesítésével kétoldali kerékpársávot építenek.
De lesz, ahol a meglévő útpályán kialakított kétoldali ke-

rékpársávot külön parkolósávval együtt kell kiépíteni.
A beruházás részeként 1500
m2-es zöldterületet hoznak
létre.
Nagy Gábor bejelentette,
hogy társaságuk nettó 110
millió 890 ezer forintos áron
nyerte el a kivitelezési munkát, melynek megvalósítása
során kéri a hivatal és a közreműködő szakmai társaságok konstruktív együttműködését.
A Fő út – Liget utca kerékpárút átadásának időpontja
2011. július 1.
Vetési Imre

Gyűltek az „aranyalmák”
A neves magyar ornitológus és sokoldalú tudós, Herman Ottó javaslatára 1906 óta május
10-e a természet ünnepe. A madarak és fák napján azóta főként az iskoláskorú gyermekek
és pedagógusaik különös figyelemmel viseltetnek a természet iránt, sokat beszélnek fontosságáról, megóvásáról, gondozásáról. A dunakeszi Fazekas Mihály Általános Iskola – a költő és természetbúvár nevét 2005. május 12-én vette fel s ugyanebben az esztendőben megkapta az „Ökoiskola” elnevezést – minden évben a névfelvétel ünnepnapján rendezi meg a
tanév legkiemelkedőbb eseményét, az Iskolanapot.
Így történt ez a közelmúltban is. A diákok a tanintézmény egyenpólójában sorakoztak fel reggel az aulában,
ahol Kovács Gáborné igazgató asszony köszöntötte őket.
Megemlékeztek a névadóról,
akinek domborművénél virágokat helyeztek el a tanulók,
majd méltatták a Madarak és
fák napja jelentőségét, s a megnyitót a 2.a és 2. c osztály tanulói közös műsora zárta.
Ezt követően vidám táncházra került sor, majd kezde-

ügyességet igénylő akadályokat küzdöttek le. A sportpályán akadályverseny, az iskola
melletti füves-bokros parkban
képkereső játék várta őket, ez
utóbbi lényege volt, hogy madarakat ábrázoló száz színes
képet rejtettek el a tanárok,
ezeket kellett felkutatni. Végül
még madarakkal kapcsolatos
totó kitöltése várt rájuk, s arra
is kíváncsiak voltak, hogy Az
erdő fohásza című rövid költeményt mennyire ismerik. Vis�szatérve az aulába ki-ki kedve

tét vette a sokszínű, változatos akadályverseny. A különlegessége a versengésnek az
volt, hogy a csapatokat alsósés felsős diákok együtt alkották. Elsőként a Ludas Matyi
egy részletére a megfelelő eszközök, jelmezek felhasználásával élőképet kellett kialakítani a gyerekeknek, majd a tornateremben és a szépen felújított udvaron különféle, erőt és

szerint megkóstolhatta az ízletes aromájú gyógyteákat, miközben leadták értékelésre az
egyes akadályokon összegyűjtött „aranyalmákat”.
Végül sor került az eredményhirdetésre, a jutalmak
átadására, de úgy véljük, a legnagyobb jutalom az volt minden tanuló számára, hogy egy
vidám, önfeledt napot töltöttek el együtt, és gondolata-
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ik középpontjában a természet szeretete állt. S bizonyára
mindenki megfogadta az erdő
fohászának kezdő soraiban
megfogalmazott kérést: „Vándor,/ ki elhaladsz mellettem,/
ne emelj rám kezet!”
Katona M. István
A szerző felvétele

Testvérváros kerestetik

A Dunakeszi Német Kisebbségi Önkormányzat márciusban megtartott közmeghallgatásán értékelték a múlt évi tevékenységet és szó esett az idei tervekről is. Ezzel kapcsolatban megkerestük Dr. Mervald Anna elnököt, hogy tájékoztassa olvasóinkat az október 12-i
megalakulás óta eltelt időszak önkormányzati működéséről.
Az idei év március 31-ig kilenc testületi ülést tartottak,
melyeken 42 határozatot hoztak – tudtuk meg. Sokoldalú tevékenységet folytatnak,
elsősorban a német nyelv és
kultúra ápolásával kapcsolatban. Ennek keretében például az idei év januárjától elkezdődött Bodnárné Mócsán
Éva nyelvtanárnő vezetésével
a német nyelvet már ismerők
számára indított tanfolyam.
A közelmúltban a Radnóti
Miklós Gimnázium ballagási ünnepségén átadták a diák
Lenau díjakat, az általános
iskolákban pedig a tanévzáró ünnepségeken kerül sor a
diák és tanár díjak átadására.
Az év elején klubnapokat tartottak, melyeken Hudra Andrea, Bodnárné Mócsán Éva és
Kovács Mihályné nyelvtanárnők tartottak beszámolót a
múlt évi németországi nyelvi táborok tapasztalatairól.
Áprilisban a Szent István Iskola nyelvi tábort tartott a
Bodeni-tónál, a gimnázium
júliusban, a Bárdos Lajos Általános Iskola szeptemberben
szervez hasonló megmozdulást.
Az elnök asszony az idei
költségvetésről elmondta, hogy idén a korábbi két fővel szemben csak egy rászoruló diák táboroztatási költségeit
tudják táboron-

ként kigazdálkodni. A múlt
évi 1 millió 300 ezer forinttal
szemben idén mindössze 209
ezer forintot kaptak célprogramokra. Ez a tény nagymértékben befolyásolja idei programterveiket. Több pályázatot
is benyújtottak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor alapkezelőjéhez feladatalapú támogatásra. Az elbírálási határidő
július 31-e, és várhatóan majd
szeptemberben állhat rendelkezésre a megítélt pénzös�szeg. Ezért is határozták el,
hogy megalakítják az önkormányzat kulturális egyesületét, felkeresik a városban működő német kötődésű cégeket, hogy az egyesületet, mint
civil szervezetet támogassák
azért, hogy meg tudják való-

sítani azokat a kulturális rendezvényeket, amelyeket a város megkíván tőlük.
Most, amikor Ausztria és
Németország megnyitotta a
munkaerőpiacot, felértékelődött a német nyelv tudása. A kisebbségi önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz, hogy a fiatalok közül minél többen tanulják a nyelvet,
melynek ismeretével a magyarországi német érdekeltségű cégeknél is könnyebb lehet az elhelyezkedés.
Felkérést kaptak Dióssi Csaba polgármestertől és Kárpáti
Zoltán külügyi és társadalmi
kapcsolatokért felelős tanácsnoktól, hogy segítsenek testvérvárosi kapcsolatot létesíteni egy németországi várossal.
Első lépésként levelet írtak tizenöt Duna-menti település
polgármesterének a dunakeszi szándékról s várják a válaszokat.
Végezetül jelezte az elnök
asszony, hogy a városi honlapon már megtalálható az
önkormányzat német nyelvű
weblapja, melynek folyamatos frissítését s az egyéb fordítási munkákat Frei Nándor
kisebbségi képviselő végzi el.
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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Folyamatosan megújul az 50 éves Auchan

A

minap tartott sajtóbeszélgetésen az igazgató asszony az áruház és
a vásárlóközönség kapcsolatát értékelve kifejtette, hogy
számukra a vevő igényének kulturált kiszolgálása a legszebb kihívás. Az áruház rendszeres kapcsolatot ápol a vásárlóközönséggel,
mely a személyes konzultációkban,
szakmai véleménycserében éppúgy
megnyilvánul, mint a vásárlói levelekre adott válaszokban. Két évvel ezelőtt minden áruházban megalakították a vásárlói kerekasztalt.
Tíz-tizenkét vásárlót meghívnak
– vagy az áruházból választják ki,
vagy telefonon megkeresik –, attól
függően, hogy mi a téma. Tavaly
májusban a konkurenciáról tartottak kerekasztal beszélgetést, akkor
olyanokat kerestek, akik vásárolnak a Tescoban vagy a Corában is.
A második kerekasztal beszélgetéshez helyben kértek fel vásárlókat,
mert a zöldség-gyümölcs osztály
kínálata volt a téma.

A vevőközönség véleménye alakítja az áruházat
Ebben az évben 50 éves lesz az Auchan, Magyarországon pedig idén a 13. születésnapját ünnepli. A dunakeszi áruház igazgatója, Virginie Depardieu, aki
20 éve az Auchan csapat tagja és 2004 óta vezeti a dunakeszi áruházat, munkatársaival együtt készül az évfordulóra. Ő például már egy kisebb sajtó ös�szeállítást készített az Auchan csapatában eltöltött két évtizedről. Az Auchannál fontos az értékek és munkatársak megbecsülése, ezért arra kérte kollégáit, hogy mindenki hozzon valamilyen emléket a dunakeszi áruház nyitásáról, és az azt megelőző korszakról. Mint azt az igazgató asszony két vezető munkatársa, Gillemot Katalin, külső kommunikációs és fenntartható fejlődés igazgató és Martinuzzi Csilla igazgatói titkárságvezető társaságában elmondta: Az azóta eltelt időszakot pedig nemcsak figyelemmel kísérhették a vásárlók, hanem alakíthatták-segíthették is a fejlesztéseket, változásokat. Mert az
Auchanban minden a vásárlóért van.

Vásárlók a
kerekasztalnál
– Kíváncsiak vagyunk a véleményükre, miért vásárolnak itt, miért vásárolnak a konkurenciánál,
milyen ötletük van, mi tetszik, mi
nem tetszik. Az a lényeg, milyen ötletet kapunk tőlük, és min tudunk
változtatni érdekükben – mondja
Virginie Depardieu. – Szerveztünk
vásárló-meghallgatást is, amit felsővezetői szinten kezdtünk. Persze, megkérdezzük a vásárlót, elfogadja-e, hogy végigkísérjük áruházunkban vásárlása során, és ő elmondhatja, mit keres, mit nem talál, mivel elégedett és mivel nem.
Például, a tavaly májusi kerekasztal
alapján nyitottuk meg a kiskosaras
pénztárat, mert azt mondták, hogy
nagy a tömeg az áruházban, és egy
kosárral sem tudnak gyorsan vá-

sárolni. A pozitív változást az egy
héten belül érkezett köszönőlevelek sokasága igazolta vissza. Több
osztályt is újrarendeztünk, bár tudom, hogy a vásárlók nem szeretik,
ha változtatunk, de amikor mondták, hogy a tésztasoron nem találják a termékeinket, és másutt kön�nyebb eligazodni, akkor újraalakítottuk a tésztasorunkat. Itt valóban
a cél, hogy elégedettebbek legyenek
a vásárlók.
A zöldség-gyümölcs osztály kialakításán sokat dolgoztak. Ez nagyon fontos osztály, mert oda akár
naponta is megy a vevő. Sokszor elhangzott, hogy a piacon olcsóbb, és
a minőség sem mindig ugyanaz a
zöldség-gyümölcs osztályon. Egy év
elteltével, a márciusi kerekasztalon,
a vásárlók már elégedettek voltak.
Ha még nem is tökéletes, véli az
igazgató, a törekvés az, hogy minden probléma megoldódjon.

Figyelem a vásárlókra,
figyelem a környezetre
– A márciusi kerekasztal alapján úgy döntöttünk, hogy megnyitunk egy új bejáratot a buszmegállóhoz közel. Egyre több vásárlónk
jön busszal, és nem akarjuk, hogy

sokat kelljen gyalogolniuk a bejáratig. Másfél hónapja nyílt meg az új
bejárat – folytatja az igazgató as�szony. – Az üvegvisszaváltó kívülről volt az áruház oldalán, kérték,
hogy közelebb legyen. A gyakorlat

azt mutatta, hogy ha nem vette be
a gép az üveget, akkor vissza kellett
menni a vevőszolgálathoz. Ezért
hogy lerövidítsük a vásárlási időt,
behoztuk az üvegvisszaváltót a borsorhoz, ahol a palackok vannak. Ezt
is most, egy hónapon belül vezettük
be. Az ingyenes buszjáratot már tavaly május 20-án elindítottuk, először kezdtük egy kis busszal, de
két héten belül kellett rendelni egy
nagy buszt, mert rengeteg vásárló
használta. Most egy százfős busszal
működünk, ami először Dunakeszire és Káposztásmegyerre ment,
majd egy felmérés alapján Dunakeszire és Fótra is. Reggel 7 órától
21:30-ig közlekedik, és 10 járat van
naponta.
Az Auchan figyel a környezetére. Ennek egyik jele a szelektív hulladékgazdálkodás. Az áruház környékén és a vevőszolgálat mellett
szelektív gyűjtők vannak, például,
a fém dobozok számára, a parkolóban elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő-szigetek a nem betétdíjas
üvegek és a pet palackok begyűjtését szolgálják. A veszélyes hulladékokat, neoncsöveket, régi mobiltelefonokat, kiégett izzókat a vevőszolgálat mellett elhelyezett gyűjtőponton tudják leadni a vásárlók.
Azt tervezik, hogy rövid időn belül

az új bejáratnál és a másik két bejáratnál is lehetőség lesz erre. Megoldott az elektronikai berendezések
átvétele is, bárki behozhatja az öreg
készülékeket, régi tévét, hűtőt, és a
náluk vásárolt új gép házhozszállításakor el is hozzák a régi gépet.
– Szelektív hulladékgazdálkodásunk új „gyereke” a komposztálás
– mondja Martinuzzi Csilla. – A
komposztálást idén februárban vezettük be újdonságként az áruházban. Számszerűleg igazolható, hogy
az áruházban a hulladékoknak hatnyolc százaléka komposztálható,
ezért arra gondoltunk, nem kellene veszni hagyni, illetve az egyéb
hulladékok közé tenni, hiszen ezzel
csökkenthetjük a környezet terhelését, nem kevésbé az áruházi hulladékköltségeket, és hozzájárulhatunk a fenntartható fejlődéshez. A
komposzt természetes dolog, szagtalan, a növényi kultúrák szempontjából mindenképpen hasznos
termék. Fogyasztásra alkalmatlan
gyümölcsöket, pékárut, kertészeten leselejtezett termékeket, fűhulladékot, nyesedéket, gallyakat komposztálunk. Ezeket elszállítják, és
utána kész komposztként, zacskós
formában visszakapjuk, ezt árusítjuk is. Gyakorlatilag egy körforgást
valósítunk meg, látjuk az elejét meg
a végét is. Idén februártól vezettük

Szezonális termékektől
a bioetanolig
Az Auchan 2009 óta már kizárólag biológiailag lebomló ingyenes pénztárzacskókat alkalmaz. De
több olyan zacskót is bevezettek,
amelyek többször használatosak, a
vásárló minden alkalommal hozza
a zacskóját. Ezért éppen a múlt héten alakítottak ki négy „zöld pénz-

dolgozunk ezen, és abba az irányba indultunk, hogy az élelmiszer
mellett, lakásfelszerelésért, irodatechnikáért, háztartási gépekért is jöjjenek ide. Sokat erősítettük a „szezonbejáratot”, a kerti bútor, a játék kínálatát, bővítettük és
még bővíteni fogjuk a kertészetet,
sporteszközök választékát. Az a különbség a kis áruházak és mi közöttünk, hogy ezeket az árucikkeket a kisebbek nem tudják hely hiány miatt forgalmazni. Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon
áruházunk forgalmazza a kiskereskedelmi láncok közül a legtöbb hazai terméket, sőt a legtöbb Kiváló
Magyar Élelmiszer emblémával ellátott árut. Nagyon fontosak számunkra a hazai beszállítók, ezért
a magyar termékek jelentős arányt
képviselnek az áruház polcain, eze-

Virginie Depardieu

Gillemot Katalin
be az Auchan Magyarország boltjaiban, itt Dunakeszin is. Az Auchan
ugyanis a fenntárható fejlődés mellett kötelezte el magát, melynek felelőse, gondnoka és aktív kidolgozója Gillemot Katalin külső kommunikációs és fenntartható fejlődés igazgató.

tárt”, ahol nem adnak zacskót, és
nem csomagolják a termékeket. Ha
nincs a vásárlónál zacskó, akkor
többféle zacskót ajánlanak fel, vagy
egy másik pénztárnál csomagolják a vásárolt árut. Ez is a környezet védelmét szolgálja. Mint ahogy
az a terv is, hogy két hónapon belül a benzinkúton szeretnék bevezetni az E95 bioetanol üzemanyag
forgalmazását. Persze, az új üzemanyag forgalmazása fontos az áruháznak is, de legalább olyan fontos
a messziről jött vásárlóknak, akiknek ezzel költségeik csökkennek.
– Az Auchannak természetesen folyamatosan gondolkodni kell
azon, hogy mivel és miben tud többet nyújtani, mint a konkurencia –
folytatja Virginie Depardieu. – Leginkább a mindennapi vásárlásokon éreztük az új üzletek, a Tesco
belépését, hiszen miért is jönnének tíz kilométerre a mindennapi
szükséglet beszerzéséért? Egy éve

Martinuzzi Csilla
ket külön címkékkel is megjelöljük.
Az ízletes, zamatos borokat felvonultató polcokon például, 90 százalékban magyar termékkel találkozik a vásárló, és az élelmiszereknél
is túlnyomórészt magyar termékeket forgalmazunk.

Hagyománya van
a támogatásoknak
Az Auchan áruházakban évtizedes hagyománya van az adományozásnak. Az élelmiszerbankkal vagy
a Vöröskereszttel együttműködve

minden évben rendszeresen vannak
ilyen jellegű akcióik. Mint Gillemot
Katalin mondja, egyrészt az áruház
saját hatáskörében juttat adományokat, rendszerint olyan megkeresésre, mint volt tavaly az árvíz vagy
az iszapkatasztrófa, de a gyermeknap és karácsony előtt is szokott lenni ilyen akció, tehát összesen 4-5 alkalommal is egy évben. Martinuzzi
Csilla ezt azzal egészíti ki, hogy a
dunakeszi áruháznak nem csak
élelmiszeradományok tekintetében
vannak kialakult kapcsolatai. A helyi családsegítő központnak rendszeresen juttatnak minőségileg teljesen jó termékeket, választékbővítés vagy kifutó termék esetén, textiltermékektől műszaki cikkekig,
legutóbb például az ebédlőjükben
cserélték le a székeket. A közel negyven darabot pont a múlt héten adták
át a családsegítő központnak. Érkeznek eseti vagy egyedi megkeresések
is, például jótékonysági bálra, farsangra, vagy az iskolák tombolatárgyakat kérnek. Ezeknek a kéréseknek mindig eleget tesznek.
– Nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy az áruházban megváltozott
munkaképességűeket is foglalkoztatunk – vált témát befejezésül Virginie
Depardieu igazgató asszony. – Azért
vagyunk erre büszkék, mert amikor terveztük, azt mondták, hogy siket emberekkel nagyon nehéz lenne
dolgozni egy hipermarketben. De én
tudtam, hogy Franciaországban és
Lengyelországban is dolgoznak áruházban, és kitűztem célként magamnak, hogy decemberben fel fogom
venni őket. Most négy siket pénztárosunk és pénztár hoszteszünk van.
A múlt héten kaptunk levelet is egy
vásárlótól, aki azt írta, nagyon jó,
hogy adunk ilyen lehetőséget. Folytatjuk is, mert az a célunk, hogy rövid időn belül 15 főt foglalkoztassunk. Sokat tanultunk belőle, mi
is és a vásárlók is, nekik is meg kellett szokni, hiszen az első dolgozó,
akit felvettünk, siketnéma volt. Sokat dolgoztunk vele, és szerintem ez
nagy siker az áruház számára.
(x)
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Dunakeszi
a fellegekben járt...
(Folytatás az 1. oldalról)
Mindkét műszaki csodát
ugyanis „testközelből” nézhették meg a látogatók. A gépek mellett álló őrök – repü-

lési szakemberek – készséggel
magyarázták el a kíváncsiaknak a masinák szerkezeteit,
az első (lég)csavartól az utolsóig… Miközben a bámészkodók kapkodták a fejüket a
látnivalók sokasága miatt, az
események jól „olajozottan”
követték egymást. Mű- és vitorlázó repülők bemutatója,
helikopter parádé és katonai
gépek bemutatója színesítette a napot. Miközben a levegőben állandóan folyt a „parádé” a kisebb gyermekek a
reptéren felállított légvárakban, alkalmi homokozókban
játszhattak kedvükre. A nagyobbacskák addig a repülőnapra hozott, élethű makettekben gyönyörködhettek,
melyeket kiállítóik a gyermekek kezébe is adtak.
Látványosság szempontjából a honvédség helikoptere
vitte el a pálmát. Egész nap,
hosszú sorokban álltak előtte a kíváncsiak, hogy ötösével megnézhessék belülről is
a leginkább csak filmekből

ismert légicsodát. Felszálltak a mai kiválóságok: műrepülők, vitorlázók és sárkányrepülők is. Bemutatót tartott
a Honvédelmi Minisztérium, látható volt a hazai pol-

gári légiközlekedés legendás
büszkesége, a Li-2-es, de még
a rendőrség helikoptere is feltűnt néhány körre a repülőtéren. A nap vendége volt Asztalos István, a Világjátékok
magyar ejtőernyős bajnoka,
Szilágyi János és Tóth Ferenc
vitorlázó műrepülő világbajnokok és Gulyás György vitorlázó világbajnok is tett egy
bemutató kört a levegőben.
Mészárovics György a legtöbb
ugrást végrehajtó magyar ejtőernyős ismét brillírozott
ugrásával, hogy aztán már a

Lapzártakor érkezett:

Dr. Maruszki Gábor,
Vác új jegyzője

Vác város képviselő-testülete 2011. május
19-én – a 17 pályázó közül – dr. Maruszki
Gábort választotta meg a város jegyzőjének. A frakciók véleményét és az újonnan megválasztott jegyző bemutatkozó nyilatkozatát következő lapszámunkban közöljük.

2011. a Vagyonőrök Éve!
Tájékoztatjuk Tisztelt
Ügyfeleinket, hogy a 2006ban kiváltott rendőrhatósági
igazolványok érvényessége
2011-ben lejár.
Az igazolványok érvényességi
ideje meghosszabbítható a kérelmező lakóhelye szerint
illetékes rendőrkapitányságokon.
Bővebb információt a www.dunakeszi.hu,
illetve a www.dunakanyarregio.hu
internetes oldalakon találhatnak.
Dunakeszi Rendőrkapitányság

Dunakanyar Régió

földről közvetítse társai – az
ejtőernyős válogatott tagjai
– erre az alkalomra kiírt, bemutatóval egybekötött célba
ugró versenyét. Révy László,
az 1910-es Kvasz András gépének másolatát megépítő
oldtimer szakértő és az országnak rengeteg dicsőséget
hozó Veres Zoltán műrepülő
Európa bajnok fáradhatatlanul magyarázott az érdeklődőknek. A Guinness rekorder
pilóta már több mint húsz éve
ontja a nemzetközi sikereket,
népszerűsége tegnap megint
bebizonyította, hogy nagyon
sok embert érdekel a repülés.

Az egész napos, nagyon látványos és szórakoztató programok közé sétarepülést beiktattak a szervezők. Nagyon
sokan felszálltak egy körre,
hogy felülről csodálhassák
meg a Dunakanyart.
A két évvel ezelőtti „világbajnoki repülőnap” után,
szombaton második alkalommal volt Dunakeszin a
felejthetetlen légi parádé. Remélhetőleg jövőre is csodálhatjuk a gépeket és a felejthetetlen látványt.
BCSI

Apróhirdetések
• Dunakeszi, Barátság út 24. sz.
alatti, 4. emeleti, 2+fél szobás, erkélyes, 71 m2-es lakás hosszú távra kiadó 50.000 Ft + rezsiért. Tel.:
+36-20/510-3083
• CNC gépkezelőket keresünk budapesti munkahelyre. Kiemelt bérezés! Szállás, utazás biztosított! Érd.
10-18 óráig. T.: +36-70/431-8013.
E-mail: devicekft@freemail.hu

XIll. évfolyam 10. szám

Legyen részese egy fantasztikus Guinness-rekordnak!

Guinness Rekordkísérlet
a Vezetékes Vízellátás Napja
alkalmából Vácon
A Magyar Víziközmű Szövetség a Vezetékes Vízellátás Napja alkalmából országos Guinness
Rekordkísérletre hívja és várja a lakosságot 2011. június 8-án. Régiónkból – hazánk negyedik legnagyobb víziközmű szolgáltatója – a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. csatlakozott az országos rekordkísérlethez. Az akcióban résztvevők – akik egyszerre, egyidőben fogyasztják a legtöbb a csapvizet – országos rekordot szeretnének felállítani, melyhez régiónkban mindenkit szeretettel várnak június 8-án Vác főterén.
Az országos kezdeményezés
célja, hogy a víziközmű szolgáltató cégek a meglévő és leendő fogyasztóknak – köztük
a felnövekvő generáció tagjainak – felhívja a figyelmét víz
és a környezettudatos magatartás fontosságára.
Az országos rekordkísérlethez csatlakozott a váci központú DMRV Zrt. is, melynek vezérigazgatója, Vogel
Csaba és a titkársági osztály
vezetője, Gombás Ernő, a minap rendezett sajtóbeszélgetésen külön hangsúllyal
szóltak az akció szakmai jelentőségéről. Mint mondták,
örömmel karolták fel régiónkban a rekordkísérlet szervezését, mert fontosnak tartják, hogy e jeles alkalommal
is az érdeklődés középpontjába állítsák a kiváló minőségű csapvíz megbecsülését, az
emberi szervezetre gyakorolt
jótékony hatását. A csapvíz
a legjobban ellenőrzött élelmiszer, amely ráadásul igencsak kedvező áron fogyasztható – mondta a vezérigazgató, aki szerint ezt jól illusztrálja, hogy a DMRV Zrt. ellátási területén tavaly 20 millió
köbméter vezetékes vizet vásároltak a fogyasztók, míg a
palackozott vizet forgalmazó
cégek összesen 6 millió köbmétert értékesítettek 2009ben.
A két vezető kiemelten
fontosnak tartja, hogy a
víziközmű szolgáltató társaságok és fogyasztóik együtt,
méltó módon ünnepelhessék
meg a Vezetékes Vízellátás
Napját. Az ünnep világszerte felhívja a figyelmet a vízbázisok fokozott védelmére,
az ivóvíz fontosságára és különleges értékére.
Egy hosszú távon és felelősen gondolkodó víziközműszolgáltató társaságnak nem
csupán szolgáltatnia kell, ha-

nem a társadalom és a környezet iránti felelősségből is
szigorúan részt kell vállalnia – fogalmazott a DMRV
Zrt. vezérigazgatója és munkatársa.
A DMRV Zrt. e felelősségvállalás jegyében támogatja

a guinness kísérlet váci rendezvényét. A 2011. június
8-án (szerdán) 14 órai kezdődő rekordkísérletre jelentkezni a www.vizkincs.hu
portálon, vagy a rendezvény
napján, a helyszínen is lehet
12.30-13.45 óra között.

Program:
12.30-13.55 Vác, Március 15. tér poharak átvétele,
regisztráció
13.00-13.45 Közös zenés Zumba tréning.
Vezeti: Gombás Péter táncművész, Zumba oktató
13.55-14.00 Közös visszaszámolás! Pontban 14.00 óra
(egyszerre, egy időben csapvízfogyasztás).
Az esemény házigazdája Simák Attila,
a Dunakanyar TV sportriportere.
14.10-14.20 A rendezvényhez kapcsolódó,
a résztvevőkhöz intézett gondolatok.
14.30-16-30 Takács Nikolas (2011. évben a DMRV Zrt.
által kinevezett Víz Jószolgálati Nagykövete) koncertje
16.45 Rendezvény zárása

ÉPÍTŐANYAG- ÉS VASTELEP
2131 Göd, Pesti út 174.

Telefon: (27) 336-247, Fax: (27) 532-500
Nyitva tartás: hétfőtől–péntekig: 7.30-16.30-ig,
Szombaton: 7.30-13.00-ig.
E-mail: ambitus@invitel.hu
web: www.godiambitus.hu

• URSA üveggyapot DF42-es

10 cm-es 390 Ft/m2
5 cm-es 195 Ft/m2

• Parkettkő 10 x 20 x 6 cm szürke
• Hullámkő

szürke
piros, antracit

1850 Ft/m2
1850 Ft/m2
2100 Ft/m2

• Műanyag ablak megrendelésre kb. 2 hét alatt,
KEDVEZŐ ÁRON!
• 5 légkamrás 70 mm-es profil, acél merevítővel
Tok hőszigetelési értéke: U=1.3 W/m2K, üveg "K" értéke 1.0 W/m2K
• Fenyőfűrészáru
6 m-ig
56.000 Ft/m3
3 m3 felett
54.000 Ft/m3

Külső hőszigetelési rendszer megrendelésre kedvező áron,
60.000 Ft feletti megrendelés esetén helyszínre szállítva.
10 év rendszergarancia!
pl.: 6 cm-es 1905 Ft/m2 , 10 cm-es 2435 Ft/m2

VAKOLATRENDSZER

A csomag tartalmazza:
Polisztirol lapot, üveg szövethálót, ragasztót,
alapozót és 700 féle színt fehér árban.

Áraink az Áfa-t tartalmazzák. Érdeklődjön kereskedésünkben!

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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Szabó Sándor: Régi, nagyra törő tervem, hogy Vácot
a magyar gitárzene fővárosává tegyem

A sokhúros és bariton
gitárok mestere

A Nemzetközi Akusztikus Gitárfesztivál 10. jubileumához érkezett. Az idén öt magyarországi és egy határon túli települést érintő koncertturné Vácon indult útjára, május 13-án. A fesztivál életre hívója Szabó Sándor gitárművész, aki „a sokhúros és bariton gitárok mestereként” rendszeresen koncertezik Európában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Japánban, Koreában és Indiában.
szik. Mindig olyan művésze- dolgok megnyilvánuljanak”.
ket keresek, akik nemcsak Azóta kollégaként, többször
kiváló zenészek és kompo- szerepeltünk együtt hazai és
nisták, de saját egyéniségü- nemzetközi turnékon.
A következő muzsikus a
kön átszűrve a zenét, képesek
mélyebb, metafizikai mélysé- bolgár Nikolai Ivanov egy
rendkívül érzékeny műgeket megszólaltatni.
– Kik voltak a jubileumi vész: festőművész, zongorista, zeneszerző, sámánénekes.
koncert vendégei?
– A koncertet a váci Bartók Szerte a világon mindenhol
Béla Zeneiskola két tehetsé- játszik, Afrikától kezdve Inges növendéke, Szakállas Dá- diáig. Mára egy jellegzetes
vid és Győri Péter nyitotta bolgár stílust alakított ki, s
meg. Fontos volt, hogy meg- ehhez gitárjain kívül, fölmutassam, Vácon van helye a használja az ősi hangszert, a
gitárkultúrának. Régi, nagy- tamburát is.
Végezetül egy olasz pára törő tervem, hogy Vácot a
magyar gitárzene fővárosává ros, az énekes Serena Finatti
tegyem. A fesztivált, mely va- és a gitáros Andrea Varnier,
– Köztudott rólad, hogy az ahhoz tartozó zenekultúrát lójában az egyetlen, évről-év- a Deja. Németországban taakusztikus gitárzene meg- Magyarországra, valamint re megrendezett, nemzetközi lálkoztam velük, ahol időnhonosítása egyfajta mis�- hogy e kultúrát tisztán is fesztivál Vácott, kezdetektől ként hangmérnökként dolszió a számodra, s az általad tartsam. A gitárzene teljessé- fogva a Madách Imre Műve- gozom, ők pedig – az Open
szervezett nemzetközi gitár- gét szeretném bemutatni. A lődési Központ fogadta be.
String fesztivál első és küfesztivál ennek a missziónak tíz év alatt a világ legkülönVisszatérve a fellépő mű- löndíjas nyerteseként – lehea letéteményese. Mennyire bözőbb országaiból érkeztek vészekre, Heidrich Roland tőséget kaptak egy lemezkiváltotta be ilyen szempont- muzsikusok, Német, – Olasz, egy fiatal, nagyon tehetséges, adásra. Mire elkészültünk a
ból a reményeidet a feszti- – és Franciaországtól kezdve eredeti és érdekes művész- lemezzel, tudtam, hogy ezt a
vál, azaz mennyire sikerült Amerikáig. Nagyon külön- egyéniség, aki a fesztiválon két fiatalt, akik hihetetlenül
elterjeszteni általa a gitár- böző művészek, ugyanakkor ezúttal saját darabjait mutat- őszintén és tisztán, minden
megegyeznek abban, hogy ta be. Roland – miután szá- külsőségtől mentesen muzsikultúrát?
– Mint minden értékes do- valamennyien autentikusak, mos, saját egyéniségét „ki- kálnak – mindenképp elholog, az akusztikus gitárze- rajtuk keresztül a saját gyö- mosni akaró” iskolát maga zom Vácra. A jubileumi konne is réteg jelenség maradt, kereik szólnak. Egy bolgár mögött hagyott – öt éve ta- certen, a korábbiakhoz kéde valójában nem is az volt muzsikus játékában például, nítványként érkezett hoz- pest, több volt az ének, s így
a célom, hogy sportcsarnok- szeretném hallani egész Bul- zám. Mikor meghallgattam, a gitárvilágnak ismét egy nabeli koncerteket szervezzek. gáriát, ellenben nem érdekel azt mondtam neki, „Roland, gyon izgalmas, új szeletét
Az én misszióm arról szól, mondjuk egy olyan német gi- te mindent tudsz, csak hagy- mutathattuk meg.
hogy behozzam a gitárt és az táros, aki amerikai bluest ját- ni kell, hogy a benned lévő
Maczkay Zsaklin

Ütőhangszeresek sikere

A közelmúltban rendezték meg a váci Bartók Béla Zeneiskolában és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a
XIII. Országos Ütőhangszeres Kamaraversenyt. Az ország
legnívósabb megmérettetésének célja a versenyzők tudásának, felkészültségének, életkorának megfelelő művészi, alkotói, előadói képességek értékelése, a kiemelkedő teljesítmények bemutatása, az ütőhangszeres tanszakok pedagógiai eredményeinek mérése, valamint a tehetségkutatás.
A versenyen 35 zeneiskola növendékeiből alakult csoportok és együttesek indultak kötelező, illetve szabadon
választott művek bemutatásával. Kiemelkedő sikerrel
szerepeltek a dunakeszi Far-

kas Ferenc Művészeti Iskola valamint a gödi Németh
László Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ütőhangszeres
növendékei, valamennyien
Stefán Tivadar tanítványai.

Három korcsoportban szerepeltek s valamennyi zeneiskola közül a legtöbb helyezést hozták el. Az első és
második korcsoportban elsők, a negyedik korcsoportban harmadikok, míg a kamaraegyüttesek
kategóriájában másodikak lettek.
Az első korcsoportban induló Horváth Gergő, Stefán
Dávid, Begidsán András és
Szöllősi Boldizsár teljesítményének rangját növeli, hogy a
zsűri második helyet nem is
adott ki, valamint a növendékek átvehették az Ifjú Zenebarátok Egyesülete különdíját és meghívását a szervezet
június 2-i budapesti koncertjére. Az egyesület egyébiránt
a nemzetközi Jeunesses zenebarát szervezet hazai tagszervezete.
A második korcsoportban
Velinszky Janka, Módis Ákos,
Nagy Iván, és Molnár Balázs, a negyedik korcsoportban Kincses Attila, Szendrei
Tamás, Pivarnyik Péter, a
kamaraegyüttesi kategóriá-

ban Kiss Anna, Kincses Attila, Stefán Dávid, Iványi Péter,
Szendrei Tamás, Pivarnyik
Péter, Muszkatal István és
Gecse Balázs álltak helyt.
Stefán Tivadar tanári különdíjat vehetett át.
Egyébként a versenyen szereplő növendékekből álló
Drums ütőegyüttes május
29-én a Művészetek Palotájában, június 2-án Dunakeszin,
a pedagógus napi ünnepségen, június 5-én pedig a gödi
Juniálison szerepel majd műsorával.
Katona M. István
Fotó: archív

SCHOOL OF BUSINESS DUNAKESZI
TAGINTÉZMÉNY
2120 Dunakeszi, Bazsanth V. u. 10.
(a Gimnázium épületében)
KÉPZÉSEK ÉRETTSÉGIZETTEKNEK

• I nformatikai rendszergazda:
(hálózattelepítő és üzemeltető,
webmester, karbantartó, 2 éves)
• Informatikus:
(gazdasági, távközlési, telekommunikációs, 2 éves)
• Sportedző/sportoktató:
(1 éves, személyi edző)

22 éves korig ingyenes a képzés,
jár a diákigazolvány, 20 éves korig jár
a családi pótlék is. Várjuk jelentkezését!

Mobil: +36-30-915-9038
E-mail: dunakeszi@sob.hu
Honlap: www.sobdunakeszi.hu
vagy személyesen az iskolában.

AUTÓALKATRÉSZ
KERESKEDÉS
Minden, ami az autómhoz kell!
• Kenőanyagok
(Mobil, Castrol, Fina, Repsol,
. Szűrők (Alco, Techncar)
. Fékbetétek (Mintex, Textar)
. Gyertyák (NGK, Beru)

• Vezérműszíjak, görgők (Q, Lemfölder, SKF)
• Motor– és karosszéria alkatrészek
Dunakeszi, Szent István u. 9.
Nyitva: H-P.: 8-17, Szo.: 8-12 óráig
Telefon: (06-27) 344-175
Ugyanitt várja Önt

H & K Ingatlaniroda
Tel.: +36-70-324-0105 • +36-20-942-6179
www.origoingatlan.hu/hkingatlan • harcsa.j@gmail.com

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Overdose hetedik
a Haydock Parkban
Mikóczy Zoltán: Nem adjuk fel!

XllI. évfolyam 10. szám

Schirilla György
egészségmegőrző rovata

Beszélgetni jó!

Óriási bizalommal indult első angliai versenyében a Budapesti Golyónak nevezett Overdose, egész héten róla cikkeztek az
angol sportlapok, a verseny napján pedig négy újság címlapján is ő szerepelt. Mondhatni, az angolok is nagyon szerették
volna, ha folytatja győzelmi sorozatát. Tenyésztői, a Robinson házaspár is a helyszínen szorított érte. A bukmékerek is kimagasló esélyként, 2-1-hez adták a május 21-i futamra.
A lovat jól ismerők, viszont
egy kicsit aggódtak, mert túlzottan nyugodt volt, nem izzadt, és a starthoz sem a szokott elánnal vágtatott ki az
óriási szélben, no meg ekkora dombokat sem látott. A
terv az volt, hogy nem megy
el úgy az elején, mint máskor, de Suborics talán egy kicsit többet fogott bele a kelleténél, és hiába ment 800-ig az
élen harmadmagával, sajnos
az utolsó 200-on teljesen eltűnt. Százzal a cél előtt lovasa már nem is erőltette.

Andreas Suborics mögött
az alagi Kiss József és felesége

Mikóczy Zoltán a verseny után rendkívül csalódott volt, de azonnal kö-

fotó: pannoniaoverdose.hu

Dózi szokatlanul nyugodt volt a jártatóban, ami sosem biztató jel...

zölte, hogy nem adjuk fel,
Overdose, azért megmutatta, hogy közéjük tartozik, és
a további három hetes angliai felkészülés elegendő lesz
rá, hogy Ascotban az utolsó
métereket is bírja.
A bírói ítélet szerint, Over
dose négy hosszra a győztestől hetedik a tizenkét lovas
mezőnyben, akik közül sokan Ascotban is ott lesznek.
A győztes csak három tizeddel maradt le a pályarekordtól, így ez az egyik legjobb lefutási idő a nagy múltú verseny történetében.
Andreas Suborics a Panno
niaOverdose.hu tudósítójának elmondta, a pálya nagyon kemény volt, leginkább
középen, ahol ők futottak, s

színűleg a kemény pálya miatt tette ezt, meg azért, mert
elveszítette egyik hátsó patkóját, ez válthatta ki, hogy
megváltozott futásának ritmusa. A patkót vélhetően egy
mögötte galoppozó ló rúgta
le. Suborics még hozzátette,
az ilyen kemény pálya rendkívül előnytelen Overdose
számára, Angliában igazán
eshetett volna egy kicsit.
A pálya szpíkere a verseny
után elmondta a szép számú közönségnek, és az érdeklődő tévériportereknek,

Itt még reménykedett a kis magyar tábor...

ahonnan a víz a széleire folyt.
Overdose 600 méterrel a cél
előtt elkezdett fölfelé jönni ahelyett, hogy előre ment
volna, ezért korábban kellett
indítani a tervezettnél. Való-

hogy Overdose-t ez után a
futása alapján indítani kell
Ascotban, hiszen sokáig ott
volt, csak az utolsó kétszázon
kell javítani. Ezzel több szakújságíró is egyetértett.

Az elmúlt évi szereplését is felülmúlta a most záruló pontvadászatban és a hazai kupasorozatban az AXA Váci KSETaxi2000 NB I/B-s férfi kézilabda együttese. A gárda második helyen zárt a bajnokságban és bejutott a Magyar Kupa négyes fináléjába. Mindkét eredmény az eddigi legjobbnak számít Vác férfi kézilabdasportjának történetében.
mert szakember, Zsiga Gyula
váltotta a kispadon. A folytatásban javultak is az eredmények és időnként a mutatott
teljesítmény is nagyobb kvalitásokra mutatott, ám a bajnokság félidejénél már behozhatatlannak tűnt az első
két helyezett előnye.

bázist. A másodosztály Nyugati csoportjának egyik esélyese lett a váci együttes. Az
álmok azonban a rossz bajnoki start miatt hamar tovatűnni látszottak. A remek
játékosokból álló keretnek
új impulzusokra volt szüksége, ezért pár forduló elteltével a mesteredzőt egy hozzá hasonlóan világszerte elis-

Mégis, a tavaszi jó rajt és a
riválisok botlásai ismét felcsillantották a reményt a mieink számára. Azonban a
bajnoki kezdethez hasonlóan most is bekövetkezett egy
hullámvölgy, amely miatt a
bajnoki aranyérem végleg elérhetetlenné vált. Remek hajrával viszont a második helyre felkapaszkodtak a váciak

komoly és veszélyes jelenségnek a föloldására kezdjünk el
beszélgetni. Szép beszéd a lélek hangos ékszere! Legyünk
őszinték, kedvesek, tiszták a
mondatok megformálásában.
Sérelmeinket vagy elképzeléseinek, tapintatosan, de maga
biztosan mondjuk el a másiknak. Így oldódik a magány és
formálódik a cselekedetekben
megnyilvánuló szeretet. Hallgassuk meg a másikat, mert a
magány föloldásának az a kulcsa, hogy figyelmesek és jók
vagyunk egymáshoz.

ZÁLOGFIÓK
és ÉKSZERÜZLET

Helyi sporttörténelem kitüntetéssel

Laurencz László mesteredző irányításával nagy tervekkel vágott neki az új sorozatnak 2010 őszén a váci csapat. Dr. Schoffer Attila elnök
munkálkodásának eredményeként megerősödött a klub
anyagi háttere, folyamatosan
bővíteni tudták a szponzor-

Az egész föld gömbön az
ember szeret a legjobban barátkozni, ismerkedni, családi
életet élni. Mert igazi társas lények vagyunk. Aki kiesik ebből az emberi ölelésből és magányos lesz, hamarabb megöregszik és meghal. A magányosság mellett manapság a
társas magány a leggyakoribb
jelenség. Ez azt jelenti, hogy
élünk valamilyen közösségben,
de nincs lelki kapcsolat. Ilyenkor az ember önmagába fordul
és szomorúságában legyengül
az immunrendszere. Ennek a

és ezzel ezüstérmet érdemeltek ki.
Országos visszhangot váltott ki a Vác kupamenetelése
is. Az élvonalbeli Dunaferr
ellen harcolta ki a legénység a négyes döntőbe jutást. Az elődöntőben csak
nagy balszerencsével – döntetlen után, hétméteresekkel – kapott ki a nagymúltú
pestszentlőrinciektől, majd a
bronzmeccsen is nagyszerűen helytállt az élvonalban a
felsőházi rájátszásban érdekelt Tatabánya ellenében. A
csapat diadalmenetét honorálandó Vác Város Önkormányzat Ifjúsági és Sportbizottsága a Vác Város Sportjáért kitüntető címet adományozta a klubnak.
A folytatásról dr. Schoffer
Attila lapunknak elmondta, hogy gőzerővel folynak
az egyeztetések a szponzorokkal, valamint különböző sportdiplomáciai csatornákon a tárgyalások, hogy az
élvonalban esedékes klubfúzió és az esetleges visszalépé-

sek miatt megüresedő NB I-es
helyet a kiváló utánpótlás neveléséről is híres váci egyesület tölthesse be. Amint konkrét döntések születnek az ügyben, olvasóinkat tájékoztatjuk
a fejleményekről.
Kereszturi Gyula

A térség legjobb feltételeivel adunk
EMELT összegű AZONNALI ZÁLOGHITELT,
ARANY ÉKSZEREKRE.
– Ha Ön TÖRZSÜGYFÉL, azonnali kedvezményt kap
– Ha Ön 70 ezer Ft hitelt vesz fel,
egy ARANY medál az ajándék
Használt és új ékszerek szinte FÉLÁRON!
Tört-arany felvásárlás magas áron, beszámítás,
csere, javítás.
Gyöngyös, Kohári út 7.
Telefon: 06-37/500-213, Mobil: +36-30/611-4763
Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig
Gödöllő, Kossuth L. u. 44.
Telefon: 06-28/416 -662, Mobil: +36-30/224-8438
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig, Szombat: 8.00-12.00-ig
Fót, Móricz Zs. u. 2.
Telefon: 06-27/538– 805, Mobil: +36-30/224-7915
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig
Vác, Görgey A. u. 17.
Telefon: 06-27/503-181, Mobil: +36-30/860-5479
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig

Veresegyház, Huszár u. 1.
Telefon: 06-28/388-740, Mobil: +36-30-905-7226
Nyitva: H-P: 8.30-16.30-ig, Szombat: 8.00-13.00-ig

