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Az intenzív havazás miatt

Korlátozták a teherautók közlekedését
M2-es autóúton és a 2-es főúton

A pénteken lehullott hatalmas mennyiségű és intenzív havazás miatt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. forgalomkorlátozást vezetett be a 7,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművekre az M2-es autóút rádi csomópontjától az autóútra és a 2-es számú főút Pest, illetve Nógrád megyei szakaszára. A dunakeszi és a váci rendőrök a kamionokat a M2-es autóút melletti és egy fóti hipermarket parkolójába állították le.
A kamionok vezetőit
folyamatosan tájékoztatták
a váci rendőrök

A

rendkívül intenzív havazás
miatt a nehéz
tehergépjárművekre vonatkozó korlátozás a 2. számú főút
Vác és Parassapuszta közötti szakaszát érintette, ám a
forgalmi akadályok és a balesetek megelőzése érdekében

tóútra – nyilatkozta a Dunakanyar Régió megkeresésére
Beluzsárné Belicza Andrea. A
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta,
hogy a területen szolgálatot
teljesítő rendőrök több esetben intézkedtek a forgalom
irányításában.
- Vác térségében a tömegközlekedés is akadozott a
hó miatt, buszok akadtak el
a csúszós úton Acsa és Püspökhatvan, valamint Kosd
és Vác között. A legtöbb feladat a már említett M2-es autóúton adódott, mivel Nógrád megye a szlovák hatóságok intézkedése miatt - nem
engedték be Szlovákiába a te-

a kamionokat már az M2-es
gödi és váci szakaszán leállították a rendőrök.
- A január 13-i, pénteki
nagy havazás miatt kollégáink folyamatosan ellenőrzés
alatt tartották Vác és Dunakeszi térségében valamen�nyi települést, különös hangsúlyt fektettek az M2-es au-

Leállt a hajóforgalom a Dunán
Az extrém hideg és a jégzajlás miatt teljes hajózási zárlatot rendeltek el a Dunán, melyen folyamatosan jégtörő dolgozik.

A

herautókat - már nem engedett át teherforgalmat a megyébe. Ezért a Pest megyei
rendőrök a teherautókat, az
M2-es autót melletti parkolókban és egy fóti hipermarket parkolójában leállították.
A rendőri munka gördülékeny, szervezett volt, amiben
partnerek voltak a gépjárművezetők is. A rendőrség kidolgozott akciótervvel rendelkezett, felkészült arra a helyzetre is, hogy a rendkívül szélsőséges időjárás hosszabb ideig
is eltarthat, amely megnövelheti a kamionstop időszakát
is – tudtuk meg Beluzsárné
Belicza Andreától. A Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője tájékoztatása
szerint a közlekedési forgalom késő este állt helyre.
– Kollégáink a félreállított
kamionok vezetőinek meleg
teát biztosítottak a várakozási időben. Szerencsére – a kritikus időjárás ellenére – a térségben nem történt személyi sérüléssel járó közlekedési baleset, az állampolgárok
az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedtek. Vácon és Dunakeszin kö-

zel hatvan rendőr tevékenykedett azért, hogy mindenki biztonságban elérje úti célját. A szakszerű és határozott
intézkedéseknek köszönhetően nagyobb fennakadás a
közlekedésben huzamosabb
ideig nem volt, ami köszönhető a rendőrök és a gépjárművezetők segítő együttműködésének is – jelentette ki
Beluzsárné Belicza Andrea,
a Pest megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
A téli időjárás továbbra is
próbára teszi az emberek és
gépjárművek teherbíró képességét, hiszen a meteorológiai előrejelzés szerint észak
felől továbbra is sarkvidéki
eredetű, többnyire száraz légtömeg áramlik a Kárpát-medence fölé. Ennek nyomán
ugyan nem lesz sok csapadék,
de folytatódik a hideg idő, éjszaka kemény fagyok várhatók és nappal is fagypont alatt
marad a hőmérséklet.
Vigyázzanak magukra, és
egymásra.
(Vetési)
MTI fotó:
Máthé Zoltán

Megteltek a környék
sípályái és kirándulóhelyei

A múlt heti nagy havazásnak igazán a téli sportok kedvelői örülhetnek, akik önfeledten élvezhetik a síelés, a szánkózás, snowboard, nordic
walking örömeit. A Dunakanyar sípályái és kirándulóhelyei is megteltek, kicsik és nagyok
egyaránt hódolhatnak kedvenc időtöltésüknek.
Képünk forrása: www.visegradisipalya.hu

Jégzajlás miatt a kikötőben veszteglő,
Dunakeszi és Horány között közlekedő komp
(MTI/Mohai Balázs)

z utóbbi évek leghidegebb időjárása miatt megszűnt
a hajó és a kompközlekedés a Dunán. A hatóságok
először a folyó szerb szakaszán állították le a hajózást, majd a bolgár és a román területen. Ezt követően átmenetileg a folyó magyarországi szakaszán is megszüntették a hajóközlekedést. A zárlat feloldása a jégviszonyok
alakulásától függ.

Jégtáblák között halad a magyar Jégtörő XI. hajó a Dunán a
horvátországi Dálya térségében 2017. január 17-én. Óriási károkat okoztak a Dunán úszó jégtáblák a Duna horvát-szerb
szakaszán, ezért a jégdugók feltörésére Magyarország két jégtörő hajót küldött a térségbe. A háttérben a Jégtörő VI. hajó
látható.
MTI Fotó: Molnár Edvárd
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Hollik István: A Dunakanyar is
nyertese a kormány adócsökkentő
és foglalkoztatottság növelő
politikájának
A magyar gazdaság, a magyar emberek teljesítményének köszönhetően
2017-ben ismét léphetnek egyet előre az emberek, melyhez hozzájárulnak a kormány január 1-jén bevezetett adócsökkentési és béremelési intézkedései is – jelentette ki a Dunakanyar Régiónak nyilatkozó Hollik István országgyűlési képviselő. A Fidesz-KDNP színeiben politizáló honatya
szerint a 15 %-os minimálbér, a szakmunkás minimálbér 25%-os emelkedése, a munkáltatók terheinek 5%-os csökkenése pozitív hatással lesz a
magyar gazdaság további fejlődésére, a foglalkoztatottak életszínvonalának emelkedésre.
- A bérek emelése, az adóterhek csökkenése munkahelyeket teremt, és hozzájárul
ahhoz, hogy a magyar gazdaság gyorsan tudjon növekedni. A gazdasági növekedés trendjét jól mutatja, hogy
2016 végén 705 ezerrel dolgoztak többen Magyarországon, mint 2010-ben. A rendszerváltás óta soha nem dolgoztak ennyien hazánkban,
mint napjainkban. Ezt méltán nevezzük sikernek, a magyar emberek és a kormány
közös sikerének.
- Ez a siker, milyen utat jelöl ki a kormány számára?
- Az elért teljesítmény és
eredmény megerősíti abban
a kormányt, hogy az adócsökkentés és munkahelyteremtés politikáját folytatni kell. Ezen az úton kell tovább haladni, amit a foglalkoztatottság mellett a munkanélküliségi adatok is
visszaigazolnak. Ezen a területen is jelentős a fejlődés,
bátran mondhatom, hogy jól
állunk, hiszen Magyarországon soha nem volt még olyan
kevés a munkanélküliek száma, mint 2016 végén.
- Mit mutatnak az adatok?
- 2010-ben még 11% körül volt, a legfrissebb adatok
szerint ez 4,5%-ra csökkent.
Jó hír, hogy a Dunakanyarban még ennél is jobbak a
számok, ahol 4%-ra tehető a
munkanélküliek aránya. Érdemes még elmondani, hogy
2017-ben nem csak a munkavállalókat segíti a kormány adócsökkentéssel, hanem a családokat is, hiszen a
kétgyerekesek január elsejétől ötezer forinttal nagyobb
adókedvezményt
kapnak,
éves szinten hatvan ezer forinttal többet vihetnek haza.
- Még a számoknál maradva, milyen kép tárulkozik elénk, ha a foglalkoztatottsági adatokat vizsgáljuk?
- Ma Magyarországon 4
millió 414 ezer ember dolgozik, miközben fontos hangsúlyozni, hogy a közmunkások száma viszont 22 ezerrel
csökkent. Praktikusan ez azt
jelenti, hogy ők már el tudtak helyezkedni a versenyszférában.

- Ez utóbbit miért tartja
fontosnak?
- Ez azért fontos, mert a
kormány a közmunka programot átmeneti megoldásnak tekintette. A cél az, hogy
minél több közmunkás kerüljön vissza a munkaerőpiacra. A számadatok azt mutatják, hogy a kormány itt
is ért el részsikereket. A minimál béremelésnek is az a
célja, hogy a közmunkásokat tereljék a versenyszférába. 2017-ben a minimálbér 15%-al megemelkedett, a
közmunkás bér viszont nem
nőtt, így a közmunkás bér és
a minimálbér közötti rés növekedett. Időszakosan Magyarországon bizonyos szektorokban munkaerőhiány
van. Ezt azzal lehetne enyhíteni, hogy a közmunka programból áttereljük a munkavállalókat a versenyszférába.
- Számos gazdasági vezető,
és az önök politikai ellenzéke
szerint a munkáltatók nem
tudják kitermelni a 15 %-os
béremelés fedezetét. Önnek
mi erről a véleménye?
- Ez nagyon fontos kérdés.
A munkavállalók és a munkáltatók, amikor megkötötték a bérmegállapodást a kormány közvetítésével, akkor a
munkáltatók érdekképviseletei úgy számoltak, hogy a
kormány által adott öt százalékos járulékcsökkentés szociális hozzájárulási adó fedezni tudja azokat a költségeket, melyek hiányoznak a
munkaadóknál az előírt béremelésre. Mi az ellenzékkel
szemben azt mondjuk, meg
kell nézni, hogy milyen hatást vált ki a minimálbéremelés program a versenyszférában és az állami cégeknél. Biztos vagyok benne, ha
ez valami problémát okozna,
akkor ezt a kormány orvosolni fogja.

- A Dunakanyar jó ismerőjeként, hogyan ítéli meg
az itt működő vállalkozások perspektíváját, 2017. évi
gazdasági lehetőségeit?
- A Dunakanyarban magas hozzáadott értékű munkát végeznek a gazdaság szereplői. Az itt élők is tudnak
egyet előrelépni az adócsökkentések és a béremelések
hatásaként. Külön szeretném kiemelni, hogy hamarosan befejeződik a Samsung gödi gyárában a kapacitásbővítés. Így a termelés
akár már 2017 végén elkezdődhet, amelynek jelentős
lesz a munkaerő felszívó hatása. Itt emelném ki, hogy a
kormány és a közgazdászok
előrejelzése szerint a magyar
gazdaság növekedése idén
meg fog lódulni. Ez akár 4%
is lehet az előző évihez képest. Bízom benne, hogy ez
a jelentős gazdasági növekedés érződik majd a dunakanyari vállalkozások eredményeiben is.
- Ezt az adóterhek csökkenésére, a béremeléssel társuló vásárlőerő növekedésére alapozzák?
- Ez az egyik meghatározó tényező, a másik pedig
az, hogy 2017-ben az előző
évhez képest sokkal több, a
pályázatoknak köszönhetően mintegy 2500 milliárd forintra tehető uniós fejlesztési forrás érkezik Magyarországra. Élénkítő hatása lesz
a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) felfutásának is, növeli az építőipar teljesítményét. Jelentősen hozzá fognak járulni a GDP növekedéséhez az
olyan külföldi befektetések,
beruházok, mint amilyet a
Samsung valósít meg Gödön.
Vetési Imre
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Raoul Wallenberg-díjjal
tüntették ki Beer Miklóst

Raoul Wallenberg-díjat vehetett át mások mellett Beer Miklós váci megyéspüspök január
17-én a Holokauszt Emlékközpontban. A kitüntetéssel azok tevékenységét ismerik el, akik
a zsidók tízezreit megmentő svéd diplomatához méltó példát mutatnak humanizmusból.

R

aoul Wallenberg próféta volt abban a korban, amelyben élt, és próféta ma is – fogalmazott köszöntő
beszédében Langerné Victor Katalin, az Emmi társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára. A politikus szerint
gyűlöletből nem lehet építkezni, ezért fontos,
hogy évről évre az embermentőre emlékezve
ünnepeljük a jelenkor hőseit, akik „békeidőben mutatják meg, nem lankadhat a lelkiismeret”.
Az államtitkár hangsúlyozta: hinni kell,
hogy az ember együttműködésre, megértésre,
szeretetre teremtetett, az emberszeretet pedig
soha sem lehet idejétmúlt. Minél nagyobb az
elesettség, annál nagyobb a szeretet jelentősége, mert az emberszeretetből embermentés
lesz – mondta. Langerné Victor Katalin szerint a demokráciában is szükség van embermentőkre, hogy azok mellett is ki tudjunk állni, „akik vesztesei a mi jólétünknek és kényelmünknek”.
Ezt követően átadták a Raoul Wallenbergdíjakat, amellyel a Raoul Wallenberg Egyesület, a Raoul Wallenberg Alapítvány és az
Emmi díjazza azokat, akik tetteikkel, életútjukkal mutatnak példát humanizmusból.
Elismerést vehetett át mások mellett Beer
Miklós váci megyéspüspök, akit az elesettek érdekében végzett missziói szolgálata, elkötelezettsége, egyházújító tevékenysége és teljes életműve tett érdemessé erre. 2014-ben körlevelet
adott ki, melyben hangsúlyozta az egyház felelősségét a cigány emberek sorsának javításában.
„A cigányság nem maga kereste a nyomorúságát, de saját erejéből nem is tud abból kiemelkedni” – írta a körlevélben a püspök. Beer Miklós nemcsak szavakban, de tettekben is sorsközösséget vállal az elesettekkel: számos segítő

program kezdeményezője, legutóbb a „Karolj fel
egy családot!” program felhívása fűződik a nevéhez – hangzott el a méltatásban.
Beer Miklós a díjat megköszönve elmondta, hogy katolikus püspökként annak a Jézus
Krisztusnak az evangéliumát képviseli, aki
maga választotta ki, hogy gyermekként hova
születik. A születés nem lehet előjog, de nem
is lehet hátrány – tette hozzá a főpásztor.
Raoul Wallenbergnél szinte nem is lehet keresztényebb példakép, hiszen egész életét adta
oda másokért – mondta el a Magyar Kurírnak
Beer Miklós. – „Nem számolgatott és nem latolgatott, azt hiszem, ott akkor ő mindent
odaadott.” Angelo Rotta szentszéki nagykövet, Wallenberg kortársa is hasonló módon
mindent megtett a zsidókért – fűzte hozzá a
főpásztor –, hogy mégsem él ennek emléke
élénken a köztudatban, annak valószínűleg
az lehet az oka, hogy ő nem erőszakos halállal halt meg.

Kormánypárti
győzelem Szentendrén
Négyessy Katalin nyerte az időközi
önkormányzati képviselő választást

Szentendre 7. számú egyéni választókerületében egyéni önkormányzati képviselő-választás volt január 15-én, mert a tisztséget eddig betöltő
Tolonics Gyula (Fidesz-KDNP) tavaly szeptemberben elhunyt.

A

képviselői mandátumért négy jelölt szállt ringbe, akik közül várható volt, hogy a kormánypárti jelölt, Négyessy Katalin és a Társaság
az Élhető Szentendréért Egyesület (TESZ) színeiben induló, ám a baloldal által támogatott
Helyes Imre között dől el a politikai küzdelem,
hiszen a Jobbik sem indított önálló jelöltet. A
parlamenti ellenzéki pártok közül saját képviselő-jelölttel egyedül az LPM vágott neki a
kampánynak. A választás eredménye nem
befolyásolta a képviselő-testületben fennálló politikai erőviszonyokat, melyben a kormánypárt többsége biztosított, ám helyzetké-

pet adott a helyi politikai tömörülések támogatottságáról, amit továbbra is a Fidesz vezet.
A 7. számú választókörzetben 2065 választópolgár szerepelt a névjegyzékben, akik
közül 656 szavazott érvényesen. A FideszKDNP jelöltje, Négyessy Katalin 339 szavazattal nyerte el a képviselői mandátumot, Helyes Imre, a Társaság az Élhető Szentendréért
Egyesület (TESZ) jelöltje 298 voksot kapott.
Drávucz Zsolt, Lehet Más a Politika (LMP) –
17 választópolgár, míg Pálmai Ferenc, Magyar
Munkáspárt 2 szavazó voksát nyerte el.
Négyessy Katalin a választás éjszakáján, közösségi oldalán ezt írta:
- Kedves alsó-pismányi és sztaravodai Választópolgárok! Köszönöm Önöknek a bizalmat, amivel a mai időközi önkormányzati választáson támogattak! Felemelő érzés,
hogy ennyi ember állt mögém. Amellett, hogy
megtisztelő, egyben óriási felelősség is. Minden erőmmel és tudásommal azon fogok fáradozni, hogy Alsó-Pismány és Sztaravoda még
szebb, élhetőbb legyen minden lakó számára.
V. I.
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Dunakeszin megnyílt az új,
korszerű ügyfélszolgálati iroda

Dióssi Csaba polgármester: Minden megújulás a lakosságot szolgálja
Január 2-tól újra a Fő úti, egykori főbejáraton juthatunk be ügyeinket intézni a polgármesteri hivatalba. Az alapító városatyák neveit márványtábla őrzi
az utókor számára a múltszázad hangulatát idéző patinás előcsarnokban, melyből a színvonalas és igényes kialakítású egylégterű, tágas ügyfélszolgálat helyiségébe léphetünk be. Megérkeztünk a 21. századba.
- A modern ügyfélszolgát kialakításával az volt a legfontosabb célunk, hogy Dunakeszi polgárai számára a lehető legjobb kiszolgálás feltételeit teremtsük meg. Örömmel jelenthetem ki – amit a
település lakói közül is mind
többen vallanak -, hogy Dunakeszi egy átlagon felüli város és ennek megfelelően kell
teljesítenünk minden területen – hangoztatta Dióssi Csaba polgármester.
– Ilyen kulturált környezet,
korszerű ügyviteli rendszer,
amit mi létrehoztunk, az ma
Magyarországon leginkább a
multinacionális vállalatoknál
került bevezetésre. Az új ügyfélszolgálat nemcsak igényes
megjelenésével, hanem a humánerőforrás felkészültségével és ügyfél centrikus elkötelezettségével is a legmagasabb
színvonalon szolgálja ki a lakosságot. Minden értük van
– húzta alá Dióssi Csaba.
- Mivel ez egyedi, újszerű, azt is mondhatom, hogy
forradalmi megoldás, hiszen
ilyen jellegű fejlesztésre ez
idáig nem volt példa, így nem
is írtak ki pályázatot. Ezért
az önkormányzat saját anyagi forrásából valósította a közel nyolcvan millió forin-

tos fejlesztést. Meggyőződésem, hogy megtérül a lakosság kiszolgálása során elért
eredményekben, ügyfeleink
elégettségében, jó közérzetében. Kollégáink profi módon
felkészültek a feladatra, akik
egyébként is a szakterületek
jó ismerői. Az új rendszernek
köszönhetően az egyes témák
gazdái zavartalanul dolgozhatnak az irodákban, akiknek csak az előkészítő munkára, a lakosság által felvetett kérések és igények szakszerű megoldására kell koncentrálniuk. Az ügyfelekkel
való közvetlen kapcsolattar-

tás és a szakmai háttérmunka külön választása is jelentős hatékonyságnövekedést
eredményez – mondta Dióssi
Csaba polgármester, aki azt
is kiemelte, hogy az új ügyfélszolgálat irányítására egy
nagy tapasztalattal rendelkező szakembert kértek fel, aki
kidolgozta azt a professzionális szoftvert, ami működteti
az ügyviteli rendszert.
Laczkó Szilvia előző munkahelyén, a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt.-nél kommunikációs és ügyfélszolgálati vezetőként dolgozott. Az
ott szerzett szakmai tapasz-

talatokat nagyszerűen tudja hasznosítani a Dunakeszi
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat vezetőjeként.
- Akik korábban is jártak a
városháza déli épületszárnyában, azok bizonyára meglepődnek, hogy az egymás mellett sorakozó egykori kis szobák helyén egylégterű, hatalmas ügyféltérben hét pult fogadja őket, hétfőtől péntekig
– tájékozatott Laczkó Szilvia,
aki szerint az ügyfelek elismeréssel nyilatkoztak a rendkívül kedvező változásról.
- A cél az, hogy gördülőkényen és körültekintően működjön az új rendszer. Technikailag is arra törekszünk,
hogy véletlenül se kallódjanak el ügyek. Ez nem csupán a személyes ügyfélszolgálatra vonatkozik, de a telefonos és az e-mailen történő
megkeresésekre is. Mindenkit maximális megértéssel
és szimpátiával fogadunk.
A gyors és hatékony kiszolgálást segíti az előzetes időpontfoglalás is, valamint a
belső szoftver. Folyamatosan monitoringozzuk a várakozók listáját, és amennyiben azt érzékelem, hogy esetleg valahol hosszabb a várakozási idő, vagy torlódás van,

akkor segítek a kollégáknak –
hallhattuk Laczkó Szilviától,
aki a feladat ellátására alkalmasnak és felkészültnek tartja munkatársait.
- Az ügyfélszolgálat vezetője a korszerű eszközökkel felszerelt munkapultok mellett
örömmel mutatta be a recepció mögött kialakított úgynevezett ügyfélsarkot, ahol a
gyerekek kellemes környezetben tölthetik idejüket, amíg
szüleik elintézik hivatalos
ügyeiket.
- Bátran mondhatjuk, hogy
a városi önkormányzat minden elvárásnak teljesség-

gel megfelelő ügyfélszolgálatot vezetett be a polgármesteri hivatalban, ahol szeretettel
várjuk ügyfeleinket – mondta
búcsúzásként Laczkó Szilvia.
Péntek reggel pedig már az
1000. ügyfelet köszöntötték
az új ügyfélszolgálati irodában, akit kedves figyelmességként Dunakeszi, a Mi városunk promóciós csomaggal
ajándékozott meg Szabó Katalin, a Dunakeszi Programiroda vezetője és Laczkó Szilvia, az ügyfélszolgálat vezetője.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Eredményes a duális képzés

Sikeres az együttműködés a Király Endre Ipari Szakközépiskola és a Zollner Kft. között
Sikeres együttműködés alakult ki az elmúlt években a Váci Szakképzési Centrumhoz tartozó Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a város legnagyobb foglalkoztatójának számító Zollner Kft között. Megállapodásuk alapján olyan diákok vehetnek részt az üzemekben
gyakorlati képzésben, akiknek végzésük után állást is kínál a cég.

V

arga József, az iskola szakképzésért felelős tanára
az elmúlt héten a
Zollner Kft-nél tartott sajtótájékoztatón elmondta: rendkívül fontos, hogy olyan fiatalok hagyják el az iskolapadot, akik jó eséllyel munkát is találnak. Két éve kötöttek megállapodást a céggel,
elsőként
elektroműszerész
tanulók gyakorlati képzését helyezték ki, jelenleg már
gépi forgácsolókat és villanyszerelőket is fogadnak a
Zollnernél.
Nemrég tett szakmunkás
vizsgát Szugyiczki Ádám Attila, aki ma már a cég alkalmazottja. Attila nagyon komolyan vette a tanulást, így
nem volt kérdés, hogy végzése után azonnal munkát is
ajánlanak neki.

- Az utolsó évben vehettem
részt a Zollnernél gyakorlati képzésen. Szüleim szerint
már kis koromban is mindig azt mondogattam, műszerész leszek. Tavaly június 20-án volt az első munkanapom. Időközben jártam
a Zollner központi anyagyárában Zandtban, ahol további speciális képzésen vettem
részt - mondta Ádám, aki
megjegyezte: már diákként
is spórolt az ösztöndíjából, s
amikor megkapta az első fizetését, meg tudta venni élete első autóját. Ez azért volt
fontos számára, mert Kétbodonyból jár be dolgozni.
A cégen belül kiemelt feladatnak tartják a szakképzés
támogatását, mert mint szinte minden valamirevaló váci
vállalkozás, ők is folyamatos fel tudnak venni jól kép-

zett, tapasztalatokkal rendelkező szakembereket. A bérek
is egyre csábítóbbak, s mivel
Vácott gyakorlatilag csak az
nem dolgozik, aki nem akar,
a Zollner Kft-nél is fontos
szempont, hogy a jól teljesítő
munkavállalóik hosszú távra
tervezhessenek náluk.
Egy éve született egy döntés, hogy a cégcsoporton belül decentralizálják bizonyos
eszközök fejlesztését, gyártását. Így került sor Vácott is
egy új részleg létrehozására.
- Mivel nekünk is jól képzett emberekre van szükségünk, megkerestük a Király
Endre iskolát és sikerült megállapodnunk, hogy két tanulót kihelyeznek hozzánk
gyakorlati képzésre - mondta Varsányi Attila területi vezető. - Eredményes vizsgáik
után mindkettőjüknek állást

Varsányi Attila, a Zollner területi vezetője,
és Szugyiczki Ádám Attila, elektrotechnikus

is ajánlott a cég és ők el is fogadták.
- Egy kicsit mi is tanuljuk,
hogyan lehet a legeredményesebben megszervezni a duális képzést. A fő célunk, hogy
végzés után olyan fiatalok ke-

rüljenek ki az iskolából, akik
kész szakemberek és nálunk
azonnal munkába állhatnak
- hangzott el a sajtótájékoztatón.
Varga József ehhez még
hozzátette: több váci cég-

gel és kisebb vállalkozókkal vannak a duális képzésben kapcsolataik, elsősorban
az autószerelés területén. A
Zollnerrel való együttműködést azért tartják kiemelten
fontosnak, mert ott az üzemekben rendkívül magas
színvonalú technikai szinten
tudnak megismerkedni a fiatalok a szakmával.
Minden fiatallal a képzést
biztosító vállalkozásnál tanulószerződést kötnek, így a tanulmányi eredménytől függően a fiatalok ösztöndíjat
kapnak. Vácott a Királyban
elsősorban az autós szakmák
és az elektronika a népszerű irány, az ezekhez kötődő
szakmákban sikeresen vizsgázók nagy eséllyel gyorsan
találnak munkát.
Furucz Zoltán
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A „málenkij robot" áldozataira
emlékeztek Kismaroson

Tájékoztató a központi
címregiszterről

Vannak, akik még ma sem mernek beszélni a „málenkij robotról", a magyar lakosság tömegeinek Szovjetunióba hurcolásáról, az ottani kényszermunkáról, mert még ma is félnek - mondta Neubauer Rudolf, Kismaros
(független) polgármestere a Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyok emlékévéhez kapcsolódó szombati rendezvényen.

Magyarországon számos címadatokat nyilvántartó rendszer működik a
közigazgatásban. A 2015. január 1-jén működését megkezdő Központi
Címregiszter létrehozásának célja az, hogy a különböző nyilvántartásokat
egyetlen nyilvántartásban egyesítse, valamint az adatok pontosságát biztosítsa. A nyilvántartás naprakészen tartásáról az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője, mint címképzésért felelős
szerv gondoskodik.

A

település által megrendezett háromnapos programsorozat második napján, január 14-én a polgármester azt mondta, tele van ellentmondással a „málenkij robot",
és sokan a mai napi nem mernek beszélni az átéltekről.
A rendezvényen az elhurcolásokat bemutató történészkonferenciát tartottak, majd
levetítették a kismarosi és a
nagymarosi elhurcoltak vis�szaemlékezéseiből készült két
dokumentumfilmet.
Az elhurcolások "módszertanát" bemutató konferencián Bognár Zalán történész,
a Károlyi Gáspár Református Egyetem docense elmondta, hogy akiket a Gulagra vittek, azoknál volt személyüket
érintő ítélet, míg a magyar civil lakosságot előre megszabott munkatervek, megrendelt létszámok alapján szállították a Szovjetunióba.
Bognár Zalán hozzátette,
hogy a Szovjetunióba "jóvátételi munkára", „málenkij robotra", vagyis kényszermunkára 1945-től elhurcoltakat
kolhozokba, bányákba, gyárakba vitték és sokan közülük soha nem térhettek haza,
mert az embertelen körülmények miatt életüket vesztették.
Hozzátette: a második világháborúban hadifogollyá tett
civilek többségében 16-45 évesek voltak, és sokszor vittek el
nőket is, ha ez a létszámhiány
miatt szükséges volt. A kimutatások alapján, azokról a területekről, ahol nehezebben
hajtották végre, vagy kudarcba fulladtak a háborús harci
cselekmények, jóval több embert hurcoltak el, mivel az ott
élő lakosságra foghatták, hogy
nem sikerült a parancsok szerint elfoglalni a települést magyarázta a történész. Az
egyetemi docens elmondta,
hogy előszeretettel vittek el
mindenféle egyenruhával rendelkező embereket, vasutasokat, a volt budapesti közlekedési vállalat munkatársait és
sokszor civileket öltöztettek
katonai ruhába, hogy a felülről előírt létszámot teljesíteni
tudják. Kitért arra, hogy a korabeli kommunista vezetők is
panaszkodtak, hogy az ellenállás vagy sok esetben a párt
tagjait is elhurcolták.
Az egyetemi tanár kitért
arra is, hogy egyes jelentések
alapján lehet csak felmérni az
elhalálozások számát, ilyen a
boriszovi tábor negyedéves jelentése, amely 2262 elhunytról
tesz említést.
A rendezvényt pódiumbeszélgetés kísérte, amelyen
Szomráky Béla újságíró, mint
házigazda, Bognár Zalán történész, Tóth Tamás filmrendező és Neubauer Rudolf pol-

A

gármester vettek részt. A rendezvény védnöke Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője
volt – írta az MTI.
Hollik István, a FideszKDNP országgyűlési képviselője a Dunakanyar Régiónak elmondta, hogy a háromnapos konferencia megrendezéséhez
szükséges
anyagi forrás előteremtéséből és a rendezvény szervezéséből aktívan kivette a részét. - Nagymaroson nőttem
fel, ahonnan közel száz embert hurcoltak el „málenkij
robotra”. Az utcánkban is ismerek olyan idős asszonyt,
aki elszenvedte a „málenkij
robot” borzalmait. Sajnos
egyre kevesebb közülük a
túlélő. Ezért is volt fontos a

konferencia, mert a szervezők szinte az utolsó pillanatban olyan hanganyagot
gyűjtöttek össze a túlélőktől, amely hozzásegíti az utókort, hogy ez a téma a jövőben ne vesszen a feledés homályába, hogy még a késői
leszármazottak is tudjanak
róla. A konferencia témája, a
rendelkezésre álló dokumentumok, hang-és képanyagok,
videofelvételek minősége lehetővé teszi, hogy a hitelesség igényével összeállított állandó kiállítással emlékezzünk a „málenkij robot” áldozataira, elszenvedőire a
Dunakanyarban, melynek
létrejöttét szorgalmazom és
támogatom.
Fotó: Váli Miklós

központi címregiszterről és a címképzésről
szóló
345/2014. (XII.23.)
kormányrendelet az új címek
létrehozásán túl a különböző nyilvántartásokban eltérő elemekkel rendelkező címek felülvizsgálatáról is rendelkezik.
A Váci Polgármesteri Hivatalban a város jegyzőjének
nevében a központi címregiszter naprakészen tartásáról az Igazgatási Osztály, új
címek képzéséről, valamint
a meglévő címadatok felülvizsgálatáról az Építési Osztály továbbá a Műszaki Osztály gondoskodik.
A címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van,
melynek eredményes lefolytatása érdekében kérjük a
tisztelt lakosság megértését
és együttműködését.
A címkezeléssel érintett
címek listája Tájékoztató a
Központi
Címregiszterről
címmel január 16-án, a www.
vac.hu honlapon megjelent
tájékoztató mellékleteként tekinthető meg 2017. február
15-ig

Tájékoztató a 2015. január 1-től érvényben lévő Központi Címregiszterrel kapcsolatos címkezelési eljárásról emelet-ajtó tekintetében:
A központi címregiszter és címkezelésről szóló,
2015. január 1-től hatályba
lévő 345/2015 (XII. 23.) számú kormányrendelet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki címképzésért felelős szervként.
Emellett előírja a címképzési szervnek az illetékességi területen található címek felülvizsgálatát.
A jelenlegi gyakorlat szerint, amennyiben a Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán olyan címre kérnek bejelentkezést, melyet a Címnyilvántartás nem tartalmaz
(vagy csak részben tartalmazza a tulajdoni lapon feltüntetett címet), a cím felülvizsgálati eljárás alá esik,
melynek befejeztéig a bejelentkezés nem lehetséges.
Az újonnan képzett, illetve
felülvizsgálat alá eső címek
esetében a fenti kormányrendelet címképzésre vonatkozó előírásai az irányadóak,

melyek szerint társasházaknál emelet-ajtó meghatározása esetén a jegyző a tulajdonos vagy a tulajdonosi közösség javaslatának megfelelően
képzi a címet.
Tehát abban az esetben, ha
egy adott címre nem sikerült a bejelentkezés emeletajtó probléma miatt, szükséges a lakás helyrajzi száma és
a helyrajzi számhoz tartozó
cím igazolása (emelet-ajtóra
vonatkozóan is).
Amennyiben az alapító okirat nem tartalmazza a két
adat egymáshoz rendelését
(tehát a konkrét lakás helyrajzi számának és a pontos,
emelet-ajtóval ellátott címének egy helyen történt rögzítését), abban az esetben a
címképzéshez elengedhetetlenül szükséges a tulajdonosi közösség javaslatának benyújtása a jegyző felé közgyűlési határozat formájában.
Deákné
dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Lakossági tájékoztató
a kéményseprő ipari sormunka
ütemtervéről és feladatairól
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő ipari szerv elkészítette a 2017. évi
kéményseprő ipari sormunka ütemterveit.

A

tervezett sormunka a kéményseprő
ipari szerv vagy kéményseprő ipari szolgáltató megrendelés nélkül,
rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból végzett ellenőrző tevékenysége,
amely kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.
A sormunka keretében a kéményseprő az
alábbi feladatokat végzi el:
• az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását;
• az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;

• a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő-utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, vagy egyedi
beavatkozások hatását is;
• az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
• az összekötőelem ellenőrzését és szükség
szerinti tisztítását;
• a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének ellenőrzését; valamint
• a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények teljesülését,
valamint az érzékelő működőképességét ellenőrzi.
Az égéstermék-elvezetők teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése,
a tüzelőberendezések hivatalos dokumentumainak áttekintése, az égéstermék minőségének ellenőrzése, a szén-monoxid-érzékelő működésének felülvizsgálata, majd a fellelt adatok
dokumentálása, és a kötelező adategyeztetés.
Pest megyében a sormunka elvégzésének tervezett ideje: 2017.01.01.- 2017.10.30.
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további információ a http://
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon elérhető.

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu

2017. január 19.

Dunakanyar Régió

5

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

Dunakanyar Régió

6

Német nemzetiségi címert
ábrázoló műalkotást avattak
Különleges műalkotás avatására került sor január 13-án a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában. Kardos
Tibor kerámia-szobrász művész alkotása egy gránittáblás mozaik domborműves kerámiakép, amely többek között a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata címerét is ábrázolja.

A

z iskola aulájában rendezett ünnepségre
nagy
számban
jöttek
el a német tannyelvű osztályokban tanuló diákok szülői. Jelen volt Thoma Csaba
önkormányzati
képviselő,
nemzetiségi ügyekért felelős tanácsnok, Kollár Albin
nyugalmazott iskolaigazgató,
Dunakeszi Város Díszpolgára, dr. Mervald Anna, a Dunakeszi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, Kardos Tibor és felesége valamint Kovács Gáborné, a Fazekas iskola korábbi igazgatója, a német nyelvoktatás elindítója.
A rendezvényt a német tagozatos osztályok tanulóinak
német nyelven előadott gyermekdalai vezették be. Ezt követően Papné Szalai Csilla intézményvezető
köszöntötte a jelen lévőket. Elmondta,
hogy a tanintézményben harmadik éve folytatnak német
nemzetiségi
nyelvoktatást
szoros együttműködésben a
kezdeményező német nemzetiségi önkormányzattal, személy szerint dr. Mervald Annával, Tóth Tamással és Pethő
Krisztiánnal. A továbbiakban szólt a nyelvtanulás fontosságáról és kiemelte, hogy a
nemzetiségi oktatásban részt
vevő diákok megismerkedhetnek a magyarországi németség gyökereivel, hagyományaival is.
Avató beszédében dr.
Mervald Anna elmondta,
hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2012-ben határozott arról, hogy megalkotja a német nemzeti közösség, címerét, amely kifejezi a közösség
történelmi múltját, jelenét és
karakterét. Arról, hogy mit
tartalmaz a címer, idézett az
ezt megörökítő jegyzőkönyvből: „Ezüstszínű hullámvonal választja ketté. A hullámvonal felett egy vár, mely ele-

fántcsont színű, felette jobbról a sugárzó nap, balról a fogyatkozó hold. Mind a kettő
aranysárga. A hullámvonal
alatt fehér kereszt és elefántcsont színű eke. A címer háttérszíne kobaltkék, kontúrja antracit, a perem elefántcsontszínű.

Ez a címer a népcsoport
legfontosabb jellemzőit foglalja össze. A szülőföld szeretetét, a népcsoport kettészakítottságát, a magyarországi németség hitét, és teremtő erejét. Ebben a Nap és a fogyatkozó Hold a népcsoport
háború utáni kettészakadását, a budai vár a magyarországi szülőföldet, a nyitott
várkapu az újbóli egymásra találást szimbolizálja. Az
ezüst hullámvonal a Dunát
szimbolizálja, mely összeköti
az őshazát Magyarországgal,
melyen őseink érkeztek ma is
megtartó keresztény hittel, és
teremtő erővel.”
A felavatásra kerülő látványos és maradandó táblakép
domborműves, gránittáblás
mozaik kerámia. Felső részén
a címer látható, alatta olvasható az adományozó önkormányzat neve és látható a
nemzetiségre jellemző motívum, a rozmaring is, amely
a németek és a svábok életében rendkívül fontos szerepet
játszik. S kiegészíti a képet a
magyar és német zászló.
Ezt követően felidézte a

meghívásos pályázaton nyertes, Sződligeten élő nagyszerű
szobrászművész, Kardos Tibor életútját, sikereit. Pályafutása Körösladányban kezdődött, grafikus, szobrász,
keramikus képzettséget szerzett. Több évtizedes alkotó
munkája során egy különle-

gesen egyedi, jellegzetes technikát dolgozott ki, ez a mozaik csempe kerámia. Táblaképein, mint a festő festményein jelenik meg az a különleges színvilág, mely egyedivé
teszi alkotásait. Nem csupán
hazánkban, de külföldön is
nagy sikerei vannak, a múlt
évben például Párizsban mutatkozott be nagy elismerést
kiváltó tárlaton. Azért kezdeményezték a táblakép megalkotását, hogy a diákok érezzék, hogy ők egy olyan közösséghez tartoznak, amely
háromszáz éve él Magyarországon, amely a szülőföldje, a
nemzeti közösség része.
Az első emeleti folyosó korlátján elhelyezett műalkotást
a diákok leplezték le, majd
következett Babják Annamária színművésznő és Vincze
József költő, dalszerző műsora, melyben Nikolaus Lenau
osztrák költő és Vincze József megzenésített verseit adták elő. Az ünnepséget a harmadikosok néptánc műsora
nagy sikerrel zárta.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Újévi interjú Kaszás Géza
színművész, producer, rendezővel
Mit vár az újévtől? – kérdeztük a Dunakeszin élő népszerű művésztől, aki
elmondta, hogy számára a magán- és az alkotóember egy személyben testesül meg, elválaszthatatlanul eggyé forrt.
- Családom, gyermekeim
jövője és fejlődésének fontosságához foghatónak tartom szakmai pályám kiteljesedését is. A tavaly bemutatott nagy sikerű Lovas íjász
című filmem után idén talán
még nagyobb feladatra vállalkozom. Most készülök egy
olyan filmre, melyet nagyjából százhúsz napig forgatunk
külföldön.
- Mi a film témája?
- Végig megyek azokon a
területeken, melyek a magyarok származása szempontjából fontosak. Nagyon mes�szire el fogunk menni, egyszerűen azért, mert annyira sokféle megítélés van, még
azonos táborokban állók között is. Én azt mondom: hogy
hiszem, amit a kamera lát.
Mindent a kamera objektivitásával fogok szemlélni, és
bemutatni. Belső Mongóliába készülünk, és nagyon remélem, hogy meg tudom teremteni hozzá a pénzügyi keret is. Optimista vagyok, és
nagyon bízom benne, hogy
2017 derűs év lesz mindan�nyiunk számára, amire minden alapunk megvan. A Lovas íjász forgatásán, a filmbemutatásán és forgalmazásán rengeteg tapasztalatot
gyűjtöttem, melyeket igyekszem hasznosítani az új filmnél. Az év egyharmada forgatással telik majd, de már elkezdtem felépíteni a produkció marketingjét, a nézők, az
olvasók folyamatos tájékoztatását a film saját honlapján,
és a Facebook-on is.

- A film mellett jut idő a
színházra és a családra?
- Ó hogyne, hiszen mindhárom az életem nagy szerelme! Okos türelemmel, és
szervezőkészséggel remekül
meg lehet találni az egyensúlyt. Imádom a színház világának auráját. Nagyon bízom benne, és ösztönösen érzem, hogy a filmforgatás, és a
vágás utómunkálatainak szünetében a színpadi feladatok
is megtalálnak. Feleségem toleráns és támogató, így kön�nyebben tudok a feladatokra koncentrálni. Mindketten
nagyon fontosnak tartjuk a
gyerekek jövőjét, formálását,
az iskolához való viszonyulásukat. Mindenben támogatjuk őket, hiszen most még
abban a korban vannak, ami-

kor nagyon igénylik a társaságunkat. Én ezt nagyon át
akarom élni. Egyébként kötelező bizakodással tekintek
a jövőbe. Ez az optimizmus
országosan is fontos, de nyilván mindenkinek elsősorban
a maga családjának a boldogulása az elsődleges, de közben legyen időnk egymásra,
fedezzük fel közös értékeinket, városunk, környezetünk
adottságait. Ennek reményében kívánok boldog újévet
a Dunakanyar Régió valamennyi olvasójának.
- Köszönjük a beszélgetést és a jókívánságot, mi is
örömteli újesztendőt kívánunk önnek és családjának!
Vetési Imre

- Mi lesz a film címe?
- Indulj el egy úton, én is
egy másikon. Egy csodálatos képvilágú filmet szeretnék rendezni, remek zenével,
és azt akarom, hogy aki látja, élje át ezt a csodálatos kultúrát, kort, vidéket, ismerje
meg a magyarok múltját, és
történelmét.
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Dunakanyar Régió

7

Ezer év dalban elbeszélve

Újévi koncert a Váci
Szimfonikus Zenekarral

2017. január 19.

A Váci Dunakanyar Színház a Magyar Kultúra Napja alkalmából, január 21-én 19 órakor Ezer év dalban
elbeszélve címmel ingyenesen megtekinthető előadással várja a közönséget.

K

ell- e ismerni a múltat? És
ha igen, miért? Bár mi a
jelenben élünk, taníthat-e
minket a múlt több- kevesebb sikerrel járó megértése? Keresztes
Nagy Árpád kobzos, regös énekmondó válasza ezekre a kérdésekre egyértelmű igen.
Négy-ötszáz éves szövegeket
és dallamokat, énekeket szólaltat
meg előadásában minden nemű
változtatás nélkül. Ezen énekek
a magyar nyelv jellegéből és tör-

vényszerűségeiből adódóan mégis teljesen érthetőek a mai kor emberének is. A dalok közötti összekötő, történelmi hátteret érintő
magyarázó szövegek továbbgondolásra ösztönzik a hallgatóságot,
miközben a dalok segítségével a
magyar történelem messzi múltja elevenedik. Mi magunk vagyunk a híd múlt és jövő között,
hiszen a teremtett világot mi emberek minden pillanatban továbbteremtjük.

Az előadás hetven perce alatt
többek között Balassi Bálint, Tinódi Lantos Sebestyén, Csáti Demeter, Nagybárcsai Mátyás éne-

kei, nép- és betyárdalok, kurucés negyvennyolcas énekek csendülnek.
Az előadás időtartama kb. 70
perc.
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Részvételi szándékukat az alábbi elérhetőségeken jelezhetik:
+36-30/975-5448
jeg y penztar@vacidunakanyarszinhaz.hu

Kiváló énekesek, kitűnő műsorválasztás, nagyszerű, emlékezetes előadás. Ez lehet a rövid summázata a január
12-én a már megújult nézőterű dunakeszi VOKE József Attila Művelődési Központban megtartott Újévi koncertnek.

Váci művészek a budapesti
ARTEZI Galériában

A Budapesten, az Artezi Galéria meghívására tizenhárom váci és Vác környéki képzőművész munkáiból nyílt kiállítás
január 14-én. A galéria vezetője, Németh Géza festőművész az elmúlt évek országos szervezésű kiállításainak szereplői közül választotta ki az alkotókat. A kedvező feltételeket biztosító galériában az igényesen összeválogatott anyagból
egy igen magas színvonalú és gondosan megrendezett kiállítás jött létre.

A

dorján Attila és Garay
Nagy Norbert fotorealisztikus munkái és
Molnár László József végtelen finomságú rajzai a valóság arca
mögött megjelenő másik jelentést
is hordoznak, Koltai-Dietrich Gábor enkausztikái, Németh Árpád
és Zalubel István rusztikus felületű táblaképei, Kis Sándor Lajos és
Magyar János légies képei, Óvári
János harsány színvilága, Lehotka
László számítógépes munkái,

Orvos András virágmotívum-emlékei, Tumbász András street artos triptichonja és Fekete István derengő foto aktja mind-mind arról
vallanak, hogy az a világ amit ismerünk annyiféle, ahányan szemléljük, annyiféle jelentéssel bír,
ahány művész erről a világról vallomást tesz.
A megnyitóra összegyűlt népes
közönséget a házigazda köszöntötte, majd Vertig Tímea színésznő, a Karinthy Színház művésze

Weöres Sándor: Az éjszaka csodái
című versének előadásával idézte
meg a költemény különös - a képekhez is illő - hangulatát.
Fördős Attila Vác város polgármestere, megnyitójában hangsúlyozta, hogy Vác gazdag kulturális
értékeinek sorában, a magas színvonalú zenei élet mellett igen fontos helyet foglal el a képzőművészet és annak szinte minden műfaja. „A csoportos szereplés során - mondta - mindig felvetődik
az a kérdés, hogy megférnek-e és
miként férnek meg egymás mellett a többféle alkotói gondolkodást, más-más szemléletű kifejezést követő művészek és munkáik? Én azt tapasztalom, hogy
Vác város képzőművészei különbözőségeikkel együtt, saját stílusuk megtartásával nagyon jól
együttműködnek, összetartanak.
Jó példa erre ez a mostani kiállítás is. Ugyanakkor én azt is látom,
és most is szeretném megköszönni, hogy művészeink ott vannak

munkáikkal minden fontos kulturális eseményen. A város érdekében sokat tesznek... Ennek a kiállításnak a címe: „Kötelék”. Azt
fejezi ki, hogy kötődnek egymáshoz, kötődnek a művészi értékekhez és legfőként: - kötődnek Vác
városához. - Méltóképpen képviselik városunkat, ma is, itt is.” emelte ki Fördős Attila.
A megnyitón a galériához tartozó és annak tevékenységét figyelemmel kísérő budapesti és távolabbról érkező művészek is jelen
voltak, élénk beszélgetést folytatva a kiállítókkal. A közönség soraiban a sajtó, a televízió munkatársai felvételeket, riportokat készítettek. Csak lassan, sokára oszlott
el az érdeklődő közönség.
A kiállításhoz, a részt vevők bemutatására digitális katalógus is
készült, amit lapozható formában
lehet megtekinteni az ARTEZIA
Galéria honlapján.


Németh Árpád

Ú

jévi köszöntőjében Dióssi
Csaba polgármester emlékeztetett arra, hogy immár
negyedik alkalommal rendezi meg
a kezdeményező Váci Szimfonikus
Zenekar Farkas Pál karmester vezetésével a hangversenyt. Új színt,
új minőséget hoztak a város kulturális életébe. Megjegyezte, hogy
az elmúlt két évben sokat dolgoztak azon, hogy a több mint százéves
épület előbb kívülről, majd belülről is teljesen megújuljon. A kultúra iránt érdeklődő városi közönséget megfelelő körülmények fogadják ezen az estén és az elkövetkezendőkben is.
A zenekar nyitó száma máris igazi szilveszteri hangulatot teremtett
ifj. Johann Strauss A denevér című
operettje nyitányával.
Feltörekvő és már befutott „csillagok” léptek színre ezen a három órás estén, melyen közel harminc sikeres és népszerű műsorszámot hallgathatott a közönség.

A fiatal tehetségek között csodálhattuk Ballán Viktóriát, nővérét,
Ballán Zsuzsannát, Gulyásik Attilát, a mexikói Manuel Betancourtot, aki hat éve él hazánkban, valamint a 2015-ös Dunakanyar Hangja
énekverseny győztesét, Fehér Lilit.
A már jól ismert és népszerű előadók között aratott nagy sikert Csengeri Attila Emertondíjas művész. Toldi Tamás Vácról
érkezett, többszörös aranylemezes dalszövegíró, a Varga Miklós
Band tagja. S végül, de nem utolsósorban az est sztárvendégeként
tapsviharral fogadta a közönség
Janza Katát, számos zenei díj birtokosát.
Kezdettől az újévi koncertek vis�szatérő szereplői az Et Vie Danse
Táncegyüttes tagjai. Nagyné Szöllösi Márta művészeti vezető most is
nagyszerű koreográfiákat készített,
melyek még hatásosabbakká tették
az énekprodukciókat.
KMI
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Európa Mester díjjal ismerték el
Fuferenda János teljesítményét
A hetvenes éveinek elején járó Fuferenda Jánosnak még ma is olyan erős a kézfogása, mint sportpályafutása csúcsán, amikor válogatott és magyar
bajnok birkózóként ellenfeleit tusolta. A könnyűsúly egykori bajnoka napjainkban is szenvedélyesen hódol a sportnak, ám tanítványaival igencsak
kesztyűs kézzel bánik, olyan finoman érinti meg őket, mint a törékeny porcelánt.
- Ő legkedvesebb – zárja féltő figyelmességgel kezébe a
szép formájú pesti kék keringőt az elismert sportember. – Nagyon büszkék vagyunk Jánosra és az Európa
Mester címére - mondta elismerően Hegedüs János, a
Váci Reménység Egyesület
galambász szakosztály vezetője, aki galambász társával
közösen mutatta be az egyesület dr. Csányi László körúti székházában rendezett
galambkiállításon felvonultatott kecses formájú galambokat.
A hétvégén rendezett két
napos kiállítás megtekintése
közben mi másról is beszélgethettünk volna - a kis kalitkáikban dölyfösen forgolódó sok-sok fajta és méretű
galamb mellett -, mint a váci
sportember európai hírű sikeréről. A nagy szakmai tradíciónak örvendő nemzetközi Nemzeti Kisállat Kiállítás
és a bécsi és a budapesti ga-

lambok Európa Kiállításnak
Dabas adott otthont még december elején.
Hegedüs János örömmel
újságolta, hogy szakosztályukban több kiváló galambász van.
– Az elmúlt évben Fuferenda János volt a legeredményesebb, aki decemberben a
pesti kék keringő galambjával elnyerte az Európa Mester
díjat az EE szabályainak megfelelően rendezett Fajta Európa kiállításon.
- Sokan talán nem is tudják, hogy a galambokkal sem
lehet elérni sikert edzés nélkül. A sikerhez vezető út ott
kezdődik, hogy megszoktatjuk velük a tetőt, majd elkezdjük hajtani, reptetni
őket. A kezdetekben a ház fölött keringenek, visszajönnek, leülnek, én pedig újra elhajtom őket, hogy minél magasabbra repüljenek, és minél
több időt töltsenek a levegőben. Közben meg azon druk-

kolok, hogy a sólyom nehogy
elpusztítsa őket.
A sikeres galambász a váci
Törökhegy gerincén lakik,
ahonnan a magasba kirepülő
galambjait messzi távolba követi fürkésző szemeivel, mert
távcsövet nem használhatnak. – Három-öt perc alatt
1200- 1600 méter magasba
emelkednek. Egy falkában
24 galamb repül, és a megadott időn belül minimum tizennégynek vissza kell érkeznie ahhoz, hogy ne zárjanak
ki a versenyből. Tavaly országos bajnok lehettem volna, de
csak tizenhárom galambom
jött vissza - avat be a szakmai
részletekbe.
- Az edzés és a táplálkozás
minősége olyan fontos, mint
egy sportolónál – mondja az
egykori bajnok, aki még nemrég is szőnyegre lépett a szeniorok versenyén.
- A céltudatosság, az egészséges versenyszellem, a győzni akarás örök tűzként lángol

Szezonzáró jégdisco
a dunakeszi korcsolyapályán
Régiónkban, a Duna bal parti települései közül Dunakeszin nyílt először
jégpálya, melyet 2015-ben a városi önkormányzat építtetett a főtéren.
A város életében kuriózumnak számító szabadtéri jégpálya már az első
esztendőben nagy népszerűségnek örvendett a fiatalok, és a felnőttek körében egyaránt. Az önkormányzat még arról is gondoskodott, hogy a város iskolásai délelőttönként szervezett módon, ingyesen vehessék birtokba a pályát, a nagycsoportos ovisok számára pedig szintén díjmentes korcsolyaoktatást szerveztek az újpesti jégcsarnokban, ahol a kicsinyek profi szakemberek segítségével sajátíthatták el korcsolyázás alapjait.

E

méltán
népszerű
sport kedvelői számára a tavaly november végén induló téli szezon kezdetére
újabb kellemes meglepetéssel szolgált az önkormányzat, amely sátrat emelt a jégpálya fölé. Az adventi időszak kezdete óta több ezren élvezték a téli sportolás
örömét a főtéri jégpályán,
amely január 29-ig fogadja a
korcsolyázókat.
A Dunakeszi Programiroda a téli szezon zárását egy
látványos és minden bizon�nyal nagy sikerű álarcos jégdiscoval szeretné emlékezetessé és rendhagyóvá tenni a
jégpályán.
A zenét 18 és 21 óra között
DJ szolgáltatja a IV. Béla király főtéren – árulták el a
Dunakeszi Programiroda
munkatársai, akiktől azt is
megtudhattuk, hogy aki ebben az időszakban jelmezben érkezik, az ingyen korcsolyázhat! (A díjtalan belépés csupán a jégpálya hasz-

bennem. Galambászként is
nyerni szeretek. A galambok
tenyésztése és tanítása rengeteg szép élménnyel ajándékoz
meg. De tény, hogy költséges
hobbi, sokba kerülnek a vitaminok, és a versenyek nevezési díjai. Hogy mégis miért
csinálom? Szeretetből! Van,
aki sakkozik, mások kártyáznak, kutyát tartanak, horgásznak. Én a galambokat
kedvelem, melyekhez három
éves korom óta vonzódom.
Édesapámtól kaptam az elsőt
kiskoromban, és az óta mindig is volt. Nagyon szeretem
őket. Naponta, talán százszor
is kimegyek hozzájuk, friss
vizet, táplálékot adok nekik.
Számtalanszor megcsináltam
– amikor még aktívan birkóztam a BVSC-ben -, hogy
este, amikor jöttem haza az
edzésről, Sződligeten leszálltam a vonatról és elgyalogoltam Csörögre, hogy a nyaralóban megetessem a galambokat. Onnan pedig haza ke-

Fuferenda János és Hegedüs János

rékpároztam – meséli miközben jó ízűen nevet, majd
nagyon sportszerűen hozzáteszi: - Most én nyertem, de
több kiváló galambász társam van a szakosztályunkban. Csereklye István, Hegedüs János, Kittlinger Kálmán,
Gönczöl Feri és Lajos, Galba
Tamás is sok szép sikerrel és
galambbal
büszkélkedhet.
Jó csapat vagyunk, tudunk

örülni egymás sikerének! –
jelentette ki örömmel a hangjában. - Szerintem az Európa
Mester díjjal a több évtizedes
sikeres tenyésztői és versenyzői tevékenységemet ismerték
– mondta búcsúzásként miközben erősen megszorította kezem az egykori birkózó
bajnok.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Elkészült
Öröm látni, hogy a Magyarság épülete egyre szebb és jobb lett, a 21. századnak megfelelően alakították ki a sportolók számára. Január 13-án Dióssi
Csaba polgármester, Seltenreich József sportigazgató és a Növényi Norbert
Sportakadémia alelnöke, Galbács Mihály megtekintette az épületet.

D

ióssi Csaba polgármester: - Örömteli
munkálatok szemléjére látogattam
el, a Dunakeszi Magyarság
központi épületének az utolsó felújítási üteme zajlik. Amikor az önkormányzat átvette a létesítményt, láttam a hiányosságokat, hiszen az 19261929-ben épült objektum már
nem felelet meg a mai kor követelményeinek, és ezért napjaink igényeinek megfelelően
lett átalakítva az épület. Irodák, büfék, várakozó helyiség
került az épületbe. Reményeim szerint sok minden kap itt
helyet. A birkózók vezetőjével, Galbács Mihállyal megte-

kintettük a két nagytermet, itt
kapnak helyet a küzdő sportok. Itt folyik a teniszoktatás,
és bekerül a birkózás is. Olyan
termek állnak rendelkezésre, amelyek többféle funkcióra
használhatóak. Sportigazgatóságnak feladata lesz, hogy koordinálja a létesítmény kihasználtságát és igénybevételét. A
megújult épületben kap helyet
a Városi Sportegyesület Dunakeszi irodája.
Galbács Mihály, a Növényi
Akadémia – Dunakeszi alelnöke: - Hat éve alakult a Növényi Sportakadémia, melyet az
olimpiai bajnok Növényi Norbival együtt üzemeltetjük. Polgármester úrral tárgyalunk,

hogy az itt felújított két termet, az egyesület részére biztosítják. Jelenleg a sportakadémiában öt sportág van, eddig
is igen sok nagyszerű nemzetközi eredménnyel büszkélkedhetünk. A két termet a polgármesteri hivatal szépen felújította, lehetőséget kaptunk,
hogy ide kerüljünk. Eddig
azért nem foglalkoztunk a toborzással, mert a jelenlegi helyünk sokkal kisebb, nem volt
lehetőség a létszám bővítésére.
Jelenleg az öt sportágban közel 150 versenyzőnk van. Februárban fogaljuk el az új „otthonunkat”.
Solymosi László

Futsal élőben
Megállapodás született a Telekeszi TV és a Dunakeszi Kinizsi futsal csapata
között, amelynek köszönhetően a csapat valamennyi hazai meccsét élőben
közvetíti a városi televízió.
nálatára vonatkozik, a korcsolyakölcsönzésre nem.)
A nagyszerű élmény mellett még egy Dunakeszis
ajándékcsomagot is nyerhetnek azok, akik elküldik álarcos fotójukat a Dunakeszi Programirodának

(programiroda@dunakeszi.
hu). A szervezők sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, a korcsolyázás szerelmesét!
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

E

lsőnek a január 11i, Dunakeszi KinizsiBőny Magyar Kupa
negyeddöntő hazai odavágója került képernyőre, melyen
a hazai együttes győzött 4-3ra. Így sikeresen debütált a
televíziós stáb, amely január
20-án, péntek este 20 órakor
kezdődő Kecskemét elleni

bajnoki találkozóval folytatja reményteljes vállalkozását. Az élő közvetítés riportere a jó nevű sportújságíró,
B. Molnár László, aki mellett a Bőny elleni összecsapáson a Kinizsi egykori legendás edzője, Fehér Zsolt, alias Papa volt a szakkommentátor.

A Kinizsi rajongók remélik, hogy kedvenc csapatuk
lapunk nyomdába adásával egy időben – szerda este
– győztesen kerül ki Győrben a Bőny ellen vívott kupa
küzdelemből, s a legjobb
négy között folytathatja menetelését.
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