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ÖN MIT VÁR 2014-TŐL? 
– kérdeztük a polgármesterektől

Mint közismert célegyenesbe fordult a 2010-2014-es önkormányzati ciklus, ősszel lejár a képviselők és a polgármesterek négy esztendőre elnyert 
mandátuma. A települések életét irányító képviselő-testületek és polgármesterek a negyedik munkával teli esztendőt kezdték meg január 1-jén. Ön mi-
lyen reményekkel, tervekkel, elképzelésekkel vág neki a 2014-es esztendőnek? – kérdeztük régiónk öt településének első emberétől.  

Fördős Attila, Vác polgármestere:

2014-ben is bízom a város erejében 
és összefogásában
Tisztelt Váci Polgárok!
A 2013-as év nehéz gazdasági hely-
zetben találta városunkat, amelyet 
még megterhelt az évszázad árvize 
is. A város megmutatta erejét, s egy 
példátlan összefogásnak köszönhe-
tően nagymértékű károk nélkül si-
került megoldanunk ezt a hatalmas 
feladatot, amelyet a természet mért 
ránk. Köszönet a katasztrófavéde-
lemnek, a rendvédelmi szerveknek, 
az önkénteseknek, az iskolásoknak 
és minden polgárunknak, akik va-
lamilyen formában részt vettek a 
védekezésben, illetve az ahhoz kap-
csolódó feladatok és a helyreállítás 
munkálataiban!

 Pénzügyi vonatkozásában Vá-
rosunknak sikerült kigazdálkodnia 
a vis major helyzet okozta többlet-
költségeket és kézben tartania az 
így keletkező hiányt. 

2014-ben már látszanak az elmúlt 
időszak közös munkájának ered-
ményei.  A közigazgatás átalakulá-
sa befejeződött, városunk pénzügyi 

helyzete normalizálódott. Létrejött 
a Járási Hivatal, amelynek személyi 
állományát tekintve a Polgármeste-
ri Hivatal jól felkészült dolgozóiból 
állt túlnyomórészt össze. Elkészült 
a Mélygarázs térfelszíne, s jelentő-
sen bővült Vác kulturális kínálata, 
amely mostantól még inkább kiér-

demli a Kultúra Magyar Városa cí-
met. A Pannónia házban található 
Értéktár egyedülálló Gádor gyűj-
teménnyel gazdagodott, a Városhá-
za ódon folyosóin pedig a mai mo-
dern művészet (MADI) alkotásai 
találhatóak. Új kőszínházunk lett, 
melyet a visszajelzések alapján 
már most megszeretett a színház 
iránt érdeklődő közönség. A Nem-
zet Sportvárosához méltóan új sá-
tortetőt kapott az uszoda az odajá-
rók nem kis örömére és felújításra 
került a sportcsarnok tetőszerke-
zete. Városunk kiemelkedő szociá-
lis munkájának eredményeként el-
nyerte az Idősbarát Önkormányzat 
kitüntető címet.

 Bízom a város erejében és össze-
fogásában, hogy a 2014. évi felada-
tokat is együtt, ilyen színvonalon 
teljesíteni tudjuk.

Végezetül kívánok minden váci 
lakosnak és családjának jó egész-
séget, békés boldog, szeretetben 
gazdag Új Esztendőt!

Juhász Béla, Sződliget polgármestere:

2014-ben is a fejlődés 
lesz a vezérvonal
– 2010-et írtunk, amikor a Tiszta 
Forrás Szövetség színeiben indu-
ló jelöltek - az országban egyedül-
álló módon - 100%-os győzelmet 
arattak Sződligeten a helyhatósá-
gi választáson. Programunk fő üze-
nete a fejlődés volt. Ennek a jegyé-
ben telt el három esztendő. Sokan 
mondják, hogy Sződliget a korábbi 
tíz évben nem fejlődött annyit, mint 
ezekben az években. Folyamato-
san épültek az utak, megszépült a 
Duna part, felépült az árvízvédelmi 
gát, megújult a polgármesteri hi-
vatal épülete, megfiatalodott egy-
egy elöregedett ezért balesetveszé-
lyes erdőrészlet. A 2014-es évben is 
a fejlődés lesz a vezérvonal. Ezt a 
visszük tovább, hiszen a fejlődés az 
a folyamat, amelynek kezdete van, 
de vége nincs! Folytatjuk az útépí-
téseket. Terveink szerint legalább 
három utca kap idén is szilárd bur-
kolatot. Megújítjuk Sződliget főte-
rét. Egy sikeres brüsszeli pályázat-
nak köszönhetően május végén há-
romnapos fesztivál keretében ta-
lálkozhatnak nálunk az uniós pol-

gárok. Ekkor méltó módon tudjuk 
vendégül látni testvértelepülése-
ink képviselőit is. Hab a tortán 
az, hogy ezekhez a fejlesztésekhez 
soha, egyetlen forint hitelt sem vet-
tünk fel. Sződliget a választást kö-
vető évben már a saját lábán állt! 
Hogyan lehetséges ez a legsötétebb 
válság közepette is? A jó gazdálko-
dás és az összefogás csodákra ké-
pes, és mi Sződligeten megéltük ezt 
a csodát.

Markó József, Göd polgármestere: 
Rengeteg a feladat, szeretnénk a munkát folytatni

– Ebben a ciklusban egyenletesen 
fejlődött a város, sikerrel megőriz-

ve kertvárosi jellegét. Óvodákat, 
utakat, járdákat építettünk, felújí-
tottuk tereink többségét, miközben 
kezeltük majd megszabadultunk az 
örökölt adósságtól. Tavaly ingye-
nesen megszereztük a volt BM üdü-
lő 2 hektáros Duna-parti ingatlaná-
nak tulajdonjogát. 

2010–ben azt mondtuk a válasz-
tóinknak, hogy „Előttünk a város, 
mögöttünk a kormány”. Megkaptuk 
a bizalmat, és én úgy gondolom, a 
teljes képviselő-testület és az ösz-
szes bizottság is becsülettel dolgo-
zott a város érdekében. Ezt tesszük 
a választásokig is. 

Szeretnénk az eddigi közösségi 
szolgáltatásainkat maradéktalanul 
fenntartani. Ősszel Gödhöz csatla-
kozik Sződ-Nevelek 840 fővel, emi-
att is fontos az új óvoda átadása, 
egy új iskola építésének elindítása, 
újabb háziorvosi és fogorvosi ren-
delő körzet létrehozása, a helyi köz-
lekedés fenntartása.

2010-ben minden körzetben a mi 
jelöltünk nyert. Rövid volt a négy 
év, rengeteg a feladat, szeretnénk a 
munkát folytatni. Két helyen várha-
tó változás a csapatban, erős a re-
ményünk, hogy ismét elnyerjük a 
választók bizalmát.

Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere

Leraktuk a sikeres jövő 
biztos alapját
–- Az elmúlt évek megmutatták, 
hogy az összefogás erejével képe-
sek vagyunk korábban szinte le-
küzdhetetlennek tűnő akadályok 
ellenében is építő munkába fog-
ni. Az önkormányzati ciklus eddigi 
éveiben egy komoly, átgondolt fejlő-
dési pályára sikerült állítani város-
unkat. Az irányok meghatározása 
a dunakesziekkel közösen történt, 
így egy eredményes és jól felépített 
fejlesztési időszakon vagyunk túl, 
amihez elengedhetetlen volt a la-
kosság aktív részvétele. 

Elmondhatjuk, hogy 2013-ban 
nemcsak az infrastruktúrát érin-
tően, hanem Dunakeszi életének 
több területén is sikerült előrelép-
nünk - közösségépítés, sport - ami 
hozzásegít minket ahhoz, hogy ki-
tűzött céljainkat elérjük.

Köszönöm lakótársaimnak, az in-
tézmények dolgozóinak és képvise-
lőtársaimnak, hogy a pártpolitikát 
félretéve mindannyian igyekszünk 
egy élhető, biztonságos, kiszámít-
ható jövő érdekében tenni. A város-

ért dolgozó több száz ember min-
dennapi munkájának köszönhető-
en sikerült megteremtenünk egy 
olyan biztos alapot, amely hozzájá-
rul ahhoz, hogy a város az elkövet-
kező években egyre sikeresebb le-
hessen, és egyre büszkébbek lehes-
sünk otthonunkra. Ezen fogok dol-
gozni képviselőtársaimmal ebben 
az évben is, amihez továbbra is ké-
rem együttműködésüket.

Mindannyiuknak boldog, sike-
res újesztendőt kívánok magam, és 
Dunakeszi Város Önkormányzatá-
nak nevében!

Pozderka Gábor, Fót alpolgármestere
Közösen minden sikerülhet
–- Fóton a 2014-es esztendő politi-
kailag különösen sűrűnek ígérke-
zik, mivel nálunk 4 választási for-
duló lesz. Március 2-án mi időközi 
Önkormányzati választással indít-
juk az évet. Ezekhez borzasztóan 
sok türelemre és megértésre lesz 
szükség mind a lakosság, mind a 
résztvevők részéről.

Reményeim szerint a lakosság ér-
dekeinek maximális figyelembe vé-
telével vágunk az újévnek. 

A jelenlegi képviselő-testület ál-
tal elkezdett fejlesztések megvaló-
sulásának utolsó üteméhez érkez-
tünk – amely természetesen a 2010-
14-es ciklusra vonatkozik, de van-

nak hosszú távú terveink is, melyek 
megvalósításához számítunk a sza-
vazópolgárok bizalmára-, idén min-
den bizonnyal átadásra kerülnek 
szilárd útburkolattal ellátott utcá-
ink, kerékpárutat tervezünk, a la-
kosok ismét igénybe vehetik kultu-
rális-közösségi célokra a felújított 
Vörösmarty Művelődési Házat, 60 
férőhellyel bővítjük bölcsődénket 
140MFt-os pályázati forrás felhasz-
nálásával. Folytatjuk a Mogyoródi-
patak partján helyi termelői piac ki-
alakítását, amire egyre nagyobb az 
igény. Már most, négy új játszótér 
várja a gyermekeket, és átadtunk 
egy „játszóteret” a felnőtteknek is. 

Szeretettel várjuk hagyományos 
rendezvényeinkre a környékbeli-
eket, ilyen lesz pl. a Fóti Szüret és 
Fröccs Fesztivál, a Fóti Paradi-
csom Fesztivál vagy a Zeng a Lélek 
kulturális rendezvény, vagy a Főző-
verseny is.  Remélem, hogy közö-
sen minden sikerülhet, ezekhez kí-
vánok mindenkinek rengeteg türel-
met, és kegyelmet.
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Új kitüntetést alapított a váci önkormányzat

A Polgármester Díj adományozója és a kitüntetettek: 
Góczán Zsolt, Víg Gyula, Fördős Attila polgármester, Papp Ildikó, aki édesapja elismerését vette át
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Hárman vehették át a Polgármester Díját

Változások az év kezdetén Csak öt hosszú 
hétvége lesz 

A város legjelentősebb önkormányzati kitüntetéseivel azonos erkölcsi elismerést képviselő Polgármester Díj átadására első alkalommal december 30-
án került sor. A jeles aktushoz méltó környezetben, ünnepélyes keretek között három váci polgár – Góczán Zsolt, Víg Gyula és Papp László - vehette át 
az elismerést a díj alapítását kezdeményező Fördős Attila polgármestertől. 

Az új esztendő első napján 
több, a polgárokat közvet-
lenül is érintő változás lép 
életbe hazánkban. Ezeket 
foglaljuk össze a teljesség 
igénye nélkül. 

Ebben az évben nem lesz  olyan szerencsénk a munka-
szüneti napokkal, mint 2013- ban volt. A szokásos ün-
nepekkel együtt 2014-ben csak öt olyan hosszú hétvé-
ge lesz, amikor megnyújthatjuk a pihenést, derül ki a 
munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló NGM-
rendeletből. 

A Városháza dísztermében 
rendezett ünnepség kezde-
tén – melyen a képviselő-tes-

tület több tagja is jelen volt – beje-
lentették, hogy az elismerést – ami-
ről egyébként a mindenkori polgár-
mester dönt – még december 12-én 
alapította a testület. A Polgármes-
teri Díj a ProUrbe és a Díszpolgá-
ri címmel azonos értéket képvisel – 
hangzott el a díj bemutatásakor. 

Fördős Attila arról beszélt, hogy a 
mai világban új díjat alapítani meg-
lehetősen nagy bátorság, ám az el-
ismerés rangját emeli, hogy a pol-
gármester e díj odaítélésével azo-
kat tünteti ki, akik önzetlenségük-
kel, lokálpatrióta polgárként kivív-
ták a közösség elismerését.  

– A mai nap azt bizonyítja, hogy 
van ennek a díjnak létjogosultsá-
ga – hangsúlyozta a városveze-
tő. Őszinte szerénységgel osztotta 
meg az ünneplőkkel, hogy a kitün-
tetés ötletét Vác egyik testvérvá-
rosának, Ipolyságnak a polgármes-
tere adta. - A testvérvárosi kapcso-
latok arra is lehetőséget biztosíta-
nak, hogy a két közösség tanuljon 
egymástól – mondta Fördős Attila, 
aki azzal folytatta, hogy a Kultúra 
Magyar Városában 2013-ban létre-
jött a Dunakanyar Színház, amely 
16 éven átívelő fejlődés eredménye.  

- A műkedvelőként működő Fónay 
– HUMÁNIA – Társulat másfél év-
tized után jutott el oda, hogy pro-
fi színészeket neveljen ki. Egyszer 
csak kopogtattak mondván, hogy 
szeretnének tovább lépni és garan-
ciát vállalnak arra, hogy Vác város-
ában működtetni fogunk és tudunk 
egy színházat. Voltak itt is ellen-
érvek, hiszen egy művelődési köz-
pont mellett - amely önmagában le-
hetőséget biztosít színielőadások-
ra – van-e létjogosultsága egy ilyen 
színháznak. Nos, az elmúlt hetek, 
hónapok eseményei bizonyítják, 
hogy igen, hiszen számtalanszor 

előfordult, hogy – párhuzamosan 
– telt házzal tartotta előadásait a 
Dunakanyar Színház és a Madách 
Imre Művelődési Központ – mond-
ta Fördős Attila. Hozzátette: az idei 

színházalapításnak egy olyan au-
tentikus személyisége, kezdemé-
nyezője van, aki nélkül ez az egész 
nem jöhetett volna létre. Ő Góczán 
Zsolt. 

A polgármester méltatásában 
hallhattuk, hogy Góczán Zsolt volt 
az alapítója és 16 éven át vezetője 
a Fónay – HUMÁNIA – Társulat-
nak. - S jelenleg a háttérből irányít-
ja a színházat. Miért mondom azt, 
hogy a háttérből? Azért, mert ah-
hoz is nagyon nagy alázat kell, és 

nagyon nagy elhivatottság, hogy 
valaki meglássa azt, hogy az ő fel-
készültsége már nem elegendő ah-
hoz, hogy előrébb lépjen egy ilyen 
színházi történet. Képes volt visz-

szalépni, hátrébb lépni és teret en-
gedett másoknak – mondta róla. A 
Polgármester Díjjal köszönte meg 
Góczán Zsolt közel két évtizedes 
tevékenységét. 

Fördős Attila egy másik ember ki-
tartó, szorgos munkáját is meg sze-
rette volna hálálni: az árvízi véde-
kezésben és az új, burgundiai véd-
gát kiépítésében aktív szerepet vál-
laló Víg Gyuláét. 

- Itt él közöttünk egy hídépítő 
mérnök, hosszú évek alatt nagyon 

sokat segített a városnak, nagyon 
sokszor önzetlenül. Töretlen lelke-
sedéssel a saját hobbija iránt is, an-
nak értelmet adva, közkinccsé téve 
megalapította a Curia Borházat. 

Hogy színesítse a város életét, lét-
rehozott egy bormúzeumot is. Idén 
pedig az évszázados árvíznél, a 
Földváry tértől a Burgundiáig egye-
dül irányította reggeltől estig a vé-
dekezést, köztiszteletre méltó ener-
giával és szakmaisággal. A helyre-
állítási munkálatokban a mérnöki 
tudását latba vetve épített nekünk 
egy gátrendszert. Ez egy olyan tel-
jesítmény volt, amit szeretnék meg-
köszönni Víg Gyulának. Azért a 
szerepvállalásért is hálás vagyok, 

amellyel a bormúzeum révén öreg-
bíti Vác turisztikai és idegenforgal-
mi jó hírét – mondta Fördős Attila. 

A harmadik díjazott, Papp László 
külföldi útja miatt nem tudott részt 
venni az ünnepségén, akinek képvi-
seletében lánya, Papp Ildikó vette 
át az elismerést. Fördős Attila úgy 
jellemezte a kitüntetettet, hogy any-
nyi tűz van benne, mint másik egy 
tucatban. 

– Papp László soha nem hagy-
ja a dolgokat veszni. Amit tesz, 
azt a legjobb szándékkal teszi. Az 
a szakszerűség és szakmai tudás, 
ami benne van, azt igazából ed-
dig a városban nem kamatoztatta. 
Most nyílt lehetőség arra, hogy ez 
az energia találkozzon a mi elkép-
zelésünkkel és megvalósuljon az a 
Pannónia Ház, amely az összes lé-
tező közgyűjteményünket egy he-
lyen be tudja mutatni. Nem lehet 
a Kultúra Magyar Városa az a te-
lepülés, amely a közkincseit, érté-
keit nem mutatja be és nem ad le-
hetőséget a látogatóknak az euró-
pai hírű alkotások megtekintésé-
re. - Amikor először láttam a pin-
ce mélyén 25 éven át elsüllyesztett 
közgyűjteményeinket, nem hittem 
benne, hogy azokból egy nagy ér-
téket képviselő, tematizált bemuta-
tót létre lehet hozni. Ha ezeket va-
laki ilyen színvonalon összerakja, 
és a városnak odateszi, azt gondo-
lom, hogy méltó arra, hogy a legma-
gasabb szinten elismerjük – mond-
ta a városvezető.

Az ünnepi díjátadáson közremű-
ködött Pálfi László gitárművész és 
Smál Gábor, a Fónay – HUMÁNIA 
– Társulat tagja. A Polgármester 
Díját minden évben december vé-
gén adják majd át, és egyszerre há-
rom személynek adhatja a városve-
zetője ezt az elismerést.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A családi adókedvezményből 
családi kedvezmény lesz, 
mert a személyi jövedelem-

adó mellett már az egyéni járulé-
kokból (nyugdíj- és egészségbizto-
sítási járulékból) is levonható lesz 
a gyerek után járó kedvezmény. A 
járulékokra is kiterjesztett családi 
kedvezményt először abból a bér-
ből lehet levonni, amelyet január 
10. után folyósítanak.

Több kisebb módosítás is lesz az 
adótörvényekben, ezek nagy része 
a vállalkozásokat érinti. Az első la-
káshoz jutást könnyítik meg azzal, 
hogy már nemcsak a 35 évnél fia-
talabbak kérhetik az illetékre a 12 
havi pótlékmentes részletfizetést, 

hanem mindenki. Ha pedig a la-
kás, ingatlan vagy más vagyontárgy 
egyik házastárstól a másik nevére 
kerül, vagy elválnak, és megszűnik 
a vagyonközösség, a vagyontárgyak 
megszerzését nem terheli sem aján-
dékozási, sem vagyonátruházási il-
leték. A devizahitelesek megsegíté-
sét szolgálja, hogy adómentes lesz a 
bankok által elengedett tartozás. 

A minimálbér és a szakképzet-
teket megillető garantált bérmi-
nimum is nő. Előbbi havi 98 ezer 
forintról bruttó 101 500 forintra, 
utóbbi 114 ezerről 118 ezer forint-
ra. A munkaadói, munkavállalói ér-
dekképviseletek és a kormány 3,5 
százalékos bérfejlesztési ajánlást 
fogalmaztak meg – igaz, ezt nem 
kötelező betartani sem a verseny-, 
sem az állami szférában. Az öreg-
ségi nyugdíjak, a rokkantsági és a 
rehabilitációs ellátások, valamint 
a baleseti járadékok összege is 2,4 
százalékkal emelkedik.

Önálló bűncselekmény lesz ezen-
túl a sporteredmény tiltott befolyá-

solása és három, bizonyos esetek-
ben pedig öt évig terjedő szabad-
ságvesztéssel sújtható. szintén új-
donság, hogy a szabálysértési el-
járásokban bevezetik a mediációt, 
vagyis az elkövető és a sértett köz-
ti közvetítő, békéltető, megegye-
zést célzó eljárást. az új szabályok 
szerint januártól legalább 20 ember 
kell egy népszavazás kezdeménye-
zéséhez.

A munka törvénykönyvének leg-
fontosabb változása, hogy eddig az 
összes szabadság (az alapszabad-
ság, életkor után járó szabadság) 
egyharmadát lehetett áttolni a kö-
vetkező évre, mostantól azonban 
csak az életkor szerinti pótszabad-
ságot lehet átvinni. Januártól több 
mint nettó ötezer forinttal, közel 
nettó 40 ezer forintra nő az emelt 
összegű ápolási díj, és a kormány 
bevezeti a kiemelt ápolási díjat, 
amely közel nettó 48 ezer forint. Ja-
nuártól egységesek lesznek a köz-
üzemi számlaképek.

Forrás: Vac.hu

Március 15. idén rögtön szombatra esik. A munka ünnepét vi-
szont lehet majd nagy pihenéssel ünnepelni. Május 1. csütör-
tökre esik, így az utána következő péntek is pihenőnap lesz. 

Ezt a napot május 10-én, szombaton kell majd ledolgozni. Augusztus 
20. szerdára esik. Aki előre gondolkozik, az vegyen ki előtte vagy utá-
na két napot, és akkor jár jól. Október 23. viszont csütörtökön lesz, 
így másnap, pénteken sem kell majd dolgozni. Ezt a pénteki napot egy 
héttel korábban, október 18-án, szombaton kell majd ledolgozni. No-
vember 1. sem jön ki jól, mert az is szombatra esik. 2014-ben decem-
ber 24. szerdára esik, ami már pihenőnapnak számít, de emiatt de-
cember 13-án szombaton dolgozni kell. Így karácsonykor öt szabad-
nap jön ki egyben. 

Forrás: index.hu
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Harrach Péter és dr. Gosztonyi Jenő

A szocialisták sajtótájékoztatóján dr. 
Bóth János olvasta fel, hogyan szavaz-

tak a képviselők a decemberi ülésen a bal-
oldali előterjesztésről. A frakcióvezető ki-
emelte: a szegénység és a nyomor növeke-
dése miatt a legrászorultabbak érdekében 
tettek javaslatokat a szociális bérlakás dí-
jak és a gyermekek intézményi étkezési dí-
jának 10%-os csökkentésére, amelyet a kép-
viselők többsége nem támogatott – számolt 
be az ESTV Híradója.

– Ennek a pénzügyi kihatása 15 millió 
forint volt kb., melynek a forrását is meg-
jelöltük. Maga a hivatal először az előter-
jesztést is megpróbálta megakadályoz-
ni, hogy a testület elé kerüljön, majd ami-
kor kikényszerítettük, decemberben, dön-
töttek. A jobboldali többség nem támogat-
ta az előterjesztéseket, úgy gondoljuk, hogy 
ez szégyen és a jóllakottak botrányos ciniz-

musát jelzi – mondta dr. Bóth János frak-
cióvezető.

Dr. Bóth János szerint a „jobboldali vá-
rosvezetés és a két országgyűlési képviselő 
is levizsgázott lobbi tevékenységből, ugyan-
is kiderült, hogy a kormány nem emelte be 
a konszolidációs csomagba a váci mélyga-
rázst”. A frakcióvezető kiemelte: a városnak 
előbb-utóbb vagy megegyezés, vagy per út-
ján fizetni kell a mélygarázsért, viszont kér-
déses, hogy a harmadára csökkent városi 
költségvetés, ezt hogyan tudja majd teljesí-
teni. Dr. Bóth János a polgármesteri díj ala-
pításával, illetve átadásával kapcsolatban 
is kritikát fogalmazott meg. A frakcióve-
zető szerint ennek létrehozása is azt a célt 
szolgálja, hogy olyan személyeket tudjon ki-
tüntetni a polgármester, akiknek az elisme-
rését egyébként a testület többsége nem tá-
mogatná.

– A Szobi Szakorvosi Rende-
lőintézet az Ipoly-mente és a 
felső Dunakanyar lakossá-
gának szakorvosi ellátását 
biztosítja. Speciális hely-

zete abból adódik, hogy vi-
szonylag alacsony az ellá-
tottak száma, viszont föld-
rajzi helyzetéből adódóan 
az itt élők máshová szakor-
vosi ellátás érdekében nem 
tudnak fordulni – nyilatkoz-
ta lapunknak dr. Gosztonyi 
Jenő. Mint a rendelőinté-
zet vezetőjétől megtud-
tuk az Országos Egészség-
ügyi Pénztár finanszírozá-
sa a kiadások csupán mint-
egy 80%-át fedezi, a többit 
saját bevételekből biztosít-
ják. Az ellátott települések 
önkormányzatai - közöttük 

a fenntartó önkormányzat 
is - hátrányos helyzetük mi-
att nem tudnak pénzügyi se-
gítséget nyújtani a rendelő-
intézet számára. – Az emlí-

tett nehézségek ellenére is 
működőképesek vagyunk 
– jelentette ki határozottan 
dr. Gosztonyi Jenő igazgató, 
aki hozzátette: - 2013 őszén 
olyan váratlan kiadásaink 
keletkeztek, melyek végső 
esetben az intézmény be-
zárását is eredményezhet-
ték volna. Ebben a rendkí-
vül nehéz helyzetben fordul-
tunk területünk parlamen-
ti képviselőjéhez, Harrach 
Péterhez, aki támogatást 
ígért. Ő tizenhat éve képvi-
seli a térség érdekeit. 1998-
2002 kormányzati ciklusban 

működési nehézségeink vol-
tak, de képviselő úr segítsé-
gével, jelentős pénzügyi tá-
mogatást kaptunk, mellyel 
problémáink megoldódtak. 
2002-2010 közötti időszak-
ban is többször voltunk ne-
héz pénzügyi helyzetben, de 
segítséget egyetlen alkalom-
mal sem remélhettünk – fo-
galmazott a Szobi Szakor-
vosi Rendelőintézet igazga-
tója, aki örömmel mondta, 
hogy Harrach Péter közben-
járásával a kormány a köz-
elmúltban olyan pénzügyi 
segítséget nyújtott számuk-
ra, melynek köszönhetően a 
jelenlegi, váratlan kiadása-
ikat, és az eddig halasztott 
adósságaikat hiánytalanul 
ki tudták fizetni.

– A támogatás rendelőinté-
zetünk karácsonyi ünnepsé-
gének napján érkezett meg, 
így érthető, hogy feledhetet-
len, bensőséges és a jövő-
re nézve bizakodó karácso-
nyunk volt. Az Ipoly-völgye, 
a felső Dunakanyar lakosa-
inak, valamint a rendelőin-
tézetének dolgozóinak nevé-
ben köszönjük képviselő úr 
fáradozását, mellyel intéz-
ményünk további fennmara-
dását biztosította – hangzot-
tak dr. Gosztonyi Jenő igaz-
gató elismerő szavai.

B. szentmártoni

– Az említett időszak eseményeit elemezve 
megállapíthatjuk, hogy naponta általában 
8-10 sérülés történt, jellemzően kéz-, lábtö-
rés, koponyasérülés. December 28-án a 12. 
számú úton és Őrbottyánban volt 
közlekedési baleset, december 
30-án pedig Vác belterületén 
és Gödön volt gázolás sú-
lyos sérültekkel. Magas 
volt a szív-, érrendszeri 
betegek száma, az 56 sze-
mély között volt, aki in-
farktus, stroke, ritmus-
zavar miatt szorult orvo-
si ellátásra. A legtöbb (14) 
ilyen jellegű rosszullét 27-
én volt. 

Balkovics Péter beszá-
molt arról is, hogy 14 esetben lát-
tak el ittas személyt, többségüket az 
év utolsó napján.  Az ünnepi időszak-
ban 11 haláleset történt, sajnos 6 alka-

lommal sikertelen volt az újraélesztés.  
– Az egyéb kategóriába sorolható kivonu-
lások száma 89 (gyomor-, bélrendszer, epe-
kő, vesekő, tüdőgyulladás, lázas állapotok, 

szülészeti kórképek, tumoros bete-
gek, mérgezések). Érdekesség, 

hogy a legkevesebb feladat 
december a karácsonyi ün-

nep három napja alatt volt. 
Örvendetes tényként szá-
molhatok be arról, hogy 
jelentősen csökkent az 
öngyilkosságok száma. 
Köszönettel tartozunk 

azon polgároknak, akik se-
gítik munkánkat a közleke-

désben és a helyszíni ellátás-
ban egyaránt! Kívánok minden 

Vácott és ellátási körzetünkben élő-
nek jó egészséget és sikeres újesztendőt! – 
zárta nyilatkozatát Balkovics Péter, a Váci 
Mentőszolgálat mentőtisztje.

A hatóságok tájékoztatása szerint nyugod-
tan teltek a karácsony napjai Vácon. A tűz-
oltók és a rendőrök átlagos szolgálatot telje-
sítettek az ünnepek ideje alatt. A váci tűzol-
tóknak az ünnepekkor is átlagos tűzesetei 
voltak, még csak kigyulladt karácsonyfá-
hoz sem riasztották őket – tudta meg Vin-

kó Kornél tűzoltóparancsnok-helyettestől 
az ESTV. 
Hasonló karácsonyt zártak idén a váci 
rendőrök is. Latorovszky Gábor rendőrka-
pitány elmondta: bűnügyi szempontból át-
lag alatti, nyugodt ünnepnapokon vannak 
túl.

“A város korábbi polgármestere, dr. Bóth 
János legutóbbi megnyilvánulásaival is-
mét alulmúlta önmagát kommunikációs 
értelemben, ráadásul újabb öngólokat rú-
gott. 

A szociális bérlakások- és a rászoru-
ló gyermekek intézményi étkezési dí-
jai kapcsán egyrészt a lehető legvadabb 
populizmus hangját ütötte meg, ráadásul 
csúsztatott, vagy ha úgy tetszik, nem va-
lós színben tüntette fel a tényeket, magya-
rán hazudott. 

Dr. Bóth János szociális hozzáállása pol-
gármestersége idején mindenki előtt nyil-
vánvalóvá válhatott, hiszen a legrászorul-
tabbak lakbére összességében 295%-kal 
emelkedett regnálása idején - mi ez, ha 
nem teljes érzéketlenség. Ezzel szemben a 
FIDESZ-KDNP többség a nehéz költségve-
tési helyzet ellenére három esztendő alatt 
mindössze egyszer, 5%-kal emelte a szoci-
ális bérlakások bérleti díjait, ami a három 
éves infláció szintjétől is elmarad. Mindezt 
szem előtt tartva mindenki beláthatja, ki 
az, aki csak beszél a szolidaritásról, és kik 
azok, akik ténylegesen segíteni igyekeznek 
a hátrányos helyzetűeknek. 

A mélygarázs-beruházás ügyében leg-
utóbbi nyilatkozatai alapján dr. Bóth Já-
nos - nyilvánvalóan egyéni érdekeitől ve-
zérelve - utólag igyekszik kifarolni a kon-
szenzusos, a képviselő-testület egyöntetű 
támogatásával alátámasztott önkormány-
zati döntés mögül, ami (az adósságkon-
szolidáció kiterjesztésében bízva) a hely-
zet végérvényes pénzügyi rendezését cé-
lozta. Ebből következően tehát felmerül a 

gyanú, miszerint a gombnyomáskor csak 
azért pártolta az ügyet, hogy ezzel eset-
leg kibújhasson a személyes felelősség-
vállalás alól. Hiszen az egyértelműen túl-
méretezett és finanszírozhatatlan projek-
tet - talán saját párttársait is többé-kevés-
bé megkerülve - ő erőltette Vácra, a város 
érdekeit totálisan szem elől tévesztve, vi-
szont ki tudja, milyen más érdekeket szem 
előtt tartva.

Ami pedig a különböző díjakat illeti, a le-
vitézlett volt polgármester szerint minden 
bizonnyal csakis olyanok érdemesek az 
elismerésre, akik beletartoznak az ő sze-
mélyes, kapcsolati tőkén alapuló (és egy-
re szűkülő) köreibe. Mert hát ki vitathat-
ná el, hogy a város árvízi védekezésében 
az utóbbi évtized(ek)ben rendre főszerepet 
játszó Víg Gyula mérnök, aki már az előző 
ciklusokban is megérdemelte volna az elis-
merést, a Váci Dunakanyar Színház atyjá-
nak tekinthető Góczán Zsolt, illetve a vá-
ros "rejtőzködő" műremekeinek restaurá-
lását patronáló, a kiállítási paletta gazda-
gításában élen járó Papp László műgyűjtő 
megérdemli a méltó elismerést. A magunk 
részéről mindenesetre mindhárom, a Pol-
gármester Díja elismerésre érdemesnek ta-
lált kitüntetettnek ezúton is újból szívből 
gratulálunk!

Zárszóként: úgy látjuk, hogy dr. Bóth Já-
nos volt polgármesternek sértett ember-
ként semmi más célja nincs, mint az, hogy 
- rá jellemzően színvonaltalan - megnyilvá-
nulásaival mérgezze a város közhangula-
tát.” – zárják nyilatkozatukat a váci önkor-
mányzat vezetői.

A váci szocialista frakció szégyenteljesnek nevezte, hogy a jobboldali 
többség nem támogatta azt az általuk beterjesztett csomagot, amely-
ben a szociális bérlakás díjak és a gyermekek intézményi étkezési dí-
jának 10%-os csökkentését javasolták. Bóth János továbbá arról is 
beszélt, hogy a kormány elutasította a város mélygarázzsal kapcso-
latos konszolidációs kérelmét, szerinte ezzel bebizonyosodott, hogy 
nincs elég lobbi ereje a jelenlegi jobboldali vezetésnek.

A karácsonyi és az újévi ünnepek idején három mentőautó látott el szol-
gálatot a váci térségben. December 22-től 2014. január 1-ig 242 alka-
lommal láttak el sürgős feladatot – tudta meg Balkovics Pétertől, a Váci 
Mentőszolgálat mentőtisztjétől a Dunakanyar Régió. 

A váci önkormányzat szocialista frakcióvezetőjének hétfő sajtótájé-
koztatóján elhangzott – e lap hasábjain is közölt - kijelentéseire az 
alábbi közös nyilatkozatot juttatta el szerkesztőségünkbe Förős Attila  
polgármerter, Pető Tibor alpolgármester és Mokánszky Zoltán alpol-
gármester. 

Baloldali kritika:
„Nem konszolidálják a mélygarázst”

A bajban ismét segített Harrach Péter
A szobi rendelőintézet karácsonya

Ünnepek 
– egy mentőtiszt tapasztalatai alapján

Rendőrök, tűzoltók: nyugodt ünnepek

Váci városvezetők szerint 
“öngólokat rúgott dr. Bóth János”

RUHANEMŰ 
JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, a zöldséges piacnál.)

Tel.: 06-27-304-679
Nyitva: Hétfő, kedd: 09.00 – 17.00 
Szerda: Szünnap, Csütörtök, péntek:  

09.00 – 17.00 Szombat: 09.00 – 12.00
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Sokat segíthet a Dunakanyar 
vállalkozóinak az első 

Magyar Marketing Fesztivál
Hagyományteremtő szándékkal idén először rendezik meg a Magyar Marketing 
Fesztivált, amelynek célja, hogy a várható marketingtrendek bemutatásával a 
marketing- és kommunikációs szakemberek megnyissák az üzleti évet. A szak-
mai rendezvényen 15 előadó – az adott szakterület jeles vagy éppen piacveze-
tő képviselője – beszél az idei évre javasolt marketingeszközökről, módszerek-
ről, megoldásokról.
„Felmérésünk szerint a marketingtrendekről 
való tájékoztatás az egyik leginkább kere-
sett szakmai téma a kis- és középvállalkozá-
sok döntéshozói között. Mivel az ilyen jellegű 
tájékoztatásra ez idáig még nem volt össze-
fogott szakmai rendezvény, úgy gondoltuk, 
nemcsak ezt a piaci igényt elégítjük ki, ha-
nem hagyományt is teremtünk” – mondta el 
Miklovicz Norbert, a konferenciát szervező 
Marketing112 kkv-marketing-szakértője.

Az első Magyar Marketing Fesztivált 2014. 
január 30-án rendezik meg a Lurdy Konfe-
rencia-központban, ahol kiosztják a Magyar 
Marketing Fesztivál Díjat is egyéni és társa-
sági kategóriában. Ezt a díjat annak a szak-
mai szakértőnek vagy döntéshozónak, illetve 
társaságnak ítélik oda, akik előző évi mun-

kásságukkal sokat tettek a kkv-marketing-
szakma fejlődéséért, megítéléséért, és hatás-
sal voltak a kkv-piac fejlődésére. 

A konferencia témái és előadói sokat se-
gíthetnek a Dunakanyar vállalkozóinak ab-
ban, mit és hogyan tegyenek annak érdeké-
ben, hogy cégük hosszútávon is sikeres és 
versenyképes legyen, sőt, is elindulhatnak a 
Magyar Marketing Fesztivál Díjért is.

A szakmai esemény programja: 
www.marketingfesztival.hu

További információk:
Miklovicz Norbert főszervező
Magyar Marketing Fevsztivál
E-mail: norbert@marketing112.hu

Ingyenes tüzifával segíti 
a kormány a rászorulókat

Összesen 1760 önkormányzat kap mintegy kétmilliárd forint értékben tű-
zifa-támogatást. Az önkormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát a 
szociálisan rászorulóknak természetbeni juttatásként adhatják a téli fűté-
si időszakban.

A szociális tűzifaprogram 
a rezsicsökkentés része, 

az ingyenes tűzifával a kor-
mány a legrászorultabba-
kat segíti. Idén kétszerannyi 
pénzt - 1 milliárd forint he-
lyett 2 milliárd forintot - for-
dít a kormány a programra, 
mint tavaly.

"A Fidesz kormány egyet-
lenegy rászorulónak sem 
engedi el a kezét a téli fa-
gyok idején!" - hangsúlyoz-
ta Tuzson Bence választó-
kerületi elnök, országgyűlé-
si képviselő jelölt, majd hoz-
zátette: Tudjuk, hogy sokak-
nak jelent problémát  a tüzifa 
megvásárlása, ezért segí-
tünk, hogy a hidegben sen-
ki ne maradjon fűtés nél-

kül. Itt Csomádon személye-
sen is résztvettem a tüzifa ki-
osztásban. Több családdal is 
beszéltem, akik elmondták; 
több tízezer, de akár ötven-

ezer forint is megmaradhat a 
családi kasszában ezzel a tá-
mogatással. 

dáVid szonja

Már postázzák 
a nemzetiségi regisztrációs 

kérelem nyomtatványait
Már postázzák a nemzetiségi regisztrációs kérelem nyomtatványait a 
Nemzeti Választási Iroda (NVI) megbízásából, a következő napokban vala-
mennyi - több mint 4 millió - magyarországi háztartás postaládájába meg-
érkezik a nyomtatvány.

A kérelmeket a címzett fel-
tüntetése nélkül a Ma-

gyar Posta juttatja el a ház-
tartásokba. 

A dokumentumon lehet 
nyilatkozni arról, hogy a vá-
lasztópolgár valamelyik ma-
gyarországi nemzetiséghez 
tartozónak vallja magát, és 
hogy ez alapján kéri felvétel-
ét a névjegyzékbe.

A jogszabályban elismert 
13 nemzetiség a következő: 
bolgár, görög, horvát, len-
gyel, német, örmény, roma, 
román, ruszin, szerb, szlo-
vák, szlovén, ukrán.

Az íven külön lehet dönte-
ni arról, hogy valaki (az őszi 
nemzetiségi mellett) a tava-
szi országgyűlési választásra 
is kéri-e a nemzetiségi név-
jegyzékbe vételét vagy sem. 
Ennek azért van jelentősége, 
mert ha valaki nemzetiségi 
választóként akar részt ven-
ni az országgyűlési választá-
son, akkor az egyéni képvise-
lőjelölt mellett nem pártlistá-
ra, hanem a saját nemzetisé-

gének listájára szavazhat.
A nemzetiségi listával a 

nemzetiségek kedvezményes 
mandátumot szerezhetnek 
az Országgyűlésben. Fontos 
szabály, hogy az országgyű-
lési választáson a nemzetisé-
gi lista állításához a nemze-
tiségeknek ajánlásokat kell 
összegyűjteniük. 

A listaállításhoz szükséges 
ajánlások számának megha-
tározásakor azt veszik figye-
lembe, hogy hány választó-
polgár kérte nemzetiségikénti 
regisztrációját a választás 
kiírásáig, és a listaállításhoz 
ennek az egy százalékát kell 
összegyűjteniük ajánlásként 
a nemzetiségeknek.

A választási eljárási tör-
vény értelmében a tavaszi 
országgyűlési választást úgy 
kell kitűzni, hogy a szavazás 
napja a kitűzés napját követő 
hetvenedik és kilencvenedik 
nap közé essen, ez azt jelen-
ti, hogy a kitűzés legkorábbi 
ideje január 6., míg a legké-
sőbbi március 16.

Ugyanezen a most postá-
zott nyomtatványon lehet 
nyilatkozni arról is, ha va-
laki meg akarja tiltani sze-
mélyes adatai kampánycé-
lú kiadását, valamint arról 
is, ha valaki - fogyatékos-
sággal élőként - segítséget 
kér választójoga gyakorlá-
sához. Ezen két nyilatkozat 
azonban nemcsak a nemze-
tiségi, hanem az országgyű-
lési és az európai parlamen-
ti választásokra is vonatko-
zik. Így például a vakok és 
a gyengén látók Braille-írás-
sal készült értesítőt, szava-
zósablont kérhetnek, a moz-
gásukban korlátozottak pe-
dig akadálymentes szavazó-
helyiség biztosítását is.

A nyilatkozat fénymásol-
ható is, a www.valasztas.hu 
oldalról pedig letölthető. A 
dokumentumot személyesen 
és postai úton is el lehet jut-
tatni a polgármesteri hiva-
talokban működő helyi vá-
lasztási irodákhoz - közölte 
az MTI. 

A jól bevált hagyományt, a kipróbált receptet soha ne változtasd meg - vallják a bölcs emberek, akikhez hasonlóan gondolják a Váci Forraltbor-főző 
verseny szervezői is. December 30-án idén is benépesült Vác gyönyörű főtere, ahol immár hatodik alkalommal versengtek a nemzetközi mezőny csa-
patai, hogy elkészítsék a legízletesebb, a legkülönlegesebb forralt bort.

Forraltbor-főző versennyel búcsúztatták az óévet

A korábbi évekhez ha-
sonlóan idén is párat-
lanul kellemes gaszt-

ronómiai élményt jelentett 
a forraltbor-főző verseny, 
melyre 25 csapat nevezett. 
Ezúttal is a váci Curia Bor-
ház volt a program főszerve-
zője, melynek főtámogatója a 
város önkormányzata volt, a 
fővédnökséget pedig Fördős 
Attila polgármester vállal-
ta. Ez a különleges gasztro-
nómiai és közösségi élményt 
adó verseny is bizonyság rá, 
hogy Vác a régió szellemi, 
kulturális- és turisztikai köz-
pontja, mely méltán nyerte el 
a Dunakanyar szíve kitünte-

tő címet. A zsúfolásig telt fő-
tér közönsége megízlelhet-
te a hazai csapatok mellett 
a Léváról, Berkenyéről, Nóg-
rádból és a környező telepü-
lésekről érkezett civilközös-
ségek, baráti társaságok for-
ralt bor különlegességeit. 

Igazi óévbúcsúztató volt a 
hangulat, a gőzölgő ínyenc-
ségeket kortyolgató vidám 
emberek sokaságától alig le-
hetet sétálni a főtéren. Bár-
hová is néztünk, mindenhol 
kedélyesen beszélgető tár-
saságok vették körül a me-
legséget árasztó és a forralt 
bor finom illatától gőzölgő 
üstöket. Szólt a zene, melyre 

többen táncra is perdültek...  
Az örömteli órákban - a szer-
vezők felkérésére - a közön-
ség gyakorta emelte magas-
ba a boros poharakat, me-
lyekkel gyarapították az ado-
mányra szánt forintokat. 
Mint azt Víg Ágnestől, a váci 
Curia Borház tulajdonosától 
megtudtuk, a nagylelkű ada-
kozóknak köszönhetően 180 
ezer forint gyűlt össze, me-
lyet a váci Pivár Ignác Spe-
ciális Iskolának adnak át tá-
mogatásként. A zsűri dönté-
se alapján a késő estébe haj-
ló jó hangulatú forraltbor-fő-
ző verseny győztese a DKC 
csapata lett. A fiatalokból 

álló baráti tár-
saság először 
vett részt a ren-
dezvényen. II. he-
lyezett: a váci Pivár 

Ignác Speciá-
lis Iskola, III. he-

lyezett: Delírium 
Tramens - ők min-

den évben ott vannak 

az indulók között, a verseny 
háziasszonya is ennek a csa-
patnak a tagja. A váci Reme-
te Pince és a váci Curia Bor-
ház különdíját a Pikáns-sokk 
és a Borral-oltók csapata ve-
hette át. 

A rendezvényt támogat-
ta Fónagy és Walter Vendég 
és Borház, valamint Vittera 
Norbert. Víg Ágnes - a rende-
zők és szervezők nevében, si-
kerekben gazdag boldog új 
évet kívánva - reméli, hogy jö-
vőre az idei rekordnevezést 
megdöntve még több csapat, 
baráti közösség vesz részt 
a váci forraltbor-főző verse-
nyen.                           (Vetési)

MAGYAR BÁL
Szeretettel meghívjuk

Önt és kedves családját

2014. február 8-ára
a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium

JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA.

Kérjük, meghívásunkat tolmácsolja barátainak,
ismerőseinek is!

www.dkrmg.sulinet.hu
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– Azt nem lehet mondani, hogy 2013-
ban egy pillanatra is unatkozott vol-
na, ám az Ünnepek alatt azért remél-
hetőleg jutott ideje a családjára. Ki 
tudta pihenni magát?

– Pihenésről nem sok szó esett 
idén sem, ugyanis adventi és plá-
ne karácsonyi időben az emberek 
többsége szívesen nézi meg a Dió-
törő-mesebalettet vagy hallgatja a 
Bohémélet vagy a Denevér dalla-
mait. Így az elmúlt hetekben zsú-
folt ház előtt ment valamennyi da-
rabunk mindkét színházunkban. 
Mindig hajtogatom, hogy nekünk, 
„tücsköknek” ilyenkor kell húznunk 
a hegedűnket, hisz a szorgos „han-
gyák” kikapcsolódni szeretnének 
ezekben a napokban. Éppen ezért 
a mi több mint ezerfős intézmé-
nyünkben mindenkinek az optimá-

lisnál kevesebb ideje jut ilyenkor a 
családra – majd nyáron összefüggő 
másfél hónap lesz a jutalmuk. Még 
szerencse, hogy feleségemmel már 
korábban megvettük az ajándéko-
kat a gyerekeknek, akik azóta hi-
hetetlen remekműveket alkottak az 
összerakható dán játékból.

– Egymást mivel lepték meg élete 
párjával?

– Mindenünk megvan, ami iga-
zán kell, úgyhogy egymásnak tár-
gyakat venni nem szükséges. Ami 
az életünk értelmét jelenti, az a ka-
rácsonyfa köré hiánytalanul oda-
gyűlt most is. Amit pedig a kon-
zumőrületben elköltöttünk volna, 
egy rászoruló ismerős család kap-
ta – és ez nekünk legalább olyan jól 
esett, mint nekik.

– Azért családi énekszó kihallat-
szott a házukból Szenteste, ugye?

– Természetesen, a három gye-
rek ki nem hagyná a műsorszer-
vezést: karácsonyi népénektől 
óvodai rigmusokig, saját vers-
től Armstrong-számig volt itt min-
den… Az pedig immár hagyomány, 
hogy a sződligeti templomban ösz-
szejövünk unokákkal-nagyszülők-
kel délután négykor, és közös ének-
léssel várjuk a kis Jézus megszüle-
tését. Addig a szülők otthon min-
dennel nyugodtan elkészülhetnek – 
kivéve nyilván a mi portánkat, ahol 
emiatt később nagy kapkodás kez-
dődik. A tágabb rokonság nálunk 
gyűlik össze, és a pincében ropo-
gó tűz mellett nagy kedvvel várja 
a váci piarista gimnáziumból szár-
mazó egykori kézicsengő kolompo-
lását. Ez azt jelzi, hogy az angyal-
kák végeztek a díszítéssel, és csak 
némi angyalhaj maradt utánuk… 
Akkor aztán énekszó, a gyerekek-
nek ajándékbontogatás indul – de 
csak illő, sokfogásos vacsora után. 
Az éjféli mise most elmaradt: már 
nehezebben mozdulunk, hisz Zsu-
zsival áprilisra várjuk a negyedik 
apróságot.

– Kétféle férfi létezik karácsonykor: 
az egyik mindent megvásárol és elké-
szít az ünnepi étrendből, a másik pe-
dig mindent megeszik. A főigazgató 
úr melyik oldalhoz tartozik?

– Egyértelműen az utóbbihoz, 
ugyanis – szégyen ide vagy oda – a 
konyha műfajából engem mindig az 
output érdekelt, a családomban ta-
lálható szakácszsenikkel értelmet-
len volna versenyezni. A házimun-
kából leginkább rendrakásban, 
gyújtósaprításban és teregetésben 
veszem ki a részem, azon kívül ext-
ra gyorsan vettem és állítottam fel 
idén a fenyőnket.

– Van-e kedvenc ünnepi menüje?
– Idén egy váratlan ajándék-

ként érkezett libamáj vitte el a 
pálmát, Zsuzsi végül igen finom 

eredménnyel esett át a terrine-
tűzkeresztségen. De a töltött hú-
sokra, a káposztára és a bejglire 
sem lehetett panasz.

– Térjünk vissza a munkájához egy 
kicsit, főleg azért, mert az újévet is az 
Operában köszöntötte…

– Az éjszakai Denevér-előadás 
után Himnusszal, közös Erkel-bor-
dal énekléssel, és nagyszabású tű-
zijátékkal ünnepeltünk, majd mind-
ez utcai pezsgőzésbe fordult. Nehéz 
nap ez nekem, mert nemcsak a név-
napom, de akkor is születtem.

– Amikor elütötte az óra az éjfélt, 
volt olyan kívánság, amelynek betel-
jesülését kérte magában koccintás 
közben?

– A kívánságok között legfelül 
természetesen az áll, hogy jöven-
dő kislányunk egészségesen jöj-
jön világra. Ha lejjebb túrunk, jön a 
szakmai vágy, de azt inkább vízió-
nak nevezem, és nem mástól, pláne 
nem a szerencsétől függ megvaló-
sulása, hanem leginkább saját ma-
gamtól.

– Amikor november 7-én megnyílt 
ismét az Erkel Színház, azt nyilatkoz-
ta, azt szeretné, hogy a komolyzene 
azokhoz is eljuthasson, akik nem tud-
ják megfizetni az Operaház jegyára-
it. Teljesült ez a vágya az elmúlt idő-
szakban?

– Az elmúlt két hónapban több 
mint 59 ezren látták az Erkelben 
bemutatott 43 előadást, azaz nem-
csak teljesítettük a célunkat, ha-
nem felül is múltuk az előzetes vá-
rakozást. Sikerült megdupláznunk 
az operát-balettet nézők táborát, 
hisz 1400-as átlagunk több, mint 
az Operaház férőhelyeinek száma. 
OperaKaland Programunkban az 
ország 122 városának 300 iskolájá-
ból 29 ezren tavasszal, míg 25 ezren 
ősszel jutottak el hozzánk. Ezek el-
képesztően nagy számok ám, a va-
laha volt legnagyobb, legkoncent-
ráltabb diákkulturálódási progra-

mot írják le! És ezek a fiatalok már 
nem úgy érettségiznek, hogy ne tud-
nák, mi is az opera, ne lenne szemé-
lyes véleményük róla.

– Mennyire elégedett a jelenlegi 
képzéssel? Megfelelő szintű utánpót-
lást biztosít az opera világának?

– Ma kisebb a merítés minden té-
ren: kevesebben járnak zeneiskolá-
ba, és a balettképzés is megszenve-
di a demográfia és az értékválság-
gal küzdő világ problémáit. De nem 
apadt el még a magyar tehetség for-
rása! Egy szólistának nagyon fon-
tos, hogy már a tanulási időszak-
ban megfelelő önmenedzselési ké-
pességgel rendelkezzen, illetve an-
nak, aki zenekari művész lesz vagy 
énekkari tag, meg kell tanítani ezt 
a létet elfogadni. Hisz ugyan keve-
sebb csillogást hozó, de stabil, jó-
val kisebb stresszt jelentő életpálya 
ez, és van rá kereslet. És a szólis-
ta sem boldogul egyedül, de nélkü-
le meg egyáltalán nem volna opera- 
vagy balettjátszás. A csapatszelle-
met már az iskolában tanítani kell, 
mert csak közösen, egymásért dol-
gozva lehetünk igazán sikeresek az 
Operában és a társadalomban is.

– Miként látja, a régióban mennyi-
re van meg az itt élők igénye a klasszi-
kus zenére?

– Vác és a Dunakanyar gyönyörű, 
aki itt él, annak szerencséje van a 
művészetekkel. Hallottam én már 
itt gregoriántól operettig mindent 
az elmúlt 10 évben, időnként ma-
gam is közreműködtem dalesteken, 
hangversenyeken. Nívós a szimfo-
nikus zenekar, sok operai művész 
is él errefelé. A sződligetieket pe-
dig időnként én látom vendégül az 
Operában: szívesen viszem körbe 
akár a gyermekeim óvodáscsoport-
jait is, de a legboldogabb akkor va-
gyok, ha sokakat látok a dunaka-
nyariak közül az Erkel igazi előadá-
sain. Az az igazi visszaigazolása a 
munkánknak.

- molnár - 

Amióta kinevezték az Operaház élére, egyetlen perc nyugta sincs. De ezt egyáltalán nem 
bánja, hiszen egyik legfontosabb célja, hogy az emberekhez eljuttassa az opera és a ba-
lett összművészeti kincseit. A Karácsonyt mindig a legszentebb ünnepnek tartotta, ami-
kor a família megfeledkezik a hétköznapok gondjáról, a családtagok egymásnak örülnek, 
egymással foglalkoznak. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója sze-
rint csak akkor lehetünk sikeresek, ha az élet minden területén megtanulunk csapatként 
cselekedni.

ÓKOVÁCS SZILVESZTER: 
„Az élet minden területén 

a csapatszellem a legfontosabb”
Pattogó tűz mellett, énekelve várta a család, hogy az angyalkák elkészüljenek a karácsonyfa feldíszítésével



7Dunakanyar Régió2014. január 9.

 

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

Farkas Pál igazgató ezúttal négy mű-
vészt mutatott be a közönségnek: 
Bogányi Bence fagott művészt a Han-

noveri Zeneművészeti Főiskola fagott tan-
szakának professzorát, a Berlini és Mün-
cheni Rádió Zenekarának szóló fagottosát. 
Clara Dent oboistát a Müncheni Zeneművé-

szeti Főiskola professzorát, a Berlini Rádió 
Zenekarának szólistáját. Katharina Triendl 
hegedűművészt, aki Berlinben, Kölnben és 
a budapesti Zeneakadémián tanult, a Mün-
cheni Filharmonikus Zenekar tagja, s férjét, 
Oliver Triendl zongoraművészt.

Kétórás koncertjén a négy művész magas 
fokú virtuozitással, mély átéléssel, a kama-
razenélés páratlan élményét nyújtva szólal-
tatta meg klasszikus és kortárs szerzők mű-
veit.

A máris népszerű Találkozások sorozat ke-
retében január 27-én Pándy Piroska opera-
énekes, február 24-én Pintér Tibor színész-
énekes, március 17-én Érdi Tamás zongora-
művész lesz a Zeneiskola vendége.

Katona m. istVán

a szerző FelVétele

Zseniális muzsikusok fantasztikus koncertje. Így jellemezhetjük röviden 
a Találkozások világjáró művészekkel sorozat december 19-i előadását a 
dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskolában. 

TALÁLKOZÁSOK 
– Koncert a Zeneiskolában
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A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy  
a be kül dött írásokat – a tartalom lényegi 

megváltoztatása nélkül – szerkesztett 
formában közölje. Kéziratot nem őrzünk 

meg, és nem küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel. 
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizs-
gálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!

     

Pannó lett a dísze 
a váci városháza dísztermének

Lecserélték a váci városháza dísztermében a városvezetői pulpitus mögött található képet egy pan-
nóra, melyet Garay Nagy Norbert Príma Primissima díjas festőművész ajánlott fel a városnak. A mű-
vet Fördős Attilával, a város polgármesterével leplezte le január 6-án, hétfőn. 

A zsúfoltságig megtelt díszterem-
ben az ünnepélyes átadó Vác 

dalával kezdődött. A Szívem városa 
című számot Loksa Levente zon-
gorakísérete mellett Toldi Tamás 
adott elő. 

A fiatal művészt és alkotását elő-
ször a város első embere méltatta. 
Ismertette pályafutását, egyéni- és 
csoportos kiállításait, és, hogy al-
kotásai hol találhatók a világban

- És, hogy miért kell ezeket el-
mondani? Mert az ember elgondolkodik azon, hogy valaki 35 
éves korában, hogyan tud ennyi mindent alkotni, ennyi szép-
séget. Külön értéke a képeinek az a hiperrealizmus, amely 
sokak által támadottan van jelen a festészetben, az ő hitval-
lása pedig ez az akadémikus művészet, amely a XXI. száza-
di törekvéseit kívánja bemutatni. Nagyon szépen köszönöm 
a művész felajánlását és kívánom azt, hogy még nagyon sok 
sikert érjen el az életben.  És, ha úgy gondolja, itt Vác város-

ában is találunk még helyet a képei-
nek – mondta Fördős Attila.  

A Teremtés allegóriái című 
festményt dr. Szatlóczkyné dr. 
Gajdóczki Zsuzsanna PhD. főisko-
lai tanár mutatta be. Elmondta: a 
Garay Nagy Norbert által vezetetett 
Art Lavina képzőművészeti csoport 
nagy jelentőséggel bír a város kultu-
rális életében.

- Garay Nagy Norbert ars 
poéticájának kulcs szava, ahogy ő 
mondta egyszer, az alázat. Én hoz-
záteszem: a hűség is, ami hatalmas, 

nagy professzionizmussal párosul. A régi, nagy mesterektől 
átvett szimbólumokat próbálja átmenteni, alkalmazni az itt 
és most világában. Garay Nagy Norbert festészete provoka-
tív látvány és összetett gondolati tartalom – mondta a művé-
szettörténész.   A folytatásban dr. Varga Lajos segédpüspök 
megáldotta az alkotást, végül pedig Smál Gábor, a Fónay – 
HUMÁNIA – Társulat tagja szavalt el egy verset. 

Furucz anita

Garay Nagy Norbert 
1978 április 29-én született Vácott. A Váci Képzőművé-
szeti Kör tagja volt 1986-tól 1997-ig. Mesterei: Dániel Kor-
nél festőművész és Molnár László József grafikus mű-
vész.  A középiskola után, 1997-ben felvételt nyert az Egri 
Eszterházy Károly Főiskola Rajz és Vizuális- Kommuni-
káció szakára. Mesterei: Földi Péter Kossuth-díjas, Nagy 
B István Munkácsy-díjas festőművészek. 2001-ben diplo-
mázott. Az Art Lavina Képzőművészeti Stúdió egyik ala-
pítója volt 2007-ben, ahol azóta is tevékenykedik.

Bevezetett 
közéleti újság 

számlaképes 

HIRDETÉS-
SZERVEZŐKET 

keres.
Tel.: +36 30 342 80 32
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Télen-nyáron egyaránt kedvelt 
a gödi termálfürdő

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

Télen az úszóbérlettel rendelkezők mellé állhat a szerencse 

A szabadtéri vizes sportágak kép-
viselői egyelőre erőnléti edzések-
kel készülnek a versenyszezonra. 

A kajakosoknál és az evezősöknél is ha-
gyományosan az ergométeres bajnok-
ság jelenti majd az első erőfelmérőt – 
írja a vac.hu. 

Február 8-án a tervek szerint a fő-
városban tartják meg a kajak-kenu-

sok ergométeres országos bajnokságát, 
majd március első napján Győr ad ott-
hont az evezősök hasonló viadalának. 
Mint ismeretes, tavaly nagyon sikere-
sen szerepeltek a Vác Városi Evezős 
Club sportolói, hiszen a nők versenyé-
ben a győztes Szabó Katalin dr. mögött 
az ugyancsak váci Bácskai Dominika 
végzett a második helyen, míg a férfiak 
mezőnyében Galambos Péter a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel.

2013. október 1-től 2014. április 30-ig 
hétfőn, szerdán és pénteken délutánon-
ként 14 és 20 óra között; kedden és csü-
törtökön reggel 6-tól 14 óráig, szomba-
ton 7-től 20 óráig, vasárnap pedig 9-től 
20 óráig tart nyitva a strand a kisebbik, 
szépen felújított 36-38 Celsius-fokos 
vizű medencéjével. 

A téli nyitvatartási idő alatt a bérlet-
tel rendelkező vendégek nyereményjáté-
kon vehetnek részt. Minden hónap első 
hetében 2 db öt alkalmas bérletet sor-
solnak ki. Bővebb információt a pénz-
tárnál lehet kérni.

A napijegy a felnőtteknek 1100 forint, a 
gyermekeknek és nyugdíjasoknak 650 Ft,  

a Gödi kártyával rendelkező felnőttek-
nek 550 FT, a gyermekeknek 400 Ft. Be-
lépő reggel 6-tól 8 óráig vagy 17 óra utá-

ni időszakra a felnőtteknek 600 forint, a 
gyerekeknek és nyugdíjasoknak 450 Ft, 
ám a Gödi kártya tulajdonos felnőttek-
nek mindössze 350 Ft, a gyerekeknek 
300 FT. A kedvezmények listáját bön-
gészve az is kiderül, hogy érdemes 10 na-
pos bérletet váltani. 

Gyermekjegy 2-től 14 éves korig vált-
ható.

Diákok részére érvényes diákigazol-
vánnyal váltható gyermekjegy.

A hatfős szauna egy órára 2500 Ft-ért 
vehető igénybe.

A gödi Termálfürdő SZÉP Kártya elfo-
gadóhely – olvasható a Gödi Körképben.

A szabadtéri vizes sportágak 
képviselői idén is ergométeres 
bajnoksággal indítják a ver-
senyszezont.

Télen is várja fürdővendégeit a gödi termálvizű strand. A kellemesen meleg termálvízben bármi-
lyen időjárás esetén élmény a fürdőzés, amely az egészséges életmód kiváló kiegészítője lehet. A 
strand rendszeres téli használói között nem jellemző a megfázás, a meghűléssel járó megbetege-
dés, éppen ellenkezőleg, ellenálló képességük fokozottabban veszi fel a harcot a kórokozókkal.

Evezés, kajak-kenu – Idén is 
ergométeres bajnokság a nyitány

Termálfürdő egész esztendőben

2014 • Munkaügyi naptár

2014-ben is tisztelje meg hirdetéseivel 
a régió legnagyobb példányszámú és 
legolvasottabb színes közéleti lapját, 

a Dunakanyar Régiót!


