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Késhegyi László, dr. Kupcsok Lajos, Kuszák Miklós

Fókuszban a kis- és középvállalkozások 
export növelésének lehetőségei

Az export volt a fő témája annak a szakmai konferenciának, melyet február 10-én tartottak a Vác és Vidéke Ipartestület Székházában, ahol – többek 
között - a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. vezérigazgató-helyettese tárta fel a kis- és középvállalkozók számára a 107 milliós Kárpát-régióban rej-
lő külpiaci lehetőségeket. 

A 
Dunakanyar meghatáro-
zó ipartestületének ügy-
vezető elnöke, Késhegyi 
László köszöntötte az 

érdeklődőket, akik között voltak 
kis- és nagy vállalkozók, köztes-
tületekben tevékenykedő szakem-
berek, de polgármester és önkor-
mányzati képviselő is. A konferen-
ciát megnyitó elnök emlékeztette a 
hallgatóságot, hogy a kormány ki-
emelten kezeli a kis- és középvál-
lalkozások külpiaci lehetőségei-
nek elősegítését, az export növelé-
sét támogató feltételek megterem-
tését. Mint fogalmazott: a rendez-
vény is ezt a célt szolgálja, különös 
tekintettel a szlovák határ menti 
magyarok lakta övezetben kínál-
kozó kereskedelmi és üzleti lehe-
tőségekre. 

Dr. Kupcsok Lajos, a Magyar 
Nemzeti Kereskedőház Zrt. vezér-
igazgató-helyettese a kormány kül-
gazdasági politikájának ismerteté-
se mellett – számos gyakorlati ta-
pasztalat közreadásán keresztül 
- az MNKH Közép-európai Keres-
kedelemfejlesztési Hálózatának 
felépítése és szolgáltatásai, külö-
nös tekintettel a hazai mikro-, kis- 
és középvállalkozók exportjára 
címmel tartott előadást. 

A MNHK vezérigazgató-helyette-
se – a Magyar-Szlovák Kereskedel-
mi és Iparkamarával közösen tar-

LÁTVÁNYOSAN DRÁGULHATNAK 
AZ IDÉN A LAKÁSOK

Sorra érkeznek a fellendülés 
tényét alátámasztó hírek a la-
káspiacról. A KSH után az FHB 
is megerősítette, hogy 2014-
ben emelkedésnek indultak a 
használt lakások árai, a har-
madik negyedévben több mint 
4%-kal. 2014 egészét néz-
ve pedig - öt évnyi árzuhanás 
után - közel 2%-os áremelke-
désről beszélhetünk, igaz ez 
elsősorban az ország fejlet-
tebb régióiban tapasztalt fel-
lendülésnek köszönhető.

Írásunk a 4. oldalon

tott szakmai konferencián – külön 
hangsúllyal beszélt arról a kereske-
delmi és üzleti lehetőségről, melyet 
a szomszédos Szlovákia felvevő pi-
aca kínál a Vác környéki vállalko-
zások számára. 

A kormány négy fő pilléren álló 
külgazdasági stratégiáját elemezve 
kifejtette a keleti nyitás, a nyugati 
tartás, a V4, vagyis a visegrádi orszá-
gok együttműködésében, valamint 
a Közép-európai, a Kárpát-meden-
cei kapcsolatokban rejlő lehetősé-
geket. Kiemelten beszélt az 52 mil-

liós lakossággal bíró, „szűken vett” 
Kárpát-medencéről, amely Csehor-
szággal, Lengyelországgal és Auszt-
riával együtt már, mint a 107 milliós 
Kárpát-régió kínál gazdasági és ke-
reskedelmi együttműködést, külpia-
ci lehetőséget a magyar vállalkozá-
sok számára is. – Ennek a 107 milliós 
piacnak a centrumában helyezkedik 
el Magyarország, közepén van Pest 
megye és Vác is – tárta a hallgatóság 
elé az üzleti lehetőségeket is magá-
ba foglaló térképet a vezérigazgató-
helyettes. Dr. Kupcsok Lajos speciá-

lisnak nevezte azt a történelmi, föld-
rajzi és gazdasági adottságot, melyet 
Ipolyság közelsége jelent Vác és a tér-
ség települései számára. 

A kereskedelmi, külpiaci folya-
matokat elemezve szólt arról is, 
hogy Magyarország három gazda-
sági növekedési zóna metszéspont-
jában helyezkedik el: ”Elsőként a 
hazánkon átvonuló német növeke-
dési zónát kell megemlíteni, majd 
az Ázsiából, Kínából, Indiából ki-
indulót, harmadikként pedig a 
Balkitumból, északról délre, egé-
szen az Adriai-tengerig húzódó nö-
vekedési övezetről beszélhetünk. 
Esélyt és lehetőséget jelent a tér-
ség vállalkozói számára, hogy Vác 
természetes kapcsolódási pont-
ja a Duna-régiónak” – hangsúlyoz-
ta a térség kiváló adottságait dr. 
Kupcsok Lajos, aki hozzátette: „Ta-
lán kevesen tudják, hogy a magyar 
külkereskedelem 34 százaléka Kö-
zép-Európában realizálódik. Ezért 
fontos a kormány, és a Magyar 
Nemzeti Kereskedőház Zrt. számá-
ra Közép-Európa. Külföldi tőke be-
fektetéseink 38 százaléka a környe-
ző országokba irányul.”

Majd arról a közismert tényről 
beszélt, hogy Magyarország első 
számú export-import partnere Né-
metország, ám azt már kevesebben 
tudják – hívta fel a hallgatóság fi-
gyelmét -, hogy második Románia, 

míg a harmadik helyen Szlovákia 
található.

Dr. Kupcsok Lajos példák soka-
ságán keresztül érzékeltette, hogy 
a magyar kis vállalkozások nem 
igazán nyitottak a külpiacok iránt, 
nem elég intenzívek az exportok ki-
aknázásában, pedig termékeik Po-
zsonyban, Bécsben, Kassán is ver-
senyképesek. Mint elhangzott: A 
kormány a kisvállalkozások ex-
port tevékenységének elősegítése 
érdekében Európa-szerte működ-
tet kereskedőházakat, melyek há-
lózatát újabbak nyitásával bővíti a 
közeljövőben. 

 - A váci iparosok számára, azt 
gondolom, hogy az egy nagyon fon-
tos üzenet, hogy a határnak a túlol-
dalán nincsenek nyelvi problémák, 
ugyanolyan magyar emberek él-
nek, mint ön vagy én, vagy éppen a 
váci lakosok. Ők egy nagyon fontos 
hidat, összekötő kapcsot képezhet-
nek a két ország vállalkozói között 
– hangzott el. 

A fórumon előadást tartott még 
Pest megye gazdaságfejlesztési cél-
kitűzéseiről és azok várható uniós 
finanszírozásáról Kuszák Miklós, a 
Pest Megyei Területfejlesztési Non-
profit Kft ügyvezetője is, majd pá-
lyázati konzultációra is lehetősége 
nyílott a megjelent vállalkozóknak. 

Vetési imre

Fotó: KesziPress
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INTERAKTÍV PÁRBESZÉD 
Fördős Attila és a lakosság között

A HŐSÖK NAPJÁN AVATJÁK 
az I. Világháborús váci emlékművet

A POLGÁRMESTER VÁLASZOL AZ INTERNET VESZÉLYEI

Befejezték az I. Világháborús váci emlékmű talapzatának betonozási munkálatait. A szobrokat már tavaly októberben a Március 15. térre szállították, 
ám a téli időjárás miatt csak most folytathatták a kivitelezési munkálatokat a szakemberek. Az I. világháborúban elesett váciak emléke előtt tisztel-
gő szobor együttest 2015. május 25-én, a "Hősök napján" avatják fel – tájékoztatta lapunkat Lévai Dávid városi főépítész. 

A folyamatosan bővülő információs lehetőséget biztosító hivatalos városi 
weboldal új interaktív lehetőséget kínál a polgárok számára: egy frissen be-
vezetett rovat segítségével az érdeklődők kérdéseket tehetnek fel Vác pol-
gármesterének.

B
efejezték az I. Vi-
lágháborús váci 
emlékmű talapza-
tának betonozá-

si munkálatait. A szobro-
kat már tavaly októberben 
a Március 15. térre szállítot-
ták, ám a téli időjárás mi-
att csak most folytathat-
ták a kivitelezési munkála-
tokat a szakemberek. Az I. 
világháborúban elesett vá-
ciak emléke előtt tisztelgő 
szobor együttest 2015. má-
jus 25-én, a "Hősök napján" 
avatják fel – tájékoztatta la-
punkat Lévai Dávid városi 
főépítész. 

- A vasbetonozási munká-
latok befejeződtek, a posz-
tamens vasbeton magja el-
készült. A vasbeton megszi-
lárdulása érdekében három 
hetes szünet következik, 
aminek letelte után lehet a 
kőburkolatokat felhelyez-
ni a talpazatra. Az átmene-
ti időszakban a kőburkolat 
méretre vágását, felületi ke-
zelését végzi telephelyén 
a vállalkozó szakember – 
mondta a főépítész. 

Mint az a korabeli, ’30-
as évekből származó fény-
képeken is jól látható, a 
szoborcsoportot egyko-
ron a Városháza főbejára-
tával szemben helyezték el. 
Egyes vélemények szerint a 
több mint 100 tonnás mo-
numentális emlékmű alap-

ja – melyről az örök memen-
tóként emelt alkotást az öt-
venes években eltávolítot-
tak – ma is a föld mélyén, a 
zöldfelület alatt van. 

- Az emlékmű elhelye-
zésénél a tervező levéltá-
ri adatok alapján kíván-
ta az emlékmű korábbi he-
lyét megtalálni. A levéltár-
ban sajnos nem talált pon-
tos adatot arról, hol állt az 
emlékmű. A Testvérváros-
ok kútja és a Barlang étte-
rem közötti parkosított fü-

ves területen kerestük az 
emlékmű alapját talajrada-
ros vizsgálattal, de ez a ha-
talmas alaptömb nem ke-
rült elő. Pedig a talajrada-
ros vizsgálat 1,50 mély sáv-
ban érzékeli a talaj elté-

rő szintjeit – tájékoztatta a 
Dunakanyar Régiót Lévai 
Dávid főépítész. 

Hosszas, több éves szak-
mai és társadalmi előkészí-
tés, építészeti, valamint en-
gedélyeztetési eljárás ered-

ményeként a szobor a fő-
tér északi oldalán, a Bécsi 
kapu közelségében kerül 
újbóli elhelyezésre, amely 
mintegy 60 méterre van az 
eredeti helyszíntől. 

Értesüléseink szerint a 

város 2015. évi költségve-
tésében szerepel a szobor 
együttes köztéri elhelyezé-
séhez szükséges pénzügyi 
forrás, amely – a politikai 
támogatás mellett – garan-
tálja, hogy 60 év elteltével - 

május 25-én, a Hősök Nap-
ján - ismét a főtéren avat-
hatják fel az I. Világhábo-
rús váci emlékművet.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A 
www.vac.hu címen 
elérhető honlap 
Főoldalának jobb 
oldali bannersora 

a POLGÁRMESTER VÁLA-
SZOL rovat elérhetőségével 
indul. A képünkön bejelölt 
részre kattintva látható-
vá válik az az űrlap, amely 

kitöltésével bárki kérdés-
sel fordulhat Fördős Atti-
la polgármesterhez. Ezáltal 
folyamatosan nyitott kérde-
zési lehetőség áll rendelke-
zésre bármilyen szabadon 
választott témában.

A kérdés elküldéséhez a 

csillaggal megjelölt része-
ket kell kötelezően kitölte-
ni. Így meg kell adni a kér-
dező nevét és email-címét, 
a kérdés tárgyát, illetve 
részletesen ki lehet bonta-
ni a válaszra váró felvetést, 
észrevételt, javaslatot, vagy 
kérdést. Szükséges egy 
minden alkalommal válto-
zó ellenőrző kód (captcha) 
bemásolása is.

Az interaktív folyamat a 
megadott email-cím meg-
erősítésével folytatódik, 
amelyet követően a kérdés 
felkerül a honlapra és to-
vábbításra kerül. A polgár-
mester válasza szintén fel-
kerül a nyilvános felületre, 
egyúttal elektronikus levél-
ként is megkapja azt a kér-
dező.

A
z internet nagyszerű eszköz, de veszélyeket 
is rejt. A gyermekek és a fiatalkorúak vé-
delme az internet káros tartalmaival szem-
ben egyre fontosabb kérdés napjainkban. 

A tisztességes weboldalak mellett találkozhatunk 
olyan oldalakkal, amelyek megtévesztő, hamis infor-
mációkat vagy az egészséges erkölcsi- és szellemi fej-
lődésre káros tartalmakat, így pornográf és erősza-
kos tartalmú információkat közölhetnek. Az inter-
net számos veszélyt rejt a gyermekekre nézve, hiszen 
ők még képtelenek helyesen szűrni és értékelni a ka-
pott információt, megkülönböztetni az értékeset az 
értéktelentől. Képzeljük el az internetet úgy, mint egy 
hatalmas labirintust, aminek nincs kijárata, bármer-
re elindulhatunk, mert folyton változik, bővül. Min-
den ajtó mögött van valami, de hogy mi, azt csak ak-
kor tudjuk meg, ha már kinyitottuk. És képzeljük el, 
hogy ebbe a labirintusba egy gyereket engedünk be, 
egyedül.

AJÁNLÁS SZÜLŐKNEK:

• Készítse fel gyermekét az internet helyes használa-
tára, az internet világára! • A szülő irányítsa a gyer-
mek internetes tartalmakkal kapcsolatos érdeklődé-
sét! • A szülő mindig legyen érdeklődő akkor, ha a 
gyermek valamilyen általa felfedezett netes újdon-
ságról számol be, vagy éppen valami olyanról, amely 
számára nem tetsző! • Alkalmazzon szűrőprogramo-
kat a biztonságosabb internetezés érdekében! Ezek 
segítségével megválogathatja a gyermeke számára el-
érhető oldalakat, megelőzheti a pedofil jellegű zakla-
tásokat, valamint azt, hogy gyermeke erőszakos tar-
talmakra bukkanjon a világhálón! •  Szakítson időt a 
közös szörfözésre, így gyermekét hozzászoktathatja 
ahhoz, hogy az internetezés lehet közös program is!

• Amennyiben tudomására jut, hogy gyermekét bár-
milyen formában zaklatják az interneten keresztül, 
azonnal forduljon a rendőrséghez!

AJÁNLÁS A GYERMEKEKNEK:

• Világháló = mindenkihez eljut, amit oda egyszer fel-
töltünk! • Vigyázz milyen képeket raksz fel a közössé-
gi oldalakra, vigyázz miket posztolsz ki! • Minél sze-
mélytelenebb elérhetőséget adj meg! • Soha ne add 
meg a lakcímedet, telefonszámodat senkinek az in-
terneten keresztül! • Mindig más regisztrációs nevet 
és jelszót használj! • Soha ne jelöld be a jelszó meg-
jegyzése részt! • Ne használd a nevedet regisztrációs 
névként! • Letöltések alkalmával figyelj, hogy csak 
azokat a tartalmakat töltsd le, ami nem tilos, mert 
az illegális tartalom letöltését a törvény bünteti! • In-
ternet kávézóban vagy  wifi pontról ne intézz szemé-
lyes ügyeket!  • Ne hagyd őrizetlenül a számítógépet 
és ne maradj bejelentkezve, amikor nyilvános helyen 
chatelsz, vagy belépsz a közösségi oldaladra! • Ta-
lálkozót, randevút ne beszélj meg! Ha mégis, akkor 
el kell mondanod a szüleidnek és fontos, hogy vala-
ki elkísérjen! • Képeket (főleg erotikus tartalmúakat) 
soha senkinek ne küldj át, mert bárki bármikor visz-
szaélhet vele, akár zsarolhatnak is, illetve zaklathat-
nak miatta!
Akik káros, veszélyes tartalmakkal találkoznak az 
interneten és nem tudják, hogy mitévők legyenek, ta-
nácsadást kaphatnak a Kék Vonal holnapján vagy a 
116-111-es ingyenes számon – írja sajtóközleményé-
ben a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelő-
zési Osztálya.

A teljes cikk elolvasható a
www.dunakanyarregio.hu honlapon.

Az új talpazat

Hősök napja
A magyar hősök emléknapjának eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza, amely 
arra kötelezett minden községet, hogy méltó emléket állítson elesett hőseinek. A jogszabály 
kimondta, hogy megfelelő módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örö-
kíteni a nemzet hősi halottainak kegyelet teljes tiszteletét. 1925. május 1-jén a honvédelmi 
miniszter hősök emlékünnepe elnevezéssel nemzeti ünneppé nyilvánította május utolsó va-
sárnapját, 1946-tól azonban elmaradtak a hivatalos megemlékezések.
Az első és a második világháború hőseiről Magyarországon 1989. május 29-én, Szek-
szárdon emlékeztek meg ismét nyilvánosan. Az első állami rendezvényt 1990-ben tartot-
ták meg. A magyar hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepéről 
szóló 2001. évi törvény pedig ismét a magyar hősök emlékünnepévé nyilvánította minden 
esztendő májusának utolsó vasárnapját.

Hamarosan a szobor 
együttes is a végleges 

helyére kerül
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Minden képviselő aláírta az öt évre szóló Együttműködési Nyilatkozatot

BARTOS SÁNDOR POLGÁRMESTER: 
Élhetőbb várossá formáljuk Fótot

Ünnepélyes testületi 
ülés keretében minden 
önkormányzati kép-
viselő aláírta azt az 
Együttműködési Nyi-
latkozatot, amelynek 
értelmében a 2014 és 
2019 közötti önkor-
mányzati ciklusban 
Dunakeszi város fejlő-
dése érdekében kíván-
nak dolgozni és elfo-
gadják az együttműkö-
désben foglalt célokat.

A tavaly ősszel megválasztott fóti képviselő-testület egyik legmarkánsabb törekvése, hogy a 2014-2019-ig tartó önkormány-
zati ciklusban a várost egy új, fejlődő pályára állítsa, élhetőbb településsé formálja – nyilatkozta lapunknak Bartos Sándor 
polgármester. Fót első embere a kiemelt célok között beszélt a városközpont felépítéséről, a kisalagi Németh Kálmán Általá-
nos Iskola felújításáról, az egészségház komplex rekonstrukciójáról, a várost tehermentesítő, az M2-be csatlakozó út kiépí-
téséről, Fót zavartalan működtetését szolgáló újabb kereskedelmi- és ipari övezet kialakításáról.

A
hogy Dióssi Csa-
ba, a város polgár-
mestere fogalma-
zott a február 9-i 

képviselő-testületi ülésen, 
ennek eredményeként sok-
kal hatékonyabb, szervezet-
tebb munkát tudnak végez-

ni. Mint mondta, az elmúlt 
négy év egyértelmű bizonyí-
tékát adta annak, hogy haté-
konyabb és eredményesebb 
együtt dolgozni. Megemlítet-
te, hogy a 2010 előtti idősza-
kot az önkormányzat mun-
kájában leginkább a széthú-

zás, a pártpolitikai torzsal-
kodás jellemezte, amelyek 
sokszor akadályozták a vá-
ros fejlődését. Ennek elke-
rülése érdekében 2010-ben 
Erdész Zoltán alpolgármes-
terrel közösen célul tűzték 
ki, hogy egy pártpolitika fe-

lett álló összefogást hívjanak 
életre. A város lakosságának 
döntő többsége az elmúlt évi 
önkormányzati választáso-
kon elismerte, hogy helyes 
ez az út, melynek eredménye-
ként a 2010-2014 közötti ön-
kormányzati ciklusban dina-

mikus fejlődött Dunakeszi.
Ezen koncepció és elhatá-

rozás mentén állították ösz-
sze a 2014-2019-ig tartó idő-
szak célkitűzéseit. A város-
vezető örömét fejezte ki, 
hogy az országban talán 
egyedüli módon az együtt-

működéshez – párt hova tar-
tozástól függetlenül - ismét 
valamennyi képviselő csat-
lakozott, mindannyian aláír-
ták az Együttműködési nyi-
latkozatot

 (Vetési)
Fotó: Vörös istVán

A 
városi önkor-
mányzat veze-
tői és a képvise-
lő-testület tagjai 
Fót hosszú távú 

koncepciójának kimunkálá-
sa mellett intenzíven dolgoz-
nak a település 2015. évi költ-
ségvetésének előkészítésén. A 
munkával teli szorgos hétköz-
napok egymást váltják a Vá-
rosházán, ahol Fót legjelentő-
sebb dokumentumának szak-
mai előkészítése mellett a pol-
gármester nagy figyelmet for-
dít a fogadó órájára érkezett 
fóti polgárok ügyes-bajos dol-
gainak megoldására is.

Mint azt Bartos Sándor a 
Dunakanyar Régió kérdésére 
elmondta: „Napjainkban saj-
nos igen sok ember küzd szo-
ciális problémákkal, nem ke-
vesen vannak, akik nem tud-
ták fizetni banki hitelüket, 
emiatt szinte mindenüket el-
veszítették. Tény, hogy a baj-
bajutott családokat manap-
ság nem lehet kilakoltatni, de 
sajnos voltak, akik korábban 
erre a sorsra jutottak. Sze-
rencse a bajban, hogy vannak 
köztük olyanok is, akik bizo-
nyos fizetési feltételek mellett 

visszakapták otthonaikat. Az 
önkormányzat lehetőségeihez 
mérten igyekszik a rászoru-
lókon szociális támogatással 
vagy egyszeri segély kiutalá-
sával segíteni.” 

A hétfő délután egy órá-
tól kora estébe nyúló fogadó 
órán a polgármesternél egy-
szerre csapódtak le a megol-
dásért kiáltó egyéni sorsok és 
gondok mellett a nagy közös-
ség, a város jövőjét kutató és 
szorgalmazó kérdések.

- Kéthetente tartok fogadó 

órát, ám ha nincs tárgyalás 
vagy egyéb hivatalos elfog-
laltságom, akkor az én irodám 
mindig nyitva van a fóti embe-
rek előtt, mert jól tudom, hogy 
mindenkinek a saját probléma 
a legfontosabb. Én arra vállal-
koztam képviselőtársaimmal, 
hogy összefogva szolgáljuk az 
egyén, a kis- és nagy közössé-
gek mindennapi életét – mond-
ta a nap végén Bartos Sándor. 

A polgármester szólt arról is, 
hogy reményei szerint a vá-
ros idei költségvetése megala-
pozza Fót hosszú távú terve-
inek előkészítését. – Az álla-
mi támogatások mellett a ta-
valyi évhez hasonlóan 2015-
ben is mintegy 1,7 milliárd 
forint helyi adóbevétel sze-
repel költségvetésünkben.  
Tényként szeretném rögzí-
teni, hogy a lakosság terhe-

it nem növeljük, nem emeljük 
pl. az építmény- és az ingat-
lanadót sem. Fót kiegyensú-
lyozott működtetéséhez szük-
séges forrásokat ésszerű gaz-
dálkodással, pályázati tevé-
kenységünk aktivizálásával, 
új kereskedelmi- és ipari öve-
zet kialakításával, vállalko-
zásélénkítéssel, új munkahe-
lyek létrehozását segítő ön-
kormányzati tevékenységgel 

KÖZÖSEN DUNAKESZIÉRT

Bartos Sándor polgármester

Fót egyik nevezetessége: Gróf Károlyi István felesége emlékére építtette meg 
Ybl Miklós tervei nyomán Fót európai hírű romantikus stílusú templomát, 

amelyben Liszt Ferenc is orgonált

kívánjuk előteremteni – húzta 
alá a város első embere.   

Bartos Sándor polgármes-
ter elmondta, hogy az öt éves 
önkormányzati ciklusban sze-
retnék felépíteni a városköz-
pontot, megoldani a kisalagi 
Németh Kálmán Általános Is-
kola komplex homlokzati fel-
újítását. A tervek között sze-
repel az egészségház teljes 
körű felújítása mellett egy 
gyermekintézmény, az Appo-
nyi Franciska Óvoda Fruzsi-
na utcai részlegének rekonst-
rukciója is. 

- Fót környezeti terheinek 
csökkentése érdekében két 
összekötőút építését is szor-
galmazzuk. Azért lobbizunk, 
hogy egyik Csomádtól, a má-
sik pedig Fóttól, a rakétabá-
zis mentén haladva vezes-
se rá a forgalmat az M2-re. A 
két út megépítése rendkívül 
pozitív hatással lenne a vá-
ros mindennapi életére, amit 
megerősít a január 1-én beve-
zetett megyei matrica hatása 
is, hiszen Csomád és Veres-
egyház lakói immár nem Fó-
ton keresztül közelítik meg a 
fővárost, hanem Szada érin-
tésével, az M3-on. A város 
közlekedésének átalakításá-
val jelentősen javulna Fót le-
vegője. De addig is, az élhető, 
szebb város kialakítása érde-
kében parkjainkat nagyobb 
odafigyeléssel gondozzuk, 
köztereinken még több virá-
got ültetünk, melyeket köz-
munkásaink rendszeresen 
ápolnak majd. Az a célunk, 
hogy együtt formáljuk egy 
szebb, élhetőbb várossá Fó-
tot – mondta a város polgár-
mestere. 

Vetési imre

Fotó: KesziPress
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Dunakeszire is telepített 
csekkbefizető automatát 

a Magyar Posta 

Látványosan drágulhatnak az idén a lakások

A Magyar Posta Zrt. az ügyféligényekre reagálva, a gyorsabb és rugalma-
sabb kiszolgálás érdekében országosan húsz csekkbefizető automatát ál-
lított üzembe. Egy jutott Dunakeszire is, amely az Auchanban került tele-
pítésre.

Sorra érkeznek a fellendülés tényét alátámasztó hírek a lakáspiacról. A KSH után az FHB is megerősítette, hogy 2014-ben emelkedésnek indultak a 
használt lakások árai, a harmadik negyedévben több mint 4%-kal. 2014 egészét nézve pedig - öt évnyi árzuhanás után - közel 2%-os áremelkedésről 
beszélhetünk, igaz ez elsősorban az ország fejlettebb régióiban tapasztalt fellendülésnek köszönhető.

Aki még nem tette meg, a következő hetekben még kiválaszthatja béren 
kívüli juttatásait (cafeteria). Az eligazodást ugyan kissé megnehezíthetik 
a 2015-ös adóváltozások, számos elem azonban nem módosult: változat-
lan maradt az adómentes juttatások köre, így a munkáltatók és munkavál-
lalók számára egyaránt jó lehetőség egyebek mellett a szolgáltatásfinan-
szírozó egészségbiztosítás, a kockázati biztosítás vagy a teljes életre szó-
ló életbiztosítás választása. A csekkbefizető au-

tomata bevezeté-
sének célja, hogy 
a Magyar Posta 

ügyfelei gyorsan, sorban ál-
lás nélkül tudják intézni be-
fizetéseiket. Az üzletházak-
ban elhelyezett automaták 
esetében – igazodva az üz-
letház nyitvatartási idejé-
hez – az ügyfelek tágabb idő-
intervallumban tudják be-
fizetni csekkjeiket. Az au-
tomatákon bankkártyával 
történik a csekkek fizeté-
se, amely kártyás vásárlási 
tranzakciónak minősül.

A csekkbefizető automata 
indulásakor a teljesen meg-
személyesített, gépi kitölté-
sű csekkeket fogadja el, majd 
a későbbiekben valameny-
nyi bizonylattípusú csekk is 
feladható lesz az automatá-
kon keresztül. A csekkbefi-
zető automata a QR-kóddal 
ellátott és a QR-kód nélküli 
csekkeket is elfogadja.

A dunakeszi Auchanon kí-
vül pl. Budapesten a Duna 
Plázában, a Nyugati pálya-
udvar melletti 62-es postán 
került elhelyezésre csekk be-
fizető automata. A Magyar 
Posta sem a csekkbefizető 
automatákon, sem pedig a 
postai QR-kóddal befizetett 
tranzakciókért – hasonlóan 
a postahelyen készpénzben 
befizetett csekkekhez - nem 
számít fel díjat a csekkbefi-
zető ügyfélnek – adta hírül a 
posta.hu. 

A csekkbefizető automa-
tán túl a polgármester és a 
Magyar Posta vezérigazga-
tó-helyettese közötti egyez-

tetés eredménye az is, hogy a 
casalgrande téri postán bő-
vített személyzettel fogadják 
az ügyfeleket.

Bár az év második fe-
lében induló új tá-
mogatási rendszer 
jelentősen befolyá-

solhatja a piac és az árak ala-
kulását, 2015-ben akár 3%-os 
növekedés is elképzelhető.

Folytatódott az áremelkedés
Az FHB Lakásárindex 2014. 
harmadik negyedévében 
162,5-re növekedett. A 2013. 
július-szeptemberi időszak-
hoz képest a lakásárak no-
minálisan és reálértelemben 
egyaránt 4,25%-kal emelked-
tek. Az aktuális mutató előál-
lításához az FHB piaci infor-
mációinak és saját megfigye-
léseinek frissítése mellett fel-
használták a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal által 2014-ben 
feldolgozott valamennyi ada-
tot. A beérkezett új adatok-
nak köszönhetően az FHB La-

kásárindex második negyed-
éves értéke módosult, a koráb-
bi 158,2-ről 161,34-re emelke-
dett, ami azt jelenti, hogy az 
előző évhez képest az év má-
sodik három hónapja során a 
lakóingatlanok értéke nomi-
nálisan és reálértelemben is 
3,4%-kal nőtt

2014 második három hó-
napjában a lakásárak növe-
kedése több mint 4%-os volt, 

ami a válság óta nem látott 
emelkedést jelentett. Ezt a ki-
ugró értéket a harmadik ne-
gyedévben ugyan nem sike-
rült megismételni, de bizta-
tó, hogy az árak, ha enyhén 
is, de a Nemzeti Eszközkeze-
lő aktivitása mellett is tovább 
növekedtek. 2014. III. negyed-
évében a második három hó-
naphoz képest a lakóingatla-
nokért nominálisan 0,7%-kal, 

míg reálértelemben 0,2%-kal 
kellett többet fizetni.

A 2014-re vonatkozóan ren-
delkezésre álló adatok azt mu-
tatják, hogy a lakásárak növe-
kedése 2013 vége óta valóban 
beindult, megfordult az évek 
óta tartó lejtmenet:

2014 első kilenc hónapjá-
ban a lakóingatlanok értéke 
3,7 %-kal (reálértelemben 4 
%-kal) emelkedett.

Kedvező kilátások
A lakáspiaci fordulattal kap-
csolatos reményeket az új la-
kás építési és az építési enge-
délyekre vonatkozó statisz-
tikák is táplálják. A számok 
ugyan a válság előtti szintek-
hez képest továbbra is nagyon 
alacsonyak, de a 2014. III. ne-
gyedévében - az előző év azo-
nos időszakával összehason-
lítva-, az építési engedélyek 

esetében a 30%-os, míg az új 
lakások esetében a 26% körü-
li növekedés figyelemre mél-
tó volt. Októberben és novem-
berben egyaránt több építé-
si engedélyt adtak ki országo-
san, mint 2013 azonos hónap-
jaiban, a különbség 10-15%-os 
volt. A lassan elinduló fejlesz-
tésnek köszönhetően vélhető-
en folytatódik a pozitív irá-
nyú folyamat, és az új lakások 
száma is tovább növekedhet 
2015-ben.

Az építési engedélyek és 
új lakás építések növekedése 
Budapesten a harmadik ne-
gyedévben felülmúlta az or-
szágos átlag szintjét, bár az 
első kilenc hónapban átadott 
lakások száma még mindig 
csak negyede a 2008. janu-
ár-szeptember közötti idő-
szakban mértnek. A lakáshi-
telek piaca 2014. III. negyed-

évében is erős maradt. A tel-
jes bankszektor hitelkihelye-
zései több hónapja stabilan 
20 milliárd forint fölött ala-
kulnak. A hitelfelvételi ked-
vet fokozzák a jelenleg ala-
csony szinten álló kamatok, 
az átlagos hiteldíj mutató és 
az átlagos kamatláb is folya-
matosan csökkent az év első 9 
hónapjában, de ez folyatódott 
októberben és novemberben 
is. 2015 februárjában 6%-os 
THM alatti szinten is számos 
jelzáloghitel érhető el - írja a 
portfolio.hu

A kedvező folyamatok az 
adásvételek számában is meg-
mutatkoznak, a közvetítő há-
lózatok becslései szerint 2014-
ben a lakóingatlan-eladá-
sok száma átlépte a 100 ez-
res "álomhatárt", amire a vál-
ság kirobbanása óta nem volt 
példa.

Több jelen-
tős változást ho-
zott a cafeteria-
rendszerben az idei 

évre vonatkozó adószabályo-
zás. Évi 200 ezer forintos ke-
retig az eddigi adóterhek ma-
radnak érvényben az olyan 
népszerű béren kívüli juttatá-
soknál, mint az Erzsébet-utal-
vány vagy a helyi közlekedé-
si bérlet. Ezen értékhatár fe-
lett azonban már 51,17 száza-
lékos közterhet viselnek. Más 
a helyzet a Széchenyi Pihenő 
Kártya esetében, melynél évi 
450 ezer forintig él az eddigi, 
kedvezményesebb, 35,7 szá-
zalékos adóteher. Számos jut-
tatás maradt továbbra is adó-
mentes, így például a sport-
eseményekre szóló belépők, 
a teljes életre szóló életbizto-
sítások, a bölcsődei támoga-
tás, valamint a kockázati élet- 
és egészségbiztosítások illet-
ve a szolgáltatásfinanszírozó 
egészségbiztosítások. 

Az átlagos cafeteria keretösz-
szeg 290 ezer forint körül moz-
gott a tavalyi évben , míg a KSH 
adatai  szerint a nettó átlagke-
reset a tavalyi évben a havi 155 
ezer forintot sem érte el, azaz 
közel kéthavi fizetésünkről 
dönthetünk a cafeteria elemek 
kiválasztásakor. Fontos tehát, 
hogy körültekintő, anyagilag is 
a lehető legkifizetődőbb dön-
tést hozzunk. 

A rendelkezésre álló keret-
összeget leginkább az adó-
mentes juttatásokkal használ-
hatjuk ki, melyek közül:

• a szolgáltatásfinanszírozó 
egészségbiztosítások több ok-
ból is hasznosnak lehetnek. 
Kellő odafigyelés, törődés, 
rendezett környezet, modern 
felszerelés, gyors és szaksze-
rű ellátás, rövidebb várakozá-
si idő, de a szolgáltatás számos 
olyan elemet is magában fog-
lal, melyekre nem csak beteg-
ség esetén lehet szükség, így 
például megelőző szűrővizs-
gálatokon való részvételre is 
jogosít.

• A minimálbér 30 százalé-
káig a munkavállalók számára 
szintén adómentes cafeteria-
elemként választhatók a koc-
kázati élet- és balesetbiztosí-
tások, melyek például a pár 
héten belül gyógyuló csonttö-
résektől kezdve egészen a sú-
lyos, maradandó egészségká-
rosodásokig, számtalan eset-
ben nyújtanak gyors anyagi 
segítséget.

• Érdemes lehet megfontol-
ni a rendszeres díjfizetésű tel-
jes életre szóló életbiztosítás 
beválasztását is a béren kívüli 
juttatások közé. A konstruk-
ció kiváló hosszabb távú be-
fektetést jelenthet a jelenlegi 
alacsony kamatkörnyezetben. 

Habár nem adómentesen, 
de a meghatározott egyedi ér-

tékhatár mellett kedvezmé-
nyes, 35,7 százalékos közte-
her mellett kérhető önkéntes 
nyugdíj- vagy egészségpénz-
tári hozzájárulás is. A Gene-
rali Önkéntes Nyugdíjpénz-
tárnál egy számla nyitása jó 
megoldást jelenthet a jövő 
biztosítására, ugyanis igen 
rugalmas szolgáltatást kínál 
a tagok számára, akik bármi-
kor megváltoztathatják vál-
lalt tagdíjuk összegét, illetve 
ha nagyobb összeghez jutnak, 
eseti befizetés formájában nö-
velhetik megtakarításukat. 

Azoknak a munkavállalók-
nak, akik inkább az aktív élet-
korban megjelenő egészség-
ügyi kockázatok, vagy a tár-
sadalombiztosítás által nem 
támogatott ellátások finan-
szírozása miatt aggódnak, a 
Generali Önkéntes Egészség-
pénztárba való befizetés jelent 
jó lehetőséget.

A csekkbefizető automatát az áruház 
Budapest felőli bejáratánál helyezték el

Akár kéthavi 
fizetésünkről dönthetünk 
CAFETERIA TANÁCSOK A GENERALITÓL
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NÁTHA VAGY INFLUENZA? 
Antibiotikum vagy mézes tea?
Kaparó torok, rossz közérzet, levertség, láz. A náthára vagy influenzára utaló 
kellemetlen tünetek jelentkezésekor sokan nem fordulnak egyből orvoshoz, in-
kább igyekeznek házi praktikákkal kezelni azokat. Ha csupán megfáztunk, vagy 
egy nátha kezdeti szakaszában vagyunk, torokfájást csillapító szopogató tab-
letta és mézes tea hatásos kezelési mód lehet. Ám ha a tünetek nem enyhülnek, 
magas láz kínoz minket és mindehhez még végtagfájdalom és fejfájás is társul, 
előfordulhat, hogy influenzával állunk szemben.

„A tünetek alapján sokan 
összekeverik a náthát és az 
influenzát és tévesen diag-
nosztizálják a betegségüket. 
Éppen ezért, vagy az orvos-
tól való félelmükben nem 
is fordulnak egyből szak-
emberhez. Pedig egy rövid 
vizsgálattal hamar kiderít-
hetjük, hogy mivel is állunk 
szemben, és gyorsan megta-
lálhatjuk a megfelelő kezelé-
si módot. Ez azért is fontos, 
mert megfázás, vagy kezdő-
dő influenza esetén nincs 
szükség antibiotikumos ke-
zelésre, és elegendő lehet 
a pihenés, orrcsepp és láz-
csillapító használata, vala-
mit a bőséges folyadékpót-
lás. Felülfertőződés esetén 
azonban indokolttá válhat 
az antibiotikum használa-
ta, ugyanis, ha nem kezeljük 
megfelelően a betegséget, 
akkor annak komoly szövőd-
ményei is lehetnek”– mondta 
Dr. Nagy-László Nóra, a Bu-
dai Egészségközpont foglal-
kozás-egészségügyi orvosa, 
programvezetője.

Az influenzát vírus okoz-
za, amely úgynevezett csepp-
fertőzéssel a levegő útján ter-
jed tüsszentéskor, köhögés-
kor, vagy fertőzött tárgyak-
kal való kontaktus útján. Az 
első tünetek – magas láz, hi-
degrázás, elesettség, levert-
ség, izomfájdalmak, étvágy-
talanság, erős torokfájás, fej-
fájás – a fertőződést köve-
tően 1-3 nappal hirtelen je-
lentkeznek, néhány nappal 
később megjelenhet a köhö-
gés is. A magas láz 1-5 nap 
alatt megszűnik, valamint 
megfelelő kezelés mellett na-
pok-hetek múlva a többi tü-
net is elmúlik. A tüneti keze-
lés hatásos módja az ágynyu-

galom, bő folyadékfogyasz-
tás, a megfelelő lázcsillapí-
tás és nagy adag C-vitamin. 
Az elhanyagolt betegségnek 
azonban súlyos következmé-
nyei lehetnek, mint például 
tüdőgyulladás, hörghurut, de 

súlyosabb esetben akár szív-
izom- vagy agyhártyagyulla-
dás is. Éppen ezért, ha a tü-
netek nem enyhülnek, vagy 
súlyosabbá válnak, minden-
képp forduljunk orvoshoz. 
Ilyenkor ugyanis indokolt-
tá válhat célzott gyógyszeres 
kezelés. Amennyiben antibio-
tikumot szedünk, ajánlott a 
probiotikum alkalmazása, 
mellyel megelőzhetők, vagy 
csökkenthetők az antibioti-
kumok egyes mellékhatásai.

Mint minden betegség, 
így többnyire az influenza is 
megelőzhető, vagy megfele-
lő védekezéssel elérhetjük, 
hogy enyhébb lefolyású le-
gyen a megbetegedés. A meg-
előzés egyik módja az ala-
pos kézmosás, gyakori szel-
lőztetés, vitamindús táplál-
kozás és a rendszeres sport, 

de sokan az influenza elleni 
védőoltás mellett döntenek. 
Aki az oltást választja, annak 
nem szabad megvárnia a jár-
vány megjelenését, ugyanis 
az oltás által okozott védett-
ség kialakulásához két-há-

rom hétre is szükség lehet, 
ráadásul a nátha vagy egyéb 
megbetegedés is nehezítheti 
az oltóanyag beadását. Az ol-
tóanyag összetételét minden 
évben az alapján határozzák 
meg, hogy melyik influenza 
vírus variánst mutatták ki a 
leggyakrabban, ezért az ol-
tást érdemes évente újra be-
adatni, hogy biztosan védett-
séget okozzon. Bizonyos sze-
mélyeknek kifejezetten indo-
kolt a védőoltás, például 60 
év felettieknek, kórházi dol-
gozóknak, krónikus máj-, 
vese-, vagy légzőszervi beteg-
ségben szenvedőknek, kis-
gyermekeknek 6 hónapos kor 
után a gyermekeknek készült 
vakcinával, vagy olyan sze-
mélyeknek, akik munkájuk 
miatt nagyobb közösséggel 
érintkeznek.

MÁRCIUS 15-TŐL 
PIHENŐNAP LESZ 

A VASÁRNAP

Különleges elbánást 
kérnek a plázák a 

vasárnapi boltzár miatt

Mint közismert a parlament decemberben megszavazta a vasárnapi pihe-
nőnap bevezetését, így 2015. március 15-étől a hét utolsó napján nem le-
het majd dolgoztatni a kereskedelemben. A KDNP szabad vasárnap néven 
ismert javaslatát – amelyet fideszes kezdeményezésre a tárgyalás során 
több ponton is átírtak – 119 igen szavazattal, 40 nem ellenében, 25 tartóz-
kodás mellett fogadták el a képviselők.

A plázák is hosszabb nyitvatartási idővel válaszolnak a vasárnapi pihenő-
napot előíró jogszabályra. A Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének 
főtitkára, Balatoni Judit a Napi Gazdaságnak azt mondta, a plázák jelentős 
többsége egyébként nyitva fog tartani vasárnap is, várhatóan csak azok 
lesznek zárva, amelyekben nem működik mozi, ilyen pedig nagyon kevés 
van az országban.

A 
jogszabályban ki-
vételként rögzítet-
ték, hogy az ad-
venti időszakban 

és az év egy szabadon vá-
lasztható vasárnapján nyit-
va lehetnek az üzletek.

A törvény azzal kapcso-
latban is több kivételt tar-
talmaz, hogy mely boltok 
lehetnek nyitva vasárna-
ponként. Így például a 200 
négyzetméternél kisebb üz-

letek kinyithatnak a hét 
utolsó napján, de csak a tu-
lajdonos vagy családtagja 
dolgozhat benne.

A kizárólag pékárut és 
tejterméket értékesítő üz-
letek vasárnap és munka-
szüneti napokon 5 és 12 
óra között lehetnek nyitva, 
az újságosok és a virágüz-
letek 6-tól 12-ig, a sportlé-
tesítményekben lévő bol-
tok pedig ezeken a napokon 

a sportrendezvények ideje 
alatt tarthatnak nyitva.

A törvény hatálya emel-
lett nem terjed ki a gyógy-
szertárak, a benzinkutak, 
a reptéri boltok, a vasúti és 
autóbusz-pályaudvarokon 
lévő üzletek nyitva tartásá-
ra, a büntetés-végrehajtási 
intézetekben, egészségügyi 
intézményekben és katonai 
objektumokban zajló keres-
kedelmi tevékenységre, va-
lamint a piacokra, vásárok-
ra sem.

A törvényben lehetősé-
get adtak arra is, hogy kor-
mányrendeletben – az adott 
település vagy település-
rész sajátosságaira tekin-
tettel – az e jogszabálytól 
eltérő szabályokat is meg-
állapíthassanak. Az előírá-
sok betartását a fogyasz-
tóvédelmi hatóság ellenőr-
zi, amely első jogsértés ese-
tén legalább 5, legfeljebb 15 
napra, a második jogsértés-
nél 30, a harmadiknál pe-
dig 90 napra záratja be a 
boltot. Bármelyik követke-
ző jogsértés esetén viszont 
már egy évre záratják be az 
adott üzletet.

A törvény 2015. március 
15-én lép hatályba. 

Különleges 
elbánást kérnek
Kihasználva a törvény adta lehetőségeket, 
előreláthatóan nem csak egy-kettő, hanem 
az összes pláza különleges elbánást fog 
kérni a kormánytól, hogy az épületeiken 
belül működő boltok nyitva maradhassa-
nak. Mint Balatoni Judit elmondta, a jog-
szabály lehetőséget ad arra, hogy egy ké-
sőbbi kormányrendeletben - az adott tele-
pülés vagy településrész sajátosságaira te-
kintettel - a fő szabálytól eltérő előírásokat 

is megfogalmazzanak. A különleges elbá-
nást kérőknél mérlegelési szempont lehet 
többek között az idegenforgalmi sajátos-
ság, a vásárlói szokások, a területi ellátott-
ság és a foglalkoztatás.

A kereslet nem csökken
Amíg az új rendszerre nem állnak át a vá-
sárlók, kisebb forgalomcsökkenésre szá-
mítanak, ám hosszabb távon a szövetség 
szerint nem lesz visszaesés, hiszen a ke-
reslet nem fog változni.
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Nagy érdeklődés kísérte az Ars Sacra megnyitóját 

www.dunakanyarregio.hu

városi magazin

A népszerű színész nyáron Istvánból Koppány lesz a rockopera királydombi díszelőadásán

A Dunakeszin élő népszerű színész immár hónapok óta új oldaláról mutatkozik a közönség számá-
ra. A Rising Star zsűritagjaként Feke Pál hétről hétre bizonyította, képes elviselni azt a felelőssé-
get, amit ez a munka rárótt. Ahogy minden mást az életében, ezt is elsősorban az emberi tulajdon-
ságok alapján ítélte meg, őszinte véleményével abszolút önmagát adta. Vasárnap véget ér a show, 
ám a színészre bőven vár feladat: soproni premier, illetve Koppány szerepe a rockopera Dunake-
szin, a Királydombon bemutatásra kerülő díszelőadásán.

- Hónapok óta az egyik leg-
népszerűbb televíziós show 
főszereplője. Milyen érzés a 
zsűri szerepében ítéletet hoz-
ni?

- Ez egy egészen új dolog 
az életemben, hiszen a Rising 
Starban szerepelni, főleg zsű-
rizni nagy felelősség. De igye-
keztem minden helyzetben 
önmagamat adni, minden 
esetben a legőszintébb véle-
ményt alkotni egy-egy pro-
dukciót hallva. Ez a műsor 
egy rendkívüli show a ha-
zai televíziózásban, melyben 
emblematikussá vált az a bi-
zonyos fal. Nagy megtisztel-
tetés volt számomra, hogy ott 
ülhettem, hogy felkértek erre 
a munkára.

- Mi volt a legfontosabb a vé-
leménye kialakításában?

- Mint mindig, most is az 
emberi tulajdonságok voltak a 
legfontosabbak, de engem az 
énektudásnál mindig jobban 
érdekelt a személyiség. Hiába 
tudja valaki kiénekelni a „ma-
gas c-t”, attól még nem lesz év-
tizedeken keresztül elismert 
énekes, ahhoz igazi személyi-
ség kell.

Feke Pál: „Mindig magamat adom!”

Apróhirdetés

• Eladó Dunakeszi központi részén egy 
35nm-es kis lakás közös osztatlan telken. 
Érdeklődni: Ács Barbara, tel.:06-20-315-
5291. Irányár: 4 900 000Ft.

ART 66 STÚDIÓ GÖD 
KÉPKERETEZÉS

• Teljes körű képkeretezési 
szolgáltatás

• Rövid határidővel 
rendkívül kedvező árakon.
• Videós és fényképészeti 

szolgáltatások.
• Régi videók digitalizálása 

DVD lemezre.
2131 Göd, Mikszáth K. u. 66. 
(Alsógödi vasútállomásnál)

Tel: 06 30 9671626
www.eskuvo-video-foto.hu

art66bt@gmail.com

A Rising Star zsűri tagjai: 
Feke Pál, Mező Misi, Kerényi Miklós Gábor, Pásztor Anna

- Mit adott Önnek ez a mű-
sor?

- Nagyon sokat tapasztaltam, 
boldog vagyok, hogy ebben a 
műfajban is kipróbáltam ma-
gam. Nagyon jó csapatmunka 
volt a Rising Star. Ugyanakkor 
megsokszorozódtak az embe-
ri visszajelzések a munkámmal 
kapcsolatban. Arra is rá kellett 
ébrednem, nem lehet minden-
kinek megfelelni, hiszen a né-
zők mindig más és más szem-
pontok alapján választanak 
kedvencet.

- Azt már látom, egy pilla-
natra sem bánta meg, hogy 
igent mondott a felkérésre. Ám 
az első show után, annak ta-
pasztalataival a háta mögött, 
belevágna-e még egyszer?

- Elég zsúfolt az életem, a te-
levíziózás a mai világban na-
gyon fontos egy előadó szá-
mára. Mi lenne, ha a követke-
ző showra is felkérnének? Nos, 
erre majd akkor válaszolok, ha 
ez megtörténik.

- A döntő után jöhetnek az 
„egyszerű” színházi napok…

- Nekem ez az életem, szá-
momra sosem egyszerűek ezek 
a napok, én ha színpadra lé-
pek, mindig a legjobbamat sze-
retném nyújtani. Most, febru-
ár végén Sopronban, a Pető-
fi Színházban lesz premierem, 
ahol a Zene, New York, Szere-
lem című darabot mutatjuk be. 
Emellett a Budapesti Operett-
színházban és a Madách Szín-
házban is láthatnak a nézők, 
míg nyáron, a Királydombon 
lesz az István, a király díszelő-
adása, amelyben ezúttal Kop-
pányt alakítom a 1983-as ős-
bemutató legendáival, vala-
mint a Madáchban a Nyomo-
rultak című musicalben Javert 
felügyelőt alakítom – mondta 
a Dunakeszi Polgár városi ma-
gazinnak adott exkluzív inter-
júban.

- molnár - 

KÉT ÉVES 
a Forte Fotóklub Vác
Két évvel ezelőtt alakult meg a Forte Fotóklub Vác, ami e viszonylag rövid idő 
alatt az ország egyik legnagyobb fotóklubjává fejlődött. A megalakulását janu-
ár 31-én ünneplő klub elnökével, Cservenák Péter fotográfussal beszélgettünk.

 - E spontán módon szervező-
dött szakmai műhely sokszínű-
ségét a tagok különbözőségének 
köszönheti, hiszen vannak kö-
zöttünk -8-80 éves korig - ama-
tőr fotósok és országosan-nem-
zetközileg ismert, neves fotó-
művészek. 70 taggal indultunk, 
amihez azóta több mint 100-an 
csatlakoztak, főként Vácról és a 
Dunakanyarból, de vannak tag-
jaink az ország szinte egész te-
rületéről, sőt két „kültagunk” 
Amerikából és Olaszországból. 

- Melyek voltak az elmúlt két 
év legemlékezetesebb esemé-
nyei?

- A 2013. áprilisi bemutatko-
zó kiállításunk óta havi rend-
szerességgel szerepeltünk egyé-
ni, kiscsoportos és közösségi 
tárlatokon – olykor egy-egy na-
gyobb városi rendezvény prog-
ramelemeként. Ilyen kiállítás 
volt többek közt az Erdélyi na-
pok keretében megrendezett 
Erdélyország c. tárlat vagy az 
országos programsorozatba il-
leszkedő Ars Sacra +. 

Rendszeres programjaink 
közé tartoznak a fotóséták, ezek 
egyike Nagymarosra vezetett a 
helyi önkormányzat meghívá-
sából. A séta során készült fo-
tókból kiállítás készült, a képek 
egy része pedig jelenleg is Nagy-
maros középületeit díszíti. Szin-
tén nevezetes fotóséta volt a Pia-
rista Gimnázium bejárása az el-
múlt ősz folyamán, ugyanis az 
ott készült felvételekből állítot-
tuk össze a Piaristák 300 éves 

RUHANEMŰ 
JAVÍTÁS

• Nadrág, szoknya, ruha fel-
varrás • Eredeti aljas, kop-
tatós nadrág felvarrása • 

Cipzár csere • Átalakítás • 
Kiengedés, szűkítés • Stop-

polás • Függönyök, söté-
títők, ágyneműk szabása, 

varrása.
Várom Önöket

Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária ház 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

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Ha érdekli mi történik környezetében, 
akkor látogassa honlapunkat is:

váci letelepedésére rendezett ki-
állításunk anyagát. Nyáron al-
kotótáborban jártunk Vác test-
vérvárosában, Otrokovicében, 
az ottani fotókör tagjai pedig 
két alkalommal vendégszerepel-
tek alkotásaikkal városunkban. 
Fontos kiemelni még a Servitum 
Kft-vel közös, jelenleg is folyó 
projektünket, melynek kereté-
ben városfotókkal díszítjük fel a 
váci buszmegállókat. 

Az elméleti továbbképzést 
szolgálták az adott témában já-
ratos tagok által tartott fotó-
történeti, fotóelméleti előadá-
sok az ősfotózástól, a came-
ra obscurától kezdve a modern 
technikákig.

- Mik a közeljövő nagy tervei?
- Rengeteg kiállításra készü-

lünk; a tavaszi nagy nyitány a 
MIMK által – a klubtagok mel-
lett a Dunakanyar valameny-

nyi hivatásos és amatőr fotó-
sa számára – meghirdetett, Ta-
vaszi szél vizet áraszt c. tárlat. 
Áprilisban a Tánc Világnapját 
a Silverstar Tánciskolával való 
együttműködésünk eredménye-
ként létrejött képanyaggal, ill. az 
ebből nyíló kiállítással ünnepel-
jük, az Ünnepi Könyvhetet pe-
dig a Könyvtár Galéria által ki-
írt, Olvasás, A könyv és az em-
ber c. tematikus tárlattal. 

A legnagyobb terv: a 
MAFOSZ minden évben pályá-
zatot hirdet fotóművészeti nyá-
ri szabadegyetem rendezésére, 
melyre az idén mi is jelentkez-
tünk egy rendkívül színes prog-
rammal. Reméljük, hogy ennek 
eredményeként júliusban több 
száz fotóst köszönthetünk Vá-
cott, a Forte egykori „fotó fővá-
rosában”. 

maczKay zsaKlin

Fotó: cserVenáK Péter
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LEKÉPZETT KÉPZELET

Vác-Dunakeszi Kinizsi jótékonysági 
futsal mérkőzés a Simigh család javára

Mindig izgalmas, ha egy kiállításon különböző generációk szerepelnek együtt, de különösen az, ha a mű-
vészek/művészpalánták egy családba tartoznak. Mint jelen esetben, ahol Cseledy András Sándor fotómű-
vész és 13 éves fia, - a meghívó szerint „vendégkiállítóként” részt vevő - Cseledy Attila András alkotásait 
láthatjuk egy tárlat keretein belül. 

Február 23-án 20 órai kezdettel Vác-Dunakeszi NBII-es futsal mérkőzést rendeznek Vácon a Bán 
Márton utcai városi sportcsarnokban. A találkozót díjmentesen tekinthetik meg az érdeklődők, ám 
a szervezők által kihelyezésre kerülő becsületkasszában azonban bárki, bármekkora összeget el-
helyezhet. A szurkolók által felajánlott pénzt a mérkőzés szünetében átadják a gödi Simigh család-
nak, akiknek otthona 2014. december 31-én a tűz martalékává vált.

Kiállításuk Leképzett 
képzelet címmel nyílt 
meg a Madách Imre 

Művelődési Központ Kávézó 
Galériájában, február 6-án. 
Köszöntőt mondott Fördős 
Attila, Vác város polgármes-
tere, a kiállítást megnyitot-
ta, Papp László műgyűjtő, 
a Modern Művészeti Gyűjte-
mény kurátora. Közreműkö-
dött Szamosvölgyi 
Máté – saját dalaival. 

Cseledy And-
rás Sándor, „civil-
ben” Vác város ön-
kormányzati hon-
lapjának szerkesz-
tőjeként, fotósaként 
dokumentálja a he-
lyi történéseket, mű-
vészként pedig kö-
zel 250 egyéni és cso-
portos kiállításon 
való részvételt tud-
hat a háta mögött.

12 éves volt, mikor először 
fényképezőgépet vett a kezé-
be, de – mondhatni – jó ala-
pokkal indult, hiszen nagy-
apja a korszak meghatáro-
zó fotóművésze, Gink Ká-
roly volt, akinek baráti kö-

réhez nem kisebb fotósok 
tartoztak, mint Korniss Pé-
ter vagy a tanítvány Eifert 
János. Ez a szellemi közeg 
vonzotta az akkori fiú képze-
letét, épp úgy, ahogy évtize-
dekkel később az ő fotószen-
vedélye inspirálta saját fiát, 

akit 9 éves ko-
rától maga taní-
tott a fényképe-
zés alapjaira. 

A két fotós – 
mindketten a 
Forte Fotóklub 
Vác tagjai – a 
korosztályi elté-

résből adódóan természet-
szerűleg különböző néző-
pontokból láttatják a való-
ság egy-egy kiemelt aspek-
tusát, ám mindkettejükre 
jellemző a képeken átsugár-
zó, harmonikus, derűs látás-
mód. Ezt sugallja Cseledy 

András Sándor ars poeticája 
is, amit egyszerűen és tömö-
ren így határoz meg: „mindig 
a szépséget igyekszem keres-
ni”. A természeti jelenségek-
ben, az ember épített kör-
nyezetében, a művészi alko-
tásokban, ismerős és isme-
retlen arcokban; az egysze-
ri pillanatban megragadható 
szépet, ami ugyanakkor e 
’szép’ mellett valami mélyeb-
bet, valami önmagán túlmu-
tatót is jelent a művész szá-
mára. Erre a többletre utal 
a tárlat címe: a művészi fotó 
ugyanis nem egyszerűen a 
„valóság” dokumentálása, 
hanem a fotográfus képzele-
tének, sajátos, egyéni néző-
pontjának kétdimenziós kép-
ben való megjelenítése. 

Cseledy Attila András élet-
korát meghazudtolóan érett, 
letisztult fotókkal jelent-
kezett, köztük egy üdítő-
en mozgalmas, olaszországi 
életképpel és élete első, lírai 
hangvételű fotómontázsával.

A kiállítás március 9-ig 
megtekinthető.

maczKay zsaKlin

Fotó: KesziPress

V
ác-Dunakeszi Kinizsi jóté-
konysági futsal mérkőzés a 
Simigh család javára

Február 23-án 20 órai kez-
dettel Vác-Dunakeszi NBII-es 
futsal mérkőzést rendeznek 

Vácon a Bán Márton utcai városi sport-
csarnokban. A találkozót díjmentesen te-
kinthetik meg az érdeklődők, ám a szerve-
zők által kihelyezésre kerülő becsületkasz-
szában azonban bárki, bármekkora össze-
get elhelyezhet. A szurkolók által felaján-
lott pénzt a mérkőzés szünetében átadják 
a gödi Simigh családnak, akiknek ottho-
na 2014. december 31-én a tűz martaléká-
vá vált.

Mint azt a Dunakanyar Régió 2015. feb-
ruár 5-i lapszámában megírtuk a bajbaju-
tott család megsegítése érdekében a női 
kézilabda NB I/B Keleti csoportját vezető 
Göd SE együttese a Debrecen DVSC-TVP 
Aquaticum elleni hazai környezetben le-
játszott bajnoki találkozó teljes bevételét 
a Simigh Dávid-Nagy Réka házaspárnak 
ajánlotta fel. 

A hétfő este sorra kerülő összecsapás iga-
zi presztízs rangadónak ígérkezik, hiszen a 
bajnoki táblázat 2. helyén álló Dunatours 
Vác FSE és a dobogó harmadik fokán talál-
ható Rába ETOII – Dunakeszi Kinizsi egy-
aránt 42-42 pontot gyűjtött be az eddigi 
találkozókon. A vendéglátók mellett szól-
hat a hazai pálya előnye, míg a Kinizsi ja-
vára az billentheti a mérleg nyelvét, hogy 
riválisánál jobb a gólaránya.  A Dunake-
szi Kinizsi legutóbbi bajnoki mérkőzésén 

Temesi Norbert csapatkapitány vezényle-
tével kiütéses, 17-1-es győzelmet aratott a 
Garvittax Nagymaros ellen, míg a váci ala-
kulat Hódmezővásárhelyen 7-6 arányban 
alulmaradt.

Hétfő este minden bizonnyal látványos 
és izgalmakban bővelkedő találkozót lát-
hatnak a szurkolók, akik adományaikkal 
hozzájárulhatnak egy család új otthoná-
nak megteremtéséhez is.

(Vetési)
Fotó: DunaKeszi 

Kinizsi Futsal Klub

Temesi Norbert, 
a Dunakeszi Kinizsi 

csapatkapitánya
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Világsztár teniszezők közelségében

Pető Tibor újabb öt évre kapott bizalmat

A hatszoros Grand Slam 
győztes Martina Hingis és 
Bogyó Tamás vezetőedző

Megerősítették posztján, így az eddigi ideiglenes feladatellátás után immár 
teljes alapszabály szerinti ciklusban töltheti be a Vác Városi Labdarúgó SE 
(VVLSE) elnöki posztját Pető Tibor. A budapesti Syma Csarnok adott otthont február 4. és 7. között a Fed-kupa 

euro-afrikai zóna I-es csoport női tenisztornának, melyen a sztárvendég-
ként fellépő, hatszoros Grand Slam győztes svájci világsztár, Martina Hingis 
mellett több nagymenő játékát labdaszedőként testközelből csodálhatták 
a Nexon Dunakeszi Tenisz Klub fiataljai. Bogyó Tamás vezetőedző és társai 
szakmai bemutatót is tartottak a összesereglett teniszkedvelőknek.  

A korábbi kétszeres evezős világbaj-
nok még 2011-ben került a helyi ön-
kormányzat delegáltjaként a klub el-

nökségébe. Ezt követően - 2013 novemberé-
ben - az akkori elnök, Bodonyi Béla (egész-
ségügyi okokból való) lemondása után az el-
nökség tagjai a váci alpolgármestert bízták 
meg, hogy a tisztújító közgyűlésig lássa el a 
feladatkört.

Pető Tibor egy nehéz időszakban állt az 
egyesület élére. Vezetésével igyekeztek úrrá 
lenni az anyagi nehézségeken, amelyek első-
sorban a TAO-lehetőségek beszűkülése mi-
att keletkeztek. Több személyi változás is 
történt a klubnál. Az elnök azonban az el-
múlt év végi hagyományos focikarácsony al-
kalmával értékelő beszédében már optimis-
tább terveket vázolt a több mint háromszáz 
utánpótláskorú focistát istápoló klub elé. 
Ezek közül a legjelentősebb egy új műfüves 
pálya kialakítása a Szérűskertben.

A tisztújító közgyűlésen aztán az alapsza-
bály módosításával szűkítették az elnökség 
létszámát: az ötfős grémium tagja lett Baja 
Sándor, Orbán Levente, Pacsay-Tomassich 
Miklós, Pető Tibor és Strausz László. Ők 
egyhangú voksolással továbbra is Pető Ti-
bort választották meg elnöknek. A taggyű-
lés új Ellenőrző Bizottságot is kijelölt, elnö-
ke Kovács István, két tagja: Belák Gyula és 
Molnár Ferenc. Mindkét testület mandátu-
ma öt esztendőre szól. 

Az eseményen a VVLSE tagjainak sorába 
fogadták többek között Csank János mester-

edzőt, a város díszpolgárát, aki a húsz évvel 
korábbi magyar bajnok váci focicsapat szak-
mai irányítása után a most zajló pontvadá-
szatban is - igaz, egyelőre az NB III-ban - éllo-
vas együttest kormányoz. Remélhetően egé-
szen a bajnoki címig és a feljutásig. 

Kereszturi Gyula

 - Akik kevésbé ismerik a világ 
teniszsportját, azoknak hogyan 
mutatnád be Federation (FED) 
Kupát? – kérdeztem Bogyó Ta-
mástól, a Nexon Dunakeszi Te-
nisz Klub vezetőedzőjétől.

- Örülök a kérdésnek, mert 
valóban vannak, akik nem iga-
zán tudják, hogy a Fed-kupa va-
lójában milyen rangos, és rend-
kívül sok teniszezőt felvonulta-
tó csapatverseny. Nem kevesebb, 
mint a felnőtt női világbajnok-
ság, melyet úgyis emlegetünk, 
mint a Davis Kupa női testvé-
rét. Tizenhat ország vett részt a 
Fed-kupa budapesti euro-afri-
kai zóna I-es döntőjében, mely-
nek keretében honi szövetség 
idén immár második alkalom-
mal rendezte meg a Magyar Te-
nisz Napját, melyen különbö-
ző klubok – köztük mi is – tar-
tottak bemutató edzéseket fel-
vonultatva a közelmúlt magyar 
sztár játékosait. 

- Az idei sztárvendég a sváj-
ci kiválóság, Martina Hingis 
volt… 

- A tenisz népszerűsítése érde-
kében a rendezők minden évben 
egy igazi ikon, egy közkedvelt 
világsztár meghívásával ked-
veskednek a sportág szerelme-
seinek. Martina Hingishez ha-
sonlóan tavaly pl. Szeles Mónika 
is az első hívó szóra elfogadta a 
felkérést, mert mindketten tud-
ják, hogy személyes jelenlétük-
kel hozzájárulnak a tenisz nép-
szerűsítéséhez. A világsztárok 
mellett egykori magyar kivá-
lóságok is pályára lépnek a Fed 
Kupa-hoz kacsolódó rendezvé-
nyen. Sokak számára még ma 
is jól cseng Kuti Kis Rita, Guba-
csi Zsófia, Gáspár Petra, Csurgó 
Virág, Temesvári Andrea neve, 
akik nemzetközi szinten is sike-
resek voltak. Közülük sokáig én 
voltam Kuti Kis Rita és Guba-
csi Zsófia edzője. Rita abban az 
időszakban 46., Zsófi pedig a 78. 
volt a világranglistán. 

- A világsztárok mellett nem 
akármilyen fény pásztázta a 

dunakeszi teniszezőket. Minek 
köszönhettétek, hogy e rendkí-
vül nívós program szereplői le-
hettetek?

- A munkánknak, annak a 
tudatos építkezésnek, ahogyan 
hosszú évek óta neveljük, oktat-
juk a fiatal teniszezőinket. Az 
ország egyik legnagyobb és leg-
eredményesebb utánpótlás-ne-
velő bázisával rendelkezünk, 
amit a Magyar Tenisz Szövet-
ség azzal is elismer, hogy fiatal-
jainkat és edzőinket meghív-
ta a Fed-kupa, a Magyar Tenisz 
Napja rendezvény-sorozatra. Ez 
óriási elismerés a klubnak és a 
városnak, gyerekek számára pe-
dig életre szóló élmény, hiszen 
ilyen közegben nem mindennap 
tarthatunk szakmai bemutatót. 
A huszonöt 9-13 év körüli gyer-
mek csillogó tekintettel figyel-
te testközelben a sztárok játékát, 
akik számára óriási élmény volt, 
hogy összegyűjthették olyan ki-
válóságok, mint pl. az egyko-
ri Ausztrál Open győztes fehér-
orosz Viktorija Azarenko labdá-
it. Klubunk elismerését emeli, 
hogy mi voltunk az elsők, akiket 
a Magyar Tenisz Szövetség fel-
kért erre a szép feladatra. 

- Bizonyára ez annak az el-
ismerése is, hogy Dunakeszin 
több száz fiatal ismerkedik a 
sportág alapjaival az iskolai te-
niszoktatás keretében. 

- Én is így gondolom, hiszen 
tavaly októberben, az országban 
egyedülálló programot indítot-
tunk el. A KLIK, a Magyar Te-
nisz Szövetség, a Városi Önkor-
mányzat és a Nexon Dunakeszi 
Tenisz Klub összefogásának kö-
szönhetően minden első osztá-
lyos gyermek heti egy alkalom-
mal részt vesz az általunk tar-
tott teniszoktatásban. Az ön-
kormányzat biztosítja az autó-
buszt, amivel hétfőn a Fazekas, 
kedden a Kőrösi, szerdán a Bár-
dos, csütörtökön a Széchenyi, 
pénteken a Szent István Általá-
nos Iskola érkeznek a gyerekek. 
Öt edzőnk 480 fiatallal igyek-
szik megismertetni a teniszezés 
alapjait. Decembertől pedig – 
aki igényelte – hatfős csoportok-
ban oktatjuk a fiatalokat. 

- Így már még inkább érthe-
tő, hogy Dunakeszit Pest me-
gye „Tenisz Mekkájaként” emle-
getik szakmai berkekben. Ezt a 
rangos elismerést megkoronáz-
hatja az az európai ifjúsági te-
nisz verseny, melynek április-
ban ad otthont Dunakeszi. 

- Hosszú idő után ismét el-
kezdtünk versenyek rendezésé-
vel is foglalkozni. Az első iga-
zán rangos tornát, április 26. és 
május 2. között rendezzük, ami-
kor egy harmadik kategóriás eu-
rópai ifjúsági versenyre mintegy 
12-15 országból 32 lány és 32 fiú 
érkezik Dunakeszire. Köztük jó 
néhányan az európai ranglis-
ta 20. és a 60. helye között talál-
hatók. Már javában tartanak az 
előkészületek, az Önkormány-
zat is mellénk állt, amely a spor-
tolók méltó fogadása érdekében 
felújítja a Magyarság épületében 
az öltözőket, fürdőket, az összes 
vizesblokkot, kicseréli a burko-
latot. Egy megszépült sportte-
leppel fogadjuk Európa fiatal te-
hetségeit, akik játéka minden 
bizonnyal nagy élményt jelent 
majd a kis „teniszpalántáink” és 
a felnőttek számára egyaránt. 

Vetési Imre

VILÁGBAJNOK EVEZŐS 
alpolgármester a fociklub élén

Európa legjobbjai áprilisban 
Dunakeszire jönnek
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