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Folytatás a 2. oldalon

Közép-Európának még van esélye

Átadták a minden 
elemében felújított 
váci vasútállomást

December 1-én, két év munka után átadták a váci vasútállomás beruhá-
zást, melynek keretében nem csak az épület újult meg teljes egészében, 
hanem többek között a vasúti pálya, az utastájékozatatás és létesültek 
P+R parkolók is. 

Korunk legnagyobb európai kihívása a migránsáradat. Számomra a kérdés úgy vetődik fel, hogyan lehet hiteles emberi és hatékony politikai meg-
oldást találni. Minden tisztességes ember, ha éhezővel találkozik, enni ad neki, ha ruhátlannal, ruhát ad, és annak, aki az életét menti, menedéket  
– természetesen a lehetőségeihez képest. Az ügy azonban ennél sokkal bonyolultabb.

A beruházást ked-
den Becsey Zsolt, 
a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium 

közlekedésért felelős helyet-
tes államtitkár, Pál László, 
a MÁV Zrt általános vezér-
igazgató-helyettese, Mosóczi 
László, a NIF Zrt vasútfej-
lesztési igazgatója és Fördős 
Attila Vác polgármestere ad-
ták át.

A váci a mai Magyarország 
első vasútvonalaként megha-
tározó része a magyar közle-
kedéstörténetnek - ezt Becsey 
Zsolt, a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium helyettes ál-
lamtitkára mondta.  

- Bő tíz éve ismét úttörő 
szerepet vállalt a honi vasúti 
közlekedésben: elsőként itt 
vezették be az integrált üte-
mes menetrendet. A Buda-
pest – Vác ma az ország egyik 
legfontosabb elővárosi vasúti 
vonalcsoportja, amely nem-
zetközi személyforgalmat és 

jelentős teherforgalmat is bo-
nyolít. A MÁV-START Zrt a 
következő években beszerez-
ni tervezett 300-600 férőhe-
lyes motorvonatait a szolgál-
tatási színvonal további nö-
velése érdekében más vona-
lak mellett a vácin közleked-
teti majd.

Pál László, a MÁV Zrt álta-
lános vezérigazgató-helyette-

se arról beszélt, hogy a Buda-
pest–Vác–Szob vasútvonal je-
lentőségét mutatja, hogy bár 
64 kilométeres hosszával a 
MÁV hálózatának csupán 0,8 
százalékát teszi ki, de itt uta-
zik a MÁV-START fizető uta-
sainak kilenc százaléka. 

Egyrészt a bevándorlók 
többsége nem menekült, 
másrészt a tömeges migrá-
ció komoly veszélyt jelent 

az európai társadalmakra. Ezért 
a humanitárius szempont mellett 
az önvédelem szempontját is érvé-
nyesíteni kell. Ezt nevezem a ket-
tős felelősség elvének. A két szem-
pont a hosszú távú megoldásban 
találkozik. Békét és életlehetősé-
get kell biztosítani a kibocsátó or-
szágokban, illetve az azonos kultúr-
körben lévő szomszédos országok-
ban biztosítani az átmeneti tartóz-
kodás megfelelő körülményeit. Így 
mindenki előbb-utóbb szülőföldjé-
re térhet vissza, addig is ahhoz ha-
sonló közegben élhet. A gazdasági 
bevándorlók előtt pedig le kell zár-
ni az unió határait. Véget kell vetni 
az embercsempészek tobzódásának, 
a megtévesztő csalogatásoknak, a 
sanda politikai szándékok, és a de-
kadens eszmék érvényesülésének.

Fontos, hogy két kérdésre világos 
választ kapjunk. Mik a tömeges be-
vándorlás következményei, illetve 
mi van az érthetetlen nyugati maga-
tartás mögött. A bevándorlók nor-
mái jelentősen különböznek a mie-
inktől. Nem fogadják el a befogadó 
ország értékrendjét, nincs szándé-
kuk integrálódni. Zárt közösségben 
kívánnak élni, saját szokásaik sze-
rint. Így a tömeges bevándorlás óha-

tatlanul párhuzamos társadalmakat 
eredményez. A multikulturális tár-
sadalom számukra elfogadhatatlan. 
Ahogy egy keleti keresztény fogal-
mazott: a tolerancia jegyében been-
gedjük az intoleranciát. 

Mindennek a megfogalmazása a 
valóságot és nem az idegenellenes-
séget jelenti. Nem lehet az úgyne-
vezett politikailag korrekt beszéd 
hangoztatásával a probléma feltárá-
sát megtiltani, mert ezzel – mint sok 
más esetben – a megoldás lehetősé-
gét zárjuk ki. 

A multikulturális társadalom 
gondolata ez esetben megbukott. 

Csak abban az értelemben létezhet, 
ahogy a nemzeti kisebbségek saját-
ságai gazdagítják az ország kultú-
ráját, vagy egy-egy távoli országból 
jött ember beilleszkedve a befoga-
dó ország világába ott talál otthon-
ra. Mindkettőnek azonban feltéte-
le a helyi törvények és normák elfo-
gadása. A párhuzamos társadalmak 
következménye – az érintetteket is-
merve – a frusztráció, az elégedet-
lenség és az agresszivitás.

A nyugati vezetők magatartá-
sa mögött többek között homályos 
politikai szándék, téves eszmeiség 
és német belpolitikai okok vannak. 

A tényleges politikai szándékok és 
gazdasági érdekek ritkán fogalma-
zódnak meg. Ne legyen azonban 
senkinek kétsége afelől, hogy akik 
Európa destabilizálásában érdekel-
tek, minden rendelkezésre álló esz-
közzel támogatják a migrációs ára-
dat fenntartását. Az ideológiai hát-
tér viszont nyilvánvaló, ahogy an-
nak életidegen mivolta is bebizo-
nyosodott. 

Ezt három pontban meg lehet ra-
gadni. Az emberi jogok helytelen 
értelmezése, amelyből hiányzik az 
egyéni felelősség és kötelezettség. A 
liberális tabuk – ahogy már utaltam 
rá – a problémák felvetését is aka-
dályozza. A merev liberális dogmák 
pedig, előregyártott megoldásokat 
engednek csak meg. Mindezt leön-
tik a „politikailag korrekt” mázával. 
Így nem csoda, ha az új kihívásokra 
nincs válaszuk, hiszen azokat ideo-
lógiai és nem gyakorlati oldalról kö-
zelítik meg. Ezzel szemben Magyar-
ország tényleges kihívásra ad valós 
választ, amelyet egyre többen elis-
mernek. 

Ami ma Nyugat-Európában tör-
ténik, azt a német szándék határoz-
za meg. A belső egyensúlyuk - amit 
a nagytőke és az irányított média is 
támogat – a nagykoalícióra épül. Ez 
pedig a jelenleginél nagyobb moz-
gásteret nem enged. Az európai köz-
vélemény nyomására ma már itt-ott 

mutatkoznak a migránsáradat mér-
séklésének jelei. A tömeges befoga-
dás súlyos következményei ugyanis 
ma már egyre nyilvánvalóbbak. Az 
évtizedek múlva várható hatások vi-
lágossá teszik, hogy Nyugat- Euró-
pa iszlámosítása befejezett és vissza-
fordíthatatlan tény. Nem kell másra 
gondolnunk, mint a hatalmas de-
mográfiai különbségekre (például, 
Franciaországban a családok átla-
gos gyermekszáma kettő, míg a be-
vándorlók családjaiban ez a szám 8), 
a nyugati családok és párkapcsola-
tok válságára, illetve a gyermekvál-
lalási kedv általános csökkenésé-
re. Ezek után feltehetjük a bátorta-
lan kérdést, erre a súlyos problémá-
ra nyugati politikusok tehetetlensé-
gén túl találhatunk-e más okokat is? 
Igaza van azoknak, akik a jelenség 
mögött a nyugati kultúra gyengülé-
sét, indentitásunk megroppanását, 
keresztény gyökereink és hagyomá-
nyos értékeink megtagadását is lát-
ják? A válasz egyértelmű igen. A va-
lós megoldást is itt kell keresnünk, 
ami Közép-kelet Európa számára 
még esélyt jelenthet.

Büszkén vállalnunk kell a hagyo-
mányos európai értékeket, megerő-
síteni identitásunkat, így tudunk 
erőt érezni és mutatni. Ez vissza fog-
ja adni önvédelmi reflexeinket is.

Harrach Péter
országgyűlési képviselő

Magyarország legkorszerűbb vasútállomása
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Dióssi Csaba polgármester fogadta Böjte atyát

Átadták a minden elemében felújított váci vasútállomást
- A vasúttársaság 2004-ben 

ezeken a vonalakon vezette 
be az integrált ütemes menet-
rendet és a zónázó közleke-
dést, amely utasaink számára 
egyszerűen megjegyezhető, 
egyenletes indulási időponto-
kat és rövidebb menetidőket 
biztosít. A december 13-án 
életbe lépő 2015/2016-os me-
netrend továbbra is ütemesen 
közlekedő járatokat biztosít a 
Budapest és Vác között uta-
zók számára.”

Mosóczi László, a NIF Zrt 
vasútfejlesztési igazgatója azt 
mondta, hogy a történelmi 
vasútvonal fejlesztése fontos 
állomása volt a hazai vasút 
fejlesztésnek. 

- Az elmúlt uniós költség-
vetési időszakban 540 kilo-

méter vasútvonal újult meg, 
a 2020-ig tartó időszak támo-
gatásából pedig jövőre elkez-
dődik 130 kilométer további 
felújítás – hangzott el.

Vác polgármestere Fördős 
Attila fontosnak nevezte a be-
ruházást, amely szerinte 6000 
ingázót érint.

- A beruházási érték 14,8 
milliárd forintot tett ki, 6,1 
milliárd volt az infrastruktu-
rális költség és erre jött még 
az áfa. Így a fejlesztés érté-
ke meghaladja a 25 milli-
árd forintot. Egy ilyen beru-
házás egy város életében öt-
ven évenként fordul elő. Sze-
retnék köszönetet mondani a 
Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
riumnak, a MÁV Zrt-nek, a 
NIF Zrt-nek és a kivitelezők-
nek. Mindenek előtt azonban 
Vác város lakosságának, akik 

kettő éven keresztül eltűrték 
és partnerei voltak ennek a 
beruházásnak – mondta. 

A projekt keretében fel-
újították a felvételi épületet, 
a vasúti pályát, és új üzemi 
épületeket építettek. Az utas-
forgalmi csarnokot kibőví-
tették, az utasoknak új szo-
ciális helyiséget emeltek. A 
vasúton közlekedők eliga-
zodását korszerű vizuális 
utastájékoztatási rendszer se-
gíti. A megújult, tetővel vé-
dett magasperonokat a ko-
rábbi, rendkívül balesetve-
szélyes szintbeni átjárás he-
lyett tágas, lifttel felszerelt 
gyalogos aluljárókon lehet 
megközelíteni. A Deákvár és 
a városközpont közötti kap-
csolat javítása érdekében a 
Naszály úti aluljáró mellett új 
gyalogos és kerékpáros alul-

járó létesült. Megújult a Kos-
di úti közúti és gyalogos-ke-
rékpáros, valamint a Pacsirta 
utcai gyalogos aluljáró.

Az állomás megközelíthe-
tőségének javítása érdekében 
közel 353 P+R és 3 K+R par-
kolót alakítottak ki, 70 ke-

rékpártárolót telepítettek. A 
zajvédelemről 7 ezer négy-
zetméternyi zajárnyékoló fal 
gondoskodik. Vác állomáson 
új elektronikus biztosító be-
rendezést építettek ki, 41 ve-
zérelt váltóval. A beruházás 
keretében kiemelt figyelmet 

fordítottunk a környezetvé-
delemre: közel 300 darab fát 
és 3000 darab cserjét ültettek, 
8 ezer négyzetméteren füvesí-
tettek.

Furucz Anita
Fotó: NIF Zrt.

A vasúti pálya és a kap-
csolódó létesítmények fej-
lesztése a Kőkapu 2012 
Konzorcium kivitelezésé-
ben, 14,8 milliárd forint-
ból, a biztosító berendezés 
és a távközlés korszerűsíté-
se a Thales Austria Gmbh, 
Thales Rail Solutions Kft 
és Dunántúli Kft kivite-
lezésében, 4,9 milliárd fo-
rintból valósult meg, 85 
százalék uniós és 15 száza-
lék hazai forrásból.

Folytatás a címlapról

Böjte Csaba atya Dunakeszin Vác ünnepi újdonságai a főtéren: 
betlehemi jászol és korcsolyapálya November 29-én délután Dunakeszi polgárai az első adventi gyertya meg-

gyújtásakor zsúfolásig megtöltötték a város főterét, ahol már a felemelő 
pillanatok előtt is az ünnepi várakozás meghitt hangulatához méltó prog-
ramok várták a város apraját-nagyját, akiket köszöntött Böjte Csaba atya 
is, majd Adventi lélekhangoló címmel nagy sikerű előadást tartott a Jó-
zsef Attila Művelődési Központban.  

Vác ünnepi díszbe öltözött főtere december 8-án egy különlegesen szép 
újdonsággal, Jézus születését megörökítő betlehemi jászollal örvendez-
tette meg a helyieket. A látványos szoborcsoportot dr. Beer Miklós váci 
megyéspüspök szentelte meg. 

A Városháza főbejára-
tánál elhelyezett ha-
talmas adventi koszo-

rún az első gyertyát a Játszó-
ház Óvoda kis ovisai gyúj-
tották meg vasárnap délután 
négy órakor, akik egyébként 
a színpadon - a Szent Mihály 
és Szent Imre templom gyü-
lekezetének tagjaihoz hason-
lóan – kedves műsorral kö-
szöntötték a közönségét. Az 
ünneplőkkel megosztotta 
gondolatait Kozsuch Zsolt és 
Kecskés Attila plébános is. 

Hat óra előtt pár perc-
cel megérkezett Böjte Csaba 
atya, akit Dióssi Csaba pol-
gármester és Szabó József ön-
kormányzati tanácsnok, a 

körzet önkormányzati kép-
viselője fogadott. Böjte atya 
miután köszöntette a Dózsa 
György téren a város lakóit, a 
József Attila Művelődési Köz-
pontban folytatta program-
ját, ahol Adventi lélekhan-
goló címmel tartott előadást 
a Panoráma Világklub Du-
nakeszi Szervezete vendége-
ként, dr. Tanka László orszá-
gos, és Szórád Károly helyi el-
nök meghívására. 

Az óriási érdeklődéssel kí-
sért előadás - és Fekete Nándor 
orgonaművész vastapssal foga-
dott műsora - előtt Böjte Csa-
ba atya meggyújtotta az adven-
ti koszorún az első gyertyát. 

A városi önkormányzat ne-
vében Szabó József méltat-
ta Böjte atyát, akinek példás 
életútjáról szeretettel és elis-
meréssel beszélt. 

A meghitt hangulatú esten a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
elnöke szokásához híven sok 
megélt példázaton keresztül 
hangolta és vezette hallgató-
ságát a szeretet útjára és útján. 
Az emberiséget sújtó nyomo-
rúság enyhítése, a család nél-
kül élő 150 millió gyermek sor-
sának jobbítása, a globalizáció-
val társuló gondok megoldá-
sa, a terrorizmus felszámolá-
sa érdekében kendőzetlenül 
szembe kell nézni a valóság-
gal – hangsúlyozta Böjte atya, 
aki szerint a tiszta, őszinte sza-
vakat szomjúhozza a világ. De 
van remény, van megoldás – 
jelentette ki, hiszen kétezer év-
vel ezelőtt is volt. Isten válasza 
egy gyermek volt – tette hozzá, 
majd azzal folytatta: A mai kor 
Kárpát-medencei problémá-
ira is gyermekáldás a válasz. 
Több mint ötezer gyereket fo-

gadott be 22 év alatt. Megéri  
befogadni őket, mert gazda-
gabb lesz az ember – mondta 
elérzékenyülve. Böjte atya ki-
emelte, milyen megható büsz-
ke érzés kerítette, keríti hatal-

mába, amikor az árva és ne-
hézsorsú gyermekekkel együtt 
ebédel, és az imádkozást köve-
tően leülhet az asztalfőre és rá-
csodálkozhat a reá bízottak-
ra! Mint mondta, a családban 
a férfiak ugyanilyen örömmel 
élhetik meg családfői szerepü-
ket. Bíztatta a magyar apákat, 
legyenek büszkék, hogy a csa-
ládfői feladatokat rájuk bízta 
a Jóisten. Vállalják, szeressék, 
óvják családjaikat, s merjenek 
a családfői székbe ülni, merje-
nek gyereket vállalni! – mond-
ta. Böjte Csaba szenvedélyes 
hangon bátorította hallgató-
ságát, hogy merjenek nagylel-
kű lenni, nyújtsanak segítő ke-
zet embertársaiknak, fogjanak 
össze a problémák megoldásá-
ért. – Hiszem, hogy együtt si-
kerül! Merjünk a szeretet mel-
lett dönteni, s akkor hiszem, 
hogy nem hiába égnek az ad-
venti gyertyák – adott reményt 
a ferences szerzetes. 

Vetési Imre
Fotó: Keszi Press és 

Vörös István

A betlehemezés az egész 
K á r p á t-m e d e n c é -
ben ismert népi ha-

gyomány, annak különbö-
ző formái vannak, közülük 
az egyik az ember nagyságú 
betlehem, a jászol. A hagyo-
mányok szerint Assisi Szent 
Ferenc volt az, aki először 
betlehemmel megörvendez-
tette a híveket, bár egyház-
történeti források szerint a 
12-13. században több helyen 
is elindult ez a szokás – eleve-
nítette fel a hagyomány kez-
detét Fördős Attila a Vác fő-
terén rendezett ünnepségen.

 A város polgármestere em-
lékeztette a megjelenteket, 
hogy a 17. századtól az egész 
Kárpát-medencében voltak 

betlehemezések. A váci ha-
gyomány életre keltéséért kö-
szönetet mondott az ötletgaz-
dáknak, különösen a Madách 
Imre Művelődési Központ 
vezetőjének, Retzler Péternek, 
és munkatársának, Borossa 
Zsókának, hogy ezzel is szí-
nesítették az adventi időszak 
várakozását. Egyúttal azt is 
bejelentette, hogy a Dubnica 

(Vágtölgyes) testvérváros 
mintájára az tervezik, a jövő 
évtől kezdődően Vác főtéren 
egy színpaddal együtt felál-
lítanak egy nagy adventi ko-
szorút, ahol hétről hétre ün-
nepi műsor keretében kerül-
het sor a gyertyák meggyúj-
tására. Végezetül áldott kará-
csonyt kívánt a város minden 
lakója számára.

Fördős Attila polgármester 
ünnepi beszéde végén beje-
lentette, hogy két szakbizott-
ság szabad utat adott a Márci-
us 15. térre tervezett jégpálya 
építésére, melyen karácsony-
kor már korcsolyázhatnak a 
sportág kedvelői. 

A rendezvény háziasszo-
nya, Fábián Nikolette felidéz-

te, nem véletlen, hogy ennek 
a betlehemnek a felszentelésé-
re éppen december 8-án kerül 
sor, hiszen 1854-ben IX. Pi-
usz pápa ezen a napon emel-
te dogmává, hogy Mária ere-
dendő bűn nélkül fogantatott.

Dr. Beer Miklós váci me-
gyéspüspök ünnepi köszön-
tőjében úgy fogalmazott, 
hogy az elkészült alkotás va-

lami olyan megjelenítése a 
betlehemi történetnek, ami 
egészen közel hozza a tit-
kot életünkhöz. Mint fogal-
mazott, karácsonyra készü-
lünk idén is, s ez a készülő-
dés jelzi, hogy szükségünk 
van kapaszkodóra, fogódzó-
ra, amely segít eligazodni eb-
ben a zűrzavaros világban. S 
ez a fogódzó az a betlehemi 
történet, amit karácsonykor 
minden templomban vagy 
otthon felolvasunk. Megszü-
letett Mária gyermeke, aki 
mellett ott van József.  Vala-
mi szép dolog megkezdődik, 
a szeretetnek, jóságnak, ön-
zetlenségnek a folyamata és 
üzenete. Fogódzót keresünk a 
betlehemi történetben, hogy 
meg tudjuk becsülni az éle-
tet, a család melegét, s talán 
érzékennyé váljon a lelkünk 
arra, hogy segítsünk azokon 
is, akik rossz helyen és rossz 
időben születtek – fogalma-
zott a megyéspüspök, aki 
emlékeztette a megjelente-
ket, hogy Ferenc pápa éppen 
ezen a napon Rómában meg-
nyitotta az irgalmasság évét. 
Arra kérte az ünneplőket, 
csatlakozzanak a pápa felhí-
vásához, hogy a betlehemi 
történet üzenetét fogadjuk a 
szívünkbe, mert Isten így jön 
közénk, s azt várja el, hogy 
mi is ugyanígy tudjunk szo-
lidárisak lenne azokkal, akik 
rászorulók, akik bajban van-
nak. - Egy valami hiányzik 
ebben a betlehemben: nincs 
kályha. Talán ez szimboli-
zálja igazán mi is hiányzik az 
életünkből: a szeretet melege 
– zárta ünnepi gondolatait dr. 
Beer Miklós, majd megszen-
telte a főtéren felállított bet-
lehemet, s áldott, békés kará-
csonyt kívánt a váciaknak.

(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Vitályos Eszter, Szvorák Katalin, Szabó István

Vitályos Eszter, dr. Jászberényi József, Szabó István

Wentzel Ferenc, Kiss György, Selteinreich József

Pest megye kiválóságait köszöntötték

Göd száz éve folyamatosan fejlődik

Régiónkból többen vehettek át elismerést a Megyenapon
Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott úgy, hogy december 4. napját Megyenappá nyilvánítja, annak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt várme-
gyét 356 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én alapították. Ez a nap már 16 éve különleges jelentéssel bír a számunkra.

Régiónkban Markó József gödi polgármester immár a harmadik önkormányzati ciklusban irányítja a város életét, akit arról kérdeztünk, hogy a 
2014-től 2019 őszéig tartó időszak első esztendejében végzett munkát hogyan értékeli, és mit tekint az előttük álló években Göd életében a leg-
fontosabb megoldandó feladatnak. 

A megye újjászületé-
sére emlékezünk, 
és közösségünk ün-
nepét tartjuk meg 

együtt, a megye 187 településé-
ről érkező emberekkel és mind-
azokkal, akikhez különleges 
kapcsolat fűz bennünket. Az 
ünnepség rangját emeli, hogy 
ekkor adják át a megyei kitünte-
tő díjakat - elismerve a közmű-
velődés, a tudomány, a kultúra, 
az építészet, a környezetvéde-
lem, valamint a közbiztonság és 
a társadalmi összetartozás érde-
kében tett erőfeszítéseket; s ek-
kor kerül átadásra a Pest Megye 
Díszpolgára cím is. Köszönetet 
mondanak mindazoknak, akik 
a hivatásukban vagy a minden-

napokban képesek voltak a pél-
damutató tettekre, az átlagon fe-
lüli teljesítményekre.

Az ide ünnepséget Vitályos Esz-
ter, az Európai Uniós fejlesztése-
kért felelős államtitkár nyitotta 
meg – adta hírül a pestmegye.hu. 
Elmondta, hogy mint Pest megyei 
lakos a mindennapokban is látja 
azokat az értékeket, amiket a díja-
zottak képviselnek. Kitért az ön-
álló Pest megye régióra is, kifejez-
ve reményét, hogy mind a 187 te-
lepülés számára ideális megoldás 
lesz a fővárostól való elválás.

„A Megyenap az az esemény, 
amikor a 187 város és község, és 
a határon túlról érkezett baráta-
ink együtt vannak. Együtt olyan 
számban és egységben, ami mél-

tó a nagy nemzedékek örökségé-
hez. Ezek azok a pillanatok, ami-
kor a nagyobb közösség megmu-
tatja az erejét és a lendületét, ami 
átsegített minket a legnehezebb 
éveken - és átsegít ma is, hogy 
szembenézzünk a jelen és a jövő 
kihívásaival." – kezdte beszédét 
Szabó István, a közgyűlés elnöke. 
A megye sokszínűségéről, kreati-
vitásáról, erejéről is megemléke-
zett, majd köszöntőjét azzal zár-
ta, hogy „érdemes építeni Pest 
megyét és érdemes összefogni 
érte, mert együtt igenis képesek 
vagyunk a csodára."

Pest Megye Közgyűlése Dísz-
polgári címet adományozott 
Szvorák Katalin részére Pest me-
gye közösségéért végzett elhiva-
tott munkája, példamutató el-
kötelezettsége, kiemelkedő elő-
adóművészi sikerei, a kulturális 
diplomácia területén felmuta-
tott teljesítménye és pedagógiai 
eredményei alapján. 

Régiónkból a közgyűlés Pest 
Megyéért Emlékérmet adomá-
nyozott dr. Jászberényi József ré-
szére – tudományos tevékenysé-
ge, a felsőoktatásban elért ered-
ményei, a közművelődésben vál-

lalt erőfeszítései és példamutató 
közösségszervező tevékenysége 
elismeréseképpen, aki 2013 óta 
igazgatója a szentendrei Arany-
kor Központnak. 

Pest Megye Önkormányzatá-
nak Közgyűlése Kulturált Tele-
pülési Környezet Díjat adomá-
nyozott Kisoroszi Község Ön-
kormányzata részére az Ófalu 
rehabilitációs programjáért

Pest Megye Közgyűlése Pest 
Megye Környezetvédelméért 
Díjat adományozott a Civil Kör 
Veresegyházért Egyesület részé-
re a természeti értékek megóvá-
sa érdekében kifejtett tevékeny-
ségük elismeréseképpen.

Pest Megye Közgyűlése Test-
nevelési és Sport Díjat adomá-
nyozott Kiss György részére spor-
tolóként és a sportolók közössé-
gének aktív, elhivatott tagjaként 
elért sikereiért. Kiss György év-
tizedeken keresztül felmutatott 
eredményei, rendkívüli életmű-
ve példát mutat Dunakeszi és Pest 
megye közösségeinek a kitartás-
ból, elkötelezettségből, a sport 
iránti szeretetből. Kitartására jel-
lemző, hogy éveken át úgy oldot-
ta meg edzését, hogy lakhelyéről, 
Dunakesziről futva járt dolgozni 
Újpestre. 2007-ben Kanadában 
futott maratont, és a korosztályá-
ban 3. helyezést ért el.

- Göd történelmének elmúlt száz 
éve a folyamatos növekedésről, 
az egykori három gödi település 
egyesüléséről, a növekvő lakos-
sági lélekszámot kiszolgáló intéz-
mények és szolgáltatások bővíté-
séről, és feltételrendszerének ki-
építéséről szólt. Göd lejújabb kori 
történelmének egyik meghatáro-
zó közigazgatási változása, hogy 
városunkhoz csatlakozott a sző-
di Nevelek településrész is, így ma 
már 20 ezer lakosunk van. Az ör-
vendetesen növekvő gyermeklét-
számnak köszönhetően szinte ál-
landóan napirenden van valami-
lyen óvodaépítés, iskolabővítés, 
orvosi körzetek számának növe-
lése, a szociális intézmények fej-
lesztése. 

- Milyen törést okozott ebben 
a tudatos városépítésben, hogy 
a település legnagyobb iparűzé-
si adófizető vállalkozása beszün-
tette működését?

- A Samsung leállásával jelentős 
bevételtől esett el a város, azonban 
az az örvendetes tény, hogy a kor-
mány átvállalta az önkormányza-
tok adósságát, sikerült megőriz-
nünk az intézmények elvárható 
színvonalú működtetését. Az el-
látások, ha nem is látványosan, de 
bővülnek, s mindeközben arra is 
figyeltünk, hogy a lakosság terhe-

it ne növeljük. Vitathatatlan tény, 
hogy a fejlesztésekre kevesebb le-
hetőségünk volt, de azért több te-
rületen előre tudtunk lépni. 

- Ebből az építkezésből mit ér-
zékelt a lakosság?

- Mindent, hiszen valamennyi 
fejlesztés, beruházás a város pol-
gárait szolgálja. Sikeres pályáza-
ti tevékenységünknek köszönhe-
tően két óvodát - egy 100 és egy 
75 fős színvonalas intézményt – 
építettünk Göd középső város-
részében. Most kezdjük el egy 50 
fős óvoda építését a felsőgödi vá-
rosnegyedben, az Ady Endre ut-
cában. Egy magán házat vásárolt 
meg az önkormányzat, melyet tel-
jesen átalakítunk gyermekintéz-
ménnyé, aminek kialakításához 
110 millió forint állami támoga-
tást kaptunk. Szükségessé vált egy 
harmadik iskola építése is, ehhez 
keressük a megfelelő telket és vár-
juk a kormány kedvező döntését 
a források biztosításához. Több 
út aszfaltozására is sor került, je-
lenleg is folynak építési munkála-
tok. Külön szeretném kiemelni a 
Kálmán utca szélesítését, amely a 
Gödhöz csatlakozott Nevelek for-
galmát  segíti. A szilárdburkolatú 
utak területén azonban jelentős az 
elmaradásunk, sajnos az ilyen jel-
legű fejlesztésekre a Közép-ma-

gyarországi Régióban kevés pá-
lyázati lehetőség nyílt meg. Jelen-
tős feladataink várnak megoldás-
ra a belvíz elvezetések kiépítésé-
ben is.

- Milyen lehetőségek vannak a 
hiányzó állami pénzek helyi pót-
lására, kiegészítésére?

- A gazdasági helyzet javulá-
sával megindult egy kis pezsgés, 
szaporodnak az építési engedélyt 
kérők, nagyobb az érdeklődés az 
üres telkek iránt. Bár nagyon sok 
eladó ház van még, de szemmel 
láthatóan fogyatkozik a számuk, 
az alacsonyabb árfekvésű ingat-
lanok nagyon gyorsan elkelnek. 
Biztató jel az is, hogy megjelen-
tek befektetők, akik érdeklődnek 

az egykori Pólus szálloda és golf-
pálya iránt. Vannak arra utaló je-
lek, hogy az OVIT területén is vár-
hatóak fejlesztések, miként a Sam-
sung telephelyén is beindulhat az 
ipari termelés a közeljövőben. Az 
ezekből származó adóbevételek 
segíthetnek majd a közterületek 
és a közösségi terek fejlesztésében.

- Göd gyönyörű természeti 
adottságai, termálfürdője, jó nevű 
éttermei, Duna-parti sport- és kul-
turális centruma révén vonzó a tu-
risták körében. Ezt az igényes vá-
lasztékot lehet még bővíteni? 

- Feltétlenül. Nap, mint nap 
azon munkálkodunk, hogy a vá-
ros vonzerejét megőrizzük, újabb 
szolgáltatásokkal tegyük még kel-

lemesebbé Göd adottságait. Külön 
programot indítottunk a közterü-
letek rendjének javítása, szebbé, 
otthonosabbá formálása érdeké-
ben. Megtiltottuk pl. az avarége-
tést, egységes rendszerbe foglal-
juk, leszereljük a városképet ron-
tó hirdetéseket, óriásplakátokat, 
közterületen megtiltottuk az alko-
holfogyasztást, biztosítjuk a zöld-
hulladék elszállítását, gondosko-
dunk a város zöldfelületének meg-
óvásáról, fákat ültetünk a közte-
rületen. A város értékeit gyarapí-
totta az is, hogy eredményes lobbi 
tevékenységünknek köszönhető-
en a két hektáron elterülő egykori 
Duna-parti BM üdülőt a kormány 
ingyenesen adta a város tulajdo-
nába. A szükséges felújítások után 
Duna-part Nyaralóházak néven 
nyújt bővülő közösségi szolgálta-
tásokat. Kérelmeztük a Kék Duna 
üdülő tulajdonba adását is, ezt 
még nem sikerült elérnünk, azon-
ban közösségi feladatok ellátásá-
hoz ingyenes használatát várható-
an megkapja a város. Az ott lévő 
sportcsarnok, konferencia termek 
segíthetik a gödi sportélet terem-
hiányának megoldását, és átme-
neti megoldást nyújthatnak a Né-
meth László Általános Iskola zsú-
foltságának csökkentésében is.

- Az eredményes, alkotó mun-

kához nélkülözhetetlen a képvi-
selő-testület határozott politikai 
támogatása. Mi jellemzi a gödi 
városatyák politikai törekvéseit?

- Az önkormányzat képviselő-
testületében meghatározó több-
ségünk van, a Fidesz-KDNP szö-
vetség irányítja a várost. Fide-
szes polgármesterként jó érzés-
sel mondhatom, hogy döntéseink 
túlnyomó többségét az ellenzék 
is támogatja, megszavazza előter-
jesztéseinket. Teljesen korrekten 
politizálnak, mi pedig azon va-
gyunk, hogy világosan fogalmaz-
zuk meg a problémákat, az azok-
ra adott válaszokat a józanság és a 
megoldás akarata jellemezze.

- Közeleg az újesztendő, mi 
várható 2016-ban?

- A jövő év pénzügyileg nehe-
zebb lesz, a várható adóbevételek 
csak később fognak megjelenni a 
város számláján. Az elmúlt idő-
szakhoz hasonlóan takarékos gaz-
dálkodással és a pályázati lehető-
ségek felhasználásával szeretnénk 
a város kiegyensúlyozott műkö-
dését biztosítani, megőrizni érté-
keinket, hogy Göd polgárai szá-
mára fenntartsuk a nyugodt és 
kulturált lakókörnyezetet, akik-
nek ezúton is kívánok boldog ka-
rácsonyt, békés újesztendőt.

Vetési Imre
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Nyertes Zöld Megoldások 
és gyárlátogatás 

a Duna-Dráva Cement Kft-nél
Nyílt nap keretében hirdették ki 

a DDC Zöld Megoldás-pályázat idei nyerteseit

A Duna-Dráva Cement Kft. hosszú évtizedek óta figyel a környezettudatos 
megoldások alkalmazására és a természeti környezet értékeinek megőr-
zésére. A fenntartható fejlődés elve része a vállalat gondolkodásmódjá-
nak, kultúrájának, ezért környezetbarát működésének bemutatására Nyílt 
Napot szervezett 2015. december 1-én. Az esemény keretében került sor 
az idei Zöld Megoldás-pályázat nyerteseinek kihirdetésére is, amelyen a 
váci cementgyár vonzáskörzetébe tartozó oktatási és térségi vezetők is 
részt vettek.

A DDC 2011 őszén in-
dította útjára a Zöld 
Megold á s-pá lyá z a-

tot azzal a céllal, hogy forrást 
biztosítson a helyi közösségek 
önszerveződő kezdeményezé-
sei számára környezetük zöl-
debbé tételéhez és a helyi inf-
rastruktúrák környezettuda-
tosabb hasznosításához, vala-
mint a természeti környezet 
megismerésének elősegítésé-
hez. A váci cementgyár köze-
lében élő közösségek zöld kez-
deményezéseit minden évben 
3 millió forint értékben támo-
gatja a vállalat. 

A nyertes pályázatok ismer-
tetésére a 2015. december 1-én 
tartott, már hagyományosnak 
számító Nyílt Napon került sor 
a DDC Váci Gyárában. Az ese-
mény keretében mutatták be a 
térségi vezetők és a közelben 
működő oktatási intézmények 
képviselői számára a cement-
gyár működését is. A részt-
vevők megismerhették a gyár 
környezetvédelmi beruházá-
sait - mint például az anyagá-
ban nem hasznosítható, de a 
fosszilis tüzelőanyagok helyet-
tesítésre alkalmas hulladék fel-
használási arányának növelése 
érdekében tett lépéseit.

A benyújtott Zöld Megol-
dás-pályázatokat idén is helyi 
szakértőkből álló zsűri bírál-

ta el, amelynek tagjai Vácy Ká-
roly a Váci Rotary Klub ügyve-
zető elnöke, Rendes Veronika, 
tájépítész, Boczkó Ákos építész, 
Nahlik György a Váci Környe-
zetvédelmi Charta elnöke, il-
letve Dobó István erdészetve-

zető az Ipoly Erdő Zrt. Váci Er-
dészetének képviseletében.

A zsűri a 2015-ben beérke-
zett színvonalas pályaművek 
közül a Cházár András Ala-
pítvány projekt elképzelését, 
valamint a Váci Gazdászok és 
Kertészek Alapítvány és az FM 
KASZK Táncsics Mihály Me-
zőgazdasági Szakképző Isko-
lája és Kollégiuma által közö-
sen beadott tervét találta a leg-
jobbnak.

A Cházár András Alapít-

vány pályázatának célja, hogy 
a Cházár András EGYMI, Kol-
légium és Gyermekotthonban 
működő óvoda játszóudva-
rának fejlesztésével egy olyan 
természetbarát környezetet 
hozzanak létre, ahol a speciális 
nevelési igényű gyerekek ké-
pességeiknek és adottságaik-
nak megfelelően ismerkedhes-
senek a környezettudatos ma-
gatartással, a természet védel-
mével. A „Fűben-fában orvos-
ság van” fantázianevű projekt 
megvalósulását 1 754 873 Ft-
tal támogatja a DDC. 

A Váci Gazdászok és Ker-
tészek, valamint a Táncsics 
Szakképző Iskola közös „Zöld 
Mező” projektjének célja, hogy 
elméletben és gyakorlatban is 
megismertesse a leendő me-
zőgazdászokkal a fenntartha-

tó fejlődést és a környezettuda-
tos magatartást. A projekt so-
rán kerékpártárolókat helyez-
nek el az udvaron, kerti bú-
torok készítésével teremtenek 
zöld közösségi teret, valamint 
megteremtik a szelektív hul-
ladékgyűjtés és komposztálás 
feltételeit. A projekttel hozzá-
járulnak a fiatalok tudatos és 
környezet iránt érzékeny ma-
gatartásának kialakításához, 
melyet a DDC 1 245 000 Ft-tal 
támogat.   

Új könyvéről beszélgetett 
Maczkay Zsaklinnal Németh Árpád

Töréspontok: 
egy korszak vége

Van úgy, hogy egyetlen pillanat alatt az egész világ megváltozik, és 
az addig érvényes szabályok és tájékozódási pontok hirtelen érvényü-
ket vesztik. Egy ilyen pillanattal kezdődik Maczkay Zsaklin Töréspon-
tok című kisregénye, melynek könyvbemutatóját a Lyra Könyvesház-
ban tartották november 27-én. A szerzővel az ötödik kötetről és a ko-
rábbi regényekről Németh Árpád festőművész beszélgetett, aki egyút-
tal a könyv illusztrátora is. 

A regény középpontjában egy sze-
mélyes tragédia áll, ami alapjaiban 
megváltoztatja a főszereplő életét. A 

válság egy bénulással járó baleset, egy olyan 
„törés-pont”, ami után minden átalakul az 
addig sikeres fotóművész életében. Aki a 
balesetet megelőzően – úgy szólva - nagy 
kanállal ette az életet. Nemzetközi hírű fo-
tóművészként és sajtófotósként. „Siker, nők, 
csillogás.” A regény központi kérdése, hogy 
sikerül-e új fogódzókat találnia Miklósnak, 
és megtalálni önmagát a megváltozott vi-
szonyok között? Mi adhat neki kapaszko-
dót? A barátok? A szerelem? Az alkotás? Az 
író beszélt arról is, hogy személyes élette-
rei hogyan jelennek meg a regényben: a mű-
vészvilág és az újságok, szerkesztőségek vi-
lága. Valamint arról, hogy a regény ugyan 
egy személyes válságot ábrázol, mégis óha-
tatlanul megjelennek benne olyan társadal-
mi kérdések, mint, hogy milyen esélyekkel 
élhet ma Magyarországon egy kerekesszék-
hez kötött ember, vagy hogy mennyire vál-
toznak meg vele szemben az emberek? Az 

író-olvasótalálkozó végén a szerző a köze-
li tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy a 
Töréspontok egyfajta korszakzáró regény. 
Ezt követően – egy időre legalábbis – eltávo-
lodik a mai, társadalmi témáktól, és életraj-
zi regényekkel jelentkezik. A választott kor-
szak a Nyugat első nemzedékének korsza-
ka, melyből elsőként Kosztolányi Dezső éle-
tének néhány epizódját dolgozta fel. 

(Joó Szilvia) 
Fotó: Cservenák Péter

A pályamunkákat 2015. január 31-ig a 
József Attila Művelődési Központban 
az emeleten lévő irodában kell leadni 

zárt borítékban, a fotó hátoldalán feltüntetett 
adatokkal: név, életkor. 
Az értékelés és díjazás korosztályonként törté-

nik. A díjazottak tárgyi jutalomban részesül-
nek.
A beküldött pályamunkákból készült kiállítás 
megnyitása és a díjátadás 2016. február 7-én, 
vasárnap 16 órakor lesz (a helyszínt később je-
löljük ki). 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A HázAsság Hete AlkAlmából DunAkeszi Város ÖnkormányzAtA fotópályázAtot 
HirDet „tuDsz jobbAt? CsAláD” témA felDolgozásárA A/4-es VAgy A/3-As méretben. A 
pályázAtbAn bármely korosztály részt VeHet, De CsAk egy pályAmunkA nyújtHAtó 
be pályázónként. 
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Dunakeszin több pénz 
marad a lakosságnál

Szallas.hu: díjazták az év 
legjobb szálláshelyeit

Új építményadó-koncepcióról döntött 
a képviselő-testület

Díjazottak között van egy zebegényi vendégház is

Az Önkormányzat Képviselő-testülete november 30-ai ülésén megszavazta az új épít-
ményadó-koncepciót, melynek alapján januártól átalakul a kedvezményrendszer, jelen-
tősen egyszerűsödik az adórendelet, ráadásul több pénz marad a lakosoknál is.

Kiosztották az Év szállása 2015 verseny díjait: több 
mint 300 ezer vendégértékelés és 60 ezer szava-
zat, valamint a szakmai zsűri véleménye alapján az 
idén a négycsillagos superior Hotel Kapitány Sümeg 
vehette át az Év Szállásának járó elismerést - közöl-
te a versenyt elindító Szallas.hu portál az MTI-vel. 

Erre a változtatásra azért volt szükség, mert az 
eddigi sok szempontból igazságos építmény-
adó kedvezményrendszert a Kúria döntése ér-

telmében a jövőben nem lehet alkalmazni. A Kúria 
állásfoglalása alapján az érintett önkormányzatok-
nak szükséges átalakítaniuk az építményadókra vo-
natkozó kitételeket. Ezért törekedett a városvezetés 
egy új, de akár a korábbinál kedvezőbb építmény-
adó rendelet megalkotására.  Az új koncepcióval a la-
kosság többségének csökkenni fog az építményadó-
ja, ugyanakkor a kedvezményrendszer átalakításával 
lesznek néhányan, akiknek pár ezer forinttal többet 
kell majd fizetniük. 

A képviselő-testület többsége határozottan támo-
gatta az új adó-koncepciót, a Jobbik helyi alapszerve-
zetének képviselője, illetve a testület balliberális kép-
viselői azonban nem szavazták meg az új rendeletet, 
amely alapján több tízmillió forint marad Dunakeszi 
lakosainál a 2016-os évtől. Több javaslat is érkezett az 
ellenzéktől, viszont mivel azok a kedvezmények korlá-
tozására vonatkoztak, vagy ellentmondásban álltak a 
Kúria döntésével, ezért nem kerültek elfogadásra.

Az új adórendelet másik újdonsága, hogy figye-
lembe veszi az albérletben élőket, és azokat a vállal-
kozói tulajdonban lévő ingatlanokat, amelyeket ma-
gánszemélyek lakásként használnak. Míg ők eddig 
nem tudták igénybe venni a kedvezményeket, az ön-
kormányzat új rendelete ezt lehetővé teszi számukra.

A nemzetgazdasági minisztérium 1848 ft/m2-ben 
maximalizálta az építményadó mértékét. Dunakeszin 
az eddigi években ennél jóval kevesebb, 800 ft/m2 volt 
az építményadó összege, amelyre további kedvezmé-

nyeket lehetett igénybe venni. 2016. január 1-jétől vi-
szont az eddigi 800 ft/m2 helyett 240 ft/m2-ben lesz 
meghatározva az építményadó alapösszege, a kedvez-
mények pedig az alábbiak szerint módosulnak.

Gyermekkedvezmény: Az eltartott személyekre 
vonatkozó gyerekkedvezmény 0-18 éves korig auto-
matikusan, 18-25 év között pedig nappali tagozatos 
hallgatói jogviszony bemutatásával vehető igénybe 
az alábbi mértékben: 1 gyermek – 20%, 2 gyermek 
– 40%, 3 gyermek – 60%,  4 vagy annál több gyer-
mek – 80%. 

50 %-os nyugdíjas kedvezmény: Eddig azokra az 
ingatlanokra vonatkozóan lehetett nyugdíjas ked-
vezményt igénybe venni, ahol a bejelentett lakók leg-
alább fele nyugdíjas. Az új rendszer szerint ameny-
nyiben a tulajdonosok között van legalább egy nyug-
díjas, vagy ő haszonélvezője az ingatlannak, akkor a 
tulajdonosi illetve haszonélvezeti hányadának meg-
felelően igénybe lehet venni a kedvezményt.

A legjobban azok járhatnak, akik egyedül élnek, 
vagy ahol nagyobb a gyermekek illetve a nyugdíja-
sok aránya.

Azok járhatnak rosszul, ahol nincs gyermek, illetve 
nyugdíjas, vagy ahol jelentős a keresőképesek aránya.

Az új adórendelet másik újdonsága, hogy figye-
lembe veszi az albérletben élőket, és azokat a vállal-
kozói tulajdonban lévő ingatlanokat, amelyeket ma-
gánszemélyek lakásként használnak. Míg ők eddig 
nem tudták igénybe venni a kedvezményeket, az ön-
kormányzat új rendelete ezt lehetővé tenné számuk-
ra. A garázsokra vonatkozó négyzetméter ár tovább-
ra is változatlan, 150 ft/m2 marad.

Az Év turisztikai tele-
pülése a verseny törté-
netében immár máso-

dik alkalommal Hajdúszobosz-
ló lett, míg az Év Turisztikai Att-
rakciója címet a miskolctapolcai 
Avalon Park nyerte. A Szallas.hu 
szállásközvetítő portál immár 
harmadik alkalommal adta át a 
magyar turizmus legkiemelke-
dőbb minőségi díjait.

A közlemény kiemeli: az idei 
verseny megmutatta, hogy az 
évről évre bővülő belföldi tu-
rizmus előnyeit azok a szállás-
helyek tudják igazán kiélvezni, 
amelyek programturizmusban 
és régiófejlesztésben is gondol-
kodnak. Az Év Szállása fődíjat 
elnyerő Hotel Kapitány Sümeg 

a vár üzemeltetésével a térség tu-
risztikai menedzselésében is sze-
repet vállal, többletbevételt hoz-
va ezzel az egész régiónak.

Idén a szállásadó seregszem-
le egyik legerősebb mezőnye az 
apartman, vendégház kategó-
ria volt, melyben a zsűri három 
szakmai díjat adott át: a rusz-
tikus stílusú mátrakeresztesi 
Templomvölgy Resortnak, a ter-
mészet közeli Natura Hill Zebe-
génynek és az Év Innovatív Szál-
láshelyének járó különdíjat is el-
nyerő monoszlói Liszkay Borkú-
riának. A díjazott szálláshelyek 
kategóriái jól mutatják a vendég-
igények átalakulását. Az apart-
manok ma már nemcsak az ol-
csóbb szálláshelyet kereső csalá-
dok és a hátizsákos turisták cél-
pontjai, hanem az egyedi hangu-
latra és miliőre vágyóké is.

A Natura Hill Vendégház és 
Étterem a Dunakanyar talán 
legszebb részén, a festői szépsé-
gű Zebegény volt szőlőhegyén 
helyezkedik el a Duna fölött, a 
Börzsöny kapujában.

www.dunakanyarregio.hu
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Belépés Családostul

Aknay János Munkácsy és Kossuth-díjas festőművész, 
a MAOE elnöke és a dunakeszi Tuzson-Berczeli Péter

Dunakeszi alkotó országos 
szakmai elismerése Zenei BeCsalogató 2015

Harmónia címmel, az idén negyedik alkalommal rendezték meg a szent-
endrei Művészet Malomban a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesü-
letének hagyományosan az ország legnagyobb képző-, ipar- és fotóművé-
szeti seregszemléjét. 

Világ- és országos hírű előadóművészeket hívtunk meg november két egy-
mást követő hétköznapjára a csodálatos gödi Búzaszem Iskola aulájába, 
ahol telt ház előtt 5-10 m-re tőlünk, testközelből élhettük át a kiváló zené-
szek által közvetített zenei élményeket. 

A zsűri döntését köve-
tően több mint 800 
hazai professzioná-

lis művész alkotása került be-
mutatásra, majd a kurátorok a 
kiemelkedő alkotásokat mű-
fajonként részesítették szak-
mai elismerő díjban. A Du-
nakeszin élő alkotót, a Ma-
gyar Arany Érdemkereszt-
tel kitüntetett Tuzson-Berczeli 
Péter festőművészt is szak-
mai elismerés díjban része-
sítette a zsűri. A monumen-
tális tárlatot Gulyás Gábor, a 

Ferenczy Múzeum igazgató-
ja és Verseghi-Nagy Miklós, 
Szentendre polgármestere kö-
szöntötték. A tárlat védnö-
ke dr. Lázár János, a Minisz-
terelnökséget vezető minisz-
ter volt. A pályázati válogatást 
követően a kiállítók között le-
hetett a városi DunArt Mű-
vészeti Egyesület két tagja is, 
Kubó Éva és Tuzson-Berczeli 
Péter. Az idei Harmónia címet 
viselő pályázatot festészet, 
szobrászat, grafika, alkal-
mazott grafika, textil, gobe-

lin, kerámia, ötvös, üveg, fo-
tóművészet és belsőépítészet 
kategóriákban hirdették meg, 
amelyekre több mint 1700 pá-
lyaművel neveztek a művé-
szek. A jelentős, országos kép-
zőművészeti eseményt – töb-
bek között - a Miniszterel-
nökség, a Nemzeti Kulturá-
lis Alap, a Magyar Művészeti 
Akadémia és a Ferenczy Mú-
zeum is támogatta. 

A díj átvételét követően a 
művész elmondta, hogy bár 
nem a díjak inspirálják az al-
kotót, de mindig a visszaiga-
zolás örömével tölti el, ha ész-
reveszik és elismerik munká-
ját. Ilyen értelemben rendkí-
vül megbecsülve érzi magát, 
hiszen az idei év elején ma-
gas állami kitüntetésben ré-
szesült, most meg egy országos 
szakmai elismeréssel zárhat-
ja az évet. Mivel minden elis-
merés mögött egy közösség áll, 
csak további munkájával tud-
ja megköszönni családja, bará-
tai és pályatársai segítő támo-
gatását, valamint városunk ve-
zetésének és Képviselő-testüle-
tének ösztönző megbecsülését.

(B. Szentmártoni)

A november 4-i hangversenyen Gödön 
élő művészek léptek föl: Szabó Ju-
dit csellóművész, a világjáró Keller 

Vonósnégyes tagja, a Zeneakadémia taná-
ra, Berkes János operaénekes, a Halhatatla-
nok Társulatának tagja, az Operaház Örökös 
Tagja, Oberfrank Péter karmester, zongora-
művész, Érdemes Művész. Másnap pedig a 
világ egyik legfoglalkoztatottabb, legkere-
settebb zongoraművésze, Várjon Dénes és 
felesége, Simon Izabella adtak zongoraestet. 
Fantasztikus hangversenyek részesei lehet-
tünk, de ahogy már megszokott dolog ez itt 
Gödön, a föllépők is nagyon jól érezték ma-
gukat, így nyilatkoztak:

 Szabó Judit csellóművész: „Kamara-
koncertek szervezésére a Búzaszem aulája 
akusztikailag és méretét tekintve is tökéle-
tes választás volt, amelyhez hozzájárult még 
a családias légkör, a közönség figyelme és 
befogadókészsége. Dénes és Izabella is kitet-
tek magukért, gyönyörűen játszottak, Berkes 
János áriái is nagyon megérintettek.”

Berkes János operaénekes: „Öröm volt itt 
énekelni, s érezni, hogy a közönség "vevő" a 
produkciókra. Külön öröm számomra, hogy 
gödi művészekkel együtt léphettem fel. Bí-
zom benne, hogy lesz folytatása a zenés es-
téknek és a jövőben még többen lesznek kí-
váncsiak a Búzaszem koncertekre.”  

Oberfrank Péter karmester, zongoramű-
vész: „Számomra ezek a gödi koncertek a ta-
lálkozásokról szóltak, elsősorban kamara-

partnereimmel, de a többiek koncertjeit hall-
gatva, a Várjon és a Rohmann családdal is!”

Várjon Dénes: „Fantasztikusan éreztük 
magunkat Gödön.”

Mácsai János zenekritikus: „A teljes 109-es 
E-dúr szonáta, a késői nagy Beethoven mű-
vek egyike, zenetörténeti fogalom, klasszi-
kus remekmű. Várjon Dénes olyan jól ját-
szotta, olyan mélységeket tárt fel, olyan ma-
gasságokba emelkedett, ami a székhez ra-
gasztott.“

Pászthy Júlia operaénekes: „Minden hang, 
ami megszólalt, teljesen felborította az érzel-
mi világomat. Olyan Beethovent, Bartókot 
hallottam, ami az enyém, ami eddigi életem-
ben egyszer történt meg velem egy Richter - 
Discau dalesten az Erkel színházban a 80-as 
években.”

Wagner László, főszervező
Fotó: Wagner Sára

ÉV VÉGÉN KÖSZÖNTSE PARTNEREIT LAPJAINKON KERESZTÜL IS!
– azt a felületet, melyen keresz-
tül kifejezhetik jókívánságai-
kat üzleti partnereik felé, meg-
köszönve az egész éves együtt-
működést a további sikeres új-
esztendő reményében.

Ezen felületek árai meg-
egyeznek a hirdetési felületek 
tarifáival, melyekről, valamint 
a megjelenési időpontokról a 
www.dunakanyarregio.hu in-
ternetes portálon, vagy a lapja-

ink impresszumában megadott 
szerkesztőségi elérhetősége-
ken keresztül informálódhat.
- Dunakanyar Régió ez évi 
utolsó megjelenése: 
2015. december 17. 

Amennyiben a lehetőség fel-
keltette érdeklődését, úgy kér-
jük megtisztelő visszajelzését.
Köszönettel:  Vetési Imre

kiadó-főszerkesztő
Tel.: +36-30-342-8032

A 
karácsony, az 
év végi ünne-
pek közeledté-
vel a korábbiak-

hoz hasonlóan az idén is 
biztosítjuk médiumaink-
ban – Dunakanyar Régió,  
www.dunakanyarregio.hu  
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Dusza Tibor, Magyar Miklós festőművészek és Vincze József szobrászművész kiállítása Dunakeszin

A Coca-Cola Karavánnal Takács Nikolas 
és Tóth Gabi is Dunakeszire jön 

A Coca-Cola Karácsonyi Karaván idén ismét útjára indul. Az ország különböző pontjain, összesen 
tizennégy városban állomásozik, köztük Dunakeszin, ahová december 15-én érkezik, állomása a 
Főtéren lesz 15 és 21 óra között.

A karaván látogatásá-
nak idejére kinyi-
tó boltban minden-

ki kedvére találhat ikonikus 
Coca-Cola tárgyakat akár 
karácsonyi ajándéknak is. 
A legendás Mikulás és se-

gítői pedig nemcsak vidá-
mabbá teszik az ünnepi ké-
szülődést, hanem a Magyar 
Vöröskereszt önkéntesei-
vel együtt segítséget nyújta-
nak a nélkülözőknek is, hi-
szen a Coca-Cola minden 
vásárlás után 200 forinttal 
támogatja a Magyar Vörös-
kereszt munkáját. Ráadásul 
Dunakeszi Város Önkor-

mányzatával együttműköd-
ve tíz helyi rászoruló család 

kap karácsonyi ajándékot. 
A karaván része az adven-
ti kézműves alkotóház, ahol 
a résztvevők karácsonyi 
ajándékokat készíthetnek 
az idén 100 éves Coca-Co-
la kontúrpalackból, mely-
hez az ünnepi csomagolást a 
Coca-Cola biztosítja.

S hogy a szórakozás se 
maradjon el, a Coca-Co-

la ka-
m i o n 

koncerthelyszínként is üze-
mel. 

A rendezvény a Duna-
keszi Német Nemze-
tiségi Önkormány-

zat támogatásával és kezde-
ményezésére valósult meg, s 
dr. Mervald Anna, a nemze-
tiségi önkormányzat elnöké-
nek elmondása szerint, nem 
egyszeri alkalomról volt szó. 

Az iskola korábban is helyt 
adott különböző kulturális 
programoknak, köztük kép-
ző– és főleg népművészeti ki-
állításoknak, de a jövőben ezt 
szeretnék még rendszereseb-
bé tenni. 

A vendégeket Kovács Gá-
borné, az iskola igazgatója és 

dr. Mervald Anna köszön-
tötte, akik kiemelték az iro-
dalmi, képzőművészeti prog-
ramok fontosságát. Mint 
mondták, nagyon fontosnak 
tartják, hogy az iskolában a 
gyerekek ne csak tanuljanak, 
de olyan pozitív, művészeti 
élményekhez jussanak, me-
lyek hozzájárulnak egészsé-
ges személyiség fejlődésük-
höz, ízlésviláguk- és majdani 
értékrendjük formálásához. 
Vagyis értő, a művészeteket 
szerető emberekké váljanak.

A köszöntő beszédeket kö-
vetően Babják Annamária 
színművésznő és Vincze Jó-
zsef irodalmi előadásában, 
magyar költők karácsonyhoz 
kötődő, megzenésített verseit 
hallgathatta meg a közönség. 
Márai Sándor, Illyés Gyula, 
Juhász Gyula versei mellett 
az összeállításban Vincze Jó-

zsef két költeménye is helyet 
kapott – így a művész több 
oldaláról is megmutatkozha-
tott.

A két művész irodalmi mű-
sorának stílusos és nagyon 
kedves folytatása volt a nem-
zetiségi tagozatos diákok ka-
rácsonyi összeállítása: néme-
tül előadott dalokkal és vi-
dám koreográfiával. A gye-
rekek a fantasztikus előadás 
mellett nyelvtudásukkal is 
elkápráztatták a közönséget, 
hiszen mindössze egy évvel 
ezelőtt kezdték el a nyelvta-
nulást. 

A gyerekek fellépése után 
Maczkay Zsaklin művésze-
ti író nyitotta meg a kiállítást. 

Az alkotások nem kapcso-
lódnak szorosan a karácso-
nyi ünnepkörhöz, az adventi 
készülődést, a közelgő ünnep 
varázsát mégis érezhetjük 

most itt, e rögtönzött galé-
riában – emelte ki. A három 
dunakeszi, ill. Dunakeszihez 
kötődő művészt nem kell be-
mutatni, hiszen munkáik-
kal a helyi közönség szám-
talan egyéni és csoportos 
kiállításon találkozhatott, 
sőt, Dusza Tibort – az isko-
la tanáraként is - otthon kö-

szönthetik, e ház falai között.  
A kiállítás szépségét az a 
szellemi hasonlóság adja – 
mondta – mely, az egyéni stí-
lusok és témák dacára, ott 
húzódik valamennyi alkotás 
között. 

A szerk.
Fotó: KesziPress

RUHANEMŰ JAVÍTÁS
Vácon, 

a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, 

a zöldséges piacnál.)
Várom Önöket!

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

Irodalom és Képzőművészet advent jegyében
Irodalom és képzőművészet Advent jegyében címmel rendeztek kulturális estet a dunakeszi Fazekas Mihály Német Nemzetiségi Iskolában, december 4-én. A rendezvény kere-
tében nyílt meg Dusza Tibor, Magyar Miklós festőművészek és Vincze József szobrászművész kiállítása.

A kamion fedélzetén 
17:00-tól 

gyerekműsorral 
készülnek, 

fellép 
a Matiné zenekar, 

majd 19:00-tól 
koncertet ad 

Takács Nikolas 
és Tóth Gabi.

Dunakeszi idén is csatlakozott a Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsony előtti adománygyűjtő 
akciójához. A Humán Szolgáltató Központ munkatársai három napig (november 27. és 29. között) a Du-
nakeszi-Fót Tesco áruházban gyűjtöttek adományt a városban élő rászoruló családok részére.

Munkájukat más önkéntesek 
(óvodapedagógusok, hivata-
li köztisztviselők, a CIB Bank 

munkatársai, magánszemélyek és kö-
zösségi szolgálatot teljesítő diákok) is se-
gítették.

A vásárlók közel két tonna adományt 
gyűjtöttek a tavalyi 670 kilóval szemben, 
így a HSZK munkatársai közel kétszáz 
rászoruló családnak tudják eljuttatni a 
csomagokat még karácsony előtt.

Igazán büszkék vagyunk arra, hogy 
ilyen összetartó erő működik városunk-
ban és minden tiszteletünk a civileké, 

akik munkájukkal, adományukkal segí-
tették a gyűjtést – jelentette ki lapunk-
nak Szabó Katalin, az önkormányzat 
szóvivője.

- A karácsony előtti adománygyűjtés-
nek azonban nincs vége, hiszen továbbra 
is várjuk adományát a főtéri adventi vá-
sárba, a Polgármesteri Hivatalban mű-
ködő Programirodába, vagy a főtéri A 
Kávéház kávézóba.

Kérjük, a dobozon jelöljék meg azt, 
hogy milyen nemű és korú személynek 
szánják, illetve, hogy csak jó állapotú, 
tiszta termékeket adományozzanak!

Köszönjük, hogy adományával Ön is 
hozzájárul az akcióhoz! – fejezte ki el-
ismerését az önkormányzat nevében a 
szóvivő.

Rendkívül sikeres volt az adománygyűjtő akció!

Az alkotóművészek és 
a rendezvény szervezői, közreműködői 
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Mokánszky Zoltán alpolgármester 

Nagy siker volt 
az ovis sportnap Staicu Simona megszerezte 

a kvótát, második 
olimpiájára készülhet

Tizenhetedszer rendezte meg a váci önkormányzat illetékes osztálya illetve 
az óvodai nevelői munkaközösség az ovisok téli sportnapját december első 
vasárnapján, azaz ezúttal épp a Mikulás jövetelével egy napon.

A világ sportjában mindenki kvótát akar szerezni, mivel csak így lehet kijutni a brazíli-
ai Rio de Janeiróba a 2016-ban sorra kerülő XXXI. nyári olimpiai játékokra. A Dunakeszi 
Vasutas atlétika szakosztályában 2012 óta sportoló 44 éves kiválóság, Staicu Simona 
atlétanő már megszerezte a kvótát, aki így második olimpiájára készülhet. Vasutasból 
utoljára 2004-ben Tölgyesi Péter szerepelt az athéni olimpián. 

Csaknem ezerötszázan töltötték meg az ese-
mény alkalmából a városi sportcsarnokot, 
legnagyobb számban természetesen a kis-

gyerekek, de rengeteg szülő, nagyszülő is részt vett a 
programon szurkolóként. A résztvevőket Mokánszky 
Zoltán alpolgármester köszöntötte, bevezetésként 
Szent-Györgyi Albert azon gondolatát idézve, mely 
szerint: "A sport a test útján nyitja meg a lelket."

- Nagy igazság ez, hiszen azon túlmenően, hogy a 
testmozgás segít az egészségmegőrzésben, egyúttal él-
ményt is ad, önismeretre, önfegyelemre, csapatszel-
lemre nevel. Épp ezért a sportos életmód megszeret-
tetését nem lehet elég kis korban elkezdeni. Önkor-
mányzatunk teljes mértékben magáénak vallja ezt az 
elvet. És itt hadd emeljem ki az ovifoci-pálya prog-
ramot, amelynek keretében már három ilyen korsze-

rű kis sportpályát adtunk át, és tervezzük a folytatást, 
hogy minden városrészben elérhető legyen a lehetőség 
az óvodáknak. A városi szintű rendezvények ugyan-
csak fontosak, hiszen örömteli találkozási lehetőséget 
adnak a sportolás, a játék jegyében. Hiszen mozogni 
jó, mozogni kell, minél többet, mert a mozgás fejlesz-
ti az állóképességet, egyensúlyérzéket, izomrendszert, 
koordinációt, a keringési rendszert, s nem utolsó sor-
ban a személyiséget - mondta a városvezető.

A köszöntőt követően elkezdődött a csapatverseny, 
a gyerekek most is egy mesebeli történet eseményso-
rát követve hajtották végre az ügyességi feladatokat. A 
szülök pedig hangos ovációval biztatták a csemetéket. 
A verseny főszáma idén is maga a Mikulás volt, aki a 
verseny végén megjutalmazta a résztvevő kicsiket. 

Ribáry Zoltán

- Atlétika a sportok király-
nője. Hogyan kezdődött eb-
ben a szép sportágban a pá-
lyafutásod?

- Atletizálni 1981-ben 
kezdtem el a romániai Dé-
ván, az első sikert 1982-ben 
életem első mezei versenyén 
értem el, első lettem – emlé-
kezett vissza a világhírű atlé-
tanő.

- Hamar berobbantál a vi-
lág élvonalába.

- Igen, 1986-ban először 
vettem részt Athénban a vi-
lágbajnokságon, mint ifjú-
sági versenyző, s akkor 1500 
méteren 8. lettem. Két évre 
rá Kanadában, 3000 méreten 
ötödiknek értem a célba. A 
legnagyobb sikert 1990-ben 
Bulgáriában értem el, 3000 
méteren aranyérmes lettem. 
Ezeket a sikereket Romá-
nia színeiben értem el. Euró-
pa Bajnokságon először 1987-
ben szerepeltem Angliában, 
1500 méteren ezüstérmet sze-
reztem, két évre rá Jugoszlá-
viában 3000 méteren 6. helye-
zett lettem. Ott voltam 1991-
ben az UNIVERSIÁDÉN, 
ahol 10 000 méteren 13. let-
tem. Rendszeresen részt ve-
szek utcai versenyeken, 1995-
ben indultam életem első ma-
ratoni távján, 2.33.55 idővel 
értem célba. Mai napig több 
mint ötven maratoni verse-
nyen vettem részt, s ebből hú-
szon 2 óra 40 perc alatt értem 
a célba, mely a világon egye-
dülálló. 

- Mi a titka a sikeres mara-
toni futásnak?

- Taktika, türelem, az utol-
só tíz kilométeren nehéz fej-

ben ott lenni. Szerintem az 
igazi maratoni 30 kilométer 
után kezdődik.

- Mi óta élsz Magyarorszá-
gon? 

- 1993-ban jöttem Magyar-
országra, akkor még nem be-
széltem magyarul, a magyar 
állampolgárságot 2000-ben 
kaptam meg. Sajnos nem jár-
tam jól, mert a Sydney olim-
piára nem vittek ki. A 2004-
es athéni olimpián maratoni 
futásban 45. lettem 106 ver-
senyző között, magyar ver-
senyzők közül én értem el a 
legjobb eredményt ezen a tá-
von. Továbbiakban, pekingi 
(2008), londoni (2012) olim-
piára sérülés miatt nem ju-
tottam ki. A Dunakeszi Vas-
utasban - Maracskó Pál veze-
tőedző és Bottyán Tibor szak-
osztályvezető irányításával - 
működő szakosztályban jól 
érzem magam.

- Az idei esztendő viszont 
jól sikerült a kvótaszerzés-
sel.

- Igen. Szeptember 27-én 
Berlinben 2.41.28 mp futot-
tam (szint 2 óra 42 perc) és 
ezzel a magyar versenyzők 
között, a maratoni távon har-
madikként, megszereztem az 
indulási jogot az olimpiára.

- Milyen verseny szerepel 
még az idei programodban? 

- A november végén Fi-
renzében rendezett marato-
ni után december 20-án Pi-
sában szintén maratoni tá-
von indulok, ahol jó helye-
zésre törekszem. Jövőre még 
jobb szintre hajtok, edzőm-
mel Zemen Jánossal együtt 
készülök. Az edzéstervet sa-
ját magam írom meg.

- Hogyan készülsz fel a ver-
senyekre?

- Minden nap edzem, heti 
tíz-tizenegy edzést végzek, 
heti 130 kilométer futok.

- A sportoláshoz hasonló-
an a civil életben is az ered-
ményességre koncentrálsz!

- Romániában Sportakadé-
mia Testnevelési szakon, at-
létikai szakedzőit végeztem 
el. A világot járva nyelvtudás 
nélkül nehezen boldogulnék, 
ezért megtanultam a magya-
ron kívül angolul, franciá-
ul, olaszul, és most tanulom 
a portugált. E mellett az EL-
TE-re járok romanisztika ro-
mán szakra, és angol minor 
szakra.

Solymosi László

Atlétika
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noVember 22-én A DunAkeszi AsztAlitenisz szAkosztály Helyisége ADott ottHont AnnAk A me-
gyei tanácskozásnak, melyen a jelenlévők megalakították az asztalitenisz szövetséget. 

Asztalitenisz: Új megyei szövetség alakult

- MATSZ főtitkárát kérték, hogy 
írja ki az alakuló közgyűlést, ő 
ezt nem tette meg, ezért Szent-
endre elnöke, Dr. Baranovszky 
György november 22-re írta az 
alakuló ülést – tájékoztatott 
Lindner Ádám, a Dunakeszi Ki-
nizsi USE Asztalitenisz Szakosz-
tály vezetőedzője, aki elmondta, 
hogy a tanácskozáson kiderült;  

a Pest megyei Asztalitenisz Szö-
vetség jogilag nem létezik. Meg-
alakult az Asztalitenisz Szövet-
ség, melynek elnöke: Lindner 
Ádám lett, alelnökök: Németh 
Károly, Török Zoltán, elnökségi 
tagok: Dr. Baranovszky György, 
Preiner Attila. Székhelyük a Du-
nakeszi Kinizsi USE helyisége.

Lindner Ádám elmondta: cél-

juk az utánpótlás fejlesztése, 
amely már Gödöllőn, Cegléden 
és Dunakeszin jó úton jár. – Azt 
szeretnénk, ha ez a szép sport 
az iskolai programok, toborozás 
és az előadások révén újra olyan 
népszerű lenne, mint Klampár, 
Jónyer és Gergely idejében volt – 
tette hozzá az új elnök.

 Solymosi László


