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Emellett közel 6 milliárd forinttal támogatja a kormány 
Göd és Dunakeszi infrastruktúra-fejlesztéseit

Folytatás a 2. oldalon

Tuzson Bence országgyűlési képviselő

Mint már korábban beszámoltunk róla, a kormány döntött az M2-es gyorsforgalmi út - Budapest-Vác közötti szakaszának - 2x2 sávossá bővítéséről, 
melyet legkorábban 2019. II. negyedévben adnak át a forgalomnak. A kabinet 2016. október 13-i határozata pedig tartalmazza a Göd és Dunakeszi ha-
tárán létesülő, az M2-es gyorsforgalmi utat a 2. számú főúttal összekötő út engedélyezését. A közel 3,8 milliárd forintos fejlesztésnek köszönhető-
en Göd déli városrésze is közvetlenül kapcsolódik majd az országos autópálya-hálózathoz, míg Dunakeszi forgalma, környezeti terheltsége jelentősen 
csökken.  Emellett a Samsung bővítésével összhangban 1,9 milliárd forintból újulnak meg Göd belterületi útjai, két körforgalmi csomópont épül. A kö-
zel hatmilliárd forintos beruházásról Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője, valamint Dióssi Csaba Dunakeszi polgármestere és Markó Jó-
zsef Göd polgármestere nyilatkozott a Dunakanyar Régiónak. 

A kormány kedden megállapodott a munkaadókkal és a munkavállalókkal: 2017-ben a minimál-
bér 15 %-kal 127.500 Ft-ra, a szakmunkás minimálbér 25%-kal, 161 ezer forintra nő. A béreme-
lések 2018-ban  folytatódnak: a  minimálbér  138 ezer Ft, a szakmunkás minimálbér 180.500 
Ft lesz. A béremelésekért a munkáltatóknak jelentős adócsökkentést biztosítunk.Jövőre egy-
számjegyű, 9%-os és arányos lesz a vállalati nyereségadó, ami egyaránt vonatkozik a kkv-kra 
és a nagyvállalatokra. Ennek nyomán 145 milliárd forint marad a vállalkozásoknál, és a legked-
vezőbb adózási feltételeket nyújtaná Magyarország az EU-ban – tájékoztatta lapunkat Tuzson 
Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár.

Az M2-es fejlesz-
tése közvetlenül 
érinti Dunake-
szi, Göd, Sződ, 
Sződliget, Fót, 

Csörög, Vác lakosságát, a te-
lepüléseken működő vállal-
kozásokat. Az M2 gyorsfor-
galmi út Budapest-Vác közöt-
ti szakasza 19,6 km hosszú, 
melyből jelenleg 13,4 kilomé-
ter 2x1 sávos, 6,2 km pedig 
2x2 sávos. A beruházásnak 
köszönhetően a teljes szakasz 
2x2 sávos lesz – olvasható – 
többek között - a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
szakmai tájékoztatójában. 

A Göd és Dunakeszi hatá-
rában épülő összekötő út 2x1 
forgalmi sávval, közel 2,6 km 
hosszúságban kerül megva-
lósításra, amely a 2. sz. főút 
21,6 km szelvényének kör-
nyezetében kialakítandó kör-
fogalmi csomópontból kiin-
dulva az M2 gyorsforgalmi 
út Budapest-Vác közötti sza-
kasz 25+260 km szelvényben 
lévő komplex pihenőhelyből 
kialakítandó új Dunakeszi 
északi csomóponthoz csat-
lakozik. A megvalósítás so-
rán a 2. sz. főút és a Budapest 
– Szob vasútvonal felett egy 
74,4 méteres híd építése, to-

vábbá számos közművezetés 
kiváltása és egyéb kapcsoló-
dó építési munkák elvégzése 
szükséges.

- A legfontosabb cél mindig 
az, hogy a térségben élők éle-
tét jobbá tegyük, a fejlesztések 
eredményét a mindennapja-
ikon is érezzék az itt lakók. 
Azt várom ettől a beruházás-
tól, hogy a gödi Jósika utcá-
ból vagy a dunakeszi Rév ut-
cából pl. Budapestre munká-
ba és iskolába tartó családok 
menetideje a felére csökken-
jen. Ezen túlmenően pedig 
arra számítok, hogy a fentebb 
vázolt infrastruktúra-fejlesz-
tés - együtt a gödi Samsung 
gyár újraindulásával és a Du-
nakeszi Járműjavító bővülő 
feladataival - sokaknak adjon 
munkát a térségben. A ma-
gyar gazdaság összteljesítmé-
nyét alapvetően meghatároz-
za a nemzetközi vállalatok bi-
zalma, a kormány célkitűzé-
se pedig az, hogy Magyaror-
szág Közép-Európa termelési 
központja legyen. Elképesztő 
változások zajlanak a világ-
ban, azonban Magyarország 
elmondhatja, hogy az ország-
ban az emberek és a befekte-
tett tőke is biztonságban van, 
abba a harcba pedig, mely a 

beruházásokért folyik, a ma-
gyar kormány eredménye-
sen kapcsolódott be, ezt bi-
zonyítja az elmúlt hat éven a 
magyar ipar teljesítményének 
26,3 %-os növekedése. A kor-
mány célja változatlanul a tel-
jes foglalkoztatottság, a mun-
ka alapú társadalom megte-
remtése. Ezt célozza a mun-
kát terhelő adók csökken-
tése, a Munkahelyvédelmi 
Program járulékkedvezmé-
nyei, valamint a munkába ál-
lást segítő támogatások. Meg 
kell jegyeznem, hogy a rend-
szerváltás óta nem volt ennyi 
embernek munkája Magyar-
országon, mint most – jelen-
tette ki Tuzson Bence ország-
gyűlési képviselő. 

- Míg a 2010 előtti időszak-
ban a magas munkanélküli-
ség jelentett komoly nehézsé-
geket a magyar gazdaság szá-
mára, addig ma már egyes 
ágazatokban és szakmaterü-
leteken fellépett a munkaerő-
hiány is. Véleményem szerint 
a magyar foglalkoztatáspoli-
tika új korszak küszöbén áll. 

EMELKEDIK A MINIMÁLBÉR 
és a szakmunkás minimálbér – csökken a munkáltatók adóterhe

Jelentős úthálózat fejlesztés 
az M2-es Budapest-Vác szakaszon

Minimálbéremelés % Minimálbér összege Garantált bér- 
minimum emelés (%)

Garantált bér- 
minimum összege

2010 2,8% 73.500 Ft 2,3% 89.500 Ft

2016 2010-2016: 
51% 111.000 Ft 2010-2016:

44,1% 129.000 Ft

2017 15% 127.500 Ft 25% 161.000 Ft
2018 8% 138.000 Ft 12% 180.500 FT
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Váci holding-ügy: vizsgálat indul 
és vészforgatókönyv készül 

A váci pénzügyi-ügyrendi szakbizottság a hetekben tar-
totta ülését, melyen többek között a Váci Városfejlesz-
tő Kft. cégbírósági ügye is téma volt. A tanácskozás után 
Kászonyi Károly jobbikos elnök tartott a városháza előtt 
sajtótájékoztatót. 

Korábban kiderült: a cég-
bíróság a holdingot egy 
nem jogerős végzéssel fel-
oszlatta, mert nem éves 

konszolidált beszámolót készített, 
ahogyan kellett volna. A kft. felleb-
bezett a döntés ellen, mely így má-
sodfokra kerül majd. 

– A pénzügyi bizottság elnöke-
ként úgy éreztem, hogy lépnünk kell 
az ügyben, melyet részemről a segí-
tőszándék motivál. Több cégjogász-
szal is egyeztettem a témában, akik 
nagyon valószínűnek tartják, hogy 
a bíróság nem fog a döntésén vál-
toztatni. Ha a negatív jogerős ítélet 
megszületik, akkor szükségünk van 
egy forgatókönyvre. Ezért javasol-
tam egy vizsgálat indítását ez ügy-

ben, egy szakértő bevonásával. A 
határozati javaslat szerint a felme-
rülő probléma megoldására, orvos-
lási javaslatok megtételére kértük fel 
a város által megbízott könyvvizs-
gálót – mondta Kászonyi Károly. 

A bizottsági elnök azt is hozzá-
tette még, hogy ha kell, igazságügyi 
szakértőt is felkérnek segítségül. Bí-
zik azonban abban, hogy a vizsgálat 
segítségével nem kell negatív ítélet-
tel szembesülniük. 

A városi testület ülésen a Váci Vá-
rosfejlesztő Kft. ügyvezetője, Benyó 
Balázs arról tájékoztatta a képvise-
lőket, hogy a döntés ellen fellebbez-
tek, sőt fellebbezés kiegészítést is 
benyújtottak a cégbírósághoz.

Furucz Anita

A hétvégén megnyílik az adventi vásár és kinyit a fedett jégpálya Dunakeszin. A IV. Béla 
király teret körbeölelik a karácsony ünnepi hangulatát árasztó varázslatos illatfelhők.  
A kézműves mesterek míves portékái közül kiválaszthatjuk szeretteink ajándékát, él-
vezhetjük az országos hírű előadóművészek és a város iskoláinak felemelő produkcióit.  
Közösen élhetjük át vasárnap délutánonként az adventi várakozás, a gyertyagyújtás 
meghitt élményét. 

Adventi gyertyagyújtás, közönségvonzó programok, 
jégpálya és ünnepi forgatag Dunakeszi főterén 

Egy ország gazdasága csak akkor le-
het sikeres, ha minél több család szá-
mára képes biztosítani a munkából 
való tisztes megélhetés lehetőségét – 
világított rá a képviselő a térség fej-
lesztésének fontosságára. 

- A gazdasági folyamatok haté-
kony kiszolgálása az M2-es 2x2 sá-
vos autóúttá bővítése mellett ez a 6 
milliárd forint értékű közlekedé-
si infrastruktúra-fejlesztés is a le-
hető legnagyobb mértékben segíti 
elő a versenyképesség fokozását és a 
munkahelyteremtést a térségben. A 
következő évek egyik alapvető köz-
lekedésfejlesztési feladata lesz a köz-
úthálózatok bővítése, a hiányzó ele-
mek pótlása. A kormány uniós és 
hazai források felhasználásával be-
köti a gyorsforgalmi hálózatba a me-
gyei jogú városokat, kiépíti az au-
tópályák, autóutak országhatárokig 
tartó szakaszait is – vázolta fel a köz-
lejövőben megvalósuló fejlesztéseket 
Tuzson Bence.

Göd: utakat újítanak fel, 
körforgalmi csomópontok 

épülnek 

Markó József, Göd polgármestere 
kérdésünkre elmondta, hogy az inf-
rastrukturális fejlesztések várhatóan 
jelentős gazdasági hatással lesznek a 
város életére:   

- Több mint 1,9 milliárd forintból 
valósul meg Göd belterületi útjainak 
és közlekedési eszközeinek fejlesz-
tése, ami magában foglalja az Ady 
Endre út teljes felújítását két körfor-
galmi csomópont létrehozásával. 

Mint azaz önkormányzat lapjában 
is megjelent: Mindemellett a város 
több mellékutcája szilárd útburkola-
tot kap, illetve a helyi tömegközleke-
dés fejlesztésére hat kisméretű városi 
autóbuszt szereznek be.

Markó József polgármester el-
mondta, hogy a Göd Város Önkor-
mányzatának szervezésében megva-
lósuló feladatok idei finanszírozásá-
ra a település 562 millió, a jövő évi 
munkálatokhoz 1,4 milliárd forintos 
támogatást kap.

Első körben tervezik:
- az M2-est és a régi 2-est össze-

kötő déli út megépítését alsógödi le-
ágazással,

- a Pesti út (2. számú főút) és a 
Duna út kereszteződésében körfor-
galom létesítését,

- a Pesti út és a Duna út felújítását,
- a Nemeskéri-Kiss Miklós út és 

külső Ady-Endre út csomóponti 
körforgalmának kialakítását,

- mellékút-aszfaltozásokat, mint-
egy 500 millió forint értékben. 

Azon túl, hogy nagymértékben ja-
vulhat az itt élők életminősége, a te-
lepülés és a térség a lehetséges beru-
házók számára is szimpatikussá vál-
hat a kedvező jövőbeli iparűzési adó-
szint miatt.

Ezáltal új munkahelyek jöhetnek 
létre, és tovább erősödhet a helyi 
gazdaság.

Dióssi Csaba, Dunakeszi polgár-
mestere jelentősnek nevezte a fej-
lesztés megvalósítását, melyet évek-
kel korábban a város kezdeménye-
zett, és nagyon várták a beteljesü-
lését. – Az összekötő út tervei már 
az előző önkormányzati ciklus ele-
jén elkészültek, megvalósításában 
mindvégig bíztunk. Elég csak ránéz-
ni a térképre, és azonnal szembeöt-
lik, hogy már csak ez a szakasz hi-

ányzik a Dunakeszit elkerülő kör-
gyűrű kiépüléséhez. Az összekötő 
út, az M2-es és az M0-ás együtt biz-
tosítja, hogy Dunakeszin csökkenjen 
az áthaladó a gépjármű forgalom és 
a környezeti terhelés – jelentette ki a 
polgármester. 

Dunakeszi: 
Csökken az áthaladó 
gépjármű forgalom 

és a környezeti terhelés

Dióssi Csaba tényszerűen elmond-
ta, hogy a 2. számú főút túlzsúfolt 
gépjármű forgalma manapság már 
nemcsak a reggeli csúcsban okoz 
torlódást, de napközben is jelentősen 
lelassul a haladás üteme.  – Gyakor-
latilag lépésben közlekednek az au-
tósok, akiknek többsége nem is he-
lyi lakos. Az ő számukra is kedvező 
változást hoz az összekötő út meg-
építése. Az ingázók könnyebben jut-
hatnak majd el a fővárosba, illetve 
vissza, lakóhelyükre. Bízunk benne, 
hogy a beruházás eredményeként 
fellélegezhet Dunakeszi. A város te-
hermentesítése érdekében az Önkor-
mányzat saját költségén elkészíttette 
a Budapest irányába kivezető, két-
sávosra bővülő – a két körforgalmi 
csomópontot összekötő – 2. számú 
főút terveit. A terhek átvállalásával 
is elő kívánjuk segíteni, hogy az ál-
lam minél előbb bővítse ki az utat és 
a két csomópontot. Hasonló gondot 
jelent a délutáni, esti órákban a fő-
városból Dunakeszire zúduló forga-
lom is, melynek egy jelentős része át-

halad a városon. A Göd és Dunake-
szi között megépülő összekötő úttal 
teljessé válik a Dunakeszi elkerülő 
gyűrű, aminek köszönhetően eny-
hül a városra nehezedő környezeti 
teher, gépjármű forgalom – szögez-
te le Dióssi Csaba.

Az M2-esről három 
ponton lehet 

megközelíteni a várost

A város polgármestere jóérzés-
sel jelentette ki, hogy az összekö-
tő út és az M2-es 2x2 sávossá tör-
ténő bővítésével egy időben kiépül 
az M2-esen – a Kossuth Lajos utca 
felső fóti út végénél – egy úgyneve-
zett „fél lehajtó” Budapest irányá-
ból. Ez szintén enyhíti a város bel-
ső zsúfoltságát, és jelentősen meg-
könnyíti a fővárosból Dunakeszi-
re érkezők lehajtását az M2-esről, 
mert jelenleg az esti órákban a MOL 
benzinkútnál jelentős a visszator-
lódás a gyorsforgalmi útra. A be-
ruházás átadása után az eddigi egy 
csomópont helyet a jövőben három 
helyen hagyhatják el az autósok az 

M2-est Dunakeszi keleti oldalánál. 
Dióssi Csaba úgy látja, az úthálózat 
fejlesztését nagyban segíti, azaz ör-
vendetes döntés, hogy az M2-es bő-
vítése nagyobbrészt uniós forrásból 
valósul meg. – Tuzson Bence, a tér-
ség országgyűlési képviselője jó po-
litikusi érzékkel ismerte fel, hogy az 
M2-es bővítésével együtt célszerű 
megépíteni az évek óta szorgalma-
zott összekötő utat, melynek érde-
kében eredményesen lobbizott. Óri-
ási dolognak tartom, hogy sikerült 
elnyerni a beruházáshoz szükséges 
közel 3,8 milliárd állami támogatást 
– emelte ki. 

Dunakeszi polgármesterétől meg-
tudhattuk azt is, hogy az Önkor-
mányzat saját költségén elkészíttet-
te a várost átszelő állami utak felújí-
tási terveit, a rendkívül nagy forgal-
mat áteresztő Kossuth Lajos utca és a 
Széchenyi utca kereszteződésében az 
évek óta szorgalmazott körforgalmi 
csomópont terveit is. – Városi útja-
ink karbantartása, felújítása mellett 
csak arra van törvényi lehetőségünk, 
hogy az állami utak, körforgalmi 
csomópontok terveit saját költsé-
gén elkészíttette az Önkormányzat 
a megoldás elősegítése, felgyorsítása 
érdekében. De sajnos sokszor ez sem 
segít, amire példa a Kossuth Lajos 
utca és a Széchenyi utca keresztező-
dése, melynek problémáját a lakók-
kal együtt hosszú évek óta szeretnék 
megoldani – hangsúlyozta Dunake-
szi polgármestere, aki hozzátette: - 
Nem adjuk fel, mindent megteszünk 
a fejlesztés megvalósítása érdekében. 

Vetési Imre

Folytatás a címlapról

Közel 6 milliárd forinttal támogatja a kormány 
Göd és Dunakeszi infrastruktúra-fejlesztéseit
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Szarkándi János elnök
-vezérigazgató adta át 

az okleveleket

Az avatás ünnepélyes pillanata
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citroenvac.hu

A tehetségek köztünk vannak

Újabb fejlesztés a lakosság és a munkavállalók 
kulturáltabb kiszolgálása érdekében

Kihirdették a „Duna-Dráva 
a Tehetségekért” ösztöndíj idei nyerteseit

A Duna-Dráva Ifjúsági és Innovációs Alapítvány az elmúlt évek során a mű-
ködési területének körzetében 715 kiemelkedően tehetséges diákot támo-
gatott összesen 51 millió forinttal. Idén újabb 89 tanuló érdemelte ki az el-
ismerést. A Beremend vonzáskörzetében élő diákok november 9-én vehet-
ték át okleveleiket, Vácott pedig november 11-én díjazták a tehetségeket.

A városi közszolgáltatások színvonalának emelését mindig fontos feladatának tartotta az önkor-
mányzat. Ezen az úton tett újabb lépésként Dióssi Csaba polgármester avatta fel a Dunakeszi Óvo-
dai és Humánszolgáltató Központ és Könyvtár (DÓHSZK) új részlegét a Vasút utca 11. szám alatti 
épület első emeleti megújult épületszárnyában. 

A több mint egy évti-
zedes múltra visz-
szatekintő program 
történetében renge-

teg siker sztori született már. 
A nyertes tanulók széles kör-
ből kerülnek ki: vannak, akik 
kiemelkedő tanulmányi ver-
senyeredményeikkel hívják fel 
magukra a figyelmet, mások 
sportteljesítményük jutalma-
ként részesülnek támogatás-
ban, megint mások pedig a mű-
vészetek terén mutatott tehet-
ségükkel érdemelték ki a DDC 
ösztöndíját. A diákok között 
több olyan is található, aki éve-
ken keresztül sikeresen pályá-
zott a támogatásra. 

A tavalyi év kiemelkedő te-
hetségeivel készült videó-in-
terjúk megtekinthetők a DDC 
honlapján: http://www.duna-
drava.hu/hu/interju-tehetseg-
osztondijasokkal.

A DDC alapítványa idén is 
térségenként 3-3 millió forint-
tal támogatja a kiemelkedő te-
hetségeket. Az általános isko-
lások egy teljes tanéven át ha-
vonta 6000 forintos, míg a kö-
zépiskolások 8000 forintos ösz-
töndíjban részesülnek, amely 
segítséget jelenthet számukra, 
kitűzött céljaik elérésében. 

Beremend körzetében idén 
47 diák nyerte el az ösztöndíjat, 
míg a Váci Cementgyár kör-

nyezetében élők közül 42-en ér-
demelték ki a DDC támogatá-
sát. A sikeresen pályázók ün-
nepélyes keretek között vehet-
ték át oklevelüket Siklóson, il-
letve Vácott.

Az Alapítvány kuratóriumá-
nak tagjai a tanulók pályáza-
tai mellett, ha szükséges volt, 
az oktatásukban résztvevő pe-
dagógusok, osztályfőnökök jel-
lemzését is figyelembe vették az 
ösztöndíj megítélése során. Az 
előző évekhez hasonlóan idén 
sem volt egyszerű feladat a ren-
geteg tehetséges diák közül ki-
választani a legjobbakat.

A fejlesztés ünnepélyes átadá-
sát szimbolizáló nemzeti színű 
szalag átvágása előtt Szabóné 
Ónodi Valéria, a DÓHSZK ve-

zetője mondott köszönetet a városi önkor-
mányzatnak, hogy a felújítás jóvoltából a 
szervezet gazdasági osztálya a korábbi el-
helyezésüknél jóval kulturáltabb környe-
zetben végezheti munkáját. A fejlesztés-
nek köszönhetően teljesen átalakult, meg-
újult az egykori konzervgyár iroda épüle-
tének első emelete, ahol a KLIK Dunakeszi 
Tankerülete után a DÓHSZK is modern, 
minden igényt kielégítő irodákban foly-
tathatja tevékenységét. Az ünnepélyes át-
adás követően, november 14-től a Vasút u. 
11-ben intézhetik köz- és iskolai étkezte-
téssel kapcsolatos ügyeiket a polgárok, itt 
fizethetik be az ebédet. 

A város polgármestere szerint ez a be-
ruházás is jelzi, mennyire változik a világ, 
hiszen hat évvel ezelőtt a szolgálat még az 
Iskola utcai fabarakkban működött, ami 
minden volt, csak nem az ügy fontosságá-
nak megfelelő elhelyezés. Azóta nagy utat 
jártak be, néhány éve a volt TIGÁZ épüle-
tet vehették birtokba, melyet éppen tavaly 
újítottak fel. Az idei évre az intézmény fel-
adata sok mindennel kibővült, így a város 
köznevelési feladatait teljes részben ellátja, 
illetve egyes gyermekjóléti és családsegí-
tési feladatokat járási szinten végez. Dióssi 
Csaba örömét fejezte ki, hogy e fontos fel-

adathoz a megfelelő elhelyezést is biztosí-
tani tudja a város önkormányzata. Meg-
köszönte a kivitelezésben is részt vevők-
nek, hogy minőségi munkát végeztek. Az 
intézmény vezetőjétől, Szabóné Ónodi Va-
lériától, valamint a dolgozóktól végezetül 
azt kérte, hogy amilyen szép ez az épület-
rész, olyan odaadással igyekezzenek ki-
szolgálni Dunakeszi lakosságát.

Harcsa Gábor, a kivitelező HTS Kft. 
képviseletében lapunk érdeklődésére el-
mondta, hogy az épületrészen elvégez-
ték a komplex homlokzati és nyílászáró 
cserét, a teljes burkolatcserét, vizesblok-
kok és a fűtésrendszer teljes felújítását, a 

klimatizálást, az irodahelyiségek és fo-
lyosók festését és mázolását. Ennek ered-
ményeként a 270 négyzetméteres terüle-
ten 17 iroda került kialakításra. A beruhá-
zás összköltsége nettó 30 millió forint volt, 
melyet az önkormányzat pályázati forrás-
ból finanszírozott. 

Turányi Balázs, a Dunakeszi Közüzemi 
Nonprofit Kft. vagyongazdálkodási ve-
zetője szintén elégedett volt a végső ered-
ménnyel. Mint fogalmazott, gördüléke-
nyen ment a munka, s jó színvonalú lett a 
kivitelezés.

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

Megújult, színvonalas környezetben 
fogadják az ügyfeleket
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Újabb határvadász 
toborzók a régiónkban

A Szociális Munka Napja Vácott

Vác: polgármesteri sajtótájékoztató fontos aktualitásokról 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ismét határ-
vadász toborzást tart(ott) a Váci Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén, Szobon és Verőcén.  
A sikeres pályázóknak az első két hónapban brut-
tó 150 ezer forint, majd ezt követően pedig 200 
ezer forint lesz a havi bérük. De más juttatáso-
kat is kapnak, így többek között nyelv-, és éjsza-
kai pótlékot, szociális és lakhatási támogatást – 
nyilatkozta lapunknak Káli Sándor őrnagy, aki a 
közeli hetekben Dunakeszin tartott toborzót kol-
légáival.

A Szociális Munka Napja alkalmából a városi önkormányzat vezetői köszöntötték a szociális terület 
dolgozóit, akik áldozatos tevékenységükkel nap, mint nap kiérdemlik a közösség megbecsülését, 
az ellátottak tiszteletét. A Madách Imre Művelődési Központban november 12-én rendezett színvo-
nalas ünnepségségen hárman vehették át Vác Város Szociális Munkáért kitüntető címet.

A tavalyi esztendőhöz hasonlóan idén is kinyit a város szívében a nagy népszerűségnek örvendő jégpálya, melyet december 1-től egészen február 15-
ig használhatnak a korcsolyázás szerelmesei – jelentette be Fördős Attila polgármester aktuális sajtótájékoztatóján. A városvezető számos fejlesztés-
ről adott tájékoztatást, így a közvilágítási hálózat bővítéséről, és arról is beszélt, hogy a mélygarázs várhatóan jövő év elején kerül az önkormányzat 
tulajdonába. 

A Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság 
Humánigazgatási 
Szolgálat Személy-

ügyi Alosztály vezetője el-
mondta; a magyar állampol-
gárság mellett hazai állandó 
lakcímmel is kell rendelkez-
ni a 18. életévét már betöltött 
személynek, aki a jelentkezé-
si lapot a www.police.hu oldal-
ról töltheti le. A sikeres pályá-
zásnak a fentieken túl továb-
bi feltétele, hogy megfeleljen 
az alkalmassági vizsgálaton, s 
emellett egy fizikai erőfelmé-
rőt is teljesítenie kell. Ezt kö-
vetően egy úgynevezett pálya-
orientációs beszélgetésre is sor 
kerül.

A határvadász elnevezés ki-
csit csalóka lehet sokak számá-
ra – mondta a rendőrtiszt -, hi-
szen azt gondolhatják, csak 
a határon kell majd szolgála-
tot teljesíteni. - Az elnevezés 
azonban onnan ered, hogy a 
kollégák a Készenléti Rendőr-
ség határvadász bevetési osztá-
lyaihoz kerülnek kinevezésre 

járőrtársnak. Azonban nem-
csak a határon kell dolgozni, 
hanem más rendészeti terüle-
ten is, várhatóan heti váltás-
ban – jelentette ki Káli Sándor 
őrnagy.

A sikeresen felvételizők elő-
ször egy 6 hónapos képzésen 
vesznek részt, ettől azonban 
még nem válnak teljes értékű 
rendőrré. Ehhez még további 
képzéseken kell részt venniük. 

Lapunk megjelenése előtt, 
november 23-án Szobon tar-
tottak toborzót, de aki csak 
most értesül a lehetőségről 
és érdeklődik a rendőri pálya 
iránt, azt a következő tobor-
zón, november 30-án 10 órá-
tól 14 óráig várják a Verőcei 
Rendőrőrs, Árpád út 21. szá-
mú épületében. 

A toborzások során megfe-
lelő érdeklődést tapasztalnak 
a szervezők, akik úgy látják, 
többségében a még bizonyta-
lanok keresik fel őket, akik pá-
lyakezdők vagy munkanélkü-
liek. 

(B. Szentmártoni)

A városvezető elsőként azt 
ismertette, hogy a Juhász 
Gyula Általános Isko-
la mellett megváltozott a 

forgalmi rend a közlekedés felgyorsí-
tása, az iskola előtti torlódások meg-
szüntetése érdekében. A fejlesztés ke-
retében parkolókat építettek ki a tra-
fó oldalán. 

Bejelentette, hogy lezárult a jégpá-
lya építésére kiírt pályázat, melynek 
eredményeként a nyertes vállalkozó 
ígérete szerint december 1-én meg-
nyílik a Március 15. téren a korcso-
lyapálya, amely február 15-ig műkö-
dik majd, de amennyiben az időjárás 
kedvező lesz, akkor tovább is üzemel.  
– Mindenkinek jó szívvel ajánlom a 
jégpályát, melynek tavaly óriási sike-
re volt. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezt 
a jó hagyományt folytatni kell – tette 
hozzá Fördős Attila.

A napokban elkezdődött a közvilá-

gítás fejlesztése is, a lámpatestek fel-
szerelése. Így az év végére jelentősen 
bővül a közvilágítással ellátott utcák 
területe. Emellett a Bérci utcai közvi-
lágítás fejlesztését is jóváhagytuk – je-
lentette be. Megkezdődött a Hanusz 
és Kis utca közötti lépcsősor teljes fel-
újítása, melynek időszakára a lakók 
türelmét kérte a városvezető. 

Elkezdődött a Piac utca aszfaltozá-
sa is, mellyel együtt a Posta park utcái 
is új burkolatot kapnak. A munkála-
tok tavaszig tartanak. 

Vác polgármestere bejelentette, 
hogy Magyar nyelv napja alkalmá-
ból a négy nyelven beszélő técsői Gaj-
dos Renáta kapta idén a város Ma-
gyar Nyelvért Emlékdíját. A pénzju-
talommal is járó kitüntetést már má-
sodik éve a magyar nyelv területén 
kiemelkedő teljesítmények elismeré-
sére adományozza a képviselő-testü-
let a kárpátaljai testvérváros növen-

dékei számára. Renáta a Hollósy Si-
mon Magyar Tannyelvű Középiskolá-
ba jár, ahol több területen is kiemel-
kedő eredményekkel büszkélkedhet. 
Tanulmányai során kiváló eredmé-
nyeket ért el szavalóversenyeken, ma-

gyar nyelv- és irodalomból, valamint 
történelmi versenyeken. Középiskolá-
jában részese volt egy tévéműsor be-
indításának, melynek szerkesztője-
ként is működött. Tervei között sze-
repel, hogy felsőfokú tanulmányait az 
anyaországban folytassa. 

Felhívta a zenekedvelő lakosság 
figyelmét, hogy november 26-án, 
szombaton 18 órakor a Váci Ifjúsági 
Fúvószenekar vendége lesz az erdélyi 
Korondi Fúvószenekar. A két együt-
tes közös fellépésére mindenkit szere-
tettel várnak a zeneiskolában. 

Végül pedig egy mind gyakrabban 
előforduló jelenségre hívta fel a figyel-
met a polgármester.

– Ha bajbajutott családról kapunk 
értesítést, akkor azonnal megkezdő-
dik a megoldás kidolgozása. Így tör-
tént most is, amikor jelzést kaptam, 
hogy egy Vám utcai család lakását el-
árverezték, és az ott lakókat kitelepí-

tették, akik így egy garázsban húz-
ták meg magukat. Tegnap (novem-
ber 15-én. a szerk.) az illetékes mun-
katársakkal elhelyeztük őket a város 
egyik szükséglakásában. A jelenség 
pedig az, hogy van egy szűk csoport, 
melynek tagjai az ilyen eseteket ki-
sajátítják, és a Facebook profiljukon 
úgy tüntetik fel, mintha ők segítettek 
volna. Sajátjuknak tudnak be min-
den eredményt. Bízom benne, hogy 
az emberek belátják azt, hogy egy-egy 
komoly szociális kihívást csak komp-
lexen, velünk együtt lehet megoldani 
– fogalmazott Fördős Attila, aki be-
jelentette, hogy saját hatáskörben hat 
hónapig biztosítja a család elhelyezé-
sét, ám ha szükséges az időtartamot 
meghosszabbíthatja, de egyúttal java-
solja, hogy nyújtsák be pályázatukat 
szociális lakás igénylésére. 

(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

1997-től november 12-én kö-
szöntjük a szociális területen 
dolgozókat – emlékeztette az 
egybegyűlteket Vác város pol-
gármestere. Fördős Attila egy 
kis történelmi visszatekintés-
sel indította ünnepi köszöntő-
jét, bemutatva, hogy az ókortól 
kezdve a XX. századig hogyan 
segítették a nehéz sorsú csalá-
dokat, kiemelve az egyházak 
tevőleges közreműködését. 

Magyarországon a XX. szá-
zad végén jelenik meg a szoci-
ális munkás fogalma, Trianon 
tragédiája után sok gyűjtést 
folytattak a szegények érdeké-
ben. A harmincas években már 
komolyabb ellátó rendszer ke-
rül kiépítésre, ekkor készül-
tek pl. városunkban, Deákvá-
ron még ma is álló úgyneve-
zett ONCSA házak. A szocia-
lista társadalom idején 1960-
ban jelent meg a gyermekjóléti 
szolgálat, majd a családsegí-
tés. De a rendszer elhallgatta, 
hogy létezett egy Szegényeket 

Támogató Alap, hiszen ma-
gát a szegénységet tagadták. A 
mostani társadalmi változások 
hozták meg azt a lehetőséget, 
hogy a szakmai felsőfokú ok-
tatás is beindulhatott. Fördős 
Attila emlékeztette az ünnep-
lő közösséget, hogy Magyar-
országon 700 ezer ember ellá-
tását biztosítja a szociális ellá-
tórendszer, melyben a mentál-
higiéniás problémák az utóbbi 
időben egyre hangsúlyosabban 
jelentkeznek.

Vácott nagyon jelentős ellá-
tórendszer jött létre, s látom, 
milyen nehéz feladatot látnak 
el önök – fordult az ünnepel-
tek felé a város polgármestere, 
majd így folytatta szavait: „Ez 
egy olyan szolgáltatás, ame-
lyet nem mindenki tud meg-
tenni, ehhez nem elég az okta-
tás. Kell, hogy érzékük legyen 
a társszakmákhoz, a joghoz, a 
közigazgatáshoz, a szociológi-
ához és pszichológiához. Ez az 
önök napja, őszinte nagyrabe-

csüléssel köszönöm azt a fel-
adatot, amit nap, mint nap el-
látnak.” 

A polgármesteri köszön-
tő után megtartott ünne-
pi műsorban közreműködtek: 
Pankotay Péter előadóművész, 
az evangélikus óvoda aprósá-
gai, a Bartók-Pikéthy zeneis-
kola növendékei, a Bölcsődék- 

és Fogyatékosok Intézménye 
csoportja.

A nagy sikerű műsort köve-
tően Fördős Attila polgármes-
ter, Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester és Mohácsiné Dim Rita, 
az Intézményfelügyeleti és Hu-
mán Osztály vezetője elismeré-
seket adott át az ünnepelteknek. 
A "Vác Város Szociális Munká-
ért" kitüntető címet: Győri Pál-
né családsegítő, a Váci Család-
és Gyermekjóléti Központ mun-
katársa, dr. Gyurcsán Csabáné, 
a Váci Egyházmegyei Karitász 
igazgatója és Soltész Józsefné kis-
gyermeknevelő, a Bölcsődék- és 
Fogyatékosok Intézménye mun-
katársa vehette át. Kitüntetésben 
részesült Brellosné Faludi Szilvia 
és Stefanik Renáta kisgyermek-
nevelő (Bölcsődék- és Fogyaté-
kosok Intézménye), Danicz Pé-
terné ápoló-gondozó (Vác Vá-
ros Önkormányzatának Idősek 
Otthona és Klubja), Neumann 
Brigitta csoportvezető, Udvari 
Mihályné esetmenedzser (Váci 
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont).

V. I.
Fotó: KesziPress

Apróhirdetés

•Asztalost gyakorlattal felveszünk Budakalászon. Bér megállapodás szerint. Tel.: 06-20-9-324-244

• ELADÓ INGATLAN Eladó Göd Nevelek dűlőben a Jégmadár utcában egy 798 négyzetméteres 
építési telek kis faházzal és házi vízművel. A kert gondozott. Víz, gáz az utcában, villany a telken. Ár: 8 
millió forint. Váci, nagymarosi ingatlan cseréje érdekel. Érdeklődni:  06 70 453-0806 telefonszámon. 

A kitüntetettek, akik mellett a szociális szféra 
valamennyi munkatársát köszöntötte a polgármester
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A közönség vastapssal ünnepelte Bogányi Gergelyt

Tours-i Szent Márton püspök 
emlékünnepség az alagi 
Szent Imre Templomban

Akinek a szívében 
és lelkében szól a zene

November 13-án vasárnap délután Szent Márton püspök születésének 1700. év-
fordulójára emlékeztünk az alagi Szent Imre templomban. A megemlékezést a 
Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezte. Az ünnepi beszédek 
után – Farkas Pál vezényletével – a Dunakeszi Műkedvelő Zenekar muzsikált. 

Rendkívüli zenei élményben lehetett része mindazoknak, akik november 11-én 
meghallgatták a Váci Szimfonikus Zenekar gálakoncertjét Farkas Pál vezényle-
tével, melyen Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész saját fej-
lesztésű zongoráján szólaltatta meg Csajkovszkij b-moll zongoraversenyét. 

A napokban véget ért Szent 
Márton-emlékév lezárásáról 
emlékeztek meg az alagi egy-
házközség hívei és a Dunake-
szi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat képviselői ezzel az 
ünnepséggel. 

Szent Márton, aki Savaria 
szülötteként látott napvilágot, 
már gyermekként megismerte 
a kereszténységet. Apja akara-
ta szerint mégis római légiós-
nak szegődött. Azonban szívé-
ben jóakaratú, segítőkész em-
ber maradt. Jól ismert a mon-
da, amely szerint egy kifosztott 
koldussal találkozva szána-
lomból kettévágta a köpenyét, 
s egyik felét a koldusnak adta. 
Álmában Jézus jelent meg a 
koldus képében. Ennek hatá-
sára a fiatalember megkeresz-
telkedett. Emiatt sok hányatta-
tás érte, ám ő rendíthetetlenül 
kitartott a hite mellett, zarán-
dokló, térítő szerzetessé vált, 
később kolostort is alapított, 
majd végül 371-ben Tours püs-
pökévé választották meg. 

Mindezekről is szó esett az 
ünnepségen, amelyet Kecskés 
Attila atya, a Szent Imre temp-
lom plébánosa nyitott meg. El-
mondta: nagyon örül annak, 
hogy Dunakeszin is méltó mó-
don emlékeznek meg a hívek 
Szent Mártonról, aki az egész 
életével, tetteivel vetette el a 
magot, megmutatva, hogy mi-
lyen az igazi keresztény élet és 
„Krisztus iránti elkötelezettsé-
gének ujjlenyomatait egész Eu-
rópa térképén rajta hagyta”.

Kiemelte, hogy II. János Pál 
pápa a nyugati kereszténység 
atyjaként tett említést a szent 
életű Márton püspökről. „Üze-
nete az éppen arculatát vesz-
tett Európa számára különö-
sen fontos, hiszen nem csupán 
minden Istent kereső ember-
nek példát mutatott, de min-
denki másnak is, aki bármi-
lyen magasztos cél szolgálatá-

ra teszi fel az életét.” – hívta fel 
a figyelmet az atya, aki arról is 
beszámolt, hogy a Szent Már-
ton-emlékév lezárása alkalmá-
ból az Európai Püspöki Konfe-
renciák Tanácsa levélben kö-
szöntötte a magyar püspökö-
ket és híveket.

Szent Márton neve csodái ré-
vén is jól ismert, s kultusza szá-
mos európai országban erős. 
„Valószínűleg éppen ez a kul-
turális kapocs segítette a kö-
zépkorban hazánkba érkezett 
német telepesek könnyebb be-
illeszkedését.”- idézte fel a 17. 
század környékétől hazánk-
ba telepített német nyelvű ki-
sebbségi csoport emlékezetét 
dr. Mervald Anna, a Dunake-

szi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, utalva beszé-
dében arra, hogy Szent Már-
ton nem csupán a szülőföldjé-
nek, Magyarországnak az egyik 
védőszentje, hanem Franciaor-
szágnak és Burgenland osztrák 
tartománynak is védőszentje. 
„Példaképekre mindig szükség 
volt, van és lesz.” – jelentette ki. 

A 17. századdal a zene jelen-
tette a kapcsolódási pontot: re-
neszánsz dallamokat követő-
en Vivaldi, Haydn és Mozart 
szerzeményei melengették fel a 
szíveket, a tökéletes lelki tiszta-
ságra utaló hófehérre festett fa-
lak között.

Tihanyi-Konda Szilvia

A mély átélésű, drá-
mai erejű, rendkí-
vüli technikai bra-
vúrral, s a különle-

ges hangszer sajátosan újszerű 
hangzásával előadott művet 
kirobbanó vastapssal fogadta 
a közönség. Ráadásként Schu-
bert lebegő líraiságú, költé-
szettel teli, varázslatos gesz-
dúr és esz-dur impromtuját is  
átszellemült mélységgel meg-
szólaltatta a művész. 

Bogányi Gergely, aki egyéb-
iránt Vác város díszpolgára, 
zenész családban, zenésznek 
született. Négy évesen kezdett 
zongorázni, tíz évesen felvet-
ték a Zeneakadémia előkép-
ző, különleges tehetségek osz-
tályába. A finn Zeneakadémia 
ösztöndíjasaként 1993-ban, 
19 évesen eljutott egy ameri-
kai zeneművészeti egyetem-
re, ahol egy évig tanult.  Szá-
mos díjat nyert, repertoár-
ján több mint harminc zon-
goraverseny és a zongorairo-
dalom jelentős része szerepel. 
Fellépett a világ minden táján 
a leghíresebb koncerttermek-
ben. Emellett hagyományosan 
évről évre ellátogat Erdélybe, 
Marosvásárhelyen és másutt 
ad koncertet. 

Mégis, amiért ma leginkább 
emlegetett művész, az a zon-
gorája.

Konstruktőrök egy csoport-
jával egy új elképzelés és tech-
nológia alapján építették fel a 
teljesen egyedi formájú és fel-
építésű hangszert. A hét éven 
át készült, magyar csodazon-
goraként emlegetett prototípust 
2015 januárjában mutatták be 
a budapesti Music Centerben, 
majd a Zeneakadémián.  

Batta András zenetörté-
nész, egyetemi tanár a bemu-
tatón ezt mondta: „Történel-
mi pillanat, amit a magyar 
zenetörténet legszebb lapjain 
fognak megemlíteni. A zon-
gorában a spiritualitás és a 
materialitás találkozott egy-
mással, hiszen az alkotók lét-

rehozták azt hangzást, ami 
Bogányi Gergely fejében, szí-
vében és lelkében szól. Ez pe-
dig maga a csoda.”

A bevezetőben már említett 
koncertet abból az alkalom-
ból rendezték, hogy ugyanek-
kor zajlott a dunakeszi Farkas 
Ferenc Alapfokú Művésze-
ti Iskolában a VII. Farkas Fe-
renc Zongoraverseny, melyen 
az ország számos zeneiskolá-
jából 126 növendék vett részt. 
Bogányi Gergely a verseny díj-
kiosztó rendezvényén, nov-
ember 12-én a díjazott növen-
dékeket, szülőket és tanárokat 
„megajándékozta” Liszt Fe-
renc XV. rapszódiájának bra-
vúros, elementáris erejű meg-
szólaltatásával. 

A művész kérésünkre inter-
jút adott lapunknak:

– Mi ösztönözte önt, hogy 
másokkal együtt létrehozzák 
a zongorát?

– Ez egy hosszú érési folya-
mat volt. Igazából nekem kel-
lett felnőni ehhez a feladat-
hoz, egyrészt  zenészként, 
másrészt mint a fejlesztésben 
résztvevő, inspiráló ember. Az 
alapgondolat több mint húsz 
évvel ezelőtt körvonalazódott 
s visszanézve már látom, hogy 
nagyon sok zenei élményen 
kellett keresztül mennem, na-
gyon sok hangszeren kellett 
játszanom ahhoz, hogy meg-

érjen bennem ez a gondolat. 
És mintegy tíz évvel ezelőtt el-
kezdtük azt a munkát, aminek 
az eredménye ez a zongora. 

– Alkalmanként jótékony-
sági koncerteket is ad. Miért?

– Ez gyakorlatilag része az 
életemnek. Legutóbb négy 
ilyen koncertet játszottam 
egymás után Erdélyben, és 
még ebben az évben legalább 
tizenöt hasonlóra sor kerül. 
Valahogy mindig úgy adó-
dott, hogy volt valami, ami-
re gyűjtsünk és ez még most is 
így van.

– Most zajlott le a Farkas 
Ferenc zongoraverseny. Ön 
szerint miért fontos a növen-
dékeknek egy ilyen megmé-
rettetés? 

– A verseny nem is a zene 
miatt fontos, hanem a profesz-
szionális pálya miatt azoknak, 
akik ezt szeretnék választani. 
Meg kell tanulni, hogy ez na-
gyon komoly munka része, sok 
darabot kell megtanulni, ezek 
a lépcsők. A versenyt ilyen 
szempontból fontos lépcsőnek 
tartom. Örvendetes, hogy eny-
nyi növendék jött el Dunake-
szire, hiszen Magyarország ed-
dig is zenei nagyhatalom volt, 
és most ismét jön egy felemel-
kedés és ez nagyon jó. 

Katona M. István 
A szerző felvétele

Amplifon Hallásközpontok

Szentendre, Római Sánc köz 1. Bejelentkezés: 06 26 501 700
Vác, Köztársaság u. 10-12. Bejelentkezés: 06 27 620 573

amplifon.hu

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai szűrővizsgálatot
szerve zünk dunakanyarbeli lakosok számára az Amplifon Hallásközpontokban
2016. november 24-től december 16-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!
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A csoportban országos hírű művészek is alkotnak

Kis Dávid díjnyertes fotója

www.dunakanyarregio.hu

Megnyílt a GödArt 
Művészeti Műhely téli tárlata

 „AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓSA”

A Dunakanyar településein számos kiváló művészeti közösség örvendezteti meg alkotásaival a nagyközön-
séget. Az egyik legismertebb alkotó csoport, a profi művészeket felvonultató GödArt Művészeti Műhely, 
melynek Téli tárlata november 11-én nyílt meg a gödi József Attila Művelődési Házban. 

Magyarország a tízmillió fotós országa - szokták emlegetni némi öniróniával a honi fényképészek. És való-
ban, szinte mindenkinek van egy-két jól sikerült fotója, de talán éppen ezért van különös értéke annak, ami-
kor a szakavatott zsűri egy alkotást kiemelkedőnek ítél.

Az alkotóközösség 
több mint egy évti-
zedes múlttal büsz-
kélkedhet, melynek 

tagjai hosszú éveken át a vá-
ros egyik magángalériájában, 
az Olajfa Művészházban mu-
tatkoztak be a művészet pár-
toló és értékelő közönség előtt. 

- Milyen szerepet töltenek be 
a város kulturális-művészeti 
életében? – kérdeztem Farkas 
Csaba festőművésztől a tárlat 
megtekintése közben.

- A korábbi években nagy 
sikerrel mutatkoztunk be az 
Olajfa Művészházban, melyet 
napjainkra „kinőttünk”, ezért 
„költöztünk” a város művelő-
dési házába. Göd és a környe-
ző településeken élő művészet-
kedvelő közönség mellett ele-
inte élveztük a városi önkor-
mányzat erkölcsi elismerése 
mellett az anyagi támogatá-
sát is. Igaz, hogy jelképesnek 
tekinthető kisebb összegek-
kel, 60-70 ezer forinttal segí-
tette a művészeket, amiből saj-
nos nem jutott mindenkinek. 
Rotációs alapon 4-5 ember ré-

szesülhetett anyagi támoga-
tásban. A gesztust egy-egy al-
kotással viszonoztuk a város 
felé, de ahogy ez általában len-
ni szokott, a pénz elfogyott. 
Időnként azért néhány mű-
vésztársammal összeállunk, és 
mint most is, rendezünk egy 
kiállítást. A tárlat látogató kö-

zönség, az igényes alkotások-
ra fogékony ismerősök, bará-
tok, szakmabeli alkotótársak 
elismerését élvezzük, de sajnos 
manapság csak egy szűk cso-
port látogatja a galériákat, a ki-
állítótermeket. Ez nem gödi, és 
nem is csak országos jelenség.

- Pedig a tárlaton látha-
tó festmények, grafikák, kis-
plasztikák tehetséges művé-
szek profi teljesítményéről 
árulkodnak.

- Tudjuk, hogy a mérsékel-

tebb érdeklődés nem az alko-
tások kritikája, hiszen mind-
annyian profi, egyetemet vég-
zett művészek vagyunk, szá-
mos elismerés birtokosai. 
Sajnos a művészetek iránti kö-
zömbösség tetten érhető világ-
szerte, ami hazánkban is érzé-
kelhető. De legyünk igazságo-

sak, hiszen minden településen 
van egy kisebb csoport, amely 
nagy szeretettel fogadja a helyi 
művészek bemutatkozását. 

- Milyen művészetek kép-
viselői tömörültek a GödArt 
Művészeti Műhelyben, és kö-
zülük kik a legismertebbek? 

- Grafikusok, keramiku-
sok, illusztrátorok, festőművé-
szek alkotják a csoportot. Na-
gyon büszkék vagyunk két, or-
szágosan elismert illusztráto-
runk, Szegedi Katalin és Szal-

ma Edit kiváló munkáira. Gál 
Lehel festőművész, a Szegedi 
Tudomány Egyetem Rajz-mű-
vészettörténet Tanszék vezető-
je, Borbély Ferenc Gusztáv fes-
tő, grafikusművész sokak ál-
tal ismert alkotó, aki több fő-
iskolán is tanított, dolgozott 
a Payboy Magazinnnak. Ha-
sonlóképpen elismert művész 
Vertel Andrea, akinek alkotá-
sait sokan vásárolják, de meg-
található munkája a váci Pan-
nónia Udvarban is. Mág Ta-
más zsánerképek festésében 
nagyon profi, sok neves galéri-
ával áll kapcsolatban.

- Mit jelent önök számára 
szűkebb pátriájuk visszajel-
zése?

- Nagyon fontos, melynek 
erkölcsi súlyát az is emeli, hogy 
az utóbbi években a képzőmű-
vészek és a „laikus tábor” na-
gyon elszakadt egymástól. Mi 
abba a kategóriában tarto-
zunk, melynek képei még ér-
telmezhetőek, és érthetőek, 
ezért kedvelik őket. Ez is ins-
pirál bennünket, hogy évente 
kétszer, egy késő tavaszi, nyár 
közeli és egy téli tárlattal mu-
tatkozzunk be a gödi közön-
ségnek. 

Maczkay Zsaklin művészet-
történész által megnyitott kiál-
lítás november 30-ig tekinthe-
tő meg a József Attila Művelő-
dési Házban.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A közelmúltban, "Az 
év természetfotó-
sa pályázat" ered-
ményhirdetésén 

egy váci fotográfust többször 
is az emelvényre szólítottak: 
Kis Dávid minden bizonnyal 
rekordot állított fel azzal, hogy 
három csodás képével egyből 
négy elismerést is bezsebelt.

Az itt látható felvétel bizo-
nyult a pályázaton 2016 leg-
szebb magyar természetfotó-
jának. Ennek a halászó jég-
madárnak, vagyis a képnek és 
alkotójának ítélte a profi fo-
tósokból álló szakmai zsűri 
az első díjat az "Állatok a sa-
ját környezetükben" kategóri-
ában.

A pályázat és a hozzá kap-
csolódó kiállítás a hazai fotós 
szakma kiemelt ünnepének 
számít, annál is inkább, mivel 
a természetfotókat tekintve a 
magyarokat a világ legjobbjai 
között tartják számon. Az idei 
tárlat anyagát háromezer pá-
lyamunkából válogatták ösz-
sze. Végül kevéssel több, mint 
száz kép került a falakra a Ter-

mészettudományi Múzeum-
ban. Kis Dávidtól három ké-
pet is beválogatott a kiállításra 
a zsűri, három különböző ka-
tegóriában, és két felvétele díj-
nyertes lett.

A három kép közül vitat-
hatatlanul a „Hajnali fogás” a 
legsikeresebb, hiszen azon túl, 
hogy kiérdemelte a kategória 
első díját, egyúttal az idei év 
legszebb magyar természet-
fotójának bizonyult, továb-
bá a Természet világa maga-

zin stábjától egy különdíjat is 
kapott.

A legszebb magyar termé-
szetfotónak helyi vonatkozá-
sa is van, ugyanis ha hiszik, 
ha nem, Vácon készült! Nem 
is akárhogy.

- Onnan kezdődik az egész, 
hogy kialakul az ember fejé-
ben egy kép. Jó, de hogy le-
het ezt megvalósítani? Elő-
ször is kell egy hely. Ha láttat-
ni akarom a környezetet, szép 
hely kell hozzá. Lehet, hogy 

a hely nem így szép, hanem 
úgy szép, akkor azt az időjárá-
si körülményt kell megtalál-
ni, amikor az szép. Ha mind-
ez megvan, akkor meg kell ke-
resni a főszereplőjét a képnek, 
ami szintén egy nehéz feladat, 
mert sokat kell terepen lenni 
ahhoz, hogy az ember tudja, 
merre mozog, mit szeret az év, 
az évszakok és a nap különbö-
ző szakaszaiban az a bizonyos 
főszereplő - mondta a kulisz-
szatitkokról Kis Dávid.

A fotós a „Hajnali fogást” 
Vác egyik kevésbé látogatott 
árterületén, sok évi tapaszta-
latát felhasználva, végül egy 
nagy látószögű objektívvel fel-
szerelt fényképezőgéppel kat-
tintotta le, mindössze pár cen-
timéter távolságból, távirányí-
tó segítségével. Többek közt ez 
adja a kép különlegességét, hi-
szen a közelben felállított ka-
mera a környezetet is láttat-
ni engedi, amit nagyobb tá-
volságból nem lehetett volna 
megvalósítani. 

Sándor Lajos



Kiváló védései ellenére többször is tehetetlen volt a kecskeméti lövésekkel szemben Balogh Judit

Remek évet zárt Szabó Krisztián

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón: a váci Szondy Zsófia (balról), 
Szilágyi Zoltán, Elek Gábor, Szekeres Klára (FTC)
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Szabó Krisztián újra az év 
ralikrosszversenyzője

A Fradi elvette 
az Ipress Center-Vác 
hazai veretlenségét

Tudatosan építkezik 
a Gödi SE női kézilabda csapat

Az Európa-bajnoki cím megnyerése után a váci Szabó Krisztián egy ran-
gos hazai díjat is megszerzett: eredményei elismeréseként az MNASZ őt 
választotta meg a 2016-os év legjobb ralikrosszosának.

Óriási érdeklődés kísérte az FTC váci vendégjátékát, amely magabiztos 
játékkal fektette két vállra az élbolyba törekvő együttest. Elek Gábor két 
korábbi edzője, Szilágyi Zoltán és Németh András által dirigált csapatot 
győzte le, amely a keserű pirula mellett azt is jelentette, hogy az Ipress 
Center-Vác elvesztette hazai veretlenségét. 

A Gödi SE női kézilabda csapat harmadik bajnoki évben szerepel az NBI/
B-ben, ahol jelenleg dobogó közeli helyen áll a Keleti csoportban. Az őszi 
siker titkáról, a tudatos csapatépítésről, a Váci NKSE-vel kiépített kivá-
ló szakmai együttműködés hátteréről beszélgettünk Tősér Tibor edzővel.  Szabó Krisztián visszatérő vendé-

ge a Magyar Nemzeti Autósport Szö-
vetség (MNASZ) off-road szakága ál-
tal rendezett díjátadónak, tavaly, rög-

tön pályafutása nagy váltását követően az év 
ralikrosszversenyzőjének választották Kárai Ta-
mással megosztva. A siófoki Hotel Azúrban tar-
tott idei gálaesten Oláh Gyárfás, az MNASZ el-
nöke újra Szabó Krisztiánnak, az új Super 1600-
as Európa-bajnoknak adta át a megtisztelő címért 
járó serleget.

„Minden évben novemberben tartják az 
MNASZ off-road szakágának díjkiosztóját, aho-
va az autókrossz és ralikrossz legjobbjait hív-
ják meg. Ez rendszerint egy wellness-hétvégé-
vel egybekötött ünneplés, ahol elsősorban a ma-
gyar bajnokság kategóriáinak trófeáit osztják ki, 
emellett néhány különdíjat. Nekem ítélték az év 
ralikrosszversenyzője címet. Egyre több ered-
ményes magyar pilótát láthatunk a nemzetközi 
ralikrosszban, ezért örülök, hogy újra engem dí-
jaztak közülük” – mondta a 24 éves versenyző a 
gálaestet követően.

Szabó Krisztián – akit 2013-ban autókrossz 
Európa-bajnoki címéért az év autóversenyzője-
ként tüntetett ki az MNASZ – 2015-ben futotta 
első teljes szezonját az FIA ralikrossz Európa-baj-
nokság elsőkerekes autóknak szóló Super 1600-
as kategóriájában, amely során futamot nyert, 

az összetettet pedig harmadik helyen zárta.  
A Volland Racing Skoda Fabiájával második évé-
ben végig harcban állt a bajnoki címért, melyet 
csak az utolsó, németországi verseny döntőjében 
biztosított be. Az Európa-bajnoknak járó trófeát 
januárban, az FIA off-road szakágának Portugá-
liában rendezett díjkiosztóján veheti át. 

Strommer Benjamin

A találkozó után tar-
tott sajtótájékoztatón 
Elek Gábor és Szil-
ágyi Zoltán értékelte 

együttese teljesítményét.
-  Én azt gondolom, hogy 

a mérkőzést a nagyon jó kez-
dés döntötte el. Nagyon jól vé-
dekeztünk, jó volt a kapustelje-
sítményünk. Az elején viszony-
lag könnyebben tudtunk gólo-
kat lőni – jelentette ki Elek Gá-
bor, aki így folytatta: - Kicsit 
elkanyarodok a tárgytól, ugyan-
is számomra nagyon speciá-
lis helyzet volt. Az FTC veze-
tőedzője ezt követően arról be-
szélt, hogy valószínűleg az élet-
ben máskor nem lesz része ab-
ban, csak Vác ellen, hogy két 
egykori edzője csapata ellen 
mérkőzzön. Nagyon sok köszö-
nettel tartozom mindkettőjük-
nek – hangsúlyozta a vacinkse.
hu-n megjelent közlemény sze-
rint. - Ezért mondom azt, hogy 
az egyik szemem sír, a másik ne-
vet. De ugye négy pontot nem 
tudnak szétosztani, az a kettő 
meg a miénk lett. Sok sikert kí-
vánok a továbbiakban is, és kí-
vánom, hogy ez az együttműkö-
dés így maradjon – hangzottak a 
fiatal szakember szavai. 

Szilágyi Zoltán gratulált egy-
kori játékosának a Fradi győzel-

méhez, amely szerint megérde-
melten vitte el a két pontot. 

- A Gábor jól elemezte a mér-
kőzést, már az elején lehetett lát-
ni, hogy ma itt nehezebb dol-
gunk lesz, hiszen a Fradi nagyon 
jól védekezett, kiváló kapustelje-
sítménnyel. Nem tudtuk feltörni 
a védekezésüket – értékelt a váci 
vezetőedző. Szilágyi Zoltán hiá-
nyolta, hogy játékosai kevés átlö-
véssel kísérleteztek, és a megállító 
ütközések is elmaradtak. -  Ki kell 
emelnem, hogy Barbara Arenhart 
remekül védett. Döntő volt, hogy 
ilyen nagy aranyú különbség ala-
kult ki. Nyílván tudtuk, hogy nem 
lesz egyszerű feladat. Szerettünk 
volna kicsivel közelebb kerülni a 
Ferencvároshoz. Ennyi különb-
ség van a két csapat között, azért 
dolgozunk, hogy lépésről lépésre 

közelebb kerüljünk. Sok sikert kí-
vánok a Ferencvárosnak! – hang-
zottak Szilágyi Zoltán sportszerű 
szavai. 

A 30-20-as vendég győze-
lemmel zárult találkozón a váci 
együttes góljait Nascimento 2, 
Soós 3, Temes 4 (2), Radosavljevic 
2, Hámori 1, Farkas 1, Szondi 3, 
Jovetic 2, Kácsor 1, Takács Bi-
anka 1 szerezte, míg az FTC-
ből Lukács 1, Hornyák D. 4, 
Szucsánszki 4, Snelder 4, Pena 9 
(2), Schatzl 5, Szekeres 1, Faluvé-
gi 2 volt eredményes. 

Az Ipress-Center-Vác nyolc 
forduló után 10 ponttal a 6. he-
lyen áll. Idén az utolsó bajno-
ki találkozóját december 30-
án játssza az Ipress Center-Vác, 
amely a DVSC-TVP-t fogadja. 

V. I.

- Célunk a stabil csapat kiala-
kítása, melyet a bajnokság vé-
gén az 1-6. közé várunk – szö-
gezte le nyitásként a fiatal edző. 
Tősér Tibor szavaiból kiderült, 
hogy tudatosan készülnek arra 
az eshetőségre is, ha a szövet-
ség egy csoportossá alakítaná 
át a jelenlegi két csoportos, 28 
csapatos NBI/B-t. 

– Azért dolgozunk, hogy biz-
tos helyünk legyen a női kézi-
labda második vonalában. Ki-
emelt figyelmet fordítunk az 
utánpótlás-nevelésre, a helyi fi-
atalok szerepeltetésére, de azt is 
látjuk, hogy bizonyos minőségi 
szintet és eredményességet már 
nem lehet elérni csak a Gödön 
nevelkedő játékosokkal. Ezért 
tartom szakmai szempontból 
rendkívül örvendetesnek, hogy 
kiváló a Gödi SE együttműkö-
dése a Váci NKSE vezérkará-
val, melynek köszönhetően ná-
lunk (is) játszik kettős játéken-
gedéllyel irányító, átlövő posz-
ton a junior korú Bató Lili, és 
a tehetséges kapus, Balogh Ju-
dit. Az NBI-es váci együttes-
től kölcsönbe érkezett hoz-
zánk: Schvart Enikő kapus, Sze-
nes Bettina irányító, Hansághy 
Beatrix jobbszélső, és Paróczy 
Sára beálló pozícióba. 

A fiatalok mellett két ruti-
nos, nagy tapasztalattal ren-
delkező játékos erősíti a csapa-
tunkat, hiszen szülés után újra 
játszik Gyetván Krisztina, és a 
Gödi SE-t választotta a Kecs-
kemétről érkező Fülöp Andrea, 
aki a hírös város előtt hosszú 
évekig a váci együttesben sze-
repelt – tájékoztatott a szakem-
ber.   

- Az eddigi eredmények visz-
szaigazolják, hogy nagyon jól 
sikerült a nyári felkészülésünk 
a 2016/17-es bajnokságra, bár 
az első mérkőzésünkön, Sze-
geden, az NB I-es aspiráns ott-
honában súlyos vereséget szen-
vedtünk. De ma is vallom, hogy 
szakmai szempontból „jó tanu-
ló pénz volt”, hiszen a találko-
zón érződött, hogy új játéko-
saink még nem találták meg az 
összhangot, „nem érezték egy-

mást”, nem volt kifinomult a 
csapat szerkezete. A Tisza-par-
ti fiaskó után mérkőzésről mér-
kőzésre jobb teljesítményt nyúj-
tottak a lányok, amit tükröz a 
csapat eredménye is, hiszen a 
bajnokság nyolc mérkőzésé-
ből hetet megnyertünk. A si-
ker, az eredményesség önbizal-
mat, magabiztosságot kölcsönöz 
a játékosoknak, akik elhiszik, 
hogy komoly lehetőségek előtt 
állnak. Ma már természetes a 
számukra, hogy minden mér-
kőzésre úgy mennek ki, hogy 
meg kell nyerni. Hajtja őket a si-
ker, a győzni akarás vágya! En-
nek a példás sportszellemnek 
köszönhető, hogy legutóbb pl. 
az élbolyhoz tartozó Pénzügy-
őr SE otthonában is magabiz-
tosan győztünk. De még na-
gyon messze van a bajnokság 
vége, addig rengeteg erőpróba 
vár ránk. A taktikai és techni-
kai felkészültség, a kiváló fizikai 
állapot mellett nélkülözhetetlen 
a belső lelki erő a győzelmekhez 
– fogalmazott az edző.  

Tősér Tibor szerint biztos 
alapot ad a szilárd építkezéshez 
a csapat fiatal átlag életkora, 
melybe remekül illeszkednek a 
tapasztaltabb játékosok.

- Az őszi mérkőzéseken ki-
magasló teljesítményt nyújt 
a csapatkapitány Petró Betti-
na mellett Szenes Bettina és 
Bató Lili. Elégedett vagyok 
Hansághy Beatrix és Paróczy 
Sára játékával is, akik táma-
dásban és védekezésben ki-
egyensúlyozott formát mutat-
nak, a csapat erősségei.  A me-
zőny játékosoknak rendkívüli 
megnyugvást ad, hogy a kapu-
ban Balogh Judit kiváló teljesít-
ményt nyújt, komoly ziccereket 
hárít. Az őszi siker egyik zálo-
ga az ő kimagasló helytállása, 
aki mellett a két cserekapus-
ra, Sztranyan Ágira és Schvart 
Enikőre mindig számíthatunk. 

Az edző az NBI/B-ben ját-
szó csapatok közül egyedinek 
tartja a Gödi SE-nél alkalma-
zott magas színvonalú taktikai 
elemek kidolgozását és alkal-
mazását, amely az egykori szö-

vetségi kapitány, Németh And-
rás szakmai vezető érdeme. Az 
ő tudása, szakmai tapasztalata 
a Gödi SE sikerének egyik zá-
loga – mondta elismerően Tő-
sér Tibor edző, aki pénteken 
adott nyilatkozatában nagysze-
rű mérkőzést, és gödi győzel-
met várt az éllovas Kecskémet 
ellen a Balázsovits Lajos Sport-
csarnokban. 

A mester lányai a vasárna-
pi rangadón nagyszerűen küz-
döttek, a találkozó első felében 
magabiztosan vezettek, ám a 
vendég Kecskemét az első fél-
idő hajrájában magához ragad-
ta a vezetést, melyet a gödi nyo-
más ellenére a mérkőzés végig 
sikerült megőriznie. A színvo-
nalas, remek játékot hozó talál-
kozón a helyzeteit jobban ki-
használó Kecskemét 31-26-os 
győzelmével elvitte a két bajno-
ki pontot Gödről.  
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