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Folytatás a 2. oldalon

Nem tudok szabadulni attól a gondolattól, amit nemrégiben hallottam egy tudományos 
előadásban: az emberiség mai létszámát figyelembe véve Európa és benne hazánk is, a 
népek jóléti rangsorában a felső régióban van. A hét és fél milliárd lakos közül talán a fel-
ső egy milliárdban vagyunk. Ez azt jelenti, hogy hat és fél milliárd ember nálunk rosszabb 
körülmények között él. Ugyanakkor nem értem, hogy egy másik felmérés szerint népünk 
a legelégedetlenebb, legpesszimistább régióba sorolható. Hogy van ez?

Bármerre járok az országban, 
mindenütt gyönyörű táj fo-
gad. Dunakanyar, Balaton, 
az Alföld, a Tiszatáj, a Mát-

ra, Zemplén, a Mecsek, a Bakony.
Megművelve a földek, roskadásig 

tele az üzletek polcai, kivilágított ut-
cák, gyönyörű vonatok, autópályák, 
káprázatos Budapest …

Mi lehet a magyarázata annak, 
hogy értelmes emberek is elégedetle-
nek, nyugati béreket emlegetnek, a fi-
atalok, szakemberek külföldre men-
nek a több pénzért. 

Karácsonyi ajándékként emelték a 
béreket, a nyugdíjakat, csökkentették 
a járulékokat. Mi lenne elég? Ilyenkor 
mindig felteszem a kérdést: mitől vár-
juk a boldogságunkat? Mikor leszünk 
megelégedettek?

Évről évre megérint bennünket va-
lami titkos érzés. Karácsony? Ünnep?

Aggódva látom, hogy ilyenkor is a 
vásárlás kerül a tudatunk központjá-
ba. Mindenütt a reklámok, az áruhá-
zak forgataga jön szembe velem.

Filozofikus gondolatok jutnak 
eszembe: amit egy éven át nem vet-
tem a kezembe, arra valóban szüksé-
gem van? Miért is veszek valamit? 

A napokban Pesten lomtalanítást 
láttam. A házak előtt kirakva a sok 
feleslegessé vált dolog. Előbb-utóbb 
minden feleslegessé válik. 

Valami nem hagy nyugodni. Éppen 
azt nem értjük meg, amit ünnepelni 
szeretnénk? A betlehemi történetet 
nem lehet másként érteni: a Végtele-
nül Gazdag önként szegénnyé válik, 
hogy ráirányítsa figyelmet arra, ami 
nem pénzben mérhető: a Gyermek, az 
Anya, Apa, a pásztor-barátok, a láto-
gatók.

Az emberi kapcsolatok, a féltés, a 
mosoly, a gondoskodás, a részvét, az 
ének, a béke, a megelégedettség, az 
öröm, a játék, az érdek nélküli együtt-
lét. 

Azt szokták mondani, hogy a dol-
gok fejben dőlnek el. Én azt mondom 
a hitben. Kimondani naponta, hogy 
köszönöm Istenem az életet, a fényt, 

a napsütést, a friss levegőt, a kenyeret, 
a pohár bort, az egészséget, a munkát, 
a pihenést.

Kimondani őszintén, hálával, hogy 
mindez elég nekem. És észrevenni, 
hogy adhatok én is. Önként, önzetle-
nül valakinek mindig.

Ameddig csak gyűjtünk, a mindig 
többet, a soha-nem eleget, addig cso-
dálkozunk, hogy félünk? Pesszimis-
ták vagyunk? 

Karácsonykor gyakran jut eszem-
be Assisi Szent Ferenc. A gazdag, el-
kényeztetett fiú. Betlehemben találta 
meg ő is a szabadság örömét. 

Ne féljetek! Adja az Úristen a sza-
badság ízét, a telhetetlenség-szívte-
lenség rabságából való szabadulást, 
a félelem nélküli örömet. Ezt kérem 
én is karácsonyi imámban, hogy hin-
ni tudjak, hinni merjek a szeretet fé-
lelem nélküli örömében. Ezt kívánom 
mindnyájatoknak! Áldott ünnepet! 
Áldott Karácsonyt!

Dr. Beer Miklós
váci megyéspüspök

Ne féljetek! Örüljetek!

Interjú Fördős Attilával, Vác polgármesterével

Az elmúlt évek számvetése és hozadéka
Lassan félidejéhez érkezik a 2019-ig tartó önkormányzati ciklus. Vác város polgármesterétől azt szerettük volna megtudni, hol tartanak terveik meg-
valósításával, hogyan ítéli meg az önkormányzat tevékenységét. Fördős Attila hangsúlyozta: anyagi nehézségeik ellenére is eredményes éveket tudhat 
maga mögött a város, hiszen öt év alatt több mint 40 milliárd forint értékű beruházás valósult meg a városban. S a jövő is újabb fejlesztéseket tarto-
gat a váci polgárok számára.

- Polgármester úr! Milyen fej-
lesztéseket tartottak a legfon-
tosabbnak a 2014-2019-es ön-
kormányzati ciklus kezdetén?

- 2014-ben azokat a fejlesz-
téseket vállaltuk tovább vin-
ni, amelyek már az előző cik-
lusban elindultak. Ezek főleg 
a kulturális területet érintet-
ték, melyek szép eredményeket 
hoztak, amiről a városunkba 
látogató turisták mellett a pol-
gármestereket soraiban tudó, 
egyik legjelentősebb szervezet, 
a Városok, Falvak Szövetsége is 
elismerően nyilatkozott. Fon-
tosnak tartom, hogy az itt élők 
úgy éljék meg, van a városnak 
jövőképe és itt érdemes élni. 
Minden tehetségünkkel azon 
vagyunk, hogy erősítsük a vá-
ros polgáraiban a lokálpatrió-
ta kötődést, a helyi értékek és 

művészetek iránti érdeklődé-
süket és vonzalmukat. 

- Második polgármesteri 
ciklusának elején úgy nyilat-
kozott: „Tényszerűen el kell is-
merni, hogy a városunkat sem 
kímélő világgazdasági vál-
ság miatt nem tudunk saját 
erőnkből jelentős fejlesztése-
ket megvalósítani, de ez nem 
jelentheti azt, hogy az embe-
rek számára ne biztosítsunk 
igényes kulturális programo-
kat.” Sikerült megvalósítani?

- Igen, hiszen erre utaltam, 
amikor arról beszéltem, hogy a 
helyi közösségek mellett a hoz-
zánk látogatók is kalapot emel-
nek a városban található sokszí-
nű kulturális kínálatunk előtt. 
Vonzóak a múzeumok, a tárla-
tok, az Európa- és világhírű ki-

állításaink, az épített környeze-
tünk. Nemzetközi díjak köve-
zik a Váci Dunakanyar Színház 
útját, melynek előadásai szin-
te kivétel nélkül teltházasak. 15 
év előkészület után egy régi po-
litikai és erkölcsi kötelességünk-
nek tettünk eleget, amikor Áder 
János köztársasági elnök úrral 
közösen felavattuk a város újból 
felállított I. világháborús em-
lékművét. Október 23-án pe-
dig eredeti helyén lepleztük le 
a hősök neveit megörökítő em-
léktáblát. Ma már örömmel be-
szélhetünk arról is, hogy 2011 és 
2016 között több mint 40 milli-
árd forint értékű műszaki jelle-
gű beruházás valósult meg Vá-
cott állami és önkormányza-
ti forrásból. Erre még soha nem 
volt példa, ráadásul 8 milliárd-
dal nőtt a város vagyona.

- Ez igazán elismerésre mél-
tó, de bizonyára az állami 
beruházások mértéke volt a 
meghatározó. 

- Mint jómagam is érzékel-
tettem, a 40 milliárdos beru-
házás döntő hányada állami és 
részben önkormányzati finan-
szírozásban valósult. Ebből a 
MÁV Állomás rekonstrukciója 
önmagában 25 milliárd forint 
volt, de ide tartozott a Főtér-
Főutca program, a 600 millió 
forintos közvilágítási projekt, 
vagy éppen a városi kórház re-
konstrukciója. Bár nem szíve-
sen teszem, de ha már rákér-
dezett, kimondom: meggyőző-
désem, hogy az önkormányzat, 
annak vezetői, az országgyűlé-
si képviselőnk lobbi tevékeny-
sége is jelentősen hozzájárult 
ahhoz, hogy ilyen volumenű 

állami beruházások valósultak 
meg a városban.

- Bizonyára ezt értékelik a 
város polgárai is. Főleg, ha 
szűkebb és tágabb környeze-
tükben is kedvező változáso-
kat tapasztalnak.  

- Való igaz, hogy mindenki-
nek van ilyen vagy olyan véle-
ménye a város életéről, fejlődé-
séről, de az emberek elsősor-
ban a saját lakókörnyezetük ál-
lapotáról fejtik ki véleményü-
ket, mondanak értékítéletet. 
Nem hallgatom el, önkritiku-
san ki kell mondanunk, hogy 
ezen a területen vannak elma-
radásaink. De még mielőtt ne-
kem szegezné a kérdést, rögzí-
tenünk kell, hogy a korábbi ön-
kormányzati ciklusokban rea-
lizált saját bevételekhez képest 

2010 óta 50 százalékkal csök-
kent a város bevétele. A jelen-
tős forrás kiesés miatt nem tud-
tunk csatornát, utakat építe-
ni. A város peremén is csak a 
közvilágítási projekt részeként, 
a lecserélt lámpák kihelyezésé-
vel tudjuk biztosítani a közvi-
lágítást. Útépítésre pl. csak pá-
lyázati forrásból nyílik lehető-
ség, melyre számítunk a jövő-
ben, hiszen a kormány Pest me-
gye részére 80 milliárd forintos 
alapot hozott létre. A csökkenő 
bevételek mellett az is sújt ben-
nünket, hogy a fővárossal egy 
régiót alkotó Pest megye Buda-
pest európai színvonalú fejlett-
sége miatt nem indulhatott az 
unió által kiírt, ilyen beruházá-
sokat támogató pályázaton. 
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A helyzet feloldására, a me-
gye fejlődése érdekében hozta 
létre a kormány a 80 milliárdos 
alapot. Már meg is kezdtük a 
tárgyalásokat, hiszen ennek a 
támogatásnak a felhasználá-
sával milliárdos nagyságrend-
ben szeretnénk utakat építe-
ni, illetve felújítani. Úgy íté-
lem meg, hogy – a fentiekben 
vázolt külső körülmények elle-
nére - összességében a város jó 
úton halad. 

- Milyen hatással lesz a vá-
ros gazdálkodására, hogy 
2017 januárjától az iskolák 
működtetését és fenntartását 
teljes mértékben átveszi az ál-
lam? Az önkormányzati adós-
ságkonszolidáció révén a vá-
ros jelentős tehertől szabadult 
meg, ám ez azzal is járt, hogy 
az állam bizonyos adónemek 
egy részét elvonta a település-
től. Ez hogyan hat Vác gazdál-
kodására?

- A feladatfinanszírozásban 
jelentős előrelépés nem történt 
az elmúlt időszakban. Az per-
sze fontos segítség volt, hogy a 
város forrás hiánya miatt fel-
halmozott a 1,5 milliárd fo-
rintos adósságállományától 
meg tudott szabadulni. Azon-
ban ezzel együtt az adóbevé-
telünk 4 milliárd forintról 2,2 
milliárdra csökkent. Sajnos ez 
a helyzet a multinacionális cé-
gek elköltözése, tevékenységük 
átcsoportosítása miatt állt elő, 
hiszen a GE és a Henkel is el-
hagyta Vácot. Az IBM is már 
csak töredékét fizeti a korábbi 
adójának. S hogy egy ilyen lé-
pés mennyire érzékenyen érin-
ti a város működését, mi sem 
jelzi jobban, mint hogy a 10 
legnagyobb adózónk az adóbe-
vételek 90%-át adja. Itt is sze-
retném aláhúzni, hogy ez a 
helyzet nem a jelenlegi város-
vezetés hozzá nem értése miatt 
alakult ki, hanem az érintett 
cégek üzletpolitikájára vezet-
hető vissza. Ők mindig oda-
helyezik át központjukat, ahol 
még több kedvezményt élvez-
hetnek. Ezt az országos, sőt 
mondhatni világszerte alkal-
mazott adópolitikát az ellen-
zék egyes tagjai politikai ön-

célból gyakran nemtelen tá-
madásra használták fel velem 
szemben, melynek egy része 
jogi útra terelődött. A jobbító 
szándékú, konstruktív vitának 
helye van a képviselő-testület-
ben, a közéletben, ám a jó ízlés 
határát átlépő megnyilatkozá-
sokat elítélem, még akkor, ha a 
törvény szerint a közszereplő-
nek az „átlagembernél” többet 
el kell viselnie. Annak viszont 
örülök, sokan érzékelik, hogy 
szakmailag és morálisan ma-
gasra helyeztem a mércét. Szá-
momra ez a fontos!

- Az ellenzéki képviselők 
azon kritikáját sem tartja le-
gitimnek, amellyel önt azzal 
bírálják, hogy polgármester-
ként nem elég intenzíven szor-
galmazza a mélygarázs meg-
nyitását? Mennyire kerültek 
közel a szerződés aláírásá-
hoz, s egyáltalán mikor vehe-
tik birtokba a mélygarázst a 
váciak?

- Örülök a kérdés nyílt fel-
vetésének. Javaslom, nézzük 
a tényeket: az első pillanattól 
kezdve azt képviseltem, hogy 
ez egy túlzó beruházás, amely-
nek túlzó fenntartási költségei 
lesznek. Egy felesleges beruhá-
zás átadását kérik rajtam szá-
mon. Én 2010-ben azt mond-
tam, hogy műszakilag 3 hó-
nap alatt befejezhető a beru-
házás, de nem azt, hogy 3 hó-
nap alatt megnyitható, hiszen 
egy rendkívül bonyolult szer-
ződéshalmazról beszélünk. 
Ez egy finanszírozhatatlan 
és nem megtérülő beruházás 
volt. Szerencsénkre sikerült el-
érnünk, hogy az állam egy je-
lentős összeget biztosít rá fe-
dezetként. Eljutottunk oda, 
hogy az adásvételi szerződés 
tartalma mindkét fél számá-
ra elfogadható, jelenleg a vé-
telár összegéről egyeztetünk. 
Jól példázza a kialakult hely-
zetet, hogy egy ellenzéki kép-
viselő megfenyegetett azzal, ha 
a szerződésben nem az a net-
tó 1,4-1,5 milliárd forint sze-
repel vételárként, melyről ko-
rábban én egy szakértői véle-
mény alapján beszéltem, bün-
tetőfeljelentést tesz az ügyben. 
Többszöri nekifutás után talál-
tunk egy olyan szakértői cso-

portot, amely meg tudta ha-
tározni a mélygarázs forgalmi 
értékét. Ez valóban az általam 
korábban is jelzett nettó 1,5-2 
milliárd forint között van. A 
szerződés megkötését január-
ra tervezzük, akkor kezdőd-
hetnek majd el a pótmunkák, 
melyek közel 150 millió forint-
ba kerülnek, de ezt a költsé-
get is az államtól kapott összeg 
terhére szeretnénk elszámolni. 
Reméljük, hogy a bank a véte-
li ajánlatra tett javaslatunkat el 
fogja fogadni, mert ebből nem 
engedhetünk.

- A mélygarázs megnyitása 
milyen hatással lesz a város 
parkolási koncepciójára?

- Amennyiben a szerződés 
megkötésre kerül, és a mély-
garázst végre birtokukba ve-
hetik a váciak, akkor új par-
kolási rendeletet is tervezünk. 
A térfelszíni parkolás esetében 
újra bevezetjük a térítési díjat, 
amely magasabb lesz a mélyga-
rázs használati díjánál. Ezzel a 
döntéssel is szeretnénk felszá-
molni a jelenlegi, sokszor kao-
tikusnak tűnő parkolási hely-
zetet. Véleményen szerint, ösz-
tönzők bevezetésével is segíte-
ni kell az optimális parkolás 
kialakítását a belvárosban. 

- Beszélgetésünk végén, ja-
vaslom, érintsünk egy ön szá-
mára kedves témát, még pedig 
a testvérvárosi kapcsolatokat. 
Szemmel láthatóan szívügyé-
nek tekinti, hogy az együtt-
működéseket mindkét partner 
számára értékes tartalommal 
gazdagítsák. Költői a kérdés; 
miért tartja ezt fontosnak?

- Valóban így van. Min-
den erőmmel azon munkálko-
dom, hogy ezek az együttmű-
ködések minél jobban szolgál-
ják a testvérvárosi kötődéseket. 
Ezek a kapcsolatok a legjobb 
városmarketinget biztosítják 
számunkra, szinte ingyen el-
vihetjük Vác művészeit, nép-
táncosait, fotósait, a város szí-
nes kulturális értékeit, prog-
ramjait, alkotásait Szlovákiá-
ba, Erdélybe, Lengyelországba 
vagy a Kárpátaljára. Olyan vá-
rosokban is megismerhetnek 
bennünket, ahol korábban azt 
sem tudták, hol van Vác. Fon-
tosnak tartom, hogy tudatosan 
megtervezett együttműködés 
keretében ismerjük meg egy-
más kultúráját, hagyományait.  
Ezen a területen is jelentős a 
szemléletváltozás. Létrehoz-
tuk a mini V4-et, hiszen Szlo-
vákiában pl. két testvérváros-
unk van, emellett Csehország-
ban és Lengyelországban is 
van. Lengyel testvérvárosunk 
jövőre uniós pályázat segítsé-
gével egy mini olimpiát rendez, 
melyen mi is indulunk. Inten-
zív kapcsolatot ápolunk Szé-
kelyudvarhellyel, a kárpátaljai 
Técsővel, ahová pl. rendszere-
sen viszünk különböző adomá-
nyokat, a Magyar nyelv napján 
díjazzuk a legszebben beszélő 
técsői diákot.  Igen, nekem va-
lóban szívügyem a határon túli 
magyarság sorsának segítése, 

Interjú Fördős Attilával, Vác polgármesterével hiszen az én családom döntő 
többsége Felvidékről szárma-
zik. Meggyőződéssel vallom, 
hogy a határon túl élő többség-
gel és a nemzetiségiekkel csak a 
szeretet nyelvén szabad beszél-
ni, ez hozza meg az eredménye-
ket. Tavaly pl. éppen a határon 
túli magyarokkal, a vallási fele-
kezetekkel és a nemzeti kisebb-
ségekkel való példaértékű kap-
csolattartás miatt Vác városa – 

eddig egyetlen településként – 
megkapta a Raoul Wallenberg 
díjat. S ez egy nagyon komoly 
elismerés. Emellett az elmúlt 
3-4 évben 8 díjjal ismerték el 
Vác teljesítményét. Büszkék le-
hetünk településünkre, a vá-
ros polgárai. A díjak a közösen 
végzett munkáról szólnak, me-
lyek minősítik az önkormány-
zati dolgozók és a város veze-
tésének teljesítményét. Kérem, 

engedje meg, hogy Vác minden 
lakójának békés és boldog ka-
rácsonyt, és egy olyan boldog 
újesztendőt kívánjak, melyben 
lesz erőnk ahhoz, hogy közös 
összefogással tovább építsünk 
városunkat.

- Köszönöm a beszélgetést. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az elmúlt évek 
számvetése és hozadéka
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Tuzson Bence: A nemzeti-
keresztény elköteleződést az 

egyetlen mintaként éltem meg

Túl az adventi várakozás felén
Dunakeszi Főterén – vagyis a IV. Béla király téren - hetek óta zajlik a hango-
lódás, karácsonyi készülődés. Advent harmadik vasárnapján dr. Kodácsy 
Tamás református lelkész adott lelki útmutatást a hallgatóságnak - a Du-
nakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár óvodásainak 
karácsonyi műsorát követően -, majd fellobbantotta a harmadik lángot a 
Polgármesteri Hivatal bejárata előtt elhelyezett óriási adventi koszorún. 

- Milyen szellemi örökséggel in-
dították útjára szülei? Melyek 
azok a hozott értékek, amelye-
ket követ a Karácsony közeled-
tével? – kérdeztük Tuzson Ben-
cétől, a Miniszterelnöki Kabi-
netiroda kormányzati kommu-
nikációért felelős államtitkártól, 
a dunakeszi térség országgyűlési 
képviselőjétől.

- Mivel magam is nagycsalád-
ban nőttem fel, így végtelenül 
hálás vagyok szüleimnek, akik 
meghitt, meleg családi közeget 
teremtettek nekem és testvére-
imnek. A gyakorlatban tanul-
hattam meg, hogy a család alap-
értékei a szeretet, a hit és az ösz-
szetartozás. A nemzeti-keresz-
tény elköteleződést az egyetlen 
mintaként éltem meg. Így töké-
letesen tisztában vagyok azzal 
az alapigazsággal, hogy akkor 
lesz boldog a család, ha a szülők 
képesek ezeket az értékeket su-
gározni a gyermekeik felé. Négy 
gyermek édesapjaként ma már 
azt vallom, hogy a szeretetet ak-
kor tudjuk teljességben megél-
ni, ha van kikkel megosztani, 
szerelmünkkel, feleségünkkel, 
gyermekeinkkel. Tandori Dezső 
költő szavaival: „Meghalni se 
kéne külön. Annyira együtt va-
gyunk.” Hálás vagyok Istennek, 
hogy ezt a gyönyörű gondolatot 
teljesen magaménak mondha-
tom, mintha saját gondolatomat 
fogalmazta volna meg a költő. 
Ám fontosnak tartom a család 
mellett, hogy ünnepeinket kü-
lönböző keresztény, és baráti kö-
zösségekben is megéljük, és gon-
doljunk azokra is, akik most be-
tegségeikkel küzdenek egy kór-
házi betegágyon, vagy egyedül 
töltik napjaikat. 

- Hogyan tölti a Karácsonyi 
ünnepeket? 

- Azt kell, hogy mondjam: po-
litikusként és nagycsaládosként 
ugyanolyan átlagos karácso-
nyunk lesz, mint bárki másnak. 
Persze a kisgyermekeim miatt 

ez mindenképpen kap egy va-
rázslatos, hótiszta bájt, ahogyan 
az ő tiszta lelkükkel rácsodál-
koznak az isteni gyermek meg-
születésének titkára, amelyet 
olykor, még mi felnőttek sem ér-
tünk teljes mélységében. Ám ál-
lamtitkárként és képviselőként 
nem lehet teljesen házon kívül 
hagyni a nemzet gondjait és a 
súlyos felelősséget.

- A keresztények legnagyobb 
ünnepének közeledtével kérde-
zem Öntől: tudta, hogy minden 
ötödik percben egy keresztény 
ember a hite áldozata lesz? 

- Orbán Viktor miniszterel-
nök az európai parlamentben 
mindenkit közös cselekvésre 
szólított fel. Azonban látni, hogy 
ez a tragikus folyamat nem mér-
séklődött, hanem erősödött az 
elmúlt években. Ma nagyobb a 
keresztényüldözés, mint Néró 
császársága idején, de még min-
dig mindenki lesüti a szemét, 
amikor ez szóba kerül. Ismét és 
ismét fel kell hívnunk a világ fi-
gyelmét arra, hogy ez ma a vi-
lág egyik legnagyobb humanitá-
rius katasztrófája. A keresztény-
ségnél sokkal kisebb csopor-
tok sokkal kisebb sérelmei mi-
att rengeteg határozat született 
mind Európában, mind a világ-
ban, de a legnagyobb üldöztetést 
elszenvedőkről egy szó sem esik. 
Sajnos az EU balliberális veze-
tői szellemi vakságban élnek és 
az elmúlt években az Európába 
özönlő migráns áradat mögött 
sem érzik a veszélyt, hogy an-
nak lényege az iszlám erőszakos 
térhódítása. Ám, mi magyarok 
tudjuk mit jelent a több évszáza-
dos iszlám elnyomás alatt élni. 
Nem lehet megengedni, hogy a 
terror tovább mélyüljön, szétte-
rüljön a világban, itt Európában 
és beköltözzön Magyarországra. 
A magyar álláspont világos: fel 
kell hívni a világ figyelmét, ösz-
sze kell fogni a humanitárius se-
gítségnyújtásban, az illegális be-

vándorlást Európán kívül kell 
megállítani, a határokat meg 
kell védeni, a segítséget oda kell 
vinni, ahol baj van és a migrán-
sok betelepítését sem lehet kö-
telezővé tenni. A kormány a jö-
vőben is mindent el fog követni, 
hogy érvényesítse a magyar em-
berek akaratát és megvédje az 
országot a migránsok betelepí-
tésétől, és megóvja a mindenna-
pok biztonságát. 

- Az ellenzék, mint a migráci-
ós válság kapcsán is, állandóan 
elégedetlen. Ön hogyan értéke-
li a kormány idei évi munkáját?

- Az ellenzék csak arról szeret 
beszélni, ami neki kedvező, ám 
szerencsére a matematika sza-
bályai nemzetköziek, a számok 
egyértelműek. Úgy gondolom, 
hogy jó úton járunk. Olyan si-
kereket értünk el, amelyekre egy 
évtizede még csak gondolni sem 
mertünk. A családok megerősí-
tését és a munka becsületének 
visszaállítását állítottuk politi-
kánk fókuszába, mert hisszük, 
hogy csak erős családok ösz-
szessége hozhat létre erős nem-
zeti közösséget. Az utóbbi évek 
erőfeszítései erről szóltak. Ar-
ról, hogy találjuk meg nemze-
ti múltunkban azokat az értéke-
ket, melyek egykor naggyá tet-
tek minket, és ezzel egy időben 
újuljunk meg azokon a terüle-
teken is, ahol képesek vagyunk 
jobb eredményeket is felmutat-
ni. Rengeteg megoldandó fel-
adat áll még előttünk. Ezért kí-
vánom mindenkinek, hogy a 
közelgő Karácsony szent ünne-
pét boldogságban élhesse meg 
szerettei körében, hogy utána az 
előttünk álló új esztendőben hit-
tel és alázattal haladhassunk to-
vább folytatva azt, amit elkezd-
tünk.

- Köszönöm a beszélgetést, 
boldog ünnepeket kívánok ön-
nek és családjának! 

A szerk.

Advent elejétől kezd-
ve mindig eggyel 
több gyertyát gyúj-
tottunk meg az ad-

venti koszorún és ennek kö-
szönhetően egyre nagyobb 
lesz a fény: nem csupán a kör-
nyezetünkben, hanem – ha jól 
kitárjuk a szívünket – a lel-
künkben is.  Éppen ezért, dr. 

Kodácsy Tamás református 
lelkész december 11-én vasár-
nap délután a Fényről is be-
szélt, hiszen a Karácsony ép-
pen ennek a „fénynek”, vagy-
is a Fényt megtestesítő Jézus-
nak a megszületéséről, és az 
adventi időszakról, vagyis az 
ezt megelőző várakozásról 
szól.  Hiszen a Világosság az, 
amely legyőzi a Sötétséget – és 
ezt érthetjük metaforikusan is, 
ami a mai korban különös je-
lentőséggel bír.  A sötétségből 
a fény felé lépés, az újjászületés 
ünnepe ősidők óta a téli nap-
fordulóhoz is kötődik. 

„Advent harmadik vasár-
napja, Gaudete vasárnap van, 
és egyre közelebbinek érezzük 
Jézus érkezését.” – húzta alá a 

református lelkész, aki az ad-
venti koszorú gyertyáinak szí-
néről is beszélt. Hiszen a szí-
nek is szimbolikus jelentőség-
gel bírnak a körgyűrűt – vagy-
is az egész-t, másképpen: az 
örökkévalóságot jelző – ko-
szorún. A református lelkész 
az adventi koszorún, a har-
madik, a rózsaszínű gyertyát 

gyújtotta meg, aki így szólt:  
„Nem a reklámokból ismert 
Magenta szín vagy babarózsa-
szín ez: hanem egy finom ár-
nyalat, mely az ártatlanságot 
jelképezi. Átmenet ez a piros-
tól a fehér, vagyis a lelki tiszta-
ság felé. Vagyis ez is arra utal: 
Krisztus érkezésével megtisz-
tul a lélek.” – hívta fel a figyel-
met dr. Kodácsy Tamás. 

Az adventi gyertyagyújtást 
követően Vastag Tamás a Nap-
raforgó Meseszínpadra invi-
tálta a gyerekeket, akik része-
sei lehettek a „Tündérmanó” 
című vidám, zenés produkció-
nak. A kicsik nagy örömére, a 
jól ismert „Jégvarázs” animá-
ciós film dallamai is felhang-
zottak. A jelenlévők közül so-

kan örömmel csodálták meg a 
Hivatal sarkánál felállított ha-
talmas karácsonyfát, ahol fo-
tók is készültek a családi fotó-
album számára, vagy gyönyör-
ködtek a szépséges, élethű Bet-
lehemben. 

Advent első napjaitól kez-
dődően számos program vár-
ja a kicsiket-nagyokat a szín-

pad és a közelben kialakított 
műkorcsolyapálya környékén, 
egészen december 18-ig, a ne-
gyedik gyertya meggyújtásá-
ig. Addig is a korcsolyázni vá-
gyók és az érdeklődők kézmű-
ves termékeket vásárolhatnak, 
finomságokat fogyaszthatnak, 
valamint a télidőben elmarad-
hatatlan forralt bort kortyol-
gathatják az ünnepi díszek-
től fénylő fa házikók előtt, ahol 
melegedési lehetőség is akad. 
Ha még nem látogatott ki a fő-
téri forgatagba, ne halogassa 
tovább, mert igazán hangula-
tos, meghitt pillanatokat él-
het át!

Kép és szöveg: 
Tihanyi-Konda Szilvia

DUNAKESZI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA ÉS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 
NEVÉBEN MEGHITT KARÁCSONYI 

ÜNNEPET, BÉKÉS, BOLDOG ÚJ 
ESZTENDŐT KÍVÁN A VÁROS 
VALAMENNYI POLGÁRÁNAK 

DR. MOLNÁR GYÖRGY JEGYZő, 
DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER 

ÉS ERDÉSZ ZOLTÁN 
ALPOLGÁRMESTER

Családi körben
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Karácsonyi véradás, 
mellyel életet menthet

Cementipari hightech beruházás 
a fenntarthatóság jegyében

Közel 7 milliárd forintos környezetvédelmi modernizációba kezdett a DDC Váci Cementgyárában, 
amelynek célja a porkibocsátás minimális szintre csökkentése. A beruházás lépéseiről és a várható 
eredményekről Szilágyi Zsoltot, a projekt felelősét, egyben a DDC váci termelésvezetőjét kérdeztük.

A Magyar Vöröskereszt vér-
adást tart Dunakeszin 
2016. december 22-én, 

csütörtökön, 12 órától 18 óráig, a 
VOKE József Attila Művelődési 
Központban. Véradó lehet minden 
18 év feletti és 65 év alatti (első vér-
adás esetén 60 év alatti),50 kg test-
súlyt meghaladó, egészséges ember.

A véradáshoz szükséges: szemé-
lyi igazolvány, TAJ kártya, lakcím-

kártya – olvasható a felhívásban, 
miként az is, hogy véradás előtt ét-
kezzen és igyon sok, legalább más-
fél liter folyadékot!

A véradók között három da-
rab, 10 000 forint értékű Tesco-
utalványt sorsolnak ki a szerve-
zők, akik köszönjük, ha részvéte-
lével hozzájárul a karácsonyi és új-
évi időszak biztonságos vérellátá-
sához!

- Miért szükséges a Váci Cementgyár mo-
dernizációja, fejlesztése? 

- A jelenleg Vácott üzemelő V. számú ke-
mence beüzemelése 25 évvel ezelőtt történt 
meg a kor legmagasabb színvonalú technoló-
giájával. Azóta folyamatosan fejlesztettük és 
modernizáltuk a rendszert, így jelenleg is biz-
tosított a fenntartható működés, az alacsony 
emisszió. Ugyanakkor nem elégszünk meg 
ennyivel, mindig az elérhető leginkább kör-
nyezetbarát technológiát keressük. Hosszú tá-
von gondolkozunk, ezért a modernizáció által 
már a jövőbeli legszigorúbb környezetvédelmi 
szabályozásoknak, kibocsátási elvárásoknak is 
meg fogunk felelni.

- Technikailag mivel jár mindez?
- Elkészítettük a részletes technológia ter-

veket, amelyek szükségessé tették a 4. hőcse-
rélő torony elbontását. Még az idén megkez-
dődik az alsó két ciklonfokozat cseréjéhez a 
helyszíni összeszerelés. A beruházás leglátvá-
nyosabb eleme a jelenlegi hőcserélő torony elé 
épülő új, az eddiginél hosszabb kalcinátor. Ez 
egy függőleges csőszakasz, amelynek felada-
ta az égéstérbe kerülő tüzelőanyag kiégésé-

hez szükséges tartózkodási idő biztosítása. Ez-
által elkerülhetőek a ciklondugulások, ame-
lyek az elektrofilteres rendszer kiesése esetén 
kiporzással járhatnak. Az elektrofilter helyé-
re zsákos porszűrő rendszert építünk be, így a 
beremendi tapasztalataink alapján a jelenlegi 
alacsony porkibocsátás tovább fog minimali-
zálódni. Megépítjük a bypass rendszert, amely 
lehetővé teszi a hőcserélő rendszerben feltapa-
dásokat okozó vegyületek kiválasztását. A ke-
mence főhajtás cseréje pedig hozzásegít a jelen-
leginél magasabb szintű klinkertermeléshez.

- Mi mivel helyettesíthető a cementipar-
ban?

- A cégfilozófiánk része a fenntarthatóság, 
amelyet nem csak a váci modernizáció képvi-
sel, hanem kiterjed a gyártás minden fázisá-
ra. A cementgyártásban biztonságosan alkal-
mazható alternatív tüzelőanyagok használatá-
val a környezetkárosító fosszilis tüzelőanya-
gok jelentős részét (szén, olaj, gáz) helyettesít-
jük.  Emellett más iparágak melléktermékeit is 
hatékonyan alkalmazzuk, amelyek egyébként 
hulladékként végeznék. A félkész termék elő-
állítás során a vasércet acélsalakkal váltjuk ki, 

amely az acélgyártás mellékterméke. A cement 
adalékanyagok esetében pernyét használunk, 
mint hidraulikus kiegészítő anyag. A pernye 
a széntüzelésű erőművek füstgázából képződő 
hamu, amely a cementgyártás során újrahasz-
nosítható. A kohósalak ugyancsak az acélgyár-
tás mellékterméke, melyet a szabványban meg-
határozott cementfajtákhoz adagolunk. 

- A Váci Cement eddigi, garantált minősé-
gét befolyásolja-e a modernizáció?

- Termékeink magas minőségét Vácott több 
mint 50 éves, Beremenden pedig a 100 évet is 
meghaladó tapasztalatunknak köszönhetjük. 
A Váci Gyárban előállított cementtermékek 
gyártásközi és végtermék ellenőrzésen men-
nek keresztül, a felhasználásra kerülő alap-
anyagokat komponensenként, a félkész- és 
késztermékeket a gyártás különböző fázisai-
ban ellenőrizzük. A jelenlegi magas termékmi-
nőséget a modernizálás, az elérhető legjobb 
technológia alkalmazása csak erősíteni fog-
ja. Cementtermékeink 2015 tavaszától büsz-
kén viselik a Magyar és a Hazai Termék védje-
gyeket, amely egyfajta garancia arra, hogy Ma-
gyarországon, kizárólag magyar munkaerővel, 
magyar alapanyagok felhasználásával készül-
nek. Nem is kérdés számunkra tehát, hogy to-
vábbra is a megszokott magas színvonalú ter-
mékekkel lesz jelen a piacon a DDC.

A Duna-Dráva Cement Kft. mindig is nagy 
szerepet tulajdonított a környezetvédelemnek 
és a fenntartható fejlődésnek, a jelenleg folya-
matban lévő beruházás pedig mindkét irány-
elvnek tökéletesen megfelel. A projektről rész-
letesebben olvashatnak a DDC honlapján is: 
www.duna-drava.hu/modernizacio

Már egyetemen is oktatják a kedvenc sorozatait!
Együtt kutat az ELTE és az Invitel 

Hogyan lett a Szomszédokból Barátok közt, Jóban Rosszban vagy Éjjel-Nappal Budapest, és merre tart a magyar sorozatgyártás? Miként lesznek a 
Doktor House-hoz hasonló antihősök a sorozatok legnépszerűbb szereplői? Többek között ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ az Invitel és az 
ELTE MMI közös, hosszú távú együttműködésében, melynek fő témája a sorozatok és az ezekhez kapcsolódó társadalmi, szociális, valamint szociál-
pszichológiai vonatkozások.

Idén ősszel hosszú távú 
együttműködésbe kez-
dett az ELTE Művészet-
elméleti és Médiakutatá-

si Intézete (MMI) és az Invitel 
Távközlési Zrt. A telekommu-
nikációs cég minőségi ottho-
ni szórakoztatás iránti elköte-
lezettsége már régóta ismert. 
Az ügyfelek igényeinek ala-
posabb megismerését segítet-
te az év eleji „Nagy Sorozat-
rajongó” kutatás, amelyben 
megmutatkozhatott a cég té-
vésorozatok iránti érdeklődé-
se is. Az ELTE MMI-vel kö-
zös együttműködés új szem-
pontokból nyit lehetőséget a 
téma tanulmányozására és az 
abban való elmélyülésre. A ta-
vaszi, „Nagy Sorozatrajongó” 
kutatásban több mint 5000 
kitöltő válaszai alapján mér-
ték fel a magyarok sorozat-
nézési szokásait, most a soro-
zatok társadalomra gyakorolt 
hatásait vizsgálják, 2 féléves 
szakszeminárium keretében 
az egyetem hallgatóinak be-
vonásával. 

Mélyebbre ásva

Magyarországon eddig 
nem készült tévésorozatok-
kal kapcsolatos, hasonló te-
matikájú, releváns tudomá-
nyos kutatás, ezért kezdemé-
nyezte a vállalat az együtt-
működést. „Az Invitel felis-
merte a sorozat mint műfaj 
megújulásának számtalan 
gazdasági, kulturális, tarta-
lomfogyasztási és társadal-
mi aspektusát. Tévé- és in-
ternet szolgáltatóként támo-
gatjuk az ELTE MMI diákja-

it, hogy elemezzék a téma sok-
színűségét és a társadalomra 
gyakorolt hatásait. Nagy So-
rozatrajongó kutatásunk szá-
mos értékes eredményt ho-
zott, szerettünk volna ezek-
ben tudományos igényességgel 
és szakértői támogatással is 
mélyebbre ásni. Hazánk egyik 
legnagyobb egyetemével törté-
nő együttműködésünk során 
nem csak arra nyílik lehető-
ségünk, hogy feltárjuk a nagy-
közönség számára a sorozatok 
társadalmi és szociálpszicho-
lógiai jelentőségét, hanem se-

gíthetjük az egyetem diákjait 
is, hogy korszerű eszközökkel, 
a projekt felmerülő költsége-
it biztosítva megismerhessék 
és kidolgozhassák a számuk-
ra is izgalmas kutatási kérdé-
seket” – mondta Langsteiner 
Marianne, az Invitel Csoport 
lakossági és kisvállalati üzlet-
ágának vezetője. 

Felforgatják 
a társadalmi valóságot

A diákok négy társadal-
mi, szociális és szociálpszi-
chológiai kérdést vizsgálnak 
meg a sorozatok kutatásán 
keresztül. Ennek keretében a 
15 fős szemináriumi kutató-
csoport négy nagyobb téma-
kört dolgoz fel, amelyek kö-
zött szerepel a médiakörnye-
zet változásának sorozatokra 
gyakorolt hatása, a társadal-
mi problémák megjelenése, a 
zene szerepe, a bűnábrázolás, 
illetve a szuperhősök soroza-
tokban való megjelenése. 

„Egy jó sorozat nemcsak be-
mutatja, hanem meg is kérdő-
jelezi, sőt: fel is forgatja a tár-
sadalmi valóságot. A közös 
munka fontos járulékos peda-
gógiai haszna, hogy a hallga-
tók az oktatás és kutatás kér-
désfelvetései révén megismer-
kedhetnek a mai társadalom 
– sorozatokban is megmutat-
kozó – aktuális jelenségeivel 
és a tudomány módszereivel 
értelmezhetik azok minden-

napokra gyakorolt vélemény-
formáló hatását. A munka 
három pillére az egyetemi elő-
adásokon és szemináriumo-
kon folyó oktatás, az órákhoz 
kötődő vagy azoktól függetle-
nül történő kutatások, továb-
bá e projektek eredményét a 
tágabb közönség számára is 
bemutató tartalmak és ese-
mények” – mondta Hermann 
Veronika, az ELTE MMI ad-
junktusa. 
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Szijjártó Péter Dunakeszin intette 
óvatosságra a külföldre utazó magyarokat
Mindenkitől, aki az ünnepeket megelőzően, alatt és a jövő év elején külföldre utazik, fokozott óvatos-
ságot kérünk - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter december 4-én, Dunakeszin 
tartott sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető arra kért 
mindenkit, hogy regiszt-
ráljon a konzuli szolgálat 

honlapján, és ne csak az országot, 
hanem a tartózkodási helyül kivá-
lasztott várost is jelölje meg. Ki-
emelte: a minisztérium, valamint 
a külképviseletek, a nagykövetsé-
gek és a főkonzulátusok is 24 órás 
ügyeletet tartanak.  

Szijjártó Péter emlékeztetett 
arra, hogy az Egyesült Államok 
külügyminisztériuma az eset-
leg terrorakciók miatt óvatosság-
ra intette Európába látogató pol-

gárait. Az Europol is figyelmez-
tetést adott ki, amely szerint nagy 
valószínűséggel újabb támadáso-
kat tervez elkövetni Európában az 
Iszlám Állam nevű terrorszerve-
zet.  Hozzátette, hogy míg koráb-
ban ezek a támadások nagyobb 
mértékben irányultak, vagy irá-
nyultak volna rendfenntartó szer-
vek vagy államok képviselői ellen, 
addig valószínűsíthetően az Isz-
lám Állam stratégiájában a civi-
lek elleni támadások még inkább 
hangsúlyossá válnak. Emellett az 
Iszlám Állam elleni támadások 

Irak több területén, Moszulban és 
környékén bosszúra sarkallhatják 
a terroristákat - mutatott rá Szij-
jártó Péter, közölte az MTI. 

A magyarok körében leginkább 
népszerű országokkal kapcsolat-
ban a miniszter arról tájékoztatott, 
hogy Ausztriában - a múlt évi pá-
rizsi merényletek óta - az osztrák 
hatóságok fokozott terrorveszély-
lyel számolnak, ezért a magyarok 
által is kedvelt bécsi rathausplatz-i 
adventi vásáron megerősítették a 
rendőri jelenlétet.

Az Egyesült Királyságban 2014 

óta eggyel a legmagasabb fo-
kozat alatti a terrorkészültség, 
ugyanakkor a brit hadsereg öt-
ezer - civilnek álcázott - katoná-
ja járőrözik London legforgalma-
sabb bevásárlónegyedeinek utcá-
in. Szlovákiában emelt szint van 
érvényben, Olaszországban pe-
dig az Iszlám Államra Szíriában 
és Irakban mért csapások miatt 
szintén megnövekedett kockázat-
ra számítanak. Franciaországban 
továbbra is szükségállapot van ér-
vényben - említett példákat Szij-
jártó Péter. 
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Minden kedves Olvasónknak szeretetteljes ünnepeket, 
békés, boldog újesztendőt kíván: 

a Dunakanyar Régió Szerkesztősége

Karácsonyváró klubünnep
Bensőséges, hangulatos karácsonyváró ünnepség résztvevői voltak az 
Őszi Napsugár Idősek Nappali Klub tagjai, akiket december 12-én a duna-
keszi Házasságkötő Teremben terített asztal fogadta. 

Az év legkiemelkedőbb családi ünne-
pe közeledtével a szeretetről, a békes-
ségről is beszélt köszöntőjében He-
gedűs Kornélia klubvezető. Kü-

lön köszöntötte a megjelent vendégeket, akik el-
fogadták meghívásukat, köztük Dióssi Csaba  
polgármestert, Manhalder Zoltánné aljegyző asz-
szonyt, Szabóné Ónodi Valériát, a Dunakeszi Óvo-
da- és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár in-
tézményvezetőjét, dr. Pál Miklóst, a Dunakeszi Szak-
orvosi Rendelőintézet igazgatóját, Csoma Attilát, a 
VOKE József Attila Művelődési Központ igazgató-
ját, Zupka Sándort, a Dunakeszi Nyugdíjas Kirándu-
ló Klub vezetőjét, Terbe Józsefnét, a kiránduló klub 
korábbi vezetőjét.

A klub rendezvényeinek visszatérő programja a 
vállalkozó szellemű tagok által előadott műsor. Most 
sem volt másként, Becsei Erzsébet karácsonyi han-
gulatú verset, Toldy Éva megható ünnepi történetet 
adott elő. Vidámságot varázsolt a terembe a tánckar 
produkciója, és most is nagy sikert aratott a Back Ju-

dit és dr. Lassó Attila egykori versenytáncos házas-
pár bemutatója. 

Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük. Ezt az 
emberiség történetére döntő hatású eseményt jele-
nítették meg a szépen megrendezett betlehemes élő-
képpel, melynek befejeztével közösen elénekelték a 
Csendes éj kezdetű örökzöld karácsonyi dalt.

Ezt követően Dióssi Csaba mondott köszöntőt. 
Elismerően szólt a műsorról.– Jó volt az összeállí-
tás, így december közepén már karácsonyi hangu-
latot varázsolt közénk. Tiszteletem minden fellépő-
nek. Érződött a klubban meglévő jó közösségi szel-
lem, köszönöm ezt a szép délelőttöt – fogalmazott a 
polgármester. 

Ezt követően a városvezetés jelen lévő képviselői 
megajándékozták a klub tagjait. Zupka Sándor beje-
lentette, hogy a kiránduló klub évzáró rendezvényét 
a művelődési központ felújított színháztermében 
rendezhetik meg s ezért köszönetet mondott Csoma 
Attila igazgatónak.

Katona M. István
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PEST MEGYEI SPORTKARÁCSONY 
A Sportkarácsony Pest megye amatőr és professzionális sportolóinak találkozója. Különleges alkalom, amikor köszönetet mondunk mindazoknak, akik ki-
magasló, példamutató teljesítményre voltak képesek – mondta a ünnepi köszöntőjében Szabó István. Pest Megye Közgyűlésnek elnöke a Megyeházán dec-
ember 9-én rendezett ünnepségen kiemelte: „A sport megtanított minket arra, hogy az elvárás nem teherként nehezedik ránk, hanem erőt és reményt ad.”

Úgy fogalmazott, 
hogy mindig volt 
néhány olyan em-
ber, aki még többet 

vállalt, és így bebizonyították 
azt, hogy az emberi szív nem 
ismer lehetetlent. Beszédét a 
sportolókhoz fordulva azzal 
zárta, hogy "amit Önök meg-
tettek, az talán a legtöbb, amit 
egy ember adhat a világnak. 

Benne van minden, ami az em-
beriség legnemesebb öröksé-
ge, és amit egy gyermek meg-
tanulhat arról, hogy a jövő mit 
jelent a számára."

Az olimpia évében Pest Me-
gye Közgyűlése külön elisme-
résben részesítette a Pest me-
gyei sportegyesület színeiben 
szereplő, vagy Pest megyei la-
kóhellyel rendelkező sporto-

lóit, akik az olimpiai játéko-
kon érmet vagy olimpiai pon-
tot szereztek. A XXXI. Nyá-
ri Olimpiai Játékokon és a XV. 
Paralimpián Rió de Janeiroban 
21 Pest megyei kötődésű olim-
pikon illetve paralimpikon 
végzett az első hat hely valame-
lyikén.

Alábbi összeállításunk a ré-
giónkban élő kitüntetett spor-

tolók, edzők, egyesületek név-
sorát tartalmazza: 

Díjazott olimpikonok:
Kapás Boglárka – úszás - Fót
Molnár Péter – kajak-kenu - 
Szob
Somfai Péter – vívás - Fót
Díjazott paralimpikonok:
Kálmán Krisztina – atlétika - 
Vác
Tóth Tamás – úszás - Tahitót-
falu

Pest megye legjobb sportolói, 
sportszervezetei 2016:
Az Év legeredményesebb 
sportszervezete speciális 
sportágak kategóriában:
Váci Reménység SE

Az Év legjobb Pest megyei 
sportolója speciális sportágak 
kategóriában:
1. Díj: Kálmán Krisztina, Váci 
Reménység SE
2. Díj: Keresztesi Erika, Váci 
Reménység SE

Az Év legeredményesebb álta-
lános iskolája: 
3. Díj: Váci Árpádfejedelem Ál-
talános Iskola
 Az Év legeredményesebb kö-
zépiskolája: 

1. Díj: Váci Boronkay György 
Műszaki Szakgimnázium és 
gimnázium

Az Év legjobb Pest megyei di-
áksportolója általános iskolai 
korosztályban: 
3. Díj: Jancsik Tamás, Váci Re-
ménység SE
 
Az Év legjobb Pest megyei di-
áksportolója középiskolai 
korosztályban:  
Eszes Dániel, Dunakeszi Vas-
utas SE
 
Az Év legjobb Pest megyei 
sportolója férfi utánpótlás 
korosztályban:
Balaska Márk, Váci Vasutas SE

Az Év legjobb Pest megyei 
sportolója női felnőtt korosz-
tályban:
Bíró Blanka, Váci NKSE

 Az Év legjobb Pest megyei 
sportolója férfi felnőtt kor-
osztályban:
Galambos Péter, Vác Városi 
Evezős Klub

 Év edzője díj: 
Szikora Gyula, Váci Remény-
ség SE

 
Valamennyi kitüntetettnek 

sok szeretettel gratulál a Duna-
kanyar Régió Szerkesztősége!

Forrás: pestmegyei.hu

A kitüntetettek között taroltak a váciak

A dunakeszi Eszes Dániel és édesapja

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék viselők vehetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab
áron maximum 3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza
magával hallókészülékeit, valamint a Hallókészülék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem tel-
jesülése esetén az 5 forintos darabár nem érvé nyes. Az ajánlat 2016. december 15-től 23-ig, de legfeljebb a készlet erejéig
érvényes. Az ak ciós elem csak a hirdetésben sze rep lő hallás központunkban vehető át. A képen látható termék illusztráció.

Jó hallást ajándékba!
Ne engedje el idős szerettei kezét!

Kísérje el családtagjait ingyenes audiológiai szűrővizsgálatra
az Amplifon Hallásközpontba. Egyeztessen időpontot most!

Töltse együtt a család az ünnepeket úgy, mint régen.

Amplifon Hallásközpont
Szentendre, Római Sánc köz 1. 
Bejelentkezés: 06 26 501 700

amplifon.hu

Amplifon Hallásközpont
Szentendre, Római Sánc köz 1. 
Tel.: 06 26 501 700

amplifon.hu
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