
     

ingyenes közéleti újság

Dunakanyar Régió
Megjelenik kéthetente: Fót, Dunakeszi, Szentendre, göd, Sződliget, Vác, Verőce, kismaros, nagymaros, Zebegény, Szob területén

XIX. évfolyam 2. szám                   2017. január 19.

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  

Az intenzív havazás miatt

A rendkívül in-
tenzív havazás 
miatt  a nehéz 
tehergépjármű-
vekre vonatko-

zó korlátozás a 2. számú főút 
Vác és Parassapuszta közöt-
ti szakaszát érintette, ám a 
forgalmi akadályok és a bal-
esetek megelőzése érdekében 

a kamionokat már az M2-es 
gödi és váci szakaszán leállí-
tották a rendőrök. 

- A január 13-i, pénteki 
nagy havazás miatt kollégá-
ink folyamatosan ellenőrzés 
alatt tartották Vác és Duna-
keszi térségében valameny-
nyi települést, különös hang-
súlyt fektettek az M2-es au-

tóútra – nyilatkozta a Duna-
kanyar Régió megkeresésére 
Beluzsárné Belicza Andrea. A 
Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság szóvivője elmondta, 
hogy a területen szolgálatot 
teljesítő rendőrök több eset-
ben intézkedtek a forgalom 
irányításában. 

- Vác térségében a tömeg-
közlekedés is akadozott a 
hó miatt, buszok akadtak el 
a csúszós úton Acsa és Püs-
pökhatvan, valamint Kosd 
és Vác között. A legtöbb fel-
adat a már említett M2-es au-
tóúton adódott, mivel Nóg-
rád megye a szlovák hatósá-
gok intézkedése miatt - nem 
engedték be Szlovákiába a te-

herautókat - már nem enge-
dett át teherforgalmat a me-
gyébe. Ezért a Pest megyei 
rendőrök a teherautókat, az 
M2-es autót melletti parko-
lókban és egy fóti hipermar-
ket parkolójában leállították. 
A rendőri munka gördülé-
keny, szervezett volt, amiben 
partnerek voltak a gépjármű-
vezetők is. A rendőrség kidol-
gozott akciótervvel rendelke-
zett, felkészült arra a helyzet-
re is, hogy a rendkívül szélső-
séges időjárás hosszabb ideig 
is eltarthat, amely megnövel-
heti a kamionstop időszakát 
is – tudtuk meg Beluzsárné 
Belicza Andreától. A Pest 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság szóvivője tájékoztatása 
szerint a közlekedési forga-
lom késő este állt helyre. 

– Kollégáink a félreállított 
kamionok vezetőinek meleg 
teát biztosítottak a várakozá-
si időben. Szerencsére – a kri-
tikus időjárás ellenére – a tér-
ségben nem történt szemé-
lyi sérüléssel járó közlekedé-
si baleset, az állampolgárok 
az út- és látási viszonyok-
nak megfelelően közleked-
tek. Vácon és Dunakeszin kö-

zel hatvan rendőr tevékeny-
kedett azért, hogy minden-
ki biztonságban elérje úti cél-
ját. A szakszerű és határozott 
intézkedéseknek köszönhe-
tően nagyobb fennakadás a 
közlekedésben huzamosabb 
ideig nem volt, ami köszön-
hető a rendőrök és a gépjár-
művezetők segítő együttmű-
ködésének is – jelentette ki 
Beluzsárné Belicza Andrea, 
a Pest megyei Rendőr-főkapi-
tányság szóvivője. 

A téli időjárás továbbra is 
próbára teszi az emberek és 
gépjárművek teherbíró ké-
pességét, hiszen a meteoroló-
giai előrejelzés szerint észak 
felől továbbra is sarkvidéki 
eredetű, többnyire száraz lég-
tömeg áramlik a Kárpát-me-
dence fölé. Ennek nyomán 
ugyan nem lesz sok csapadék, 
de folytatódik a hideg idő, éj-
szaka kemény fagyok várha-
tók és nappal is fagypont alatt 
marad a hőmérséklet.

Vigyázzanak magukra, és 
egymásra.  

(Vetési)
MTI fotó: 

Máthé Zoltán

Korlátozták a teherautók közlekedését 
M2-es autóúton és a 2-es főúton

A pénteken lehullott hatalmas mennyiségű és intenzív havazás miatt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. forgalomkorlátozást vezetett be a 7,5 tonna leg-
nagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművekre az M2-es autóút rádi csomópontjától az autóútra és a 2-es számú főút Pest, illet-
ve Nógrád megyei szakaszára. A dunakeszi és a váci rendőrök a kamionokat a M2-es autóút melletti és egy fóti hipermarket parkolójába állították le. 

A kamionok vezetőit 
folyamatosan tájékoztatták 

a váci rendőrök

Megteltek a környék 
sípályái és kirándulóhelyei
A múlt heti nagy havazásnak igazán a téli spor-
tok kedvelői örülhetnek, akik önfeledten élvez-
hetik a síelés, a szánkózás, snowboard, nordic 
walking örömeit. A Dunakanyar sípályái és ki-
rándulóhelyei is megteltek, kicsik és nagyok 
egyaránt hódolhatnak kedvenc időtöltésüknek. 
Képünk forrása: www.visegradisipalya.hu

Leállt a hajóforgalom a Dunán
Az extrém hideg és a jégzajlás miatt teljes hajózási zárlatot rendeltek el a Dunán, melyen folyama-
tosan jégtörő dolgozik. 

Az utóbbi évek leghidegebb időjárása miatt megszűnt 
a hajó és a kompközlekedés a Dunán. A hatóságok 
először a folyó szerb szakaszán állították le a hajó-
zást, majd a bolgár és a román területen. Ezt kö-

vetően átmenetileg a folyó magyarországi szakaszán is meg-
szüntették a hajóközlekedést. A zárlat feloldása a jégviszonyok 
alakulásától függ.

Jégtáblák között halad a magyar Jégtörő XI. hajó a Dunán a 
horvátországi Dálya térségében 2017. január 17-én. Óriási ká-
rokat okoztak a Dunán úszó jégtáblák a Duna horvát-szerb 
szakaszán, ezért a jégdugók feltörésére Magyarország két jég-
törő hajót küldött a térségbe. A háttérben a Jégtörő VI. hajó 
látható.

 MTI Fotó: Molnár Edvárd

Jégzajlás miatt a kikötőben veszteglő, 
Dunakeszi és Horány között közlekedő komp

(MTI/Mohai Balázs)
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Négyessy Katalin nyerte az időközi 
önkormányzati képviselő választást

Kormánypárti 
győzelem Szentendrén

Szentendre 7. számú egyéni választókerületében egyéni önkormányza-
ti képviselő-választás volt január 15-én, mert a tisztséget eddig betöltő 
Tolonics Gyula (Fidesz-KDNP) tavaly szeptemberben elhunyt.

A képviselői mandátumért négy je-
lölt szállt ringbe, akik közül vár-
ható volt, hogy a kormánypárti je-
lölt, Négyessy Katalin és a Társaság 

az Élhető Szentendréért Egyesület (TESZ) szí-
neiben induló, ám a baloldal által támogatott 
Helyes Imre között dől el a politikai küzdelem, 
hiszen a Jobbik sem indított önálló jelöltet. A 
parlamenti ellenzéki pártok közül saját kép-
viselő-jelölttel egyedül az LPM vágott neki a 
kampánynak. A választás eredménye nem 
befolyásolta a képviselő-testületben fennál-
ló politikai erőviszonyokat, melyben a kor-
mánypárt többsége biztosított, ám helyzetké-

pet adott a helyi politikai tömörülések támo-
gatottságáról, amit továbbra is a Fidesz vezet. 

A 7. számú választókörzetben 2065 vá-
lasztópolgár szerepelt a névjegyzékben, akik 
közül 656 szavazott érvényesen. A Fidesz-
KDNP jelöltje, Négyessy Katalin 339 szava-
zattal nyerte el a képviselői mandátumot, He-
lyes Imre, a Társaság az Élhető Szentendréért 
Egyesület (TESZ) jelöltje 298 voksot kapott. 
Drávucz Zsolt, Lehet Más a Politika (LMP) – 
17 választópolgár, míg Pálmai Ferenc, Magyar 
Munkáspárt 2 szavazó voksát nyerte el. 

Négyessy Katalin a választás éjszakáján, kö-
zösségi oldalán ezt írta: 

- Kedves alsó-pismányi és sztaravodai Vá-
lasztópolgárok! Köszönöm Önöknek a bi-
zalmat, amivel a mai időközi önkormányza-
ti választáson támogattak! Felemelő érzés, 
hogy ennyi ember állt mögém. Amellett, hogy 
megtisztelő, egyben óriási felelősség is. Min-
den erőmmel és tudásommal azon fogok fára-
dozni, hogy Alsó-Pismány és Sztaravoda még 
szebb, élhetőbb legyen minden lakó számára.

V. I.

Raoul Wallenberg-díjjal 
tüntették ki Beer Miklóst  
Raoul Wallenberg-díjat vehetett át mások mellett Beer Miklós váci megyéspüspök január 
17-én a Holokauszt Emlékközpontban. A kitüntetéssel azok tevékenységét ismerik el, akik 
a zsidók tízezreit megmentő svéd diplomatához méltó példát mutatnak humanizmusból.

Raoul Wallenberg próféta volt ab-
ban a korban, amelyben élt, és pró-
féta ma is – fogalmazott köszöntő 
beszédében Langerné Victor Kata-

lin, az Emmi társadalmi felzárkózásért fele-
lős helyettes államtitkára. A politikus szerint 
gyűlöletből nem lehet építkezni, ezért fontos, 
hogy évről évre az embermentőre emlékezve 
ünnepeljük a jelenkor hőseit, akik „békeidő-
ben mutatják meg, nem lankadhat a lelkiis-
meret”.

Az államtitkár hangsúlyozta: hinni kell, 
hogy az ember együttműködésre, megértésre, 
szeretetre teremtetett, az emberszeretet pedig 
soha sem lehet idejétmúlt. Minél nagyobb az 
elesettség, annál nagyobb a szeretet jelentő-
sége, mert az emberszeretetből embermentés 
lesz – mondta. Langerné Victor Katalin sze-
rint a demokráciában is szükség van ember-
mentőkre, hogy azok mellett is ki tudjunk áll-
ni, „akik vesztesei a mi jólétünknek és kényel-
münknek”.

Ezt követően átadták a Raoul Wallenberg-
díjakat, amellyel a Raoul Wallenberg Egye-
sület, a Raoul Wallenberg Alapítvány és az 
Emmi díjazza azokat, akik tetteikkel, életút-
jukkal mutatnak példát humanizmusból.

Elismerést vehetett át mások mellett Beer 
Miklós váci megyéspüspök, akit az elesettek ér-
dekében végzett missziói szolgálata, elkötele-
zettsége, egyházújító tevékenysége és teljes élet-
műve tett érdemessé erre. 2014-ben körlevelet 
adott ki, melyben hangsúlyozta az egyház fele-
lősségét a cigány emberek sorsának javításában. 
„A cigányság nem maga kereste a nyomorúsá-
gát, de saját erejéből nem is tud abból kiemel-
kedni” – írta a körlevélben a püspök. Beer Mik-
lós nemcsak szavakban, de tettekben is sors-
közösséget vállal az elesettekkel: számos segítő 

program kezdeményezője, legutóbb a „Karolj fel 
egy családot!” program felhívása fűződik a ne-
véhez – hangzott el a méltatásban.

Beer Miklós a díjat megköszönve elmond-
ta, hogy katolikus püspökként annak a Jézus 
Krisztusnak az evangéliumát képviseli, aki 
maga választotta ki, hogy gyermekként hova 
születik. A születés nem lehet előjog, de nem 
is lehet hátrány – tette hozzá a főpásztor.

Raoul Wallenbergnél szinte nem is lehet ke-
resztényebb példakép, hiszen egész életét adta 
oda másokért – mondta el a Magyar Kurírnak 
Beer Miklós. – „Nem számolgatott és nem la-
tolgatott, azt hiszem, ott akkor ő mindent 
odaadott.” Angelo Rotta szentszéki nagykö-
vet, Wallenberg kortársa is hasonló módon 
mindent megtett a zsidókért – fűzte hozzá a 
főpásztor –, hogy mégsem él ennek emléke 
élénken a köztudatban, annak valószínűleg 
az lehet az oka, hogy ő nem erőszakos halál-
lal halt meg.

Hollik István: A Dunakanyar is 
nyertese a kormány adócsökkentő 

és foglalkoztatottság növelő 
politikájának

A magyar gazdaság, a magyar emberek teljesítményének köszönhetően 
2017-ben ismét léphetnek egyet előre az emberek, melyhez hozzájárul-
nak a kormány január 1-jén bevezetett adócsökkentési és béremelési in-
tézkedései is – jelentette ki a Dunakanyar Régiónak nyilatkozó Hollik Ist-
ván országgyűlési képviselő. A Fidesz-KDNP színeiben politizáló honatya 
szerint a 15 %-os minimálbér, a szakmunkás minimálbér 25%-os emelke-
dése, a munkáltatók terheinek 5%-os csökkenése pozitív hatással lesz a 
magyar gazdaság további fejlődésére, a foglalkoztatottak életszínvonalá-
nak emelkedésre. 

- A bérek emelése, az adóter-
hek csökkenése munkahe-
lyeket teremt, és hozzájárul 
ahhoz, hogy a magyar gaz-
daság gyorsan tudjon növe-
kedni. A gazdasági növeke-
dés trendjét jól mutatja, hogy 
2016 végén 705 ezerrel dol-
goztak többen Magyarorszá-
gon, mint 2010-ben. A rend-
szerváltás óta soha nem dol-
goztak ennyien hazánkban, 
mint napjainkban. Ezt mél-
tán nevezzük sikernek, a ma-
gyar emberek és a kormány 
közös sikerének. 

- Ez a siker, milyen utat je-
löl ki a kormány számára?

- Az elért teljesítmény és 
eredmény megerősíti abban 
a kormányt, hogy az adó-
csökkentés és munkahely-
teremtés politikáját folytat-
ni kell. Ezen az úton kell to-
vább haladni, amit a foglal-
koztatottság mellett a mun-
kanélküliségi adatok is 
visszaigazolnak. Ezen a te-
rületen is jelentős a fejlődés, 
bátran mondhatom, hogy jól 
állunk, hiszen Magyarorszá-
gon soha nem volt még olyan 
kevés a munkanélküliek szá-
ma, mint 2016 végén. 

- Mit mutatnak az ada-
tok?

- 2010-ben még 11% kö-
rül volt, a legfrissebb adatok 
szerint ez 4,5%-ra csökkent. 
Jó hír, hogy a Dunakanyar-
ban még ennél is jobbak a 
számok, ahol 4%-ra tehető a 
munkanélküliek aránya.  Ér-
demes még elmondani, hogy 
2017-ben nem csak a mun-
kavállalókat segíti a kor-
mány adócsökkentéssel, ha-
nem a családokat is, hiszen a 
kétgyerekesek január elsejé-
től ötezer forinttal nagyobb 
adókedvezményt kapnak, 
éves szinten hatvan ezer fo-
rinttal többet vihetnek haza.

- Még a számoknál ma-
radva, milyen kép tárulko-
zik elénk, ha a foglalkozta-
tottsági adatokat vizsgál-
juk?

- Ma Magyarországon 4 
millió 414 ezer ember dolgo-
zik, miközben fontos hang-
súlyozni, hogy a közmunká-
sok száma viszont 22 ezerrel 
csökkent. Praktikusan ez azt 
jelenti, hogy ők már el tud-
tak helyezkedni a verseny-
szférában.

- Ez utóbbit miért tartja 
fontosnak?

- Ez azért fontos, mert a 
kormány a közmunka prog-
ramot átmeneti megoldás-
nak tekintette. A cél az, hogy 
minél több közmunkás ke-
rüljön vissza a munkaerőpi-
acra. A számadatok azt mu-
tatják, hogy a kormány itt 
is ért el részsikereket. A mi-
nimál béremelésnek is az a 
célja, hogy a közmunkáso-
kat tereljék a versenyszfé-
rába. 2017-ben a minimál-
bér 15%-al megemelkedett, a 
közmunkás bér viszont nem 
nőtt, így a közmunkás bér és 
a minimálbér közötti rés nö-
vekedett. Időszakosan Ma-
gyarországon bizonyos szek-
torokban munkaerőhiány 
van. Ezt azzal lehetne enyhí-
teni, hogy a közmunka prog-
ramból áttereljük a munka-
vállalókat a versenyszférába.

- Számos gazdasági vezető, 
és az önök politikai ellenzéke 
szerint a munkáltatók nem 
tudják kitermelni a 15 %-os 
béremelés fedezetét. Önnek 
mi erről a véleménye?

- Ez nagyon fontos kérdés. 
A munkavállalók és a mun-
káltatók, amikor megkötöt-
ték a bérmegállapodást a kor-
mány közvetítésével, akkor a 
munkáltatók érdekképvise-
letei úgy számoltak, hogy a 
kormány által adott öt szá-
zalékos járulékcsökkentés - 
szociális hozzájárulási adó - 
fedezni tudja azokat a költsé-
geket, melyek hiányoznak a 
munkaadóknál az előírt bér-
emelésre. Mi az ellenzékkel 
szemben azt mondjuk, meg 
kell nézni, hogy milyen ha-
tást vált ki a minimálbér-
emelés program a verseny-
szférában és az állami cégek-
nél. Biztos vagyok benne, ha 
ez valami problémát okozna, 
akkor ezt a kormány orvosol-
ni fogja.

- A Dunakanyar jó isme-
rőjeként, hogyan ítéli meg 
az itt működő vállalkozá-
sok perspektíváját, 2017. évi 
gazdasági lehetőségeit? 

- A Dunakanyarban ma-
gas hozzáadott értékű mun-
kát végeznek a gazdaság sze-
replői. Az itt élők is tudnak 
egyet előrelépni az adócsök-
kentések és a béremelések 
hatásaként. Külön szeret-
ném kiemelni, hogy hama-
rosan befejeződik a Sam-
sung gödi gyárában a kapa-
citásbővítés. Így a termelés 
akár már 2017 végén elkez-
dődhet, amelynek jelentős 
lesz a munkaerő felszívó ha-
tása. Itt emelném ki, hogy a 
kormány és a közgazdászok 
előrejelzése szerint a magyar 
gazdaság növekedése idén 
meg fog lódulni. Ez akár 4% 
is lehet az előző évihez ké-
pest. Bízom benne, hogy ez 
a jelentős gazdasági növeke-
dés érződik majd a dunaka-
nyari vállalkozások eredmé-
nyeiben is.  

- Ezt az adóterhek csökke-
nésére, a béremeléssel tár-
suló vásárlőerő növekedésé-
re alapozzák? 

- Ez az egyik meghatáro-
zó tényező, a másik pedig 
az, hogy 2017-ben az előző 
évhez képest sokkal több, a 
pályázatoknak köszönhető-
en mintegy 2500 milliárd fo-
rintra tehető uniós fejleszté-
si forrás érkezik Magyaror-
szágra. Élénkítő hatása lesz 
a Családi Otthonteremté-
si Kedvezmény (CSOK) fel-
futásának is, növeli az épí-
tőipar teljesítményét. Jelen-
tősen hozzá fognak járul-
ni a GDP növekedéséhez az 
olyan külföldi befektetések, 
beruházok, mint amilyet a 
Samsung valósít meg Gö-
dön. 

Vetési Imre
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Varsányi Attila, a Zollner területi vezetője, 
és Szugyiczki Ádám Attila, elektrotechnikus
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Dióssi Csaba polgármester: Minden megújulás a lakosságot szolgálja  

Sikeres az együttműködés a Király Endre Ipari Szakközépiskola és a Zollner Kft. között

- A modern ügyfélszolgát ki-
alakításával az volt a legfon-
tosabb célunk, hogy Dunake-
szi polgárai számára a lehe-
tő legjobb kiszolgálás feltét-
eleit teremtsük meg. Öröm-
mel jelenthetem ki – amit a 
település lakói közül is mind 
többen vallanak -, hogy Du-
nakeszi egy átlagon felüli vá-
ros és ennek megfelelően kell 
teljesítenünk minden terüle-
ten – hangoztatta Dióssi Csa-
ba polgármester. 

– Ilyen kulturált környezet, 
korszerű ügyviteli rendszer, 
amit mi létrehoztunk, az ma 
Magyarországon leginkább a 
multinacionális vállalatoknál 
került bevezetésre. Az új ügy-
félszolgálat nemcsak igényes 
megjelenésével, hanem a hu-
mánerőforrás felkészültségé-
vel és ügyfél centrikus elköte-
lezettségével is a legmagasabb 
színvonalon szolgálja ki a la-
kosságot. Minden értük van 
– húzta alá Dióssi Csaba. 

- Mivel ez egyedi, újsze-
rű, azt is mondhatom, hogy 
forradalmi megoldás, hiszen 
ilyen jellegű fejlesztésre ez 
idáig nem volt példa, így nem 
is írtak ki pályázatot. Ezért 
az önkormányzat saját anya-
gi forrásából valósította a kö-
zel nyolcvan millió forin-

tos fejlesztést. Meggyőződé-
sem, hogy megtérül a lakos-
ság kiszolgálása során elért 
eredményekben, ügyfeleink 
elégettségében, jó közérzeté-
ben. Kollégáink profi módon 
felkészültek a feladatra, akik 
egyébként is a szakterületek 
jó ismerői. Az új rendszernek 
köszönhetően az egyes témák 
gazdái zavartalanul dolgoz-
hatnak az irodákban, akik-
nek csak az előkészítő mun-
kára, a lakosság által felve-
tett kérések és igények szak-
szerű megoldására kell kon-
centrálniuk. Az ügyfelekkel 
való közvetlen kapcsolattar-

tás és a szakmai háttérmun-
ka külön választása is jelen-
tős hatékonyságnövekedést 
eredményez – mondta Dióssi 
Csaba polgármester, aki azt 
is kiemelte, hogy az új ügy-
félszolgálat irányítására egy 
nagy tapasztalattal rendelke-
ző szakembert kértek fel, aki 
kidolgozta azt a professzioná-
lis szoftvert, ami működteti 
az ügyviteli rendszert. 

Laczkó Szilvia előző mun-
kahelyén, a Fővárosi Közte-
rület Fenntartó Zrt.-nél kom-
munikációs és ügyfélszolgá-
lati vezetőként dolgozott. Az 
ott szerzett szakmai tapasz-

talatokat nagyszerűen tud-
ja hasznosítani a Dunakeszi 
Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálat vezetőjeként. 

- Akik korábban is jártak a 
városháza déli épületszárnyá-
ban, azok bizonyára megle-
pődnek, hogy az egymás mel-
lett sorakozó egykori kis szo-
bák helyén egylégterű, hatal-
mas ügyféltérben hét pult fo-
gadja őket, hétfőtől péntekig 
– tájékozatott Laczkó Szilvia, 
aki szerint az ügyfelek elis-
meréssel nyilatkoztak a rend-
kívül kedvező változásról.  

- A cél az, hogy gördülőké-
nyen és körültekintően mű-
ködjön az új rendszer. Tech-
nikailag is arra törekszünk, 
hogy véletlenül se kallódja-
nak el ügyek. Ez nem csu-
pán a személyes ügyfélszol-
gálatra vonatkozik, de a tele-
fonos és az e-mailen történő 
megkeresésekre is. Minden-
kit maximális megértéssel 
és szimpátiával fogadunk. 
A gyors és hatékony kiszol-
gálást segíti az előzetes idő-
pontfoglalás is, valamint a 
belső szoftver. Folyamato-
san monitoringozzuk a vá-
rakozók listáját, és amennyi-
ben azt érzékelem, hogy eset-
leg valahol hosszabb a vára-
kozási idő, vagy torlódás van, 

akkor segítek a kollégáknak – 
hallhattuk Laczkó Szilviától, 
aki a feladat ellátására alkal-
masnak és felkészültnek tart-
ja munkatársait. 

- Az ügyfélszolgálat vezető-
je a korszerű eszközökkel fel-
szerelt munkapultok mellett 
örömmel mutatta be a recep-
ció mögött kialakított úgy-
nevezett ügyfélsarkot, ahol a 
gyerekek kellemes környezet-
ben tölthetik idejüket, amíg 
szüleik elintézik hivatalos 
ügyeiket. 

- Bátran mondhatjuk, hogy 
a városi önkormányzat min-
den elvárásnak teljesség-

gel megfelelő ügyfélszolgála-
tot vezetett be a polgármeste-
ri hivatalban, ahol szeretettel 
várjuk ügyfeleinket – mondta 
búcsúzásként Laczkó Szilvia. 

Péntek reggel pedig már az 
1000. ügyfelet köszöntötték 
az új ügyfélszolgálati irodá-
ban, akit kedves figyelmes-
ségként Dunakeszi, a Mi vá-
rosunk promóciós csomaggal 
ajándékozott meg Szabó Ka-
talin, a Dunakeszi Program-
iroda vezetője és Laczkó Szil-
via, az ügyfélszolgálat veze-
tője.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Varga József, az is-
kola szakképzé-
sért felelős tanára 
az elmúlt héten a 

Zollner Kft-nél tartott sajtó-
tájékoztatón elmondta: rend-
kívül fontos, hogy olyan fi-
atalok hagyják el az iskola-
padot, akik jó eséllyel mun-
kát is találnak. Két éve kötöt-
tek megállapodást a céggel, 
elsőként elektroműszerész 
tanulók gyakorlati képzé-
sét helyezték ki, jelenleg már 
gépi forgácsolókat és vil-
lanyszerelőket is fogadnak a 
Zollnernél. 

Nemrég tett szakmunkás 
vizsgát Szugyiczki Ádám At-
tila, aki ma már a cég alkal-
mazottja. Attila nagyon ko-
molyan vette a tanulást, így 
nem volt kérdés, hogy vég-
zése után azonnal munkát is 
ajánlanak neki. 

- Az utolsó évben vehettem 
részt a Zollnernél gyakorla-
ti képzésen. Szüleim szerint 
már kis koromban is min-
dig azt mondogattam, mű-
szerész leszek. Tavaly júni-
us 20-án volt az első mun-
kanapom. Időközben jártam 
a Zollner központi anyagyá-
rában Zandtban, ahol továb-
bi speciális képzésen vettem 
részt - mondta Ádám, aki 
megjegyezte: már diákként 
is spórolt az ösztöndíjából, s 
amikor megkapta az első fi-
zetését, meg tudta venni éle-
te első autóját. Ez azért volt 
fontos számára, mert Kétbo-
donyból jár be dolgozni.

A cégen belül kiemelt fel-
adatnak tartják a szakképzés 
támogatását, mert mint szin-
te minden valamirevaló váci 
vállalkozás, ők is folyama-
tos fel tudnak venni jól kép-

zett, tapasztalatokkal rendel-
kező szakembereket. A bérek 
is egyre csábítóbbak, s mivel 
Vácott gyakorlatilag csak az 
nem dolgozik, aki nem akar, 
a Zollner Kft-nél is fontos 
szempont, hogy a jól teljesítő 
munkavállalóik hosszú távra 
tervezhessenek náluk.

Egy éve született egy dön-
tés, hogy a cégcsoporton be-
lül decentralizálják bizonyos 
eszközök fejlesztését, gyár-
tását. Így került sor Vácott is 
egy új részleg létrehozására.

- Mivel nekünk is jól kép-
zett emberekre van szüksé-
günk, megkerestük a Király 
Endre iskolát és sikerült meg-
állapodnunk, hogy két ta-
nulót kihelyeznek hozzánk 
gyakorlati képzésre - mond-
ta Varsányi Attila területi ve-
zető. - Eredményes vizsgáik 
után mindkettőjüknek állást 

is ajánlott a cég és ők el is fo-
gadták.

- Egy kicsit mi is tanuljuk, 
hogyan lehet a legeredménye-
sebben megszervezni a duá-
lis képzést. A fő célunk, hogy 
végzés után olyan fiatalok ke-

rüljenek ki az iskolából, akik 
kész szakemberek és nálunk 
azonnal munkába állhatnak 
- hangzott el a sajtótájékoz-
tatón.

Varga József ehhez még 
hozzátette: több váci cég-

gel és kisebb vállalkozók-
kal vannak a duális képzés-
ben kapcsolataik, elsősorban 
az autószerelés területén. A 
Zollnerrel való együttműkö-
dést azért tartják kiemelten 
fontosnak, mert ott az üze-
mekben rendkívül magas 
színvonalú technikai szinten 
tudnak megismerkedni a fia-
talok a szakmával.

Minden fiatallal a képzést 
biztosító vállalkozásnál tanu-
lószerződést kötnek, így a ta-
nulmányi eredménytől füg-
gően a fiatalok ösztöndíjat 
kapnak. Vácott a Királyban 
elsősorban az autós szakmák 
és az elektronika a népsze-
rű irány,  az ezekhez kötődő 
szakmákban sikeresen vizs-
gázók nagy eséllyel gyorsan 
találnak munkát.

Furucz Zoltán

Dunakeszin megnyílt az új, 
korszerű ügyfélszolgálati iroda

Eredményes a duális képzés 

Január 2-tól újra a Fő úti, egykori főbejáraton juthatunk be ügyeinket intézni a polgármesteri hivatalba. Az alapító városatyák neveit márványtábla őrzi 
az utókor számára a múltszázad hangulatát idéző patinás előcsarnokban, melyből a színvonalas és igényes kialakítású egylégterű, tágas ügyfélszol-
gálat helyiségébe léphetünk be. Megérkeztünk a 21. századba.

Sikeres együttműködés alakult ki az elmúlt években a Váci Szakképzési Centrumhoz tartozó Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollé-
gium, valamint a város legnagyobb foglalkoztatójának számító Zollner Kft között. Megállapodásuk alapján olyan diákok vehetnek részt az üzemekben 
gyakorlati képzésben, akiknek végzésük után állást is kínál a cég.
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Lakossági tájékoztató 
a kéményseprő ipari sormunka 

ütemtervéről és feladatairól

Tájékoztató a központi 
címregiszterről

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazda-
sági Ellátó Központ, mint kéményseprő ipari szerv elkészítette a 2017. évi 
kéményseprő ipari sormunka ütemterveit. 

Magyarországon számos címadatokat nyilvántartó rendszer működik a 
közigazgatásban. A 2015. január 1-jén működését megkezdő Központi 
Címregiszter létrehozásának célja az, hogy a különböző nyilvántartásokat 
egyetlen nyilvántartásban egyesítse, valamint az adatok pontosságát biz-
tosítsa. A nyilvántartás naprakészen tartásáról az ingatlan fekvése sze-
rint illetékes települési önkormányzat jegyzője, mint címképzésért felelős 
szerv gondoskodik.

A tervezett sormunka a kéményseprő 
ipari szerv vagy kéményseprő ipa-
ri szolgáltató megrendelés nélkül, 
rendszeres időközönként, tűzbiz-

tonsági okból végzett ellenőrző tevékenysége, 
amely kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelő-
berendezés égéstermékének elvezetésére szol-
gáló kémény (kémények), tartalékkémény, to-
vábbá a bekötő- és összekötő elemek, vala-
mint ezek tartozékainak átvizsgálására, szük-
ség szerinti tisztítására, négyévenkénti műsza-
ki felülvizsgálatára. 

A sormunka keretében a kéményseprő az 
alábbi feladatokat végzi el:

• az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szük-
ség szerinti tisztítását;

• az égéstermék-elvezető műszaki felülvizs-
gálatát;

• a tüzelőberendezés biztonságos működésé-
hez szükséges levegő utánpótlásának ellenőr-
zését, figyelembe véve a levegő-utánpótlást be-
folyásoló műszaki berendezések, vagy egyedi 
beavatkozások hatását is;

• az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
• az összekötőelem ellenőrzését és szükség 

szerinti tisztítását;
• a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsá-

gi felülvizsgálata jogszabály szerinti megtör-
téntének ellenőrzését; valamint

• a szén-monoxid érzékelő berendezésre vo-
natkozó műszaki követelmények teljesülését, 
valamint az érzékelő működőképességét ellen-
őrzi.

Az égéstermék-elvezetők teljes nyomvonalá-
nak szemrevételezése és műszeres ellenőrzése, 
a tüzelőberendezések hivatalos dokumentu-
mainak áttekintése, az égéstermék minőségé-
nek ellenőrzése, a szén-monoxid-érzékelő mű-
ködésének felülvizsgálata, majd a fellelt adatok 
dokumentálása, és a kötelező adategyeztetés.

Pest megyében a sormunka elvégzésének ter-
vezett ideje: 2017.01.01.- 2017.10.30. 

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kap-
csolatos minden további információ a http://
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu ol-
dalon elérhető. 

A központi címre-
giszterről és a cím-
képzésről szóló 
345/2014. (XII.23.) 

kormányrendelet az új címek 
létrehozásán túl a különbö-
ző nyilvántartásokban elté-
rő elemekkel rendelkező cí-
mek felülvizsgálatáról is ren-
delkezik.

A Váci Polgármesteri Hi-
vatalban a város jegyzőjének 
nevében a központi címre-
giszter naprakészen tartásá-
ról az Igazgatási Osztály, új 
címek képzéséről, valamint 
a meglévő címadatok felül-
vizsgálatáról az Építési Osz-
tály továbbá a Műszaki Osz-
tály gondoskodik.

A címek felülvizsgála-
ta jelenleg folyamatban van, 
melynek eredményes lefoly-
tatása érdekében kérjük a 
tisztelt lakosság megértését 
és együttműködését.

A címkezeléssel érintett 
címek listája Tájékoztató a 
Központi Címregiszterről 
címmel január 16-án, a www.
vac.hu honlapon megjelent 
tájékoztató mellékleteként te-
kinthető meg 2017. február 
15-ig

Tájékoztató a 2015. janu-
ár 1-től érvényben lévő Köz-
ponti Címregiszterrel kap-
csolatos címkezelési eljárás-
ról emelet-ajtó tekintetében:

A központi címregisz-
ter és címkezelésről szóló, 
2015. január 1-től hatályba 
lévő 345/2015 (XII. 23.) szá-
mú kormányrendelet az ille-
tékes települési önkormány-
zat jegyzőjét jelöli ki cím-
képzésért felelős szervként. 
Emellett előírja a címképzé-
si szervnek az illetékességi te-
rületen található címek felül-
vizsgálatát.

A jelenlegi gyakorlat sze-
rint, amennyiben a Járási Hi-
vatal Okmányirodai Osztá-
lyán olyan címre kérnek be-
jelentkezést, melyet a Cím-
nyilvántartás nem tartalmaz 
(vagy csak részben tartal-
mazza a tulajdoni lapon fel-
tüntetett címet), a cím fe-
lülvizsgálati eljárás alá esik, 
melynek befejeztéig a beje-
lentkezés nem lehetséges.

Az újonnan képzett, illetve 
felülvizsgálat alá eső címek 
esetében a fenti kormányren-
delet címképzésre vonatko-
zó előírásai az irányadóak, 

melyek szerint társasházak-
nál emelet-ajtó meghatározá-
sa esetén a jegyző a tulajdo-
nos vagy a tulajdonosi közös-
ség javaslatának megfelelően 
képzi a címet.

Tehát abban az esetben, ha 
egy adott címre nem sike-
rült a bejelentkezés emelet-
ajtó probléma miatt, szüksé-
ges a lakás helyrajzi száma és 
a helyrajzi számhoz tartozó 
cím igazolása (emelet-ajtóra 
vonatkozóan is).

Amennyiben az alapító ok-
irat nem tartalmazza a két 
adat egymáshoz rendelését 
(tehát a konkrét lakás hely-
rajzi számának és a pontos, 
emelet-ajtóval ellátott címé-
nek egy helyen történt rög-
zítését), abban az esetben a 
címképzéshez elengedhetet-
lenül szükséges a tulajdono-
si közösség javaslatának be-
nyújtása a jegyző felé köz-
gyűlési határozat formájá-
ban.

 

Deákné 
dr. Szarka Anita s.k.

jegyző

A „málenkij robot" áldozataira 
emlékeztek Kismaroson

Vannak, akik még ma sem mernek beszélni a „málenkij robotról", a ma-
gyar lakosság tömegeinek Szovjetunióba hurcolásáról, az ottani kényszer-
munkáról, mert még ma is félnek - mondta Neubauer Rudolf, Kismaros 
(független) polgármestere a Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyok em-
lékévéhez kapcsolódó szombati rendezvényen.

A település által meg-
rendezett három-
napos programso-
rozat második nap-

ján, január 14-én a polgármes-
ter azt mondta, tele van ellent-
mondással a „málenkij robot", 
és sokan a mai napi nem mer-
nek beszélni az átéltekről.

A rendezvényen az elhur-
colásokat bemutató történész-
konferenciát tartottak, majd 
levetítették a kismarosi és a 
nagymarosi elhurcoltak visz-
szaemlékezéseiből készült két 
dokumentumfilmet.

Az elhurcolások "módszer-
tanát" bemutató konferenci-
án Bognár Zalán történész, 
a Károlyi Gáspár Reformá-
tus Egyetem docense elmond-
ta, hogy akiket a Gulagra vit-
tek, azoknál volt személyüket 
érintő ítélet, míg a magyar ci-
vil lakosságot előre megsza-
bott munkatervek, megren-
delt létszámok alapján szállí-
tották a Szovjetunióba.

Bognár Zalán hozzátette, 
hogy a Szovjetunióba "jóvá-
tételi munkára", „málenkij ro-
botra", vagyis kényszermun-
kára 1945-től elhurcoltakat 
kolhozokba, bányákba, gyá-
rakba vitték és sokan közü-
lük soha nem térhettek haza, 
mert az embertelen körülmé-
nyek miatt életüket vesztették. 
Hozzátette: a második világ-
háborúban hadifogollyá tett 
civilek többségében 16-45 éve-
sek voltak, és sokszor vittek el 
nőket is, ha ez a létszámhiány 
miatt szükséges volt.  A kimu-
tatások alapján, azokról a te-
rületekről, ahol nehezebben 
hajtották végre, vagy kudarc-
ba fulladtak a háborús harci 
cselekmények, jóval több em-
bert hurcoltak el, mivel az ott 
élő lakosságra foghatták, hogy 
nem sikerült a parancsok sze-
rint elfoglalni a települést - 
magyarázta a történész. Az 
egyetemi docens elmondta, 
hogy előszeretettel vittek el 
mindenféle egyenruhával ren-
delkező embereket, vasutaso-
kat, a volt budapesti közleke-
dési vállalat munkatársait és 
sokszor civileket öltöztettek 
katonai ruhába, hogy a felül-
ről előírt létszámot teljesíteni 
tudják. Kitért arra, hogy a ko-
rabeli kommunista vezetők is 
panaszkodtak, hogy az ellen-
állás vagy sok esetben a párt 
tagjait is elhurcolták.

Az egyetemi tanár kitért 
arra is, hogy egyes jelentések 
alapján lehet csak felmérni az 
elhalálozások számát, ilyen a 
boriszovi tábor negyedéves je-
lentése, amely 2262 elhunytról 
tesz említést. 

A rendezvényt pódium-
beszélgetés kísérte, amelyen 
Szomráky Béla újságíró, mint 
házigazda, Bognár Zalán tör-
ténész, Tóth Tamás filmren-
dező és Neubauer Rudolf pol-

gármester vettek részt. A ren-
dezvény védnöke Harrach Pé-
ter, a KDNP frakcióvezetője 
volt – írta az MTI.

Hollik István, a Fidesz-
KDNP országgyűlési képvi-
selője a Dunakanyar Régi-
ónak elmondta, hogy a  há-
romnapos konferencia meg-
rendezéséhez szükséges 
anyagi forrás előteremtésé-
ből és a rendezvény szerve-
zéséből aktívan kivette a ré-
szét. - Nagymaroson nőttem 
fel, ahonnan közel száz em-
bert hurcoltak el „málenkij 
robotra”. Az utcánkban is is-
merek olyan idős asszonyt, 
aki elszenvedte a „málenkij 
robot” borzalmait. Sajnos 
egyre kevesebb közülük a 
túlélő. Ezért is volt fontos a 

konferencia, mert a szerve-
zők szinte az utolsó pilla-
natban olyan hanganyagot 
gyűjtöttek össze a túlélők-
től, amely hozzásegíti az utó-
kort, hogy ez a téma a jövő-
ben ne vesszen a feledés ho-
mályába, hogy még a késői 
leszármazottak is tudjanak 
róla. A konferencia témája, a 
rendelkezésre álló dokumen-
tumok, hang-és képanyagok, 
videofelvételek minősége le-
hetővé teszi, hogy a hiteles-
ség igényével összeállított ál-
landó kiállítással emlékez-
zünk a „málenkij robot” ál-
dozataira, elszenvedőire a 
Dunakanyarban, melynek 
létrejöttét szorgalmazom és 
támogatom. 

Fotó: Váli Miklós
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Újévi interjú Kaszás Géza 
színművész, producer, rendezővel

Német nemzetiségi címert 
ábrázoló műalkotást avattak 

Mit vár az újévtől? – kérdeztük a Dunakeszin élő népszerű művésztől, aki 
elmondta, hogy számára a magán- és az alkotóember egy személyben tes-
tesül meg, elválaszthatatlanul eggyé forrt. 

Különleges műalkotás avatására került sor január 13-án a Dunakeszi Fa-
zekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában. Kardos 
Tibor kerámia-szobrász művész alkotása egy gránittáblás mozaik dom-
borműves kerámiakép, amely többek között a Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzata címerét is ábrázolja.    

- Családom, gyermekeim 
jövője és fejlődésének fon-
tosságához foghatónak tar-
tom szakmai pályám kitelje-
sedését is. A tavaly bemuta-
tott nagy sikerű Lovas íjász 
című filmem után idén talán 
még nagyobb feladatra vál-
lalkozom. Most készülök egy 
olyan filmre, melyet nagyjá-
ból százhúsz napig forgatunk 
külföldön.

- Mi a film témája?
- Végig megyek azokon a 

területeken, melyek a magya-
rok származása szempontjá-
ból fontosak. Nagyon mesz-
szire el fogunk menni, egy-
szerűen azért, mert annyi-
ra sokféle megítélés van, még 
azonos táborokban állók kö-
zött is. Én azt mondom: hogy 
hiszem, amit a kamera lát. 
Mindent a kamera objekti-
vitásával fogok szemlélni, és 
bemutatni. Belső Mongóliá-
ba készülünk, és nagyon re-
mélem, hogy meg tudom te-
remteni hozzá a pénzügyi ke-
ret is. Optimista vagyok, és 
nagyon bízom benne, hogy 
2017 derűs év lesz mindany-
nyiunk számára, amire min-
den alapunk megvan. A Lo-
vas íjász forgatásán, a film-
bemutatásán és forgalma-
zásán rengeteg tapasztalatot 
gyűjtöttem, melyeket igyek-
szem hasznosítani az új film-
nél. Az év egyharmada forga-
tással telik majd, de már el-
kezdtem felépíteni a produk-
ció marketingjét, a nézők, az 
olvasók folyamatos tájékozta-
tását a film saját honlapján, 
és a Facebook-on is.

- Mi lesz a film címe?
- Indulj el egy úton, én is 

egy másikon. Egy csodála-
tos képvilágú filmet szeret-
nék rendezni, remek zenével, 
és azt akarom, hogy aki lát-
ja, élje át ezt a csodálatos kul-
túrát, kort, vidéket, ismerje 
meg a magyarok múltját, és 
történelmét.

- A film mellett jut idő a 
színházra és a családra?

- Ó hogyne, hiszen mind-
három az életem nagy sze-
relme! Okos türelemmel, és 
szervezőkészséggel remekül 
meg lehet találni az egyen-
súlyt. Imádom a színház vi-
lágának auráját. Nagyon bí-
zom benne, és ösztönösen ér-
zem, hogy a filmforgatás, és a 
vágás utómunkálatainak szü-
netében a színpadi feladatok 
is megtalálnak. Feleségem to-
leráns és támogató, így köny-
nyebben tudok a feladatok-
ra koncentrálni. Mindketten 
nagyon fontosnak tartjuk a 
gyerekek jövőjét, formálását, 
az iskolához való viszonyu-
lásukat. Mindenben támo-
gatjuk őket, hiszen most még 
abban a korban vannak, ami-

kor nagyon igénylik a társa-
ságunkat. Én ezt nagyon át 
akarom élni. Egyébként kö-
telező bizakodással tekintek 
a jövőbe. Ez az optimizmus 
országosan is fontos, de nyil-
ván mindenkinek elsősorban 
a maga családjának a boldo-
gulása az elsődleges, de köz-
ben legyen időnk egymásra, 
fedezzük fel közös értékein-
ket, városunk, környezetünk 
adottságait. Ennek reményé-
ben kívánok boldog újévet 
a Dunakanyar Régió vala-
mennyi olvasójának.

- Köszönjük a beszélge-
tést és a jókívánságot, mi is 
örömteli újesztendőt kívá-
nunk önnek és családjának! 

Vetési Imre

Az iskola aulájá-
ban rendezett ün-
nepségre nagy 
számban jöttek 

el a német tannyelvű osztá-
lyokban tanuló diákok szü-
lői. Jelen volt Thoma Csaba  
önkormányzati képviselő, 
nemzetiségi ügyekért fele-
lős tanácsnok, Kollár Albin 
nyugalmazott iskolaigazgató, 
Dunakeszi Város Díszpolgá-
ra, dr. Mervald Anna, a Du-
nakeszi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Kar-
dos Tibor és felesége vala-
mint Kovács Gáborné, a Fa-
zekas iskola korábbi igazga-
tója, a német nyelvoktatás el-
indítója.

A rendezvényt a német ta-
gozatos osztályok tanulóinak 
német nyelven előadott gyer-
mekdalai vezették be. Ezt kö-
vetően Papné Szalai Csilla in-
tézményvezető köszöntöt-
te a jelen lévőket. Elmondta, 
hogy a tanintézményben har-
madik éve folytatnak német 
nemzetiségi nyelvoktatást 
szoros együttműködésben a 
kezdeményező német nemze-
tiségi önkormányzattal, sze-
mély szerint dr. Mervald An-
nával, Tóth Tamással és Pethő 
Krisztiánnal. A továbbiak-
ban szólt a nyelvtanulás fon-
tosságáról és kiemelte, hogy a 
nemzetiségi oktatásban részt 
vevő diákok megismerked-
hetnek a magyarországi né-
metség gyökereivel, hagyo-
mányaival is. 

Avató beszédében dr. 
Mervald Anna elmondta, 
hogy a Magyarországi Néme-
tek Országos Önkormány-
zata 2012-ben határozott ar-
ról, hogy megalkotja a né-
met nemzeti közösség, címe-
rét, amely kifejezi a közösség 
történelmi múltját, jelenét és 
karakterét. Arról, hogy mit 
tartalmaz a címer, idézett az 
ezt megörökítő jegyzőkönyv-
ből: „Ezüstszínű hullámvo-
nal választja ketté. A hullám-
vonal felett egy vár, mely ele-

fántcsont színű, felette jobb-
ról a sugárzó nap, balról a fo-
gyatkozó hold. Mind a kettő 
aranysárga. A hullámvonal 
alatt fehér kereszt és elefánt-
csont színű eke. A címer hát-
térszíne kobaltkék, kontúr-
ja antracit, a perem elefánt-
csontszínű. 

Ez a címer a népcsoport 
legfontosabb jellemzőit fog-
lalja össze. A szülőföld szere-
tetét, a népcsoport kettésza-
kítottságát, a magyarorszá-
gi németség hitét, és terem-
tő erejét. Ebben a Nap és a fo-
gyatkozó Hold a népcsoport 
háború utáni kettészakadá-
sát, a budai vár a magyaror-
szági szülőföldet, a nyitott 
várkapu az újbóli egymás-
ra találást szimbolizálja. Az 
ezüst hullámvonal a Dunát 
szimbolizálja, mely összeköti 
az őshazát Magyarországgal, 
melyen őseink érkeztek ma is 
megtartó keresztény hittel, és 
teremtő erővel.”

A felavatásra kerülő látvá-
nyos és maradandó táblakép 
domborműves, gránittáblás 
mozaik kerámia. Felső részén 
a címer látható, alatta olvas-
ható az adományozó önkor-
mányzat neve és látható a 
nemzetiségre jellemző motí-
vum, a rozmaring is, amely 
a németek és a svábok életé-
ben rendkívül fontos szerepet 
játszik. S kiegészíti a képet a 
magyar és német zászló.

Ezt követően felidézte a 

meghívásos pályázaton nyer-
tes, Sződligeten élő nagyszerű 
szobrászművész, Kardos Ti-
bor életútját, sikereit. Pálya-
futása Körösladányban kez-
dődött, grafikus, szobrász, 
keramikus képzettséget szer-
zett. Több évtizedes alkotó 
munkája során egy különle-

gesen egyedi, jellegzetes tech-
nikát dolgozott ki, ez a moza-
ik csempe kerámia. Táblaké-
pein, mint a festő festménye-
in jelenik meg az a különle-
ges színvilág, mely egyedivé 
teszi alkotásait. Nem csupán 
hazánkban, de külföldön is 
nagy sikerei vannak, a múlt 
évben például Párizsban mu-
tatkozott be nagy elismerést 
kiváltó tárlaton. Azért kezde-
ményezték a táblakép megal-
kotását, hogy a diákok érez-
zék, hogy ők egy olyan kö-
zösséghez tartoznak, amely 
háromszáz éve él Magyaror-
szágon, amely a szülőföldje, a 
nemzeti közösség része. 

Az első emeleti folyosó kor-
látján elhelyezett műalkotást 
a diákok leplezték le, majd 
következett Babják Annamá-
ria színművésznő és Vincze 
József költő, dalszerző műso-
ra, melyben Nikolaus Lenau 
osztrák költő és Vincze Jó-
zsef megzenésített verseit ad-
ták elő. Az ünnepséget a har-
madikosok néptánc műsora 
nagy sikerrel zárta. 

Katona M. István
A szerző felvételei
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Ezer év dalban elbeszélve Újévi koncert a Váci 
Szimfonikus Zenekarral

Váci művészek a budapesti 
ARTEZI Galériában

A Váci Dunakanyar Színház a Magyar Kultúra Napja alkalmából, január 21-én 19 órakor  Ezer év dalban 
elbeszélve címmel ingyenesen megtekinthető előadással várja a közönséget. Kiváló énekesek, kitűnő műsorválasztás, nagyszerű, em-

lékezetes előadás. Ez lehet a rövid summázata a január 
12-én a már megújult nézőterű dunakeszi VOKE József At-
tila Művelődési Központban megtartott Újévi koncertnek.

A Budapesten, az Artezi Galéria meghívására tizenhárom váci és Vác környéki képzőművész munkáiból nyílt kiállítás 
január 14-én.  A galéria vezetője, Németh Géza festőművész az elmúlt évek országos szervezésű kiállításainak szerep-
lői közül választotta ki az alkotókat. A kedvező feltételeket biztosító galériában az igényesen összeválogatott anyagból 
egy igen magas színvonalú és gondosan megrendezett kiállítás jött létre. 

Kell- e ismerni a múltat? És 
ha igen, miért? Bár mi a 
jelenben élünk, taníthat-e 

minket a múlt több- kevesebb si-
kerrel járó megértése? Keresztes 
Nagy Árpád kobzos, regös ének-
mondó válasza ezekre a kérdések-
re egyértelmű igen.

Négy-ötszáz éves szövegeket 
és dallamokat, énekeket szólaltat 
meg előadásában minden nemű 
változtatás nélkül. Ezen énekek 
a magyar nyelv jellegéből és tör-

vényszerűségeiből adódóan még-
is teljesen érthetőek a mai kor em-
berének is. A dalok közötti össze-
kötő, történelmi hátteret érintő 
magyarázó szövegek továbbgon-
dolásra ösztönzik a hallgatóságot, 
miközben a dalok segítségével a 
magyar történelem messzi múlt-
ja elevenedik. Mi magunk va-
gyunk a híd múlt és jövő között, 
hiszen a teremtett világot mi em-
berek minden pillanatban tovább-
teremtjük.

Az előadás hetven perce alatt 
többek között Balassi Bálint, Ti-
nódi Lantos Sebestyén, Csáti De-
meter, Nagybárcsai Mátyás éne-

kei, nép- és betyárdalok, kuruc- 
és negyvennyolcas énekek csen-
dülnek.

Az előadás időtartama kb. 70 
perc. 

A belépés ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött!

Részvételi szándékukat az aláb-
bi elérhetőségeken jelezhetik:

+36-30/975-5448
j e g y p e n z t a r @ v a c i d u n a -

kanyarszinhaz.hu

Újévi köszöntőjében Dióssi 
Csaba polgármester emlé-
keztetett arra, hogy immár 

negyedik alkalommal rendezi meg 
a kezdeményező Váci Szimfonikus 
Zenekar Farkas Pál karmester ve-
zetésével a hangversenyt. Új színt, 
új minőséget hoztak a város kul-
turális életébe. Megjegyezte, hogy 
az elmúlt két évben sokat dolgoz-
tak azon, hogy a több mint százéves 
épület előbb kívülről, majd belül-
ről is teljesen megújuljon. A kultú-
ra iránt érdeklődő városi közönsé-
get megfelelő körülmények fogad-
ják ezen az estén és az elkövetke-
zendőkben is.

A zenekar nyitó száma máris iga-
zi szilveszteri hangulatot teremtett 
ifj. Johann Strauss A denevér című 
operettje nyitányával. 

Feltörekvő és már befutott „csil-
lagok” léptek színre ezen a há-
rom órás estén, melyen közel har-
minc sikeres és népszerű műsor-
számot hallgathatott a közönség. 

A fiatal tehetségek között csodál-
hattuk Ballán Viktóriát, nővérét, 
Ballán Zsuzsannát, Gulyásik Atti-
lát, a mexikói Manuel Betancourt-
ot, aki hat éve él hazánkban, vala-
mint a 2015-ös Dunakanyar Hangja 
énekverseny győztesét, Fehér Lilit.

     A már jól ismert és népsze-
rű előadók között aratott nagy si-
kert Csengeri Attila Emerton-
díjas művész. Toldi Tamás Vácról 
érkezett, többszörös aranyleme-
zes dalszövegíró, a Varga Miklós 
Band tagja. S végül, de nem utol-
sósorban az est sztárvendégeként 
tapsviharral fogadta a közönség 
Janza Katát, számos zenei díj bir-
tokosát. 

Kezdettől az újévi koncertek visz-
szatérő szereplői az Et Vie Danse 
Táncegyüttes tagjai. Nagyné Szöl-
lösi Márta művészeti vezető most is 
nagyszerű koreográfiákat készített, 
melyek még hatásosabbakká tették 
az énekprodukciókat.

KMI

Adorján Attila és Garay 
Nagy Norbert fotore-
alisztikus munkái és  

Molnár László József végtelen fi-
nomságú rajzai a valóság arca 
mögött megjelenő másik jelentést 
is hordoznak, Koltai-Dietrich Gá-
bor enkausztikái, Németh Árpád 
és Zalubel István rusztikus felüle-
tű táblaképei, Kis Sándor Lajos és 
Magyar János légies képei, Óvári 
János harsány színvilága, Lehotka 
László számítógépes munkái,  

Orvos András virágmotívum-em-
lékei, Tumbász András street art-
os triptichonja és Fekete István de-
rengő foto aktja mind-mind arról 
vallanak, hogy az a világ amit is-
merünk annyiféle, ahányan szem-
léljük, annyiféle jelentéssel bír, 
ahány művész erről a világról val-
lomást tesz.

A megnyitóra összegyűlt népes 
közönséget a házigazda köszön-
tötte, majd Vertig Tímea színész-
nő, a Karinthy Színház művésze 

Weöres Sándor: Az éjszaka csodái 
című versének előadásával idézte 
meg a költemény különös - a ké-
pekhez is illő - hangulatát.

 Fördős Attila Vác város polgár-
mestere, megnyitójában hangsú-
lyozta, hogy Vác gazdag kulturális 
értékeinek sorában, a magas szín-
vonalú zenei élet mellett igen fon-
tos helyet foglal el a képzőművé-
szet és annak szinte minden mű-
faja. „A csoportos szereplés so-
rán - mondta - mindig felvetődik 
az a kérdés, hogy megférnek-e és 
miként férnek meg egymás mel-
lett a többféle alkotói gondolko-
dást, más-más szemléletű kife-
jezést követő művészek és mun-
káik?  Én azt tapasztalom, hogy 
Vác város képzőművészei külön-
bözőségeikkel együtt, saját stí-
lusuk megtartásával nagyon jól 
együttműködnek, összetartanak. 
Jó példa erre ez a mostani kiállí-
tás is. Ugyanakkor én azt is látom, 
és most is szeretném megköszön-
ni, hogy művészeink ott vannak 

munkáikkal minden fontos kul-
turális eseményen. A város érde-
kében sokat tesznek... Ennek a ki-
állításnak a címe: „Kötelék”. Azt 
fejezi ki, hogy kötődnek egymás-
hoz, kötődnek a művészi értékek-
hez és legfőként: - kötődnek Vác 
városához. - Méltóképpen képvi-
selik városunkat, ma is, itt is.” - 
emelte ki Fördős Attila.

A megnyitón a galériához tar-
tozó és annak tevékenységét fi-
gyelemmel kísérő budapesti és tá-
volabbról érkező művészek is jelen 
voltak, élénk beszélgetést folytat-
va a kiállítókkal. A közönség sora-
iban a sajtó, a televízió munkatár-
sai felvételeket, riportokat készí-
tettek. Csak lassan, sokára oszlott 
el az érdeklődő közönség.

 A kiállításhoz, a részt vevők be-
mutatására digitális katalógus is 
készült, amit lapozható formában 
lehet megtekinteni az ARTEZIA 
Galéria honlapján.

 Németh Árpád
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Szezonzáró jégdisco 
a dunakeszi korcsolyapályán

Elkészült

Futsal élőben

Régiónkban, a Duna bal parti települései közül Dunakeszin nyílt először 
jégpálya, melyet 2015-ben a városi önkormányzat építtetett a főtéren.  
A város életében kuriózumnak számító szabadtéri jégpálya már az első 
esztendőben nagy népszerűségnek örvendett a fiatalok, és a felnőttek kö-
rében egyaránt. Az önkormányzat még arról is gondoskodott, hogy a vá-
ros iskolásai délelőttönként szervezett módon, ingyesen vehessék birtok-
ba a pályát, a nagycsoportos ovisok számára pedig szintén díjmentes kor-
csolyaoktatást szerveztek az újpesti jégcsarnokban, ahol a kicsinyek pro-
fi szakemberek segítségével sajátíthatták el korcsolyázás alapjait.  

Öröm látni, hogy a Magyarság épülete egyre szebb és jobb lett, a 21. szá-
zadnak megfelelően alakították ki a sportolók számára. Január 13-án Dióssi 
Csaba polgármester, Seltenreich József sportigazgató és a Növényi Norbert 
Sportakadémia alelnöke, Galbács Mihály megtekintette az épületet.

Megállapodás született a Telekeszi TV és a Dunakeszi Kinizsi futsal csapata 
között, amelynek köszönhetően a csapat valamennyi hazai meccsét élőben 
közvetíti a városi televízió.

E méltán népszerű 
sport kedvelői szá-
mára a tavaly nov-
ember végén in-

duló téli szezon kezdetére 
újabb kellemes meglepetés-
sel szolgált az önkormány-
zat, amely sátrat emelt a jég-
pálya fölé. Az adventi idő-
szak kezdete óta több ez-
ren élvezték a téli sportolás 
örömét a főtéri jégpályán, 
amely január 29-ig fogadja a 
korcsolyázókat. 

A Dunakeszi Programiro-
da a téli szezon zárását egy 
látványos és minden bizony-
nyal nagy sikerű álarcos jég-
discoval szeretné emlékeze-
tessé és rendhagyóvá tenni a 
jégpályán.  

A zenét 18 és 21 óra között 
DJ szolgáltatja a IV. Béla ki-
rály főtéren – árulták el a 
Dunakeszi Programiroda 
munkatársai, akiktől azt is 
megtudhattuk, hogy aki eb-
ben az időszakban jelmez-
ben érkezik, az ingyen kor-
csolyázhat! (A díjtalan belé-
pés csupán a jégpálya hasz-

nálatára vonatkozik, a kor-
csolyakölcsönzésre nem.)

A nagyszerű élmény mel-
lett még egy Dunakeszis 
ajándékcsomagot is nyer-
hetnek azok, akik elkül-
dik álarcos fotójukat a Du-
nakeszi Programirodának 

(programiroda@dunakeszi.
hu). A szervezők sok szere-
tettel várnak minden ked-
ves érdeklődőt, a korcsolyá-
zás szerelmesét!

(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

Dióssi Csaba polgár-
mester: - Örömteli 
munkálatok szem-
léjére látogattam 

el, a Dunakeszi Magyarság 
központi épületének az utol-
só felújítási üteme zajlik. Ami-
kor az önkormányzat átvet-
te a létesítményt, láttam a hi-
ányosságokat, hiszen az 1926-
1929-ben épült objektum már 
nem felelet meg a mai kor kö-
vetelményeinek, és ezért nap-
jaink igényeinek megfelelően 
lett átalakítva az épület. Iro-
dák, büfék, várakozó helyiség 
került az épületbe. Reménye-
im szerint sok minden kap itt 
helyet. A birkózók vezetőjé-
vel, Galbács Mihállyal megte-

kintettük a két nagytermet, itt 
kapnak helyet a küzdő spor-
tok. Itt folyik a teniszoktatás, 
és bekerül a birkózás is. Olyan 
termek állnak rendelkezés-
re, amelyek többféle funkcióra 
használhatóak. Sportigazgató-
ságnak feladata lesz, hogy ko-
ordinálja a létesítmény kihasz-
náltságát és igénybevételét. A 
megújult épületben kap helyet 
a Városi Sportegyesület Duna-
keszi irodája. 

Galbács Mihály, a Növényi 
Akadémia – Dunakeszi alel-
nöke: - Hat éve alakult a Növé-
nyi Sportakadémia, melyet az 
olimpiai bajnok Növényi Nor-
bival együtt üzemeltetjük. Pol-
gármester úrral tárgyalunk, 

hogy az itt felújított két ter-
met, az egyesület részére biz-
tosítják. Jelenleg a sportakadé-
miában öt sportág van, eddig 
is igen sok nagyszerű nemzet-
közi eredménnyel büszkélked-
hetünk. A két termet a pol-
gármesteri hivatal szépen fel-
újította, lehetőséget kaptunk, 
hogy ide kerüljünk. Eddig 
azért nem foglalkoztunk a to-
borzással, mert a jelenlegi he-
lyünk sokkal kisebb, nem volt 
lehetőség a létszám bővítésére. 
Jelenleg az öt sportágban kö-
zel 150 versenyzőnk van. Feb-
ruárban fogaljuk el az új „ott-
honunkat”.  

Solymosi László

Elsőnek a január 11-
i, Dunakeszi Kinizsi-
Bőny Magyar Kupa 

negyeddöntő hazai odavágó-
ja került képernyőre, melyen 
a hazai együttes győzött 4-3-
ra. Így sikeresen debütált a 
televíziós stáb, amely január 
20-án, péntek este 20 órakor 
kezdődő Kecskemét elleni 

bajnoki találkozóval folytat-
ja reményteljes vállalkozá-
sát. Az élő közvetítés ripor-
tere a jó nevű sportújságíró, 
B. Molnár László, aki mel-
lett a Bőny elleni összecsapá-
son a Kinizsi egykori legen-
dás edzője, Fehér Zsolt, ali-
as Papa volt a szakkommen-
tátor. 

A Kinizsi rajongók remé-
lik, hogy kedvenc csapatuk 
lapunk nyomdába adásá-
val egy időben – szerda este 
– győztesen kerül ki Győr-
ben a Bőny ellen vívott kupa 
küzdelemből, s a legjobb 
négy között folytathatja me-
netelését. 

Európa Mester díjjal ismerték el 
Fuferenda János teljesítményét

Fuferenda János és Hegedüs János

A hetvenes éveinek elején járó Fuferenda Jánosnak még ma is olyan erős a kézfogása, mint sportpályafutása csúcsán, amikor válogatott és magyar 
bajnok birkózóként ellenfeleit tusolta. A könnyűsúly egykori bajnoka napjainkban is szenvedélyesen hódol a sportnak, ám tanítványaival igencsak 
kesztyűs kézzel bánik, olyan finoman érinti meg őket, mint a törékeny porcelánt. 
- Ő legkedvesebb – zárja fél-
tő figyelmességgel kezébe a 
szép formájú pesti kék ke-
ringőt az elismert sportem-
ber. – Nagyon büszkék va-
gyunk Jánosra és az Európa 
Mester címére  - mondta el-
ismerően Hegedüs János, a 
Váci Reménység Egyesület 
galambász szakosztály veze-
tője, aki galambász társával 
közösen mutatta be az egye-
sület dr. Csányi László kör-
úti székházában rendezett 
galambkiállításon felvonul-
tatott kecses formájú galam-
bokat. 

A hétvégén rendezett két 
napos kiállítás megtekintése 
közben mi másról is beszél-
gethettünk volna - a kis ka-
litkáikban dölyfösen forgo-
lódó sok-sok fajta és méretű 
galamb mellett -, mint a váci 
sportember európai hírű si-
keréről. A nagy szakmai tra-
díciónak örvendő nemzetkö-
zi Nemzeti Kisállat Kiállítás 
és a bécsi és a budapesti ga-

lambok Európa Kiállításnak 
Dabas adott otthont még dec-
ember elején.   

Hegedüs János örömmel 
újságolta, hogy szakosztá-
lyukban több kiváló galam-
bász van. 

– Az elmúlt évben Fufe-
renda János volt a legeredmé-
nyesebb, aki decemberben a 
pesti kék keringő galambjá-
val elnyerte az Európa Mester 
díjat az EE szabályainak meg-
felelően rendezett Fajta Euró-
pa kiállításon. 

- Sokan talán nem is tud-
ják, hogy a galambokkal sem 
lehet elérni sikert edzés nél-
kül. A sikerhez vezető út ott 
kezdődik, hogy megszok-
tatjuk velük a tetőt, majd el-
kezdjük hajtani, reptetni 
őket. A kezdetekben a ház fö-
lött keringenek, visszajön-
nek, leülnek, én pedig újra el-
hajtom őket, hogy minél ma-
gasabbra repüljenek, és minél 
több időt töltsenek a levegő-
ben. Közben meg azon druk-

kolok, hogy a sólyom nehogy 
elpusztítsa őket. 

A sikeres galambász a váci 
Törökhegy gerincén lakik, 
ahonnan a magasba kirepülő 
galambjait messzi távolba kö-
veti fürkésző szemeivel, mert 
távcsövet nem használhat-
nak. – Három-öt perc alatt 
1200- 1600 méter magasba 
emelkednek. Egy falkában 
24 galamb repül, és a meg-
adott időn belül minimum ti-
zennégynek vissza kell érkez-
nie ahhoz, hogy ne zárjanak 
ki a versenyből. Tavaly orszá-
gos bajnok lehettem volna, de 
csak tizenhárom galambom 
jött vissza - avat be a szakmai 
részletekbe.  

- Az edzés és a táplálkozás 
minősége olyan fontos, mint 
egy sportolónál – mondja az 
egykori bajnok, aki még nem-
rég is szőnyegre lépett a sze-
niorok versenyén. 

- A céltudatosság, az egész-
séges versenyszellem, a győz-
ni akarás örök tűzként lángol 

bennem. Galambászként is 
nyerni szeretek. A galambok 
tenyésztése és tanítása renge-
teg szép élménnyel ajándékoz 
meg. De tény, hogy költséges 
hobbi, sokba kerülnek a vita-
minok, és a versenyek neve-
zési díjai. Hogy mégis miért 
csinálom? Szeretetből! Van, 
aki sakkozik, mások kártyáz-
nak, kutyát tartanak, hor-
gásznak. Én a galambokat 
kedvelem, melyekhez három 
éves korom óta vonzódom. 
Édesapámtól kaptam az elsőt 
kiskoromban, és az óta min-
dig is volt. Nagyon szeretem 
őket. Naponta, talán százszor 
is kimegyek hozzájuk, friss 
vizet, táplálékot adok nekik. 
Számtalanszor megcsináltam 
– amikor még aktívan bir-
kóztam a BVSC-ben -, hogy 
este, amikor jöttem haza az 
edzésről, Sződligeten leszáll-
tam a vonatról és elgyalogol-
tam Csörögre, hogy a nyara-
lóban megetessem a galam-
bokat. Onnan pedig haza ke-

rékpároztam – meséli mi-
közben jó ízűen nevet, majd 
nagyon sportszerűen hozzá-
teszi: - Most én nyertem, de 
több kiváló galambász tár-
sam van a szakosztályunk-
ban. Csereklye István, Hege-
düs János, Kittlinger Kálmán, 
Gönczöl Feri és Lajos, Galba 
Tamás is sok szép sikerrel és 
galambbal büszkélkedhet. 
Jó csapat vagyunk, tudunk 

örülni egymás sikerének! – 
jelentette ki örömmel a hang-
jában. - Szerintem az Európa 
Mester díjjal a több évtizedes 
sikeres tenyésztői és verseny-
zői tevékenységemet ismerték 
– mondta búcsúzásként mi-
közben erősen megszorítot-
ta kezem az egykori birkózó 
bajnok. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress


