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Folytatás a 3. oldalon

Országgyűlési képviselők, há-
rom járás polgármesterei, tan-
kerületi igazgatók, köznevelési 
intézmények vezetői voltak je-
len a Dunakeszi Tankerületi Köz-
pont új, több szintes épületének 
avató ünnepségén, Dunakeszin, 
melyben helyet kapott egy fon-
tos köznevelési feladatot ellátó 
intézmény is, a Dunakeszi Járá-
si Szakértői Bizottság. Az ünnep-
ségen Tuzson Bence államtitkár 
bejelentette, hogy a járásban 
végzett fejlesztések, új iskola 
és tanuszoda megnyitása után a 
kormány döntése alapján 24 tan-
termes iskola épül Gödön.

Új épületbe költözött hazánk 
legnagyobb tankerületének központja

A  Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Isko-
la ünnepi műsora után Tuzson Bence, a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda kormány-
zati kommunikációért felelős államtit-

kára, a térség országgyűlési képviselője ünnepi be-
szédében kiemelte, hogy az ötvenes években épült 
egykori nővérszálló megújulva Magyarország leg-
nagyobb tanulólétszámú tankerületét szolgálja a jö-
vőben. A 26 465 diák az öröm mellett nagyon nagy 
felelősséget tesz a vállunkra, hiszen számunkra ők a 
legfontosabbak, akikért mindent meg kell tennünk 
– mondta.

A tankerület színvonalas irányításához nélkü-
lözhetetlen a kulturált munkafeltételek biztosítása, 
amely hozzájárul a minőségi oktatáshoz - folytatta.  

- Az utóbbi időben nagyon sokat tettünk ebben a 
tankerületben annak érdekében, hogy töretlen le-
gyen a fejlődés. Szeptemberben avattuk fel a 24 tan-
termes dunakeszi Szent István Általános Iskolát, 
amely jó példa arra, hogy 21. századi körülmények 
között hogyan lehet tanítani, oktatni a diákokat. 

Tuzson Bence államtitkár, Vécsey László országgyűlési képviselő, 
Dióssi Csaba polgármester, Eich László tankerületi igazgató
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Dunakeszi: Gulyás Gergely úgy látja, 
jó úton jár az ország

Új épületbe költözött hazánk 
legnagyobb tankerületének központja

Megkezdődött az elektromos autók akkumulátorainak 
próbagyártása a Samsung SDI gödi üzemében

Emellett számos iskola újult meg, 
megnyílt a Dunakeszi Tanuszoda, 
amely hozzájárul a gyerekek mozgásfej-
lődéséhez, az egészséges életmód elsajá-
tításához – hangoztatta az államtitkár.

Tuzson Bence bejelentette, hogy a 
kormány döntött egy 24 tantermes gödi 
iskola építéséről, melyhez biztosítja a 
forrást. Az ötmilliárd forintos állami 
beruházás tervezése megkezdődhet. 

– Az infrastruktúra-fejlesztés mel-
lett nagyon fontos a gyerekeinket ok-
tató pedagógusok felkészültsége, elhi-
vatottsága, és az, hogy jól érezzék ma-
gukat a pályán, a megszerzett tudásu-
kat átadják a jövő felnőtt generációinak 
– hangsúlyozta, aki éppen ezért fon-

tosnak tartja a pedagógusok erkölcsi és 
anyagi megbecsülését. Példaként emlí-
tette az ötven százalékos bérfejlesztési 
programot, amely – mint fogalmazott 
– önmagában kevés. – Nekünk, szülők-
nek is vannak kötelezettségeink a peda-
gógusuk megbecsülése terén, hiszen ak-
kor lehet jó nevelésről, jó oktatásról be-
szélni, ha kölcsönös a tisztelet – emelte 
ki Tuzson Bence államtitkár, aki azt kí-
vánta, hogy az új központ és az ott dol-
gozók tevékenysége járuljon hozzá a 
tankerület további színvonalas és ered-
ményes működéséhez.

- Hazánk legnagyobb tankerülete at-
tól sikeres, hogy nagyon sokan szeret-
nék a sikerét, kollégaként tiszteljük és 
becsüljük egymást, elismerjük egymás 
munkáját – kezdte ünnepi köszöntőjét  

Eich László, a Dunakeszi Tankerüle-
ti Központ igazgatója, aki hozzátette: - 
Köszönöm az önkormányzatok támo-
gatását, az intézmények igazgatóinak és 
pedagógusainak a tevékenységét, amely 
garanciája a sikeres szakmai munká-
nak. Példaértékű, azaz összefogás, ami 
itt Dunakeszin és a Dunakeszi Tanker-
ületi Központban – amelyben három 
járás iskolái működnek – megvalósult, 
melynek alapja és záloga, hogy minden 
egyes település-, és intézményvezetővel 
napi szakmai kapcsolatot ápolunk. 

Eich László köszönetet mondott a já-
rási kormányhivataloknak, az önkor-
mányzatoknak, a rendőrségnek, a gyer-
mekjóléti szolgálatoknak, hogy - mint 
fogalmazott – „mindenki a maga terü-
letén nagy-nagy odafigyeléssel, elköte-

lezettséggel támogatja az iskolák szak-
mai munkáját. Nagyon jóérzés ilyen kö-
rülmények között dolgozni!”

Kiemelte, hogy a Dunakeszi Tanker-
ület irodái mellett az új épületben sike-
rült elhelyezni az eddig igen szűkös kö-
rülmények között működő Dunakeszi 
Járási Szakértői Bizottságot is. 

– Végre olyan helyet tudunk biztosí-
tani ennek a sokak által kevésbé ismert, 
de rendkívül fontos köznevelési felada-
tot ellátó intézménynek, amely évről 
évre több száz gyerek és a szülő számá-
ra nyúlt diagnosztikus és fejlesztő tevé-
kenységet – mondta elégedetten.

Eich László meleg szavakkal mondott 
köszönetet a pénzügyi hátteret biztosító 
Klebersberg Központnak, az állami in-
gatlant átadó MNV Zrt.-nek, Dunake-

szi Város Önkormányzatának, és Dióssi 
Csaba polgármesternek, aki a jelentősen 
megnövekedett létszámú tankerület mű-
ködését az átmeneti időszakban férőhely 
biztosításával segítette. Az önkormány-
zatok és az állami szervek mellett név 
szerint mondott köszönetet közvetlen 
kollégáinak is, akikkel közösen oldották 
meg az 55 iskola működtetésével és az új 
épület létrehozásával járó feladatokat. 

A teljesen akadálymentesített épü-
let egyik legfontosabb üzenete a nyi-
tottság és a szakmaiság – mondta Eich 
László, akinek ünnepi beszédét követő-
en a nemzeti színű szalag átvágása után 
a vendégek megtekintették az igényesen 
kialakított épületet. 

Vetési Imre
Fotó: Bocskay Zsolt

Orbán Viktor miniszterelnök 2017. május 29-én avatta fel a Samsung SDI elektromosjármű-akkumulátor gyárának gödi üzemét, aki bejelentette, hogy 
Magyarország Közép-Európa egyik járműgyártó központjává vált. Miközben pedig elindult abba az irányba, hogy a régió egyik járműfejlesztési centru-
ma és az e-autózás éllovasa legyen. Az ehhez kapcsolódó új beruházások, így a gödi üzem révén is, már nemcsak autót gyártanak, hanem a jövő au-
tóit is megálmodják, készítik és tesztelik itt – fogalmazott a miniszterelnök.

A megnyitó ünnepségen 
Tuzson Bence, a térség 
országgyűlési képvise-

lője, a Miniszterelnöki Kabinet-
iroda kormányzati kommuni-
kációért felelős államtitkár ar-
ról beszélt, hogy a beruházásnak 
köszönhetően Göd felkerülhet 
az innovatív vállalkozások euró-
pai - vagy világtérképére –, aki 
hangsúlyozta azt is, hogy a be-
ruházás sokkal gyorsabban el-
készült, mint azt eredetileg ter-
vezték: „Amikor elkezdődtek a 
tárgyalások, még ötéves távlat-
ról beszéltünk. És most nézze-
nek körül: két és fél év telt el, és 
ennyi idő alatt létrejött itt ez a 
gyár. Nemcsak elkezdett épülni, 
de meg is nyitja a kapuit.” 

Azóta csak néhány hónap telt 
és már meg is kezdődött a teszt-
üzem a Samsung SDI gödi gyá-
rában, ami válasz arra a kihívás-
ra, melyet az elektromos autók 
piaca világszerte robbanásszerű 
fejlődése jelent. Az elemzések ar-
ról tanúskodnak, hogy hamaro-
san jelentősen megnő a kereslet 
az akkumulátorok iránt. A vi-
lágpiaci igények kiszolgálása ér-
dekében építette meg gödi üze-
mét a Samsung SDI. 

A legmodernebb technológi-
át alkalmazó gödi gyárban tet-
tek látogatást minap Pest me-
gye 18 járásának vezetői, aki-
ket örömmel üdvözölt Kim 
Yunjae, a Samsung SDI Ma-
gyarország Zrt. elnök vezér-
igazgatója. A szívélyes fogadta-
tás után elmondta, hogy a be-
ruházás 2016 júniusában kez-
dődött el, és az üzem hivatalos 
megnyitó ünnepsége 2017. má-
jus 29-én volt, melyen Orbán 
Viktor miniszterelnök mon-
dott avató beszédet. 

– Jelenleg próbagyártás zaj-
lik az üzemben, a szériagyár-
tás 2018 májusában kezdődik 

– jelentette ki a dél-koreai cég 
igazgatója. – Létszámunk fo-
lyamatosan növekszik – tet-
te hozzá Kim Yunjae, aki el-
mondta, hogy Göd Város Ön-
kormányzatával is igyekeznek 
jó kapcsolatot ápolni.   

Dán Zsolt, HR vezető ismer-
tette a 2001-ben alapított dél-
koreai cég magyarországi tevé-
kenységét, majd azt az idősza-
kot, amikor a világban bekö-
vetkezett technológiai változás 
következtében a gödi üzemben 
gyártott termékek iránti keres-
let csökkenése miatt 2014-ben 
megindult a vállalat felszámo-
lása, amely 2016-ban fejező-
dött be.

 – 2016 márciusában viszont 
megtörtént az üzem újranyitá-
sa, idén pedig már gyártjuk az 
akkumulátorokat – jelentette 
ki Dán Zsolt, aki azt is elárul-
ta, hogy – többek között - mi-
ért döntöttek Göd mellett: - A 
magyarországi helyszín kivá-
lasztásában döntő szerepet ját-
szott a kiváló földrajzi, logisz-
tikai adottság, hiszen nyugat-
európai gépkocsi gyártó cégek-
nek gyártunk akkumulátoro-
kat.  

Az újrakezdés során a ko-
rábbi üzemhez építették hoz-
zá az új egységeket. Az üzem 
teljes területe 322 ezer négy-
zetméter, melyből a gyártási 
terület 171 ezer négyzetméter. 
Jelenleg az üzemben 222 fő, 
közülük 133 operátor/ tech-
nikus, 22 mérnök és 22 veze-
tő és egyéb szellemi alkalma-
zott dolgozik. 

A tervek szerint 2018-ban 30 
milliárd forint bevétellel szá-
molnak, míg 2019-től évente fo-
lyamatosan 120 milliárddal nö-
vekszik az akkumulátor értéke-
sítéséből származó bevétel.  – Az 
elektromos autóké a jövő, ezért 

biztatóak a kilátásaink, dinami-
kus növekedésre számíthatunk – 
fejtette ki Dán Zsolt. 

Oláh Katalin munka,- bal-
eset-, és tűzvédelmi vezető il-
lusztrációval kiegészített elmé-
lyült szakmai tájékoztatójából 
meggyőződhettek a járási hiva-
talok vezetői, hogy a világszín-
vonalú technológia alkalmazása 
révén garantált a dolgozók és a 
környező településeken élők biz-
tonsága, egészség,- és környezet-
védelme.

A tájékoztatók után a legna-
gyobb egészségvédelmi és biz-
tonsági előírások betartása mel-
lett a tizennyolc járás és Göd ve-
zetői a cég két mérnökének szín-
vonalas szakmai tájékoztatója 
közben - a futballpálya hosszú-
ságú, tükörfényes folyosókon sé-
tálva – ismerkedhettek az üveg-
falak mögül eléjük tárulkozó 
csúcstechnológiát felvonultató 
üzemmel.  

A Samsung gödi gyárában tett 
látogatást Imre Zsolt, a Dunake-
szi Járási Hivatal vezetője kezde-
ményezte és szervezte, akit arról 
kérdeztünk; miért tartotta fon-
tosnak, hogy a Pest megyei járá-
sok vezetői megtekintsék az üze-
met? 

Nemcsak, mint a járási hivatal 
vezetője, de magánemberként 
is fontosnak és rendkívül hasz-
nosnak tartottam, hogy „testkö-
zelből” is megismerhessük azt a 
high-tech technológiát, amit a 
világhírű cég Gödre hozott. Óri-
ási élmény volt megismerni a 
magyar kormány kiemelt gazda-
sági partnerének gyártási tech-
nológiáját, munkakultúráját, 
üzleti filozófiáját. A látogatást 
azért is szorgalmaztam, mert 
szakmai hatáskörünkbe tartozik 
az iparbiztonság, a katasztrófa-
védelem, amely a helyi védelmi 
bizottság munkájához kapcso-

lódik. Megismerhettük a kör-
nyezetvédelmi beruházásokat is, 
melyek biztonsági garanciát je-
lentenek a környező települések 
polgárai számára is. Úgy gondo-
lom, amit itt hallottunk, és lát-
tunk az megnyugtató lehet mind 
a szakma, mind a lakosság szá-
mára – jelentette ki Imre Zsolt, 
aki szerint a lítium akkumulá-
tor gyártása a Samsung számá-
ra hosszú távon biztosíthatja a 
folyamatos megrendelést, ami a 
munkavállalók mellett előnyös a 
városnak is.  

- Milyen szerepet tölt be Göd 
életében a világhírű cég? – tet-
tük fel a kérdést Markó József 
polgármesternek, aki vezető tár-
saival együtt vett részt a gyárlá-
togatáson.

- A Samsung mérete és gazda-
sági tevékenysége révén egyaránt 
nagy szerepet tölt be Göd életé-
ben. Korszerű, a világpiacon ke-
resett terméket gyártanak, ami-
nek köszönhetően jelentős árbe-
vételt realizál majd a cég. Ennek 
köszönhetően Göd jelentős ipar-
űzési adóbevételre számíthat né-
hány év múlva, melyből megha-
tározó infrastruktúra-fejleszté-
seket hajthatunk végre. A jelen-

legi adóbevételünk várhatóan 
duplájára nő. 

- Korábban, amikor ismertté 
vált, hogy akkumulátor gyártá-
sát kezdi el a Samsung Gödön, 
akkor többen is hangot adtak 
aggodalmuknak. Indokolt volt? 

- Az egészséges aggodalom 
soha sem felesleges, hiszen álta-
lában pozitív hatással van a fo-
lyamatokra. Ma már közismert, 
hogy az üzemben korszerű ter-
méket, nem savas akkumuláto-
rokat gyártanak. A Samsungnak 
önálló szervezete van a környe-
zetvédelmi előírások betartatá-
sára. Ez egy biztonságos, jól meg-
tervezett cég. Polgármesterként 
örülök, hogy visszajött a Sam-
sung, hiszen az előző gárdával is 
jó kapcsolatot ápolt a város. De 
ez a cég nagyobb gazdasági po-
tenciállal rendelkezik, a vezetők 
nyitottabbak, akik számos kér-
désben ígértek segítséget, amivel 
élni is szeretnénk. Itt első sorban 
a város oktatási intézményeinek - 
a tanár és diák együttműködését 
segítő - modern kommunikáci-
ós eszközrendszerének kiépítésé-
re gondolok. 

- A Samsung jelenléte Göd ki-
váló adottságait fémjelzi, mely-

hez hozzájárul Budapest közel-
sége, a 2x2 sávosra bővülő M2-
es autóút is. Tervezik-e, hogy a 
dél-koreai céghez hasonló nagy-
ságú vagy kisebb gazdasági po-
tenciállal rendelkező újabb vál-
lalkozásoknak kínáljanak mű-
ködési lehetőséget? 

- Ez sok mindenen múlik, de 
alapvetően nem szeretnénk, hi-
szen ez azzal is járna, hogy meg-
nőne pl. az anyagszállító kamio-
nok és a munkába járók miatt a 
gépjárműforgalom. A település 
terhelhetőségének is van határa. 
Kisebb cégeket azonban szívesen 
látunk, melyek számára minden 
bizonnyal vonzó lesz, ha a Sam-
sunghoz hasonlóan ők is 1,4 szá-
zalék iparűzési adót fizethet-
nek majd a jelenlegi 2% helyett. 
A jövő tervei között szerepel az 
M2-es autóút túloldalán, a Cso-
mádig terjedő területen egy 
vállalkozási övezet kialakítá-
sa. Reméljük, hogy odatelepül-
nek majd a Samsunghoz hason-
ló sikeres vállalkozások, amely 
napjainkban Göd zászlóshajó-
ja, amire mindannyian büszkék 
vagyunk – mondta Markó József 
polgármester. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Tizennyolc járás és a gödi önkormányzat vezetői vendéglátóik társaságában  
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Miről ismerszik meg az igazi tehetség? Egyszerre több területen is jól tel-
jesít, nem csak kiváló tanuló, hanem tehetségével kiemelkedik a művé-
szetekben, a tudományokban vagy a sportban. Immár 898 általános és 
középiskolás fiatal büszkélkedhet azzal, hogy tanulni és fejlődni akarásuk 
meghozta eredményét, ugyanis ők mindannyian részesültek a „DDC a Te-
hetségekért” ösztöndíjban.

A 2017/2018-as tanév-
ben Vácott 45, míg 
Beremenden 49 ta-
nuló érdemelte ki a 

Duna-Dráva Cement Kft. Ifjú-
sági és Innovációs Alapítvány 
Kuratóriuma által, összesen 6 
millió forintos keretből oda-
ítélt ösztöndíjat. 

Az építőipari vállalat váci és 
beremendi cementgyára kör-
nyezetében hosszú évek óta fel-
karolja azokat a fiatal tehetsé-
geket, akik az élet valamely te-
rületén – legyen szó tantárgyi 
tudásról, zenéről, sportról vagy 
éppen művészetekről – kima-

gasló tehetségről, szorgalom-
ról, kitartásról tesznek tanúbi-
zonyságot. A nyertes tanulók 
tíz hónapon keresztül kapják 
az elnyert ösztöndíjat, amely 
az általános iskolásoknak ha-
vonta 6 000 forintos, míg a kö-
zépiskolásoknak 8 000 forintos 
támogatást jelent. Az ösztön-
díjban részesültek közül több 
diák éveken keresztül része-
sülhetett a támogatásban fo-
lyamatos, elkötelezett munká-
juk elismeréseként. Az elmúlt 
időszak tehetségeivel egy kis-
filmen keresztül is megismer-
kedhetnek. 

A Duna-Dráva Cement Kft. 
Ifjúsági és Innovációs Alapít-
vány munkájának fontossá-
gát mi sem bizonyítja jobban, 
mint a folyamatos visszajelzé-
sek a támogatott diákok ered-
ményeiről, a választott pályá-
jukon elért előrelépéseikről. A 
„Duna-Dráva a Tehetségekért” 
ösztöndíj program keretében 
Vácon a 2005/2006-os, Bere-
menden pedig a 2010/2011-es 
tanévtől kezdődően a vállalat 
összesen 63 millió forinttal tá-
mogatott közel kilencszáz te-
hetséges tanulót.

Előre tör a Z generáció

Egy évtizede húzódó probléma megoldását jelentheti a hamarosan megnyíló mélygarázs. A szükséges ja-
vítások után már az üzemeltetést készítik elő. A mélygarázsban óránként 200 forint lesz a parkolási díj.

Az üresen álló mélygarázs az el-
múlt évek alatt állagmegőrzé-
sen, karbantartáson nem esett 
át, több helyen a víz is beszivár-

gott. Ezeket a hibákat kijavíttatta az ön-
kormányzat, az állami támogatásból a vá-
sárlás után megmaradt összegből. 

A tervek szerint a háromszintes, 297 fé-
rőhelyes parkoló köszönőházát, azaz gya-
logos bejáratát és a felszínről érkező au-
tósok biztonságát több mint 30 kamera és 
0-24 órás felügyelet biztosítja majd. A lift-

tel is megközelíthető különböző szinteken 
vizesblokkokat alakítottak ki, illetve moz-
gássérültek számára is mosdókat építettek.

A felszín alatti gépkocsi tároló 2018. ja-
nuár 2-án nyílik. Az éjjel-nappal hasz-
nálható parkoló 200 Ft/óra díjért vehető 
igénybe.

A tervek szerint a mélygarázs meg-
nyitásával egy időben két zónában té-
rítéskötelessé válik a térfelszíni par-
kolás. A zónák behatárolását, a díjsza-
bás kialakítását és az automaták üzem-

be helyezését az üzemeltető megkezdte. 
A Váci Városfejlesztő Kft. célja, hogy a 
mélygarázs a kényelmes és biztonságos 
parkolási lehetőség mellett tehermentesít-
se Vác belvárosát, ezáltal csökkenjen a zaj-
terhelés és a belvárosban élők körülményei 
is javuljanak. Mivel a legforgalmasabb 
csomópont is jóval könnyebben megkö-
zelíthető lesz, így a környező települések-
ről és a külvárosi területről érkező autósok 
közlekedését is megkönnyítheti  a gépko-
csik felszín alatti parkolója. 

Vác: Befejeződtek a belvárosi mélygarázs pótmunkái
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Rétvári Bence, Hegedüsné Kripák Ildikó, Harrach Péter

Új utakon járnak 
a csörögiek

Új távlatok nyílnak 
a Dunakanyar és a Börzsöny 

turisztikai fejlesztésében

Ünnepi műsorral nyitották meg a váci adventi vásárt

A Pest megyei Csörög az elmúlt esztendő végén jelentős támogatást ka-
pott útépítésre a kormánytól, melynek kivitelezési munkálatait az elmúlt 
hetekben fejezték be. A Vác melletti közel kétezer lakosú település éle-
tében jelentős fejlesztésnek számít a minap átadott 1,2 kilométer hosszú 
aszfaltborítású út. 

A Dunakanyar és a Börzsöny számára nagyon fontos döntést hozott a kor-
mányzat – jelentette be Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára 
november 21-én az Országgyűlésben. A váci központú Pest megyei 4. szá-
mú országgyűlési választókerület elnöke napirend utáni felszólásában ki-
emelte, hogy a Dunakanyar és a Börzsöny még soha nem kapott ilyen je-
lentős mértékű központi támogatást turisztikai fejlesztésre.

Advent ünnepi fényei ragyogják be Vác főterét, melyet november 22-én este a Váci Ifjúsági Fúvószenekar 
kellemes zenéje lengte be. Az ünnepi készülődés jegyében Kovács Ágnes önkormányzati képviselő nyitot-
ta meg az adventi vásárt a Március 15. téren.

Hegedűsné Kripák Ildi-
kó polgármester az ava-
tó ünnepségen arról be-

szélt, hogy Harrach Péter or-
szággyűlési képviselő eredmé-
nyes lobbi tevékenységének kö-
szönhetően a kormány pénzügyi 
támogatásával teljes hosszában 
megújult a község három főköz-
lekedési útvonala, a Duna utca, 
a Kisfaludy utca és a Komáro-
mi utca.

Ezek az utcák a helyi közle-
kedés fő ütőerei. A fejlesztés-
nek köszönhetően településün-
kön összesen három kilomé-
ter aszfalt burkolatú utunk van 
– mondta a polgármester asz-
szony, aki szólt arról is, hogy a 
november 17-én átadott három 
utcán kívül 2015-ben önerő-
ből 500 méter hosszú utat tud-
tak leaszfaltoztatni, míg negy-
ven évvel korábban 1,7 kilomé-
ter hosszú belterületi út kapott 
aszfalt réteget. – Bízunk ben-
ne, hogy a jövőben tovább tud-
juk növelni az aszfaltozott utak 
hosszát – tette hozzá Hegedüs-
né Kripák Ildikó.

A polgármester asszony az or-
szággyűlési képviselő mellett 
köszönetet mondott a kivitelező 
MOHA-GÉP Kft. vezetőjének a 
szakszerű és határidőre átadott 
munkáért. 

Harrach Péter országgyűlé-
si képviselő szerint a csörögiek 
már régen megérdemelték ezt a 
fejlesztést, melynek megvalósí-
tásért sokat tettek. 

– Most érett meg a helyzet. 
Miért? Mert Magyarország el-
jutott oda, hogy a gazdaság fej-
lődésének köszönhetően a kor-
mány a kisebb települések fej-
lesztési céljainak megvalósítását 
is támogatni tudja – hangoztat-
ta Harrach Péter.

 Rétvári Bence, az Emmi par-
lamenti államtitkára pedig arról 
beszélt, hogy a következő öt év-
ben 2500 milliárd forintot fordít 
a költségvetés az országban út-
felújításra. A váci központú Pest 
megyei 4. számú országgyűlé-
si választókörzet elnöke meg-
nyitó beszédében kiemelte, hogy 
a kormány a Pest megyei utak, 
egészségügyi intézmények fej-
lesztésére, a városképi arcula-
tok megújítására és még számta-
lan fejlesztés megvalósítására 80 
milliárd forintos kompenzációs 
keretet hozott létre. 

Azon munkálkodunk a jövő-

ben is, hogy a csörögi utakhoz és 
egyéb fejlesztésekhez hasonlóan 
minél több megvalósuljon a Pest 
megyei 4. számú választókerü-
letben – monda Rétvári Bence.

A bruttó 119 millió forintos 
munkálatok kivitelezését vég-
ző sződligeti MOHA-GÉP Kft. 
ügyvezető igazgatója, Drobinoha 
Tamás lapunk érdeklődésére el-
mondta, hogy a több ezer négy-
zetméter úttestre két réteg asz-
falt került, kiépítették a teljes út-
alapot, árok-, és padkarendszert. 
A kivitelezésbe bevonták a gödi 
Penta Kft.-t, mellyel hosszú évek 
óta működnek együtt. 

A nemzeti színű szalag át-
vágásával a csörögiek birtokba 
vehették az utóbbi évek legna-
gyobb beruházásaként megépí-
tett három utat. 

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

- Település- és turizmusfejlesztésre a kormány-
zat többletforrásokat biztosított – kezdte beszé-
dét Rétvári Bence, aki szerint ez nagyon nagy 
előrelépés Bernecebarátinak, Ipolydamásd-
nak, Ipolytölgyesnek, Kemencének, Kismaros-
nak, Kosdnak, Kóspallagnak, Letkésnek, Má-
rianosztrának, Nagybörzsönynek, Nagymaros-
nak, Pencnek, Verőcének, Szobnak, Szokolyá-
nak, Sződnek, Sződligetnek, Nézsának, Vácnak, 
Vácrátótnak, Vámosmikolának, Zebegénynek. 

– A kormány döntése alapján, ezeken a telepü-
léseken kiemelt turisztikai fejlesztések valósul-
nak meg, melyeknek köszönhetően igényesebbé 
válik környezetük, javul a szolgáltatások minő-
sége, gazdagabb turisztikai élményben lehet ré-
szük a turistáknak. A Börzsöny sokáig elfeledett 
része volt nemcsak az országnak, de Pest megyé-
nek is, pedig a táj gyönyörű és jó adottságokkal 
rendelkezik. A kormány támogatása biztosíték 
arra, hogy hazánk e gyönyörű tájegysége is be-
kapcsolódjon az aktív turizmusfejlesztésbe – je-
lentette ki Rétvári Bence, aki részletesen ismer-
tette a komplex fejlesztéseket. 

- Közutak mellett turista utak épülnek, tájékoz-
tató anyagok készülnek, lehetőség nyílik szállás-
helyek fejlesztésére, a börzsönyi kerékpárút ki-
építésére pedig másfél milliárd forint áll rendel-
kezésre, melynek a szervezése már elindult. A 
Börzsönyben három kisvasút működik, melyek 
százezres forgalmat bonyolítanak le. Ezek fejlesz-
tésére 2,3 milliárd forint támogatást szavazott 
meg a kormány – húzta alá az államtitkár.

Rétvári Bence parlamenti felszólalásában fon-
tosnak nevezte a Börzsöny nagyköveteként piac-
ra kerülő helyi termékek előállítását és tudatos 
marketinggel felépített forgalmazását, melyre a 
kormány ötszáz millió forintos támogatást biz-
tosít. 

A dunai gyorshajózás fejlesztésére, kikötők 

építésére, új hajók vásárlására 12,5 milliárd fo-
rintot biztosítanak. A fejlesztés egyik eredmé-
nyeként a Budapest-Vác dunai szakaszon fél 
órára csökken a menetidő. A történelmi múl-
tú Nagymaros fejlesztésére egymilliárd forint 
többletforrást biztosít a kormányzat, amelyre 
még nem volt példa a Duna-parti városban.  

Rétvári Bence történelmi léptékűnek nevez-
te a Vácnak megszavazott négymilliárd forintos 
támogatást, melyre a Fidesz-KDNP kormányzat 
döntése előtt soha nem volt példa. 

- Vác szemet gyönyörködtető barokk belváro-
sának felújítására, állagmegóvására 3 milliárdot, 
míg a múzeumi negyed kiépítésére egymilliár-
dot biztosít a központi költségvetés – ismertette 
a választókerület elnöke. 

Mint elhangzott Zebegény félmilliárdot ka-
pott turisztikai szempontú fejlesztésre. Verő-
ce és Zebegény egymilliárdot fordíthat strand-
fejlesztésre. Verőcére és Kismarosra látogató tu-
risták kulturált kiszolgálását segíti a 400 mil-
lió forintból megvalósuló parkolási pontok ki-
építése. Autós panoráma pontok kialakítására 
az egész térségben félmilliárd forintot biztosít a 
kormány.

Gasztronómiai, borturisztikai fejlesztésekre 
szintén félmilliárdot biztosít a kormány, miként 
a termékek közös népszerűsítésére is. 

A dunakanyari és börzsönyi települések életé-
ben jelentős fellendülést generáló turisztikai fej-
lesztésékre fordítható támogatások ismerteté-
sét így zárta Rétvári Bence, az Emmi parlamen-
ti államtitkára: - Ilyen mértékű kormányzati tá-
mogatásban még soha nem részesült a Dunaka-
nyar és a Börzsöny, melyek bekerültek hazánk 
kiemelt turisztikai régiói közé, aminek köszön-
hetően új távlatok nyílnak meg a turisták és az 
ott élő közösségek előtt.  

(A szerk.)

Az adventi vásár megnyitó ünnep-
ségének szép számú közönsé-
gét a Váci Ifjúsági Fúvószenekar 

színvonalas műsorral köszöntötte Ká-
polnai Jenő vezetésével. 

Fábián Nikolett műsorvezető a vá-
rosi önkormányzat és az adventi vásárt 
és az ünnepi programokat szervező Ma-
dách Imre Művelődési Központ nevében 
köszöntötte a közönséget, aki külön ki-
emelte az ünnepi díszben pompázó fő-
tér szépségét.

Kovács Ágnes önkormányzati képvi-
selő kedves hangvételű beszédében az 
adventi várakozás lélekemelő szépségé-
ről, közösség erősítő jelentőségéről be-
szélt.  Az örökkévalóságot szimbolizá-
ló adventi koszorú és a négy gyertya – 
hit, remény, szeretet, öröm – „üzene-
tét” osztotta meg az ünneplőkkel. Re-
ményét fejezte ki, hogy az elmúlt évhez 
hasonlóan idén is nagyon sokan élve-
zik majd az adventi vásár ünnepi kíná-
latát és a köré szerveződő programokat.  
„Amilyen szeretettel szervezzük és ké-
szítjük az adventi vásárt, reméljük, hogy 
önök is ilyen szeretettel fogadják. Töltse-
nek el itt minél több örömteli órát és na-
pot szeretteikkel, barátaikkal.” – hang-

zott Kovács Ágnes jó kívánsága, aki kü-
lön is a közönség figyelmébe ajánlotta a 
jó hangulatú és színvonalas kulturális 
programok mellett a gasztronómiai kí-
nálat gazdagságát, a különleges ízekkel 
csábító étkeket. 

A sok-sok rendezvény közül kiemelte a 
karácsonyfa díszítő versenyt, a Mikulás 
futást, a forralt bor főzőversenyt. 

– A 2017-es évet is ezen a szép téren 
búcsúztatjuk, örömmel és reménnyel itt 
fogadjuk a 2018-as esztendőt – mondta 
a körzet önkormányzati képviselője, aki 
köszönetet mondott az adventi vásár és 
a rendezvény támogatásáért és szervezé-
séért Vác Város Önkormányzatának, a 
város vezetőinek. Név szerint mondott 
köszönetet Retzler Péternek, a Madách 
Imre Művelődési Központ igazgatójá-

nak, és munkatársának, Borossa Zsóká-
nak, a rendezvény főszervezőjének. Ki-
járt az elismerésből a Váci Városfejlesztő 
Kft. vezetőjének és munkatársainak, va-
lamint a város főkertészének. 

Kovács Ágnes bejelentette, hogy a fő-
téren megnyílik a jégpálya is, melyen a 
gyerekek díjmentesen korcsolyázhatnak 
az önkormányzat támogatásának kö-
szönhetően. 

A képviselő asszony ünnepi beszéde 
végén áldott ünnepeket, békés adventi 
várakozást kívánt Vác polgárainak.

A program a Váczi Néptáncegyüttes és a 
Bartók - Pikéthy Zeneművészeti Szakgim-
názium és Zeneiskola AMI növendékei va-
lamint az Árpád Fejedelem Általános Isko-
la tanulóinak műsorával folytatódott az ün-
nepi köntösbe öltözött váci főtéren.   

 (Vetési) 

Fotó: KesziPress
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Mokánszky Zoltán, Turai János, Turai Valéria

A váci csapat tagjai és felkészítő tanáruk

Wallenberg nyomán Adventi vásár és 
Téli Ünnepi Napok

Raoul Wallenberg svéd diplomata a második világ-
háború vége felé Magyarországon a zsidók ezre-
it mentette meg a deportálásoktól, a végső pusz-
tulástól, akinek emléke előtt hosszú évek óta or-
szágos vetélkedő sorozattal tiszteleg a Raoul Wal-
lenberg Egyesület. 

A december 3-tól február 26-ig 
tartó váci Téli Ünnepi Napok és a 
november 22-én kezdődő(tt) fő-
téri - karácsonyi rendezvények-
kel színesített – adventi vásár 
programjáról adtak széles körű 
tájékoztatást a szervező és házi-
gazda Madách Imre Művelődési 
Központ képviselői a november 
20-i sajtótájékoztatóján.

A középiskolások részé-
re szervezett novembe-
ri területi döntőnek a 

váci Madách Imre Művelődési 
Központ adott otthont, ahol Vác 
Város Önkormányzata képvi-
seletében Mokánszky Zoltán al-
polgármester köszöntötte a fi-
atalokat és a zsűri jeles tagjait. 
Raoul Wallenberg példás em-
beri helytállását és bátorságát 
hangsúlyozva kiemelte; büsz-
kék, hogy hazánk városai kö-
zül egyedül Vác érdemelte ki a 

Raoul Wallenberg-díjat. Elis-
meréssel szólt a szervezőkről, 
akiknek köszönhetően a vetél-
kedő-sorozat alkalmával a fia-
talok történelem ismeretei bő-
vülnek, a ma ifjú nemzedéké-
nek a figyelmét ráirányítja a ho-
lokauszt borzalmaira, miköz-
ben ösztönösen ráébrednek az 
emlékezet és a lelkiismeret soha 
ki nem múló jelentőségére. Pél-
daként állította a fialok elé Tu-
rai Jánost, a Váci Zsidó Hitköz-
ség elnökét, aki társával, Turai 

Retzler Péter, a művelődé-
si központ igazgatója ki-
emelte: a már tizenket-

tedik alkalommal megszerve-
zett Téli Ünnepi Napok kínálatá-
nak összeállításakor is az volt a fő 
szempont, hogy úgy az ünnepvá-
rás, mint az év végi ünnepek és a 
farsang jegyében egyaránt min-
den korosztálynak bőven kínál-
janak zenei, színházi, ismeretter-
jesztő programokat.

Borossa Zsóka, az adventi vá-
sár főszervezője és háziasszonya a 
- kivétel nélkül díjtalan - progra-
mok ismertetése mellett kiemelte, 
hogy a főtér díszítésében az idén 
is kiemelkedik a központi szökő-
kút befedésével elkészítendő ad-
venti koszorú és a Fehérek temp-
loma mellett felállítandó élet-
nagyságú betlehemi jászol – írja 
a város hivatalos honlapja. Az ad-
venti vásár programjából az idén 
sem hiányozhat a karácsonyfa dí-
szítő verseny, amelyre egyénileg 
és csoportosan is be lehet nevez-
ni, fontos tudnivaló, hogy az első 
tíz nevezőnek a szervezők bizto-
sítják a feldíszítendő fákat.

Bővebb információ, részle-
tes programok a www.mimk.hu 
honlapon.

Valériával létrehozták a Vác-
ról és a környező települé-
sekről deportált embereknek 
emléket állító és a holokauszt 
borzalmait feldolgozó Duna-
Ipoly-Galga Regionális Ho-
lokauszt Oktató-Kutató Köz-
pontot. 

Turai János köszöntőjében 
elmondta, hogy Vác méltó 
akar lenni a Wallenberg-díj-
hoz, mellyel három éve tisz-
telték meg a várost. A vetélke-
dő jelentőségét hangsúlyoz-
va szólt arról is, hogy más te-
lepülésektől eltérően a Váci 
Zsidó Hitközség mindig tá-
mogatja a rendezvényt. Rö-
vid áttekintést adott a Duna-
Ipoly-Galga Holokauszt 
Oktató-Kutató Központ tevé-
kenységéről és kiadványaik-
ról, melyek közül a legfrissebb 
a vetélkedő napján jelent meg. 

– Ebben rögzítettük a Vác-
ról és a környező negyven te-
lepülésről deportáltak név-
sorát. A holokausztnak na-
gyon sok áldozata van eb-
ből a régióból is. Radnó-
ti Miklóst Vácról vitték el 
Borba, ahol életét vesztet-
te, itt bujkált Tom Lantos. 
Idősebb Antall József mene-
kültügyi kormánybiztos és 
Henryk Slawik a lengyel pol-
gári ellenállás egyik vezető-
je, aki közel száz lengyel zsi-
dó árva gyermek életét men-
tették meg Vácon – idézte a 
múltat Turai János, akinek 
személyes közbenjárására a 
Miniszterelnökség támogat-
ta a dokumentációs központ 
megalapítását, amely egye-
dülálló a hitközségek között. 

A szervező egyesület ne-
vében Sipos András, az is-
meretbővítő vetélkedő öt-
letgazdája és Orosz Ferenc, 
a zsűri elnöke egyaránt kö-
szönetet mondtak a regioná-
lis holokauszt oktató-kuta-
tó központnak és a Wallen-
berg-díjjal is elismert városi 
önkormányzatnak, hogy Vác 
immár évek óta nagyszerű 
házigazdája az esemény egyik 
területi döntőjének.

A váci területi döntőben a 
Duna-parti iskolavárosból 
egyedül az FM-KASZK Tán-
csics Mihály Mezőgazdasá-
gi Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollégiuma 
háromfős csapata vett részt, 
akiket Kálmán Nóra magyar-
tanár készített fel a vetélke-
dőre. A versenyen indult Vác 
egyik szlovákiai testvértele-
pülése, Ipolyság csapata is.

A fiataloknak előzetes fel-
adatként Facebook-oldalt és 
videó interjút kellett készíte-
niük, emellett a verseny vég-

eredménye - többek között - 
tesztsor megválaszolása, nap-
ló készítése, külügyi ismeretek-
re épülő kérdezz-felelek alapján 
alakult ki. A váciak színvona-
las video interjúban mutatták be 
Turai Jánost, akitől azt is meg-
tudhatták, hogyan vásárolta és 
mentette meg a múlt század má-
sodik felében raktárként is hasz-
nált zsinagógát.

Az elődöntőt a pilisvörösvá-
ri Friedrich Schiller Gimnázium 
és Kollégium triója nyerte meg, 
mellyel bejutottak a Külügymi-
nisztériumban januárban ren-
dezendő országos döntőbe. A 
váci „Mezősök” csapata a 6. he-
lyet szerezte meg a rangos vetél-
kedőn.

Az eredményhirdetésen a ha-
gyományokhoz híven az önkor-
mányzat jutalmát is átvehették a 
fiatalok és a felkészítő tanárok, 
akiknek az ajándékokat Fördős 
Attila polgármester adta át elis-
merő szavai kíséretében.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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A Nemzeti Színház és a felvidéki Csavar 
Színház előadása kapta a 17. Kaleidoszkóp 

VersFesztivál színházi fődíját 

Kihirdették a Kaleidoszkóp 
VersFesztivál nyerteseit 

A fesztivál első produkcióját színvonalas ének-zenei programmal, és 
vers összeállítással színesített sajtótájékoztató előzte meg. A rendez-
vény védnöke, Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára elisme-
réssel beszélt a Váci Dunakanyar Színház szervező tevékenységéről, 
amely immár második alkalommal ad otthont a rangos rendezvénynek.  

A vers, a zene, a színház nem-
csak a váciakat, de a kör-
nyező települések kulturá-

lis programok iránt érdeklődő kö-
zönséget is idevonzza, ami nagy 
öröm számunkra – mondta az ál-
lamtitkár november 23-án, aki örö-
mét fejezte ki, hogy az Emberi Erő-
források Minisztériuma Arany Já-
nos születésének 200. évforduló-
ján támogathatja a Kaleidoszkóp 
VersFesztivált. – Külön öröm ez 
számunkra, hiszen Arany János a 
magyar nyelv egyik legjelesebb mű-
velője volt, aki széles körű társadal-
mi tevékenysége mellett a Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkára-
ként is bizonyította kivételes tehet-
ségét. Igazi géniusz volt. Arany Já-
nossal a magyar nyelvet is ünne-
peljük – jelentette ki Rétvári Bence, 
aki szerint a modern kommuniká-
ciós eszközök világában kétszer ak-
kora jelentősége van a Kaleidoszkóp 
Fesztiválnak, mint két évtizede.  

A fesztiválon Kovács Ákos Kos-
suth-díjas énekes szubjektív hang-
vételű előadásban mondta el Arany 
János balladáit, a Soproni Pető-
fi Színház Arany Buda halála című 

zenés, óriásbábos előadását vitte el 
a fővárosi és Vác-környéki közön-
ségnek, a Fitos Dezső Társulat és a 
Szentendre Táncegyüttes pedig Ir-
galom címmel mutatta be jelmezes 
táncjátékát ifj. Csoóri Sándor zené-
jére, Arany János balladáira épít-
ve. A Vígszínház művésze, Lázár 
Balázs Tallián Mariannal közösen 
idézte Arany János humorát, Bálint 
András a Radnóti Színházban be-
mutatott önálló estjének felújított 
változatával lépett fel.

A zsűriben jeles személyiségek – 
köztük Kossuth-díjas zeneszerző, 
Jászai Mari-díjas színikritikus, dra-
maturg, fesztiváligazgatója - fog-
laltak helyet, akik döntése alapján 
a Nemzeti Színházból Olt Tamás 
Szájon lőtt tigris című egyszemé-
lyes komédiája és a felvidéki Csavar 
Színház A nagyidai cigányok című 
produkciója versszínházi kategóri-
ában kapta meg a Kaleidoszkóp-dí-
jat a Váci Dunakanyar Színházban 
megrendezett fesztiválon.

A versfilmek között Molnár 
Gyöngyi és Zámbori Soma Arany 
János Híd-avatás című balladájá-
nak feldolgozása nyert, a versmon-

dók között Borbély Mihály (Kistar-
csa) és Dupák Fanni (Csóka, Szer-
bia) vehette át a Kaleidoszkóp-díjat, 
míg a legfiatalabbak között Oláh 
Péter (Szekszárd) vihette haza a 
KaleidoszKópé junior díjat. 

Az elismeréseket Lutter Imre 
fesztiváligazgató és a zsűri tagjai 
adták át november 26-án, vasárnap 
este a Váci Dunakanyar Színház-
ban. A 17. alkalommal megrende-
zett VersFesztiválon négy nap alatt 
172 egyéni előadó, társulat, zenekar 
és filmes alkotó vonult fel, rengeteg 
néző volt kíváncsi az előadásokra, 
amelyek közül sok esetben Arany 
János életműve állt a középpontban. 

Versszínház kategóriában külön-
díjat kapott a Fitos Dezső Társulat 
és a Szentendre Táncegyüttes tánc-
játéka. A versfilmek között különdí-
jat érdemelt Bókkon Tímea és Tóth 
Dániel Illés Gábor Töredék, Farkas 
Bianka, Filipov Petra. 

Zene, tánc, színház, film, vers-
mondás és interaktív kiállítás is 
várta a közönséget Vácott. A Ma-
gyar Versmondók Egyesülete és a 
Váci Dunakanyar Színház két napig 
parkoltatta a Petőfi Irodalmi Múze-
um 200-as Arany-buszát is, amely 
különleges látványvilággal, életre 
kelő versek, képek, relikviamásola-
tok, hang- és filmfelvételek segítsé-
gével várta a látogatókat. 

A Kaleidoszkóp Vers-Fesztivál 
elsődleges célja a vers megnyilvánu-
lási formáinak felkutatása és bemu-
tatása mellett a hivatásos és az ama-
tőr előadók, társulatok és alkotók 
közös színházi fesztiváljának meg-
teremtése.

P. T. – V. I.

Olt Tamás

ÁLLÁS

Építőipari cég keres 
Dunakanyar térségéből 
(elsősorban Visegrád, 

Dömös, Pilismarót, 
Tahitótfalu, Szentendre) 

kőművest, festőt, építőipari 
segédmunkást budapesti 

munkavégzésre.

Munkába járás megoldott. 
Jogosítvány előny. Jelentkezni 

a +36-30-846-5670-es  
telefonszámon lehet.



Füredi Nikolett
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Ünnepélyes megnyitóval kezdetét vette az adventi vásár Dunakeszin

Jégvarázs a Fő téren
Szombaton délután ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit Du-
nakeszin az adventi vásár, és ez alkalommal vehették birtokukba a kor-
csolyázni vágyók a tavalyi siker után ismét felépített jégpályát. Egy biz-
tos, maga a megnyitó nagyon színvonalasra sikeredett, és a jelenlévők 
csak abban reménykedtek, hogy mindenki számára örömforrást jelent 
majd a Fő éren található jégpálya és vásár.

Ahogy közeledett az el-
múlt szombaton a dél-
után négy óra, egyre 

többen mentek gyalog vagy ép-
pen autóval a Fő tér felé. Du-
nakeszin ugyanis éppen eb-
ben az időpontban vette kezde-
tét az az ünnepi műsor, mely-
nek keretein belül nemcsak az 
idei adventi vásár, hanem az is-
mét felépített jégpálya is meg-
nyitotta a kapuit. 

„Ma fura erők jönnek a mesz-
szi távolból, ez az el nem múló 
érzés a szenvedélyről szól. Ez 
itt és most sorsfordító, legyen 
hát minden jég és hó! Varázsos 
hangon szól a szív, úgy hív!” – 
zengte be a Jégvarázs című me-
sefilm talán legszebb dala a Fő 
teret, és a pályát körülvevő tö-
meg nagy figyelemmel hallgat-
ta Füredi Nikolett csodás éne-
két.

Majd a szívet melengető mu-
zsika kiegészült az UTE szink-
ronkorcsolyásainak műkor-
csolya-bemutatójával. Ezekben 
a pillanatokban még a hideg-

ről is megfeledkezett minden 
jelenlévő, míg a korcsolyáz-
ni akarók is képesek voltak vá-
gyaiknak gátat szabni.

A műsor után csillogó szem-
mel vette birtokba gyermek és 
felnőtt, ifjú és öreg a jégpályát, 
ahol egészen este kilencig bol-
dogan suhantak a jégen. Egy 
biztos, tavalyhoz képest a jég-
pálya mérete jelentősen meg-
nőtt, hiszen az előttünk álló 
hetekben, hónapokban 35×15 
méteres jégfelület várja a kor-
csolyázni vágyókat, akik hét-

köznap 15-21 óráig, a hétvégén 
10-21 óráig hódolhatnak szen-
vedélyüknek egészen február 
4-ig. És ami szintén lényeges, 
hogy a helyiek 500, míg a más 
településről érkezettek 1000 Ft-
ért vehetik igénybe a jégpályát 
– az 5 év alattiak ingyen csúsz-
hatnak –, és ha valakinek nincs 
korija, az 500 forint ellenében 
bérelhet a helyszínen.

Természetesen a színpad sem 
maradhatott üresen, ahol előbb 
a gyermekeknek adott koncer-
tet a Napvirág együttes, majd 

a „kicsit” idősebbeknek emelte 
meg a hangulatát Baricz Ger-
gő fellépése. Vasárnap pedig – 
ahogy innentől kezdve a követ-
kező három vasárnap is – kö-
zösen gyújtották meg Advent 
gyertyáját a Városháza előtt. 
Mindehhez ünnepi körítést 
biztosít az adventi vásár, ahol 
kézműves termékek, karácso-
nyi díszek és kiegészítők, téli 
ételek és forralt bor várja a Fő 
térre látogatókat.

M. L.
Fotó: KesziPress

A p r ó h i r d e t é s

• GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő leg-
magasabb áron készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evő-
eszközök készleteket, aranyakat, szobro-
kat, borostyánokat, porcelánokat. Kiszál-
lás díjtalan: 06/1/789-1693, 30/382-7020




