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DEVIZAHITELEK – BANKSZÖVETSÉG:

a hitelfelvétel ideje befolyásolja
a devizahitelesek pozícióját
Budapest, 2014. november 11.,
kedd (MTI) - Az elszámolás hatásait figyelembe véve azok,
akik 2008-ban vettek fel devizahitelt, ugyanolyan helyzetben lesznek, mintha forintban
adósodtak volna el, a 20052007 között hitelt felvevők pedig a forinthitelesekhez képest
átlagosan egy jó használt autó
árával lesznek előnyösebb helyzetben - mondta Becsei András
alelnök, a bankszövetség keddi háttérbeszélgetésén.
– Nagyon örülök, hogy együtt
lehetünk ezen a találkozón,
melyet már régóta várunk.
Évek alatt egy őszinte barátság kötődött közöttünk, s ennek a barátságnak a jegyében
tartjuk meg ezt a találkozót
– fogalmazott megnyitójában
Beer Miklós, mint az ünnepség házigazdája.
Ezt követően emelkedett
szólásra Tibor Mikus, Nagyszombat Megyei Önkormány-

Új polgármesterek –
Vállalható örökség
Írásunk a 2. oldalon

Jávorszky Nap
Tudósításunk a 2. oldalon

300 éves a váci piarista
gimnázium
Tudósításunk a 3. oldalon

Dunakeszi
adventi vásár
Beszámolónk a 4. oldalon

Tóba zuhant autókat
mentettek
Írásunk az 5. oldalon

Kovács Ági tanítja úszni
a dunakeszi diákokat
Írásunk a 8. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

HIDAK A NEMZETEK KÖZÖTT
Ünnepi találkozó helyszínének adott otthont a váci püspöki palota, ahol a nagyszombati megye elnöke
a magyar-szlovák barátság elmélyítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként emlékplakettet adott át Beer Miklós váci megyéspüspöknek, dr. Alt Gyulának, valamint Fördős Attila váci polgármesternek. Az eseményen megjelent Rastislav Káčer, a Szlovák Köztársaság magyarországi nagykövete,
Berényi József, Nagyszombat Kerületi Önkormányzat alelnöke és Rocskóné Holler Erzsébet, az Országos Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

A szlovák és a magyar nemzet barátságát, a határ menti települések együttműködését ünnepelték
zat elnöke. Pár évvel ezelőtt
sikerült püspök urat megismernie, mint a szlovákság
nagy barátját, a szlovák-magyar barátság építőjét. Beszédében hangsúlyozta: olyan
nemzetek vagyunk, melyeknek a mentalitása is közös,
a hosszú határ pedig nem elválaszt, hanem inkább össze-
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köt. – Örülök annak, hogy a
nemzeteink közötti kapcsolatok állandóan javulnak, s ennek jegyében tavaly a két kormányfő együttműködést írt
alá egymással, s egyre több
testvérvárosi kapcsolat is kialakul a két ország között –
fogalmazta meg gondolatait, majd így folytatta: – Szíve-

sen fogadtam püspök úr meghívását, hiszen ez lehetőség
is arra, hogy megköszönjem
azon férfiaknak, akik a Cirill
és Metód munkásságának hagyományai alapján a két nemzet közötti kapcsolatokat
ápolják.
Majd arról beszélt, hogy az
egész keresztény világ tavaly

emlékezet Cirill és Metód érkezésének 1500 éves évfordulójára, amely alkalomból a
nagyszombati megye két konferenciát is szervezett, ahol
felelevenítették a 863-as mis�szió szellemét. Ennek emlékére kiadtak egy emlékplakettet, mely arra hivatott, hogy
az évfordulót emlékezetünkbe vésse. Ezt az emlékplakettet olyan személyeknek ítélik
oda, akik a mindennapi tevékenységükkel hozzájárulnak
a keresztény elvek terjesztéséhez, építéséhez és a nemzetek közötti megértéshez.
– Nagy megtiszteltetésnek
tartom, hogy ezt az emlékplakettet átadhatom Beer püspök úrnak, akinek azt kívánom, hogy még sokáig tudja a
keresztény eszmét terjeszteni.
Nagy örömmel tölt el, hogy a
barátomnak nevezhetlek – fogalmazta meg személyes gondolatait Tibor Mikus. Szintén
emlékplakettet adott át dr.
Alt Gyulának, a Váci Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat
elnökének, aki több évtizeden
keresztül ténykedik a két nemzet közös jövőjének kialakítá-

sán. Ezt követően Nagyszombat megye emlékplakettjét
nyújtotta át Fördős Attila váci
polgármesternek, azt kívánva, hogy továbbra is sikeresen
tudja vezetni ezt a várost.
– Mind magyar, mind a szlovák nemzet az elmúlt időszakban kettős identitású lett
– mondta rövid válaszában
Fördős Attila. Vác polgármestere úgy látja, hogy egyfelől kötődünk nemzetünkhöz, másfelől pedig az Európai Unióhoz, az országaink-

Fördős Attila Tibor Mikustól
vehette át az elismerést

ban élő kisebbségek pedig a
saját államukhoz is. Annak
a reményének adott hangot,
hogy megerősödhet ez a térség, megteremtve azt az érdekérvényesítő képességét,
amely a múltban is megvolt.
– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvehettem ezt
az emlékérmet – kezdte válaszát Vác megyéspüspöke,
majd így folytatta: - Bár nem
tudtam ott lenni Szent Cirill és Metód jubileumi ünnepségén, de az a tény, hogy
ma itt Vácon találkozhatunk,
még inkább kihangsúlyozza azt a feladatot, amelyet az
Úristentől kaptunk. Ezt merem mondani azért, mert éppen tegnap ünnepelték Európa szerte a berlini fal leomlásának 25 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból Ferenc pápa üzenetet küldött a
világ keresztényeinek: hidakat építsetek ne falakat. Ezt
követően felidézte még azt a
feledhetetlen élményt, amikor még esztergomi segédpüspökként 2001 szeptemberében ott lehetett a Párkány
és Esztergom között megnyitott Mária Valéria híd átadásán, amely a II. világháború során lerombolt hidak
között utoljára épült újjá.
– Ez volt az a jel, hogy nekünk magyaroknak és szlovákoknak az Úristen azt adta
feladatul, hogy példát szolgáltassunk Európának a híd
építésével, a testvéri barátsággal, a béke útján – zárta
gondolatait Beer Miklós.
A szerk.
Fotó: KesziPress
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VÁLLALHATÓ ÖRÖKSÉG

Régiónkban több településen is új polgármesternek szavazott bizalmat a lakosság. Közülük most Szob
és Verőce új településvezetőjével beszélgettünk arról, milyen örökséget vettek át elődjüktől, és mit tekintenek elsőszámú feladataiknak polgármesterként.
1. Milyen a kapcsolata az
elődjével, és miként zajlott az átadás-átvétel a
városvezetést illetően?
Ferencz
Gyöngyi
(Szob): A Szobi Polgármesteri Hivatalban 1993-ban
kezdtem meg a közigazgatási pályafutásomat, azóta folyamatosan a közigazgatásban dolgozom. A leköszönő
polgármester úrral hosszú
évekig dolgoztam együtt,
amely időszak alatt nagyon
jó munkatársi viszonyt sikerült kialakítanunk. Ez a
jó viszony mind a mai napig fennáll. Az átadás-átvétel gondosan előkészített
volt, gyorsan zajlott. A zökkenőmentes átadást az is segítette, hogy az előző ciklusban önkormányzati képviselőként dolgoztam, és ebben
a minőségben rálátásom
volt az önkormányzat folyó
ügyeire.
Grauszmann
György
(Verőce): Elődöm, Bethlen
Farkas 16 éven keresztül irányította településünket, és
ebből tizenkét esztendőn keresztül, mint önkormányzati képviselő, közösen dolgoztunk. Sosem volt gond közöttünk, a mai napig nagyon jó
viszonyban vagyunk. Az át-

Ferencz Gyöngyi

adás-átvétel ebből következően zökkenőmentesen zajlott le.
2. Milyen örökséget hagyott Önre az elődje?
Ferencz Gyöngyi (Szob):
Szob még nagyközségi jogállással bírt, amikor a polgármesteri hivatalnál elkezdtem dolgozni, azonban idő
közben, a 2000. évtől a település városi rangot kapott.
Hogy a kérdésére válaszoljak, polgármesterként egy
méreteiben ugyan nem igazán nagy, de annál szebb,
és gyönyörű természeti környezetben elhelyezkedő várost kaptam az elődömtől.
Egy olyan várost, amelynek

stabil, kiegyensúlyozott a
gazdálkodása, és amelyben
olyan rendezett társadalmi,
intézményi viszonyok uralkodnak, amelyekre lehet építeni.
Grauszmann
György
(Verőce): Minden lehetőség
adva van ahhoz, hogy Verőce
tovább folytassa azt az utat,
amire elődöm és a korábbi
képviselőtestületek munkájának köszönhetően lehetősége van. Az elmúlt időszak
szakmai hozzáértésének, hiteles gazdaságpolitikájának
az az eredménye, hogy közel
százmillió forintos tartalékkal vághatok neki településvezetői munkámnak.
3. Mit tart a három legfontosabb feladatának az
ötéves polgármesteri ciklusának elején?
Ferencz
Gyöngyi
(Szob): A legfontosabb, és
ezért első helyen említendő feladat számomra a közösségépítés. Tisztában vagyok azzal, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, de ha
sikerrel jár, akkor elmondhatom, hogy eredményes
ciklust zárunk. A választási
programom is tartalmazta és talán ez kívánkozik a má-

sodik helyre -, hogy olyan
települést, települési képet
szeretnék a város közösségével együtt kialakítani,
ahová szeretünk hazajönni,
ahová szívesen hívunk vendéget, és ahol nem csak átutaznak az emberek, hanem megállnak, megnézik
és visszatérnek a településre. Végül nagyon fontosnak
tartom, hogy a település elmúlt két évtizedben tapasztalható dinamikus fejlődése
ne szakadjon meg, és főként
pályázatos források bevonásával az itt élők, és civil közösségeik igényeinek megfelelő fejlesztések valósuljanak meg a városban.
Grauszmann
György
(Verőce): Nekem mindennap van három új, nagyon
fontos feladatom, mint polgármester, így nehezen tudnék összesen hármat kiragadni belőle. Ilyen például a
jövő évi energetikai pályázatok előkészítése, a település
úthálózatának javítása, karbantartása, az önkormányzat épületének felújítása, valamint a közvilágítás korszerűsítése, amelynek keretein belül energiatakarékos
izzókra cseréljük a mostaniakat.
- molnár -

Devizahitelek – Bankszövetség: a hitelfelvétel
ideje befolyásolja a devizahitelesek pozícióját
Folytatás a címlapról

A

Magyar Bankszövetség szerint a devizahitelek jelentette kockázat kikerülésével minden szereplő jól jár.
Becsei András szerint, ha a
jogalkotó kedvezményt nyújtana a forintosításhoz, minden devizahiteles jobban járna a forinthitelesekhez képest. Kovács Levente főtitkár
elmondta: a háttértárgyalásokon az körvonalazódik, hogy
az árfolyamgátba belépett
adósok jobban járnak, mint
akik távol maradtak, a kamatrészre eső árfolyam különbözetet ugyanis az állam és a
bankrendszer közösen viseli,
az nem kerül a gyűjtőszámlára, és ez a belépés óta halmozódott előny megmarad.
Kifejtette, bankonként és
ügyfelenként jelentős különbségek lehetnek az átlaghoz képest, azok, akiknek a
bankja a válság alatt kénytelen volt nagyobb mértékben
kamatot emelni vagy szélesebb árfolyamrést alkalmazott - vagyis akik eddig relatíve többet fizettek -, az átlagosnál több pénzt fognak
visszakapni az elszámolás során. Akiknek a bankja pedig
kisebb mértékben emelt kamatot és mérsékelt árfolyamrést alkalmazott, kevesebbet
- mondta Kovács Levente.

Becsei András elmondta: a Kúria júniusi jogegységi határozatához kapcsolódó átszámítási és elszámolási törvény és a parlamentnek
a héten benyújtandó, a forintosításról szóló törvény hatására a bankszektor az Magyar Nemzeti Bank becslése szerint 942 milliárd forint
veszteséget könyvel el, ami a
szektor saját tőkéjének egyharmada. Az alelnök hangsúlyozta: amikor a jogalkotónak bármilyen mérlegelési lehetősége volt a jogegységi határozathoz képest, mindig az
ügyfelek érdekeit képviselte,
egyes döntéseket - például az
elévülési idő átértelmezését a bankszövetség vitatta is.
Az alelnök kiemelte, az,
hogy a forintosítással leveszik a devizakockázatot az
ügyfelek válláról, mindhárom
szereplőnek - az ügyfeleknek,
az államnak és a bankoknak
- is érdeke. Hozzátette, a fogyasztóknak nyújtott hitelről
szóló törvény módosítása - a
fair bank törvény - határozza majd meg, hogy milyen kamatfeltételekkel lehet ezután
hitelt nyújtani. A később forintosított hitelek feltételeit
is ez határozza meg.
Kifejtette, a forintosítással
kapcsolatban az elmúlt hetekben folytatott egyeztetések a
Magyar Nemzeti Bankkal és
a Nemzetgazdasági Miniszté-

riummal (NGM) elsősorban
arra irányultak, hogy a forint
stabilitását megőrizzék. Azáltal, hogy a bankszektor közel 8 milliárd eurót meg tudott vásárolni a jegybanktól,
és ez a kereslet nem a nyílt piacon jelent meg, fontos volt a
forint stabilitása szempontjából. Ezt követően a bankok
szerepe az, hogy a jogszabályokban foglaltakat végrehajtsák, hogy az ügyfeleknek
milyen teendői lesznek, az elkövetkezendő időszakban derül majd ki a forintosításra
vonatkozó és a fair bank törvényből, illetve az MNB elszámolásra vonatkozó további rendeleteiből. Nátrán Roland, a bankszövetség elnökségi tagja rámutatott: a nagy
devizahitel-állomány szűkítette az árfolyampolitika, a
kamatpolitika és a gazdaságpolitika mozgásterét, vis�szafogta a lakossági fogyasztást, a bankszektornak tartalékolnia kellett, hogy fedezze
a kockázatokat. A devizahitelek forintosításának előnyei
között említette a gazdaság
növekedési potenciáljának
bővülését, valamint azt, hogy
a bankrendszer hitelezési aktivitása növekedhet és a hitelezés a lakossági szegmensben is megindulhat.
A legnagyobb nyertesei az
intézkedéscsomagnak a háztartások, hiszen a bankszek-

torban jelentkező közel 1000
milliárd forint hátrány náluk
jelenik meg előnyként - tette
hozzá. A folyamat lezárását
Nátrán Roland szerint a devizatartalékok megfelelő szintje, a bankrendszer stabilitása
és a lakosság jövedelmi helyzetének az elszámolás révén
bekövetkező javulása tette lehetővé.
Becsei András ezt azzal
egészítette ki, hogy az alacsony kamatszint is szükséges volt ahhoz, hogy a forintosítás meg tudjon valósulni. Hozzátette: a forintosítási
törvényből derül majd ki,
hogy a forinthitelek kamatai milyenek lesznek, a jelenlegi piaci forintkamatokkal
megvalósítható, hogy a svájci frank lakáshitelek esetében szinte az eredeti szinten
legyenek.
Kovács Levente hozzáfűzte, egységes kamatról nem lehet beszélni, az lenne a logikus, ha az új kamat valamilyen összefüggésben lenne a
folyósításkorival.
Közölte azt is, hogy a forintosítás utáni új hiteleket kiveszik a hitelfedezeti mutatóra
vonatkozó korlátozások alól.
A bankszövetség a szociálisan leginkább rászorulók
esetében a Nemzeti Eszközkezelő mandátumának meghosszabbítását és kvótájának
felemelését javasolta.
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Kamion és személygépkocsik ütköztek
az M2-esen Vácnál
MTI Fotó: Mihádák Zoltán

2

Kedden, a késő esti órákban egy kamion és két
személygépkocsi ütközött az M2-es autóút 45-ös
kilométerszelvényénél, Vác határában – adta hírül
az MTI. Az ütközés következtében az árokba borult két gépjármű megsérült. A mentők két embert
könnyű sérülésekkel szállítottak kórházba.

JÁVORSZKY NAP
Szakmai előadások a gyógyításról

November 7-é tartotta a váci kórház éves
szakmai fórumát, a Jávorszky Tudományos
Napot. A névadó előtt tisztelegve idén is
többen készültek az orvosok és az ápolók
közül előadással, hogy megosszák szakmai
tapasztalataikat a megjelent kollégáikkal. A
Jávorszky Tudományos Napot immár 10. éve
rendezi a városi kórház.

P

énteken jubilált a
Jávorszky
Tudományos Nap, a váci
kórház szakmai fóruma, amelyre idén is sokan érkeztek az intézményen kívülről. A korábban városi, két éve pedig
a GYEMSZI fenntartásában működő kórház orvosai és ápolói immár tízedik alkalommal készültek előadásokkal, amelyekben a több éves tapasztalatok összegzését,
vagy éppen az újabb kutatások eredményeit osztották meg egymással. Az
előadások előtti megnyitón a megszokottak sze-

rint a kórház főigazgatója mondott köszönetet az
intézmény dolgozóinak,
akik - mint mondta - a folyamatosan változó feltételek mellett a szakmai
színvonal megtartásával
tudják biztosítani az ellátást – számolt be az eseményről az ESTV.
- Én azt gondolom, hogy
itt most folyamatos változások vannak az egészségügyben, de nálunk a
szakmai színvonallal, azt
gondolom, hogy eddig
nincsen gond, és a jövőben is így fogunk működni. Pontosan ez a tudományos munka is, illetve
az összetartás, a kollektíva együttműködése segíthet bennünket abban,
hogy ebben a térségben
az egészségügyi ellátás
magas színvonalú maradhasson – mondta Sámoly
György, a váci Jávorszky
Ödön kórház főigazgatója.
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Új autóbusz szállítja
a szépkorú gödieket
Önkormányzati és vállalkozói segítség
az Alapszolgáltatási Központnak

Az ajándékozók és megajándékozottak

– Göd Város Önkormányzata egy autóbusz vásárlásával tette még kényelmesebbé az Alapszolgáltatási
Központ Idősek Klubjának
szolgáltatásait igénybe vevők utazását, melyet októberben vehettek birtokba –
tájékoztatta a Dunakanyar
Régiót Füle Jánosné, az
Alapszolgáltatási Központ
vezetője.
– A szállító szolgálat célja és küldetése, hogy saját
otthonában, lakókörnyezetében segítse az Alapszolgáltatási Központ klienseit,
önálló életvitelét személyi
segítés, családgondozás keretein belül. A szállító szol-

gálat segíti a szép korú gödieket mobilitásukban, a
társadalmi életben való aktív részvételükben, miközben ellátja őket az aktuális
információkkal, a városban
működő és igénybe vehető
szolgáltatásokról – tudtuk
meg a szakembertől.
Füle Jánosné beszámolt
arról is, hogy az önkormányzat mellett a város
egyik legjelentősebb vállalkozása, a Piramis Építőház
tulajdonosa, Juhász Attila is az idős emberek segítségére sietett, aki egy mobil rámpát vásárolt az Alapszolgáltatási Központ ellátottjainak, mellyel hozzá-

A Piramis Építőház
képviselői

járult, hogy a mozgássérült
kliensek is igénybe tudják
venni a szállító szolgáltatást.
– Meggyőződésük, hogy
szakértelemmel, emberséggel és pozitív hozzáállással
minden probléma megoldható! – mondta optimistán
Füle Jánosné, aki ismertette az Alapszolgáltatási
Központ elérhetőségét is:
2131 Göd, Vasvári Pál u. 9.
(Az akadálymentesített
megközelítés biztosított!),
Tel.: 06-27/532-135,
nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 8.00-16.00
B. Szentmártoni
Fotó: Bea István
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Hitre, tudásra, szép életre, jóra
300 évvel ezelőtt alapították a váci piarista gimnáziumot. November 7-én tudományos konferencia keretében emlékeztek az évfordulóra, melyen Tarnai Richárd Pest
megye kormánymegbízottja is részt vett.

A

z első római Scholae Piae létrejötte után
már negyven évvel, 1642-től a Magyar Királyság területén munkálkodott a piarista rend, melynek tagjai a szerzetesi fogadalmaik mellé a gyermekek oktatását, nevelését vállalták fel. Néhány évtized alatt olyan népszerűek
lettek, hogy rengeteg helyre várták őket tanítani és vezetni a plébániát. 1714-ben gróf Kollonits
Zsigmond püspök hívta a Duna menti városba
a kegyes atyákat. A rákövetkező évtizedekben,
majd évszázadokban összeforrt az iskola küldetése és Vác városa, valamint környéke. A kommunizmus diktálta hosszú kényszerszünet sem
tudta elpusztítani a szoros kapcsolatot iskola és
város között. Számos kiválóság tanult itt, például Lenhossék József orvosprofesszor, Lotz Károly festőművész vagy Madách Imre drámaíró.
Még fontosabbak azonban talán azok a nem közismert diákok, akik kikerülve az iskolapadból
a piarista lelkiséget vitték tovább, a hétköznapokban és a súlyos történelmi helyzetekben egyaránt.
A 300. évfordulót számos programmal ünnepli a váci piarista gimnázium. Ennek egyik fontos eseménye volt az a tudományos konferencia,
melyen a múlt kapcsán a jövő feladatai is hangsúlyt kaptak.
A rendezvényt Futó Béla iskolaigazgató nyitotta meg, aki elsőként Dr. Beer Miklós váci
megyéspüspököt kérte fel a vendégek köszöntésére.
Dr. Beer Miklós: „300 évvel ezelőtt született
Migazzi Kristóf bíboros, akinek köszönhetjük az
egyházi főterünket, a Székesegyházunkat, a püspöki székházat, és a többi egyházi épületünket.
Aztán az is egy jeles évfordulója volt a városunknak, hogy éppen 250 évvel ezelőtt Migazzi
bíboros úr vendégül látta Mária Teréziát, és akkor épült a Diadalív, a mi kedves kőkapunk, Ma-

Középen: Dr. Beer Miklós és dr. Tarnai Richárd
gyarország egyetlen épségben lévő diadalíve. És
ezekhez az évfordulókhoz kapcsoljuk hozzá ezt
a mai ünnepet.”
Beer Miklós szerint a piaristák szolgálata a
mai napig érezhető a városban, hiszen követendő örökséget hagytak ránk.
A konferencián a megyéspüspök után dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott mondott köszöntőt, nemcsak a megye vezetőjeként, hanem
piarista öregdiákként is. Sík Sándor Kalazanci
Szent Józsefhez írt himnuszából idézett: „hitre,
tudásra, szép életre, jóra” volt példaadó a rendalapító, s ezt kapták örökségbe az itt tanuló diákok is az élet egészét feltáró piarista paptanároktól. Ez lehetett az a többlet, amivel a piaristák pedagógiája hatott az emberekre.
A konferencia előadásain keresztül a meghívottak bepillantást nyerhettek az iskola több évszázados építkezéseibe, közelebb kerülhettek a
diákság életéhez, valamint a piarista tanárok 1819. századi művészeti tevékenységéhez. Hallhattak a kommunista állambiztonság ördögi ténykedéseiről, a papi hivatásokról, vagy az iskola
régi sportéletéről, amely több sportágban is az
ország élén járt.
A gyönyörű Pest megyei településen rendezett
konferencia előadásait írott formában is bárki
elolvashatja majd.

A Váci Zsidó Hitközség
aktivistái Szerbiában
A Kárpát-medencében élő magyar ajkú zsidó fiatalok 2015 augusztusi váci találkozója előkészítésének soron következő szekció ülését tartották az elmúlt
hétvégén Szabadkán.

A

z egyeztető tárgyaláson
Szerbiában,
Horvátországban és
Szlovéniában élő zsidó fiatalok és a kinti szervezők
vettek részt, akikkel Turai Valéria, a váci találkozó szervező titkára ismertette a négy napos program
tervezetét. Korábban erről
már Kassán és Ungváron
tartott tájékoztatót.
Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke beszédében örömmel állapította meg, hogy az utóbbi
években kedvező változás
tapasztalható Szerbia és a
balkáni államok Magyarországhoz való viszonyában.
"Ezt a kedvező változást
az Európai Unióhoz való
csatlakozás óhaja motiválja. Nekünk ki kell használni ezt a kedvező helyzetet,
hogy a kinti nemzeti többség európai módon tolerálja a magyar kisebbséget,

köztük a magyar ajkú zsidóságot is. Magam is azon
dolgoztam, hogy a Holokauszt 2014-Emlékbizottság tudomására kerüljenek
a határon túli elhanyagolt,
lepusztult egykor híres zsinagógák, zarándokhelyek
és a híres személyiségek
nyughelyei, akik a nemzeti összetartozás szempontjából fontos történelmi korokban sokat tettek a magyarságért. Csak üdvözölni lehet azt a példamutató kezdeményezést, hogy a
magyar és a szerb kormány
összefogásával
megújulhat többek között a szabadkai zsinagóga épülete is." –
emelte ki a váci elnök.
Halbort Tamás, a helyi
hitközségi szervezők vezetője támogatásáról és
együttműködéséről biztosította a magyarországi szervezőket. Bejelentette, hogy
a szerb utódállamokból

mintegy 20-25 fiatal vesz
részt a váci rendezvényen.
"Örömmel veszünk részt
az anyaországban rendezett megemlékezéseken, hiszen a határok menti közösségeink nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki egymással. Ezzel a rendezvén�nyel is erősítjük a délszláv
népek és a magyar nép barátságát. A történelem azt
tanúsítja, hogy egymásra
vagyunk utalva, ez a rendezvény szerintünk egy pozitív diplomáciai lépés lesz
a népek között." – mondta
Halbort Tamás.
Bizonyára igazak lesznek
Halbort elnök úr szavai, az
európaiság felé menetelő
balkáni államok többségi
lakói talán könnyebben elfogják majd viselni a magyar-zsidó és más kisebbségek jogait.
Schnábel János
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Okos Tippek

Dunakeszi Városi
Adventi Vásár

a karácsonyi készülődésre!

November elején még távolinak tűnhet a karácsony, de a bevásárlóközpontokban
már feltűntek az első akciók. Az ünnep költségekkel is jár: a GfK kutatása szerint a
magyarok átlagosan 50 ezer forintot költenek karácsonykor. Érdemes éppen ezért
jó előre elkészíteni az ajándéklistát és megtervezni a várható kiadásokat, így az ünnepi felkészülés is zavartalanul telik majd.

F

elmérések
szerint az elmúlt években egyre többet
költ karácsonyi bevásárlásra a lakosság. Fejenként átlagosan 5 embert
ajándékoznak meg, a meg-

lepetésre pedig személyenként hozzávetőleg öt-hatezer forintot szánnak. Az
ünnepi készülődés családonként nagyjából további
20-25 ezer forintot tesz ki.
Ebben az összegben szerepel a karácsonyfa, szaloncukor, az ünnepi menü, valamint az előkészületek további költségei is. Jól mutatja a karácsonyi költségek jelentőségét, hogy az év utolsó
hónapjára koncentrálódik a
háztartások (napi fogyasztási cikkeket érintő) kiadásának mintegy 10 százaléka,
decemberben 20 ezer forinttal többet költ ilyen termékre az átlag vásárló.

Ahhoz, hogy valóban zavartalanul teljenek az ünnepek, érdemes megfogadni
néhány hasznos tippet:
1. Kezdje el időben a készülődést! Nem érdemes az
utolsó pillanatra hagyni a

bevásárlást: ha kapkod, az
ember hajlamos kevésbé
odafigyelni az árakra, ráadásul a legjobb akciók az
adventi időszak elején vannak.
2. Tájékozódjon alaposan!
Az üzletek mellett az interneten is nézzen körbe, nem
csak alacsonyabb árakkal
találkozhat, de a sorban állást, tömeget is elkerülheti,
ha házhozszállítást igényel.
3. Készüljön listával! Az
átgondolt bevásárlólista segít a lényegre koncentrálni.
Ezzel elkerülhető a felesleges termékek megvásárlása, kordában tarthatók a kiadások.

4. Már pár hónappal korábban kezdjen el félretenni, így nem egyszerre terhelik a családi kasszát a költségek!
Minden évben az egyik
leginkább tervezhető kiadás a karácsonyi vásárlások időszaka. Ahogy általában a szabadságot is jó előre
kivesszük ezekre a napokra,
a kapcsolódó kiadásokra is
érdemes időben felkészülni. Minél hamarabb kezdjük
el, az akár kis összegű, de
mindenképpen rendszeres
megtakarítást, annál kisebb
megterhelést jelent majd a
karácsony. Ha esetleg eddig nem tettünk félre, akkor
még most sem késő. Érdemes nemcsak a vásárlásoknál, hanem már a megtakarítások gyűjtésénél is az internetes csatornát igénybe
venni, ami költséghatékony
és kényelmes megoldás. –
mondta Nyitrai Győző, az
OTP Bank igazgatója.

Jellemző költségek
• Karácsonyfa:
2000-20 000 Ft,
• szaloncukor: 1500-5000 Ft,
• ünnepi menü (halászlé,
bejgli): 1000-2000 Ft/fő,
• ajándék: 5-6000 Ft/fő.
Egy négytagú család estén
kb. 40-70 ezer forint.

XVI. évfolyam 22. szám

A

Casalgrande téren elhelyezett faházakban november 29. és december
24. között hazai kézműves termékeket forgalmazó kereskedők forralt borral, forró teával, sült gesztenyével várják majd a látogatókat. A vásár része lesz egy kisszínpad is,
ahol helyi és országos fellépőkkel, kórusokkal, gyermekelőadásokkal és betlehemessel
készülnek a szervezők. A részletes programfüzetet minden háztartásba eljuttatjuk.
A téren egy hatalmas adventi koszorú és egy
több méter magas városi karácsonyfa is lesz,
amit a helyi óvodások által készített díszek
fognak karácsonyi díszbe öltöztetni. Újdonság lesz, hogy idén az egyházak mellett az iskolák és óvodák is bekapcsolódnak a szombat
esti közös gyertyagyújtásokba.
Ez a vásár alkalmat nyújt a családoknak,
baráti társaságoknak arra, hogy egy-egy bögre forralt bor mellett találkozzanak, beszélgessenek, és együtt töltsenek egy kis időt.

Fontos, hogy a karácsony közeledtével megtapasztaljuk az adás és elfogadás érzését. Azt
gondolom, ha mindenki hozzáteszi a maga
részét, megtapasztalhatjuk a közösségi összefogásban rejlő erőt.
A város igyekszik egész évben segíteni a tudomására jutott rászoruló személyeknek, családoknak, legutóbb az iskolakezdő adománydoboz akció során. Az ajándékozás aktualitása karácsonykor szinte magától értetődő, hiszen ebben az időszakban különösen fontos
az egymásra figyelés, egymás segítése, ezért
kérek mindenkit, hogy a felhívásban szereplő módon juttassa el adományát a téren kihelyezett faházba, segítsünk együtt lakótársainkon.
Köszönjük, hogy Ön is csatlakozik az adománydoboz akcióhoz!
Szabó József
Társadalmi kapcsolatokért felelős
tanácsnok

Forrás: Gfk, OTP Bank

Ha érdekli mi történik környezetében,
akkor látogassa honlapunkat is:
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Baleset- megelőzési tanácsok a hideg időszakra

A hideg évszakban bekövetkező balesetek jellemző oka, hogy a közlekedés résztvevői nem a
megváltozott időjárási-, út- és látási viszonyoknak megfelelően vezetnek, míg az észlelhetőség hiányosságai elsősorban a kerékpárosok és a gyalogosok részére jelentenek megnövekedett kockázatot.

A

z őszi- téli időszakra jellemző köd, esőáztatta utak, havazás, fagy és a hosszabb ideig tartó sötétség megnehezíti a közlekedést
és növeli a kockázatot, éppen ezért nagyobb koncentráció és figyelem szükséges valamennyi közlekedési csoport részéről.
A fentiekre tekintettel fogadják meg a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának tanácsait.
Járművezetők:
• A járműveket ajánlatos átnézni. Ellenőrizzék
a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer állapotát, valamint tartsanak maguknál jégkaparót,
jégoldó spray-t, valamint használjanak megfelelő
ablakmosó folyadékot.
• Hosszú utazás esetén – főként a téli időszakban – szükség lehet meleg ruhára, takaróra, valamint megfelelő mennyiségű élelmiszerre és italra.
• Tartsanak nagyobb követési távolságot, hiszen
a romló látási viszonyok miatt nőhet a reagálási
képesség és előfordulhat, hogy későn veszik észre
az Önök előtt álló akadályt.
• Szereltessék fel a téli gumiabroncsokat, melyekkel a hideg, csapadékos időben biztonságosabb úttartással lehet közlekedni. Vészfékezés ese-

tén jelentősen lerövidül a féktávolság. Ilyenkor a
téli gumi életet is menthet.
• Elindulás előtt tájékozódjanak az időjárási- és
útviszonyokról, valamint az esetleges forgalmi változásokról.
• A korlátozott látási viszonyok miatt a gyalogosokat nehezebben lehet észrevenni, ezért fokozott
óvatossággal közelítsék meg a kijelölt gyalogos- átkelőhelyek, az iskolák és buszmegállók környékét.
• A látótávolság csökkenésével a féktávolság is
csökken, ezért mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg a sebességüket.
Kerékpárosok és gyalogosok
• Sajnos ebben az időszakban kiemelt baleseti okként jelenik meg a kerékpárosok és a gyalogosok kivilágítatlansága, valamint a jó láthatóságot biztosító ruházat hiánya. Ezért mindig gondoskodjanak
– megfelelő világító berendezéssel, fényvisszaverő
mellénnyel vagy ruházattal – a láthatóságról.
• A kijelölt gyalogos- átkelőhelyen akkor kezdjék meg az átkelést, ha meggyőződtek arról, hogy
az elsőbbséget megadták Önöknek.
Kérünk mindenkit, hogy kellő körültekintéssel
és türelemmel közlekedjenek, legyenek figyelemmel egymásra!

Tóba zuhant autókat,
sártengerben ragadt
embereket mentettek

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/49 88 629 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság
ügyfélfogadási rendje

2120 Dunakeszi, Tábor utca 2. Telefonszám: 06-27-341-055, 06-27-341-402
Rendőrkapitány:
Tóth Csaba r. alezredes, rendőrségi
tanácsos. Telefonszám: 06-27-341-797
Félfogadás előzetes bejelentkezés alapján.

Megállta helyét a katasztrófa elhárításban a Keszi Járási Mentőcsoport
A Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgárvédelmi felügyelője szervezésében, a
Dunakeszi Járási Hivatal vezetőjének közreműködésével a Dunakeszi Járás polgárőr egyesületeinek tagjaiból 2013 közepén megalakult a Keszi Járási Mentőcsoport.

A

fóti egyesületből tíz fő, a Gödi Városi Polgárőr Egyesületből hat fő, a Dunakeszi Városi Polgárőr Egyesületből tíz fő alkotja a
mentőcsoportot, akik a 2013. november 22-én végrehajtott rendszerbeállító gyakorlatot sikeresen
teljesítették. A mentőcsoportok felkészültségét felmérő nemzeti minősítő gyakorlatra 2014. október
10-én a Lupa tónál került sor – tájékoztatta Szerkesztőségünket Kristóf Ferenc, a Dunakeszi Városi Polgárőr Egyesület elnöke.
A minősítő gyakorlat helyszíneként kijelölt
szentendrei tűzoltó laktanya udvarán a Vöröskereszt több külföldi szervezete is ekkor tartotta az
éves katasztrófareagálási gyakorlatát.
- A nemzeti minősítő gyakorlaton - velünk együtt
- nyolc járás mentőcsoportja vett részt. A mi egységünket négy gödi és öt dunakeszi polgárőr képviselte – mondta Kristóf Ferenc. A minősítő gyakorlat munkavédelmi oktatással kezdődött, majd a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettese, Pásztor József tűzoltó alezredes
köszöntötte a megjelenteket és tartott eligazítást.
A gyakorlatot megtisztelte jelenlétével dr. Bíró Attila, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője is.
- Horváth Nándor tűzoltó alezredes, a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője, a Dunakeszi Helyi Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi elnökhelyettese - aki egyébként a

dunakeszi mentőcsoportunkkal közvetlenül tartja
a kapcsolatot – segített pótolni a hiányos és nem
megfelelő védőruházatunkat, melyet ezúton is köszönünk – jelentette ki a dunakeszi polgárőrök elnöke.
A résztvevők tájékoztatást kaptak a polgárvédelmi feladatokról, majd a „riasztást” követően a
gépjárművek menetoszlopban vonultak a gyakorlat helyszínére.
- A feltételezés szerint a több napja tartó heves
esőzések miatt „Pilisábránd” település külterületén a talaj meglazult és sárlavina formájában lezúdult a hegyoldalból és a főút egy szakaszát megrongálta. Az útszakasz teljes mértékben megsemmisült és az azon közlekedő gépjárművek a lezúduló sárral és földdel együtt lecsúsztak. Több jármű a meredek partoldalon ragadt, de vannak olyan
járművek is, melyek a főút alatti tóba estek. A járművekben beszorult sérültek vannak, a sárba emberek ragadtak – ismertette a kialakult „válságos
helyzetet” Kristóf Ferenc, aki beszámolt a katasztrófa elhárítása, a sebesültek felkutatása és mentése érdekében végzett összehangolt munkáról is,
melyet – noha még ilyen akcióban nem vettek részt
– profin sikerült megoldaniuk, melynek köszönhetően megszerezték a nemzeti minősítést. Az ezt tanúsító dokumentumot - a többi csapattal együtt várhatóan decemberben vehetik át. 
(Vetési)

Bűnügyi Osztályvezető:
dr. Szellák Norbert r. őrnagy
(kapitányságvezető-helyettes).
Félfogadás telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefonszám: 06-27-341-544
Nyomozó Alosztályvezető, bűnügyi
Osztályvezető-helyettes:
Berki Csilla r. alezredes.
Félfogadás telefonon történt előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefonszám: 06-27-341-055/20-675,
06-27-341-402/ 20-675
Vizsgálati Osztályvezető:
Durjánné Kelemen Margit r. alezredes.
Félfogadás telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján. Telefonszám:
06-27-341-055/20-719, 06-27-341-402 / 20-719
Igazgatásrendészeti Osztályvezető:
Ihászné Bartos Ildikó r. alezredes.
Félfogadás telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
Telefonszám: 06-27-341-611
Közlekedési Osztályvezető:
Serfőzőné Kozma Ilona r. százados.
Félfogadás telefonon történő előzetes
bejelentkezés alapján. Telefonszám:
06-27-341-055/20-690, 06-27-341-402/20-690
Közrendvédelmi Osztályvezető:
Ádám Balázs r. őrnagy. Félfogadás telefo-

non történő előzetes bejelentkezés alapján. Telefonszám: 06-27-341-055/20-628,
06-27-341-402 / 20-628
Dunakeszi Körzeti megbízottak
és elérhetőségeik :
Szűcs Iván r. törzszászlós: 06-30-354-47-95
Szoták Gábor r. főtörzsőrmester:
06-30-845-31-24
Juhász Ádám r. törzsőrmester:
06-30-345-56-88
Klopp Balázs r. zászló: 06-30-346-72-51
Fóti Rendőrőrs
Novák Gábor Zsolt r. alezredes
őrsparancsnok: 06-20-661-32-00
Cím : 2151 Fót, Vörösmarty tér 2.,
telefonszám: 06-27-358-007
Fót Körzeti megbízottak:
Lovas László r. ftzls
Kézsmári Róbert r. tzls.
cím : 2151 Fót, Vörösmarty tér 2.
telefonszám: 06-27-358-007
Göd Rendőrőrs
Nagy Attila r. őrnagy őrsparancsnok:
06-70-384-88-70
Cím : 2131 Göd, Pesti út 60/A.,
telefonszám: 06-27-345-115
Göd Körzeti megbízottak :
Áll Rita r. főtörzsőrmester: 06-20-242-33-92
Tóth Richárd r. törzsőrmester:
06-20-242-67-32
Az állampolgárok által közvetlen hívható járőr mobiltelefonszámok:
Dunakeszi: 06-70-291-31-70
Göd: 06-20-943-76-76
Fót: 06-70-321-31-07
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MÁRTON NAP

November 11-e Szent Márton napja. Mint minden ünnepnek, úgy ennek is megvannak a maga hagyományai, népszokásai, jellegzetességei. Ehhez a naphoz
különösen sok babonát, szokást köt a néphagyomány.

M

indemellett Márton-nap a 40-napos adventi böjtöt
megelőző
utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett. Szerte az országban megünneplik Márton napját, amikor

is borkóstolók, lámpás felvonulások,
libalakomák,
részesei lehetünk. Állítólag aki ezen a napon libát eszik, arra gazdagság
és bőség vár az év hátralevő részében is, bár megjegyezném, hogy az már csak
másfél hónap. A Márton-na-

pi libavacsora után Márton
poharával, vagyis a novemberre éppen kiforrott újborral szokás koccintani.
Szerkesztőségünk
egy
klasszikus liba-menü recepttel járul hozzá az ünnep hangulatához.
Jó étvágyat hozzá!

Sütőben konfitált libacomb
Hozzávalók:
4 nagy libacomb, só, őrölt fekete bors, majoránna, 2 gerezd fokhagyma, 1,2-1,5 kg libazsír a sütéshez, 1 alma
1. A libacombokat megsózzuk, megborsozzuk, egy kevés majoránnával és a zúzott
fokhagymával bedörzsöljük. Egy serpenyőben, egy kevés zsíron, bevágott bőrös
oldalukkal lefelé sütni kezdjük. Amint szépen megpirultak, megfordítjuk, húsos oldalukat is megpirítjuk. Ezután a combokat
egy akkora magas peremű közepes nagyságú tepsibe rakjuk, amelyikben éppen, hogy
elférnek.
2. Az összes libazsírt fölolvasztjuk, és an�nyit öntünk a combokra, hogy azokat jól ellepje. Az almát cikkekre vágva közé rakjuk. 110 ºC-os sütőben sütjük kb. 4 órán át.
3. Tálaláskor a combokat kissé lecsöpögtetjük, és bőrös oldalukat egy serpenyő-

ben ropogós pirosasra sütjük. Almás párolt
káposztával (lila káposztából) és hagymás
tört krumplival tálaljuk.

XVI. évfolyam 22. szám

Országos zongoraverseny
lesz a Farkas Ferenc
Művészet Iskolában
Sajtótájékoztató keretében jelentette be Farkas Pál intézményvezető, hogy a Farkas
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményben november 13-14-én kerül megrendezésre a hagyományos, immár VI. Farkas Ferenc Zongoraverseny, melyen főként
a névadó az általa nevelt kortárs zeneszerzők műveivel szerepelnek a versenyzők.

J

elen volt a tájékoztatón Dióssi Csaba
polgármester, mint a rendezvény fővédnöke. Elmondta, megtisztelő számára, hogy többedik alkalommal kapott felkérést erre a tisztségre. Kiemelte,
hogy az Önkormányzatnak nem csupán lehetősége, de kötelessége is támogatni ezt az országosan is rangot szerzett zenei eseményt.
Felidézte, hogy a polgármesteri mandátuma átvételekor tartott beszédében is hangsúlyozta, azért is jó Dunakeszin élni, mert
olyan polgárok lakják, akiknek komoly igényük van a kultúra és a sport iránt. Példaként említette a nevezetes augusztus 20-i István a király előadást, amelyen a hat profes�szionális szereplő mellett a városi művészeti csoportokból több mint százötvenen vet-

Jó tanács:
– A húst zsírjában, úgy, hogy az teljesen ellepje, lefedve több hétig tárolhatjuk a hűtőben. Ha a hús elfogy belőle, zsírját átszűrve
tároljuk, kenyérre kenve vagy főzéshez egyaránt nagyszerű.
Elkészítési idő: 50 perc + kb. 3-4 óra sütés

Téli nyitva tartással üzemel a felsőgödi termálstrand
– megnyitják a nagymedencét is!

Badrudin Panna

Október 1. és április 30. között a Gödi Termálstrand téli nyitva tartással üzemel. Az idei
téli szezonban a termálvizes medence mellett az úszómedence is rendelkezésre áll az
úszni és sportolni kívánó vendégek számára, így a gödi egyesületi sportolóknak helyben
is lehetőségük nyílik a zavartalan téli felkészülésre.
Nyitva tartás:
• Hétfő, szerda, péntek
14.00-20.00
• Kedd, csütörtök
6.00-14.00
• Szombat, vasárnap
8.00-20.00
Szerdán 6.00-tól 8.00 óráig a
bérlettel rendelkező vendégek igénybe vehetik a fürdő
szolgáltatásait.

Forrás: Gödi Körkép

tek részt. Külön köszöntötte Kállay Gyulát,
városunk polgárát, aki a zeneiskola mellett
öt városi tanintézménynek adományozott
hangversenyzongorát illetve pianínót.
A verseny főszervezője, Dr. Domoszlai Erzsébet zongoratanárnő méltatta Farkas Ferenc életművét s kiemelte, hogy az ő emlékét
is ápolja a nevét viselő zenei megmérettetés.
A korábbi versenyeken a zeneiskola növendékei közül többen első helyezéseket értek
el s közülük ketten, egyébiránt az ő egykori növendékei, Bergl Noémi és Zrufkó Annamária az idei évtől az intézmény tanáraiként kezdik el pályafutásukat. Bejelentette,
hogy mivel személyesen ajánlotta fel az első
és második díjat, etikai megfontolásokból
az ő tanítványai nem indulnak a versenyen.

Dr. Domoszlai Erzsébet,
Dióssi Csaba, Farkas Pál

A tanintézményt Badrudin Panna továbbképzős, Szkubán Judit növendéke képviseli. A tehetséges zongorista a sajtótájékoztatón eljátszotta Farkas Ferenc Harmadik burleszk című művét.
Kérdésünkre Farkas Pál elmondta, hogy
közel hetven résztvevőre számítanak. A meghívókat a Farkas Ferenc nevét viselő zeneiskoláknak küldték el. Domoszlai Erzsébet
hozzátette, hogy a meghívottak számát az
országos érdeklődés ellenére sem növelik,
mert nagyobb létszámú résztvevő számára nem tudnak a városban elegendő szállást
biztosítani. Amint a jövőben a megfelelő infrastruktúra rendelkezésre áll, növelhető lesz
a meghívottak köre.
Plesoczkiné Vaitzner Adrienn zongoratanárnő, intézményvezető-helyettes arról tájékoztatta lapunkat, hogy az érdeklődő közönség számára is nyilvános verseny november
13-án 10 órakor kezdődik, e napon 18 órától
Dányi Árpád zongoraművész koncertjére
kerül sor, aki a közeljövőben New York-ban
szerepel egy nemzetközi versenyen, ennek a
műsorát adja elő. November 14-én várhatóan
18 órakor kerül sor a díjkiosztó gálaműsorra.
Végezetül Farkas Pál köszönetet mondott a
támogatóknak, köztük Dunakeszi Város Önkormányzatának, az OTP Banknak, a Magyar Művészeti Akadémiának a pályázat útján elnyert anyagi támogatásért s több más
cégnek azért, hogy a verseny színvonalas
megrendezése lehetővé váljék.
Katona M. István
A szerző felvételei

GödArt: Őszi tárlat
a művelődési házban

Őszi tárlat címmel nyílt meg a GödArt Művészeti Műhely 12 festő,- grafikus,– ipar-és fotóművész alkotásait felvonultató kiállítás, melyet Maczkay Zsaklin művészeti író, művészettörténész mutatott be a nagyközönségnek a József Attila Művelődési Házban.
„A kiállítási anyagot – jellegéből
adódóan – nagyfokú változatosság és sokszínűség jellemzi, ám
a rendezőket dicséri, hogy ez a
hangulatában-mondanivalójában igen sokrétegű képanyag
harmonikus egységben jelenik
meg a kiállító térben” – kezdte
az alkotások bemutatását a művészettörténész.
„A képek, így egymás mellett,
különösen érzékeltetik azt a sokszínűséget, - ami nagy érdemeként a szakmának – jellemzi a
kortárs
gyermekkönyv-illusztrációkat – mondta Szalma Edit
és Szegedi Katalin illusztrátorgrafikusművészek mesekönyv-illusztrációiról. Szalma Edit sze-

rethetően esendő és kissé robosztus hősökkel, míg Szegedi Katalin
nyúlánk és elegáns, ám egyúttal
valami borongós-lírai hangulatot
árasztó szereplőkkel népesíti be
a mesevilágot – hallhattuk.
Vertel Andrea keramikusművész két, játékosan derűs, az
agyag önmagában vett színétszépségét hangsúlyozó, figurális kerámiával mutatkozott be az
Őszi tárlaton.
Hegedűs Erzsébet üvegtervező iparművész ezúttal geometrikus és organikus formajegyeket egyaránt hordozó - üvegmadarakkal szerepel. „A Blue bird
című munkánál kiemelt-jelképes
szerep jut a színek kifejezőerejé-

nek, hiszen a kereten - kiterjesztett szárnyával – túlnövő kék madár a nehezen megfogható boldogságot szimbolizálja – fogalmazott Maczkay Zsaklin.
Rabie M. Hadie iparművészkeramikus
háromdimenziós,
plasztikus képei éppoly gyönyörűek, mint Gál Lehel festőművész elvontabb természetszemléletű alkotásai, aki valójában a lélek tájait jeleníti meg, ám ihletforrásuk az erdélyi szülőföld, Erdély
természeti képződményei.
Benkő Viktor szürreálisan
meseszerű festményein groteszk
bájjal megfestett ember és állatalakok szerepelnek. Emberhősei ég felé tekintő, mégis gyarló-

ságukban esendő, mély empátiával megfestett alakok, akik különleges, belülről kiáramló fényt
árasztanak.
A művészeti író szerint ősi táblaképekre, templomok falfestményeire emlékeztetnek Farkas
Csaba grafikusművész aranyból,
cinóbervörösből és kopott földszínekből építkező, misztikusba hajló alkotásai, melyek sajátos módon hordozzák magukon
az idő üzenetét. Hasonló hangulatot szólaltatnak meg Szente
Mónika festőművész lágy színharmóniájú akvarelljei. A képek a francia mesternek, Henri de Toulouse-Lautrecnek állítanak emléket, mottójukat pe-

dig Baudelaire Kapcsolatok
című versrészlete adja. Az idézet - „Kapcsolatok: melyek a végtelen kapuit nyitogatják” – mintha Szente Mónika ars poeticáját
is közvetítenék.
A kép és a szöveg szorosabb
összefonódását látjuk Borbély
Ferenc Gusztáv grafikusművész Bulgakov: Mester és Margarita című fekete-fehér, a regény
hátborzongatóan
titokzatosmisztikus hangulatát tökéletesen leképező grafikáján. Az erotika – mint ahogy a művész legtöbb alkotásán – ezúttal is fontos
szerephez jut a Fekete Mágus és a
meztelen Margarita találkozását
megidéző képen.

Török László fotográfus művészi aktjai, varázslatos kék tónusú képek érdekes játékai a tükröződésnek, valamint a homályba
burkoló- elrejtő és kiemelő fényárnyék jelenségeknek.
„A kiállítás másik fotósa, Bakos Miklós három természetfotóval érkezett. Emberalak nélküli fotói – melyek valamiképp mind
magukon viselik a múló idő nyomát, s ezzel együtt valami csendes, szomorkásba hajló, őszi hangulatot is – sejtelmesen utalnak
az emberre, aki, mintha csak az
ősz beköszöntével, maga is kivonult volna a képekről. Egy üres,
gyerekzsivaj nélküli homokozó,
kopott, málló falú ház előtt, egy
elhagyott kerti asztal és egy ös�szecsukott, félreállított szék mesél a tél közeledtéről.” – formálta
formálta mondatokká, az élet
képpé "merevített" nagyszerű pillanatait és hangulatát Maczkay
Zsaklin, aki sok szeretettel ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a
kiváló művészek alkotásait.

A szerk.
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A reneszánsz szellemiségű alkotó tárlata

A századforduló polihisztora, Pállya Celesztin születésének 150. évfordulója tiszteletére emlékkiállítás nyílt
november 7-én a VOKE József Attila Művelődési Központ Magyarság Galériájában. A nagyszámú érdeklődő közönséget Harangozó Katalin, a tárlat megkomponálója köszöntötte.

K

iemelte, hogy ez a különleges esemény, támogatók nélkül nem
jöhetett volna létre. Elsőként
említette Kazi Zoltánné Piroskát, aki betegsége miatt
nem lehetett jelen, de üzenetében – melyet Terbe Józsefné, Dunakeszi Díszpolgára
adott át – elhangzott, hogy
húsz éves álma valósult meg
s ezért köszönetet mondott
minden
közreműködőnek.
Mint a hagyaték egy részének őrzője, gondozója, évek
óta mindent megtett, hogy a
méltatlanul elfeledett alkotó
műveit végre a nagyközönség
megismerhesse.
A támogatók között említette továbbá Császár Jenő
okleveles
mezőgazdasági
mérnököt, műgyűjtőt, Pállya
Zsoltot, a család képviselőjét, a Magyar Nemzeti Galériát, Újpest Önkormányzatát, a
művelődési központot, valamint Szunyoghy András grafikusművészt, a Magyar Művészeti Akadémia tagját, Újpest kulturális közéletének
prominens
személyiségét,

akivel közösen másfél évig
tartó munkát végeztek a kiállítás megszületéséért. A továbbiakban köszöntötte még
a jelen lévő Dr. Kováts Sebestyén önkormányzati képviselőt.
A program különleges zenei eseménnyel kezdődött.
Pállya Celesztin hegedűkészítéssel is foglalkozott s az
1917-ben saját maga számára
készített hangszert – amely
napjaink egyedülálló műkincsei közé tartozik és az Újpesti Önkormányzat tulajdona – Farkasházi Anna, a
Farkas Ferenc Művészeti iskola növendéke, a Széchenyi
István Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója szólaltatta meg Bihari János Verbunkosának előadásával.
A 44. Dunakeszi Művészeti
Napok – amely november 30ig tart – méltó nyitó rendezvénye ez a kiállítás, mondta
Csoma Attila a művelődési
központ igazgatója. Felidézte, hogy a művész – szülőhelye, az akkori önálló Újpest
Díszpolgára – a múlt század
első évtizedeinek jelentős,
sokoldalú alkotója volt, akinek festményei közül mintegy harminc Ferenc József
császár udvari gyűjteményében is helyet kapott. Munkásságát – festményeit, az általa
készített tárgyakat – méltóképpen reprezentálja a tárlat.
Korának Leonardójaként,
reneszánsz emberként is emlegették Pállya Celesztint,
hangsúlyozta megnyitó be-

szédében Szunyoghy András. A festészet mellett, amihez nyúlt „csodát” alkotott.
Épített például automobilt,

november 28-ig, munkanapokon 10-18 óra között tekinthető meg.
Katona M. István
Fotó: Vörös István

RUHANEMŰ
JAVÍTÁS
Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, a zöldséges piacnál.)

amelynek minden alkatrészét
ő gyártotta le. A hegedűkészítésben az olasz mesterek
nyomdaiban járt. Külön méltatta páratlan lóábrázolásait,
többek között ő festette meg
a Feszty Körkép lovait. Végezetül szólt arról, hogy a művészeknek mindaddig „örök
élete” van, míg a műveik a közönség számára láthatók, befogadhatók.
Nos, ez a különleges tárlat

• Nadrág, szoknya, ruha felvarrás
• Eredeti aljas, koptatós nadrág
felvarrása • Cipzár csere • Átalakítás • Kiengedés, szűkítés • Stoppolás • Függönyök, sötétítők, ágyneműk szabása, varrása.

Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679
Nyitva: Hétfő, kedd: 09.00 – 17.00
Szerda: Szünnap, Csütörtök, péntek:
09.00 – 17.00 Szombat: 09.00 – 12.00

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

ÁLLÁS
Gyakorlattal rendelkező
varrónőt keresünk váci
munkahelyre:
06-70-3989-278

Apróhirdetés
• Karácsonyra EZÜSTFENYŐ és LUCFENYŐ vásárolható Váchartyánban december 10-étől, vágott
ezüstfenyő: 2000 Ft/db ártól (kb.1500 Ft/m), lucfenyő 1200Ft/ db ártól. Földlabdás ill. helyben vágott
ezüstfenyő 4000 Ft/db ártól Lucfenyő 2500Ft/ db ártól. Tel.: 06-20-577-2189 vagy 06-27-367-107
Váchartyán József Attila u. 40. (Rudnaykert MÁV megállótól 300m)
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ELISMERÉSEK
Népszerű a futás és egészséges
a Vác FC játékosainak a Pest
megyei Gólkirályok Gáláján

Futónagykövetek:

Hazánk 74 településén kívül a főváros kerületeiben és Dunakeszin is működik BSI
Futónagykövet, aki vállalta, hogy lakóhelyén futó közösséget szervez vagy a meglévőknek új lendületet ad.

A

szomszédos országokban működő futóközösségekhez hasonlóan városunkban is az a legfontosabb cél, hogy azokkal
is megszerettessük a futást,
akik még nem kötődnek a futáshoz ezer szállal, mert a futóközösség hihetetlenül inspiráló, nyitott és befogadó –
mondja Bakos Gábor, a BSI
dunakeszi futónagykövete,
aki társaival együtt hétfőnként a Hídi ABC előtt gyülekeznek az „örömfutásra”.
- Hogyan jött létre az
„örömfutás”? – kérdeztem
a futónagykövettől.
- A BSI kezdeményezésére
2012 elején országszerte létrejöttek a „Futónagykövetségek”. Egy önkéntes és lelkes
futókból álló közösség az ország minden pontján szervez
közös futásokat. Cél a futás
megszerettetése és jó közösség létrehozása.
- Dunakeszin mikor indult be az „élet”?
- Városunkban 2012 februárjában futottunk együtt először. Azóta nagyjából 150200 futó fordult meg nálunk.

November elején immár harmadik alkalommal rendezte meg a Pest megyei Labdarúgó Szövetség a Pest megyei Gólkirályok Gáláját, melyen a Vác FC csapatát Orbán
Levente ügyvezető igazgató, Csank János vezetőedző - mesteredző -, és Rusvay Gergely csapatkapitány képviselték, akik számos díjat vehettek át.

A
Képünk illusztráció

Van, aki rendszeresen, volt,
aki egy-egy futásra jön el. Jó
néhányan állandó tagjai futótársaságnak. Tavasztólőszig szombat reggelenként
gyorsító edzéseket is tartunk a Magyarság sportpályán. Fiúk, lányok, feleségek,
férjek, sőt családok is futnak
velünk. Rendszeresen indulunk csoportos fél maratoni, maratoni versenyeken.
Sok az egyéni induló, de népszerű a váltó illetve csapatverseny. Legidősebb futónk
Kiss Gyuri bácsi, aki már
80. évét tapossa, kiváló fél

maratoni, és maratoni időket fut még mindig.
- Mi volt az idei legnagyobb esemény?
- Az idén január utolsó vasárnapján, Dunakeszi- Alsón
25 és 50 kilométeres örömfutást rendeztünk. Egyébként
eddig három alkalommal került rá sor, melyen 200-300
ember vett részt. Rendszeres társaink a fóti, újpesti
és a gödi futók. Szeretettel
várunk minden érdeklődőt
hétfő esténként a Hídi ABC
előtt!
Solymosi László

Az olimpiai bajnok Kovács Ágnes
tanítja úszni a dunakeszi diákokat
Kovács Ágnes olimpiai bajnok, kétszeres világ- és hétszeres Európa-bajnok,
világkupa győztes úszó oktatja a sportág alapjaira Dunakeszi valamennyi második osztályos tanulóját az önkormányzattal kötött megállapodás alapján.

szervezők a megyei futball ünnepének színvonalát egy kiváló játékos, az Újpest FC csatára, Kabát Péter közreműködésével
is emelték, aki a 2000/2001es NB I-es bajnokság gólkirálya volt. A remek játékos Pest
megye közel fél száz gólkirályának adta át a díjakat ezen
az estén.
„Csapatunk két kategóriában is a díjazott klubok közé
került. Először az előző versenyév sportszerűségi versenyében, mint I. osztályú felnőtt férfi bajnokság legsportszerűbb csapata - a Fair Playtáblázat alapján - részesültünk elismerésben, melyet
egy kupa és oklevél formájában dr. Bársony Farkas, az
MLSZ Pest megyei társadalmi elnökségének tagjától, valamint Rózsavölgyi Sándortól vehetett át Orbán Levente, klubunk ügyvezető igazgatója" – olvasható a váci klub
által kiadott sajtóközleményben.
Benkő Tamás, a Pest megyei Labdarúgó Szövetség
igazgatója felkérésére Szlahó
Csaba, az MLSZ Pest megyei
társadalmi elnöke és Hahn
Árpád, a húsz évvel ezelőtt
a Vác FC-Samsung tagjaként
NB I-es bajnoki címet nyert
egykori válogatott védő – ez-

úttal, mint a Pest megyei társadalmi elnökség tagja – adta
át a Pest megyei Szuper Kupa-t a váci csapat, amelyet
- igaz játék nélkül - az előző
szezon végén hódított el.
A kupákkal és az oklevelekkel hazatérve, egy rövid
ünnepség keretében John P.
Marshall tulajdonos köszönte
meg Csank János vezetőedzőnek, a játékosoknak és a klub
dolgozóinak az előző sikeres

Reméljük és bízunk abban, hogy az idei szezon
is szép sikereket tartogat
csapatunk és a szurkolók
számára, és jövő tavas�szal ismét szép sikereknek
örülhetünk együtt, közösen.
Addig is zúgjon hangosan
a Hajrá Vác! – olvasható a
Vác FC közleményében.
Fotó: Sipafotó

A siker újabb sikerre ösztönzi a váciakat

évet, és kifejezte reményét,
hogy az idei szezon is hasonlóan szép sikereket tartogat a
csapat számára. Az együttes
nevében Csank János mesteredző és Rusvay Gergely csapatkapitány köszönetét fejezte ki a John P. Marshall tulajdonosnak azért, hogy biztosította - illetve jelenlegi idényben is biztosítja - a megfelelő
hátteret az előző idény sikereihez.

2014-ben is tisztelje meg
hirdetéseivel a régió
legnagyobb példányszámú
és legolvasottabb
színes közéleti lapját,

a Dunakanyar Régiót!
Megjelenik kéthetente,

31 000 példányban.
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Kovács Ágnes és Dióssi Csaba

ióssi Csaba polgármester
és Kovács Ágnes, a Kovács Ági Úszóakadémia
vezetője november 3-án látta el
kézjegyével azt a megállapodást,
amely alapján az olimpiai bajnok
úszó és segítői oktatják a sportág alapjaira a város általános iskoláiban tanuló második osztályos diákokat. A húsz osztály több
száz diákja a káposztásmegyeri
Aquaworld úszómedencéjében sajátíthatja el az úszás technikáját,
akik a kiváló szakembereknek köszönhetően akár egy életre meg is
kedvelhetik a sportágat. Az úszópalánták utaztatását is az önkormányzat biztosítja saját autóbuszával.
A megállapodás aláírásakor
Dióssi Csaba kiemelte: „Célunk,
hogy az egészséges életmódot és
a mozgást megszerettessük városunk diákjaival, amit a Duna
közelsége is motivál.” A polgármester elismeréssel beszélt az

Víz-gáz fűtésszerelőt
felveszünk, hegeszteni tudók
előnyben. Jelentkezni lehet
a 06-30-942-0262-es
telefonszámon.

önkormányzat ötletét felkaroló
és támogató pedagógusokról, az
Aquaworld vezetőinek nyitottságáról, segítőkész együttműködésükről.
Kovács Ágnes örömét fejezte ki,
hogy ők nyerték el a megbízatást,
melynek – mint mondta – kiváló
munkatársaival igyekeznek a legjobb tudásuk szerint megfelelni.
A 200 méteres mellúszás olimpiai
bajnoka abban is bízik, hogy sikerül a gyerekekkel megszerettetni
az úszást. – Mi a játékos elemeket
tartalmazó oktatásban hiszünk.
Nekünk a gyermekek mosolya
mindennél kedvesebb visszajelzés – hallhattuk a kiváló sportembertől, aki büszkén mondta: „Mi
vagyunk Magyarország első élményalapú úszóiskolája.” A 2015
elején véget érő úszóoktatást látványos családi nappal koronázza
meg a Kovács Ági Úszóakadémia.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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