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Munkáról és a karácsonyi ünnepekről

Beszélgetés Harrach Péter és Tuzson Bence országgyűlési képviselőkkel

2014. december 19.

Megszűnik az MO-ás
díjmentessége
Összeállításunk a 2. oldalon

Vácon megduplázódott
a vendégéjszakák száma
Tudósításunk a 2. oldalon

Közmeghallgatás
a Dunakeszi Önkormányzatnál
Tudósításunk a 3. oldalon

Ipolyság Díjával tüntették
ki Fördős Attilát
Írásunk az 5. oldalon

Átadták a felújított
Vörösmarty Művelődési
Házat Fóton
Írásunk a 3. oldalon

Lapunk karácsonyi számában a régió két országgyűlési képviselőjével készítettünk interjút, akikkel munkájukról,
választókerületükben végzett tevékenységükről, a közelgő karácsonyi ünnepekről, családi hagyományokról beszélgettünk. Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője (képünkön jobbra), a Pest megyei 4. számú, váci központú, míg
Tuzson Bence, a Fidesz szóvivője, az 5. számú, Dunakeszi központú választókerület országgyűlési képviselője.
Összeállításunk a 4-5. oldalon

Növényi Norbert:
Nagyon várom
a Szeretet ünnepét
Cikkünk a 7. oldalon

Vác Város Önkormányzata áldott,
békés, boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt
kíván a város minden polgárának!
Mokánszky Zoltán
alpolgármester

Fördős Attila
polgármester

Pető Tibor
alpolgármester

Dunakeszi Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala nevében
kellemes karácsonyi ünnepeket, sikeres,
boldog új évet kíván a város valamennyi polgárának:
Erdész Zoltán alpolgármester, Dióssi Csaba polgármester, dr. Molnár György jegyző
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MEGSZŰNIK AZ M0-ÁS DÍJMENTESSÉGE,
új matricákat vezetnek be
Megszűnik januártól az M0-s általános díjmentessége - erősítette meg
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(NFM) kommunikációs főosztálya
a nol.hu értesülését az MTI-nek.

A

tárca tudatta: újfajta, megyei matricákat vezetnek
be, amelyek egy
évre ötezer forintba kerülnek majd. "Az arányos közteherviselés érdekében az
M0-s egyes szakaszai és a
teljes M31 kivételével megszűnik az idei év végéig még ingyenesen igénybe
vehető szakaszok díjmentessége" - közölte a tárca.
Az NFM közleménye szerint
a körgyűrű M5-ös autópálya
és M4-es autóút (4. sz. főút),
valamint M3-as autópálya
és 11. sz. főút közötti szakaszai, és a gyorsforgalmi
úthálózat M0-s autópályán
belüli részei (például M1-es
és M7-es bevezető a Budapest táblától) januártól csak
matricával használhatók.
Így az azonos szolgáltatási
színvonalú utak használatáért az ország minden részében egyformán kell fizetniük
a járművezetőknek - írták.
Hozzátették: mivel az M0-s
körgyűrű egyes elemei uni-

Dunakeszi, Sződliget és Vác polgármestere
sem támogatja az útdíj bevezetését

ós forrásból épültek vagy
újultak meg, ezeken a szakaszokon a díj bevezetését
az EU támogatási szabályai
nem teszik lehetővé.
Az MO-ás körgyűrű fizetőssé tétele ellen emelte fel
szavát a Dunakanyar több
településének
polgármestere. Az országos sajtóban
megjelent hír után Dióssi
Csaba, Dunakeszi polgármestere facebook oldalán
kijelentette: „A Dunakeszin élők számára fontos
az MO-s díjmentessége”. A
polgármester szerint az elmúlt évek infrastrukturális
fejlesztései - kiemelten a Megyeri-híd megépülése - csökkentették a térség településeit korábban terhelő, a közút jelentős forgalmát. - Félelmünket fejezzük ki azzal
kapcsolatban, hogy az M0ás út fizetőssé tétele jelentősen növelné a Dunakeszin áthaladó forgalmat, amely a lakosság számára élhetetlenné tenné a várost - olvasható
Dióssi Csaba facebook oldalán. A polgármester bejelentette, hogy a díjfizetés bevezetését nem támogatják. Szívesen vennénk részt a témával kapcsolatos szakmai
egyeztetésen, hogy képviselni tudjuk a városban élő kö-

Az agglomerációs települések vezetői
elutasítják az autópályadíj kiterjesztését

zösség érdekeit - írja Dióssi
Csaba polgármester.
A kérdéssel a váci képviselő-testület december 11-i
ülésén – napirend utáni felszólalásában foglalkozott –
Kiss Zsolt szocialista képviselő is, aki sérelmezte, hogy
„minden egyeztetés és érdemi párbeszéd nélkül vezetik
be az érintett területeken
az útdíjat. Az intézkedés felháborodást és elemi tiltakozást váltott ki Pest megye lakosaiban.” – mondta. A városatya úgy véli „ezzel az intézkedéssel most arra késztetik az embereket, hogy újra
a települések belső útjait használják, ami dugóval,
környezetszennyezéssel,
és balesetekkel jár majd.”

Fördős Attila, Vác polgármestere megkeresésünkre
elmondta: - Maximálisan lojális vagyok a kormányhoz,
elfogadom azokat az érveket,
amelyeket a miniszterelnök
úr megfogalmazott az útdíj
bevezetése kapcsán. A kormány az útdíjat az EU szorgalmazására vezetné be, ám
egy mérsékeltebb tarifával.
Ugyanakkor látni kell, hogy
az agglomerációnak az érdeke ettől ellentétes, nem véletlen, hogy a kormányhoz közel álló polgármesterek is felemelik a hangjukat. Így én
is. Egyértelműen kijelentem:
Vác lakóinak, a városnak az
az érdeke, hogy az útdíjat ne
vezessék be. A kormányzat
találja meg a megfelelő meg-

oldásokat arra vonatkozóan,
hogy hogyan lehet ezt a nyomást valamilyen módon kezelni. Vác nagyon közel van
Budapesthez, a tervezett intézkedés szinte a város minden családját érinti, hiszen
naponta 6000 ember ingázik
Pest és Vác között – hangsúlyozta Fördős Attila polgármester.
Juhász Béla, Sződliget vezetője Nyílt levélben kérte
polgármester társait, hogy
közösen tiltakozzanak a díj
bevezetése ellen.
„Bizonyára
egyetértünk
abban, hogy az M0-ás körgyűrű bizonyos szakaszainak, és az M3-as bevezető szakaszának fizetőssé tétele nem szolgálja településeink fejlődését, lakosainkat hátrányosan érinti. Ez
az intézkedés az agglomerációhoz tartozó települések közül az M2-es út mellettieket érinti talán a legnagyobb mértékben. Mindez abból következik, hogy az
M2-es út nem átszeli az M0ás utat, hanem abba torkollik, így az azon közlekedők
fizetés nélkül nem tudnak eljutni sem a fővárosba, sem a
repülőtérre. Ezzel az M2-es
út jelentősen veszít fontosságából, a forgalom nagy ré-

sze áthelyeződik (legkésőbb
a Dunakeszi csomópontnál)
Dunakeszire vagy Fótra.
Azt javaslom a közvetlenül
érintett városok (Dunakeszi, Fót, Göd, és Vác) polgármestereinek, hogy közösen lépjünk fel a tervezett
intézkedés bevezetése ellen. Ezen túl javasolom azt
is (mintegy tűzoltásként),
közösen tegyünk javaslatot
arra, hogy legalább az M2-es
út végénél balra a Fóti útig,
jobbra pedig a káposztásmegyeri lehajtóig (illetve az ellenkező irányba is) útdíj nélkül lehessen közlekedni.” –
írta nyílt levelében Juhász
Béla, aki kérte polgármester
társait, hogy csatlakozzanak felhívásához, és együtt
tegyenek a térségükért.
A bejelentést követően
napvilágot látott hírek szerint az EU támogatásával
épített útszakaszon nem lehet bevezetni az útdíjat, ha
ez mégis megtörténne, akkor a támogatási projekt elszámolásánál az így befolyt
összeggel csökkenne annak
mértéke.
A legfrissebb hír: az MSZP
parlamenti frakciója az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a kérdésben.
Vetési Imre

Turisztikai évzárót tartottak: példaértékű a fejlődés
Vácon megduplázódott a vendégéjszakák száma

Turisztikai évzárót tartott a Váci Tourinform Iroda, ahol megismertették a megjelenteket a 2014-ben történt fejlesztésekkel, programokkal, fejlődésekkel.
Kiderült, egyre több turista látogat városunkba, hiszen egyre színesebb a kulturális paletta, egyre több a látványosság, de még van mit fejleszteni. A vallási turizmus is egy ilyen terület – emelte ki beszédében mind Fördős Attila polgármester, mind pedig Papp Ildikó, a Vác és Környéke TDM Kft ügyvezetője.

A

rendezvényen először Harrach Péter országgyűlési képviselő mondott beszédet.
- Azt látom, hogy Vácnak
és környékének kiváló lehetőségei vannak, ugyanakkor a központi régió uni-

ós finanszírozása nem teszi lehetővé, hogy több fejlesztést vigyünk véghez.
Az Unió most sem fogadta el, amit régóta kérünk,
hogy ugyanolyan lehetőségünk legyen Pest megyében, mint az ország többi megyéjében és ez a hely-

Egyre színesebb Vác idegenforgalmi kínálata
– hangsúlyozták az előadók

zet a lehetőségek és a hátrányok együtt adják, amit
nekünk Vácott és környékén tenni kell. Ezért ki kell
használni minden jó lehetőséget és az önerőt. Ez érvényes minden más területre
is az életünkben – mondta.
Fördős Attila polgármester amellett, hogy kiemelte a város – utóbbi években
elnyert - díjait, elmondta a
legjobb városmarketing az,
hogy testvérvárosaink vannak, hiszen így eljutnak oda
Vác kínálatai is. Szólt arról
is, hogy a turizmus közvetlenül nem hoz jelentős bevételt az önkormányzatnak, viszont az idegenforgalom számára vonzó beruházások emelik a város
minőségét. Mint elhangzott ezért Vác vezetése eltökélt a fejlesztések folytatásában.
- Az egyik legfontosabb

fejlesztésünk a kiállítóhelyek bővítése és az országos hírű nagy fesztiválok
szervezése. Ez a kettő az,
amely bővítheti az idelátogatók számát – hangsúlyozta. Beszélt arról is, hogy fejleszteni kellene a vallási turizmust, hiszen Vácon van
a Mária kegyhely és a Mária kút is, melyhez minden
évben többen zarándokolnak el.
Sztojanovits Kristóf, a
Magyar Turizmus Zrt regionális marketing igazgatója már az országos adatokról is beszélt a turizmussal
kapcsolatban. Elmondta: a
vendégek az attrakció miatt utaznak és nem a szállások miatt. Szerinte Vác
és környékén ezek megvannak, így nincsen hiány turistákban sem.
Az ez évi programokat,
fejlesztéseket sorolta már

Papp Ildikó. Elmondta: joggal lehet Vác büszke arra
így év végén, amit az idegenforgalom területén elért.
- Lépésről lépésre változik városunk és Vácon példaértékű az a fejlődés, ami
az elmúlt négy évben megvalósult. Az előtte lévő időben ennyi fejlesztés nem tudott realizálódni – hangzott el.
Papp Ildikó beszélt arról
is, hogy 2011 és 2013 között
megduplázódtak a vendégéjszakák Vácon és számos
országból érkeztek látogatók városunkba. Kiemelte: nagyon jó az együttműködés mind az önkormányzattal, mind pedig a vállalkozókkal.
Mint elhangzott TDM
szervezésében több rendezvény is zajlott 2014-ben és
több kiadvány is napvilágot

Sztojanovits Kristóf, a Magyar
Turizmus Zrt regionális
marketing igazgatója

látott a városról. Az idelátogató turisták részére információs táblák is kerültek
felállításra, és német és angol nyelven is igénybe vehető az idegenvezetést.
Furucz Anita
Fotó: KesziPress
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KÖZMEGHALLGATÁS
Összeköti a múltat és a jelent
Átadták a felújított Vörösmarty Művelődési Házat Fóton
a Dunakeszi Önkormányzatnál Hosszú
várakozás után december 14-én a fótiak birtokba vehették a tele-

Dunakeszi város Önkormányzata december 11-én közmeghallgatást tar- pülés kívül-belül megújult művelődési házát. Az átadó ünnepségen a nemtott. Dióssi Csaba polgármester bejelentette, hogy az idei évben végzett zeti színű szalagot dr. Turi-Kovács Béla, a Kisgazda Polgári Egyesület elnömunkáról szóló beszámoló megtartásától eltekint, mivel ez már korábban ke és Bartos Sándor, Fót város polgármestere közösen vágták át.
napvilágot látott.
- Mindenek előtt köszönöm

Az önkormányzat írásban is kiadta a Közmeghallgatás anyagát

E

lsőként Hajdú Miklós kért szót. Elmondta, hogy a régóta húzódó strand-ügyről
sok a szóbeszéd, s jó lenne az ezzel kapcsolatos dokumentumokat nyilvánosságra hozni.
A továbbiakban egy javaslatot fogalmazott meg
a nyári strandolással kapcsolatban. Viszonylag nem
nagy összeg ráfordításával
korszerűbbé lehetne tenni az igénybe vett partszakaszt, például palánkos öltözők, és hideg vizes tusolási lehetőség megteremtésével. Olvasta a Dunakeszi
Polgár újságban megjelent cikket a katonadombi
sportcentrum fejlesztéséről. Ehhez kapcsolódva javasolta, hogy legyen lehetőség a nem sportolók számára is zuhanyozási, átöltözési lehetőségre.
Másik témája a tüdőgondozó – ahogy fogalmazott,
katasztrófális
állapota.
Közvetlen tapasztalata van
arról, hogy a röntgengépek
műszaki múzeumba valók. Rendkívül nagy a túlterhelés és az ott dolgozók
mondják el, hogy a reggeli kezdés előtt hét óra, fél
nyolc körül már elfogynak
az aznapi sorszámok.
Válaszában a polgármester kiemelte, hogy jelenleg per alatt van az ingatlan sorsa. Támogatja bizonyos információk nyil-

vánosságra hozatalát, ám
taktikai kérdések miatt a
per folyamatában nem lehet mindent közzétenni.
Az azonban sajnálatos,
hogy akárhogy végződik a
per, strandként már nem
használható a területet. A
fővárosi vízbázis védelmében született törvény értelmében ez a terület a legbelső körbe került. A katonadombi fejlesztéssel kapcsolatban kitért arra, hogy
közötte és az ottani partszakasz közti erdősáv jelenleg magántulajdonban
van. Kezdeményezték megvásárlását s amint átkerül
a városhoz, lehetőség nyílik egy komoly, a XXI. századi igényekhez igazodó
strand kiépítésére.
Nyíri Márton környezetvédelmi
főtanácsnok
azzal egészítette ki az elmondottakat, hogy az előző önkormányzati ciklusban készült el az az anyag,
amely kezdetektől vizsgálja a strand sorsát. S ha erre
majd lehetőség kínálkozik,
szívesen betekintést enged
a dokumentumba az érdeklődőknek.
A polgármester egyetértett azzal, hogy a tüdőgondozó megérett a felújításra. A testület tagjaival
a napokban tekintik át azt
az ötéves programot, melynek részeként megvizsgálják az egészségügyi intézmények helyzetét és a lehe-

tőségét a további korszerűsítéseknek, felújításoknak.
A Város Mindenkié aktivistája, Dr. Koós Anna
kérdése volt a szabálysértési rendelet tervezett módosításával
kapcsolatban, hogy milyen indokok
alapján készült az előterjesztés, amiben a közterület használatának további korlátozásáról van
szó. Megkérdezte továbbá,
hogy hány hajléktalan van
a városban, és milyen tartalommal bír a Myrai Szent
Miklós Egyesülettel megkötött szerződés.
A válaszban elhangzott,
hogy a módosítás tervezetét valószínűleg az indokolta, hogy korábban
két hajléktalan költözött a
Szakorvosi Rendelőintézet
mellé. A városban mintegy ötven hajléktalanról
van tudomása, s aki vállalja, azt az egyesület szállítja éjszakai szállásra.
A Dunakeszi Hírhatár
képviselője az olvasók által összegyűjtött kérdésekkel érkezett. A polgármester kérte, hogy ezeket
adja át a jegyzőkönyv vezetőjének s tizenöt napon
belül megkapják a válaszokat a jegyző úrtól. Arra
a kérdésre, hogy lehet-e a
közmeghallgatást későbbi,
munkaidő utáni időpontra
tenni, azt válaszolta Dióssi
Csaba, hogy ha erre érezhető lakossági igény van,
megoldható, azonban mivel évente közmeghallgatás egy alkalommal van,
erre lehet készülni. Utolsó kérdésként elhangzott,
hogy milyen új adókat vezetnek be jövőre. Válaszként elhangzott, hogy erről egyelőre nincs előterjesztés.
Katona M. István
A szerző felvétele

Atilla történelmi emlékhely létesül
A Dunakeszi Civilek Baráti Köre folytatva nemzetünk meghatározó eseményeire és hőseire utaló alkotások létrehozásának és azok méltó környezetben való elhelyezésének szervezését és kivitelezését, a DunArt Képzőművészeti Egyesület közreműködésével ATILLA TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY
kialakítását tervezi Dunakeszin, a régi temető és a Tabán közt a Dunára
néző közterületen.

B

iztosak vagyunk abban, hogy lakossági összefogással ezt
a még kialakulatlan, de alkalmas közteret rendezett
emlékparkká tudjuk átalakítani.
Örömmel jelezzük, hogy
Dunakeszi Város Önkormányzat
Képviselő-testülete támogatja kezdeményezésünket, és az is
örömteli, hogy az emlékmű megtervezésére és ki-

vitelezésére egy kiváló, helyi művészekből álló csoport - anyagi szolgáltatás
nélkül - elfogadta megbízásunkat.
A már hagyománnyá vált
szokásunknak
megfelelően támogatóink neveit
ezen alkotás talapzatában
is meg fogjuk jeleníteni.
A történelmi emlékhely kialakításának aktuális helyzetéről, a korábbi
gyakorlatunk szerint a jö-

vőben is rendszeresen tájékoztatókat tervezünk kiadni.
Szervezők:
Bartinai Péter, Cser Lajos, Halász Attila, Kiss
József, Magyar János,
Peti Sándor
(06 30 474 7433),
Skripeczky István
(06 30 361 4515),
Szombat István
(06 70 329 1756).

a türelmüket, hiszen oly
sokáig vártunk arra, hogy
a felújítás véget érjen és
mi, fótiak ezt a művelődési házat újra birtokba vehessük – kezdte ünnepi beszédét Bartos Sándor polgármester a Vörösmarty
Művelődési Ház zsúfolásig megtelt nagytermében.
Annak a reményének adott
hangot, hogy mindenkinek
elnyeri a tetszését mind
az épület külső homlokzata, mind belső termei.
A művelődési ház múltját
felidézve emlékeztette az
ünneplő közönséget arra,
hogy annak idején ez az
épület a fóti gazdák adományából épülhetett fel, s
az elmúlt évtizedekben ez

Új köntösben fogadja közönségét
a megújult Vörösmarty Művelődési Ház

szüksége, arra, hogy megtaláljuk egymást, az egyes
közösségek a vitáikat vívják meg, de ha lezárták,
akkor legyenek magyarok, akik ezért a nemzetért akarnak dolgozni és

Bartos Sándor és Dr. Turi-Kovács Béla avatta fel a házat

az épület megannyi emlékezetes esemény színhelye volt: régi mulatságok,
bálok, farsangi sokaságok.
Majd így folytatta: - Kedves rokonok és barátok
képe elevenedik meg előttünk, olyanoké, akik már
nem lehetnek közöttünk. S
róluk is szól most ez az ünnep, az ő emléküket is őrzik ezek a falak. Azért fontos számunkra ez a ház,
mert összeköti a múltat és
a jelent, azáltal, hogy közösségi térként szolgál, közösségi programjaink színtere. Kívánom, hogy sok
közös élményük legyen e
helyen, találjanak kedvükre való programot ebben
a megszépült Vörösmarty
Művelődési Házban.
- E ház születése csodálatos összefogás eredménye volt, mely megteremtett egy olyan kulturális
intézményt, ami túlélte a
vérzivatarokat. Ma is áll,
él, megújult – hangsúlyozta ünnepi megemlékezésében dr. Turi-Kovács Béla.
A Kisgazda Polgári Egyesület elnöke emlékeztette az egybegyűlteket arra,
hogy a fótiaknak olyan értékük van, amit érdemes
óvni, érdemes megtartani. Mint mondta, folytatni
kell az ősök munkáját, de
megújultan, új köntösben,
hogy a fiatalok számára is
elfogadhatóak legyenek.
Kell az a közösség, amely
a jövőnket jelenti. Magyarországnak békére van

ja úgy megrontani a magyart a magyarral, mint a
gőgösség. Csak megértés,
egyetértés és szeretet lehet. Ha ezek a falak e célokat tudják szolgálni, évszázadokat fognak túlélni és évszázadok múltán
és szolgálni fogják a fótiakat, a fótiak egységét. A
magyar egység itt kell kezdődjön, egy-egy településen. Le kell zárni azokat
a vitáinkat, amelyek megosztanak és meg kell találnunk a közös pontokat, amelyek a családunk,
a hazánk és Isten iránti elkötelezettségünket egyben tartja.
Az ünnepség fényét emelA helyi művészeti csoportok
látványos műsorral
szórakoztatták az ünneplőket

élni. dr. Turi-Kovács Béla,
aki a magyar Országgyűlés jelenlegi korelnöke is,
e gondolatokat helyezte
a fóti polgárok szívére: Azt szeretném, ha ebben
a házban a szeretet lenne
az uralkodó, s a barátság
nem csak egy kimondott
szó, hanem egy átélt valóság lenne. Úgy találjanak
egymásra itt a vitázó felek, hogy elmondhassák:
van olyan közös alapunk,
amelyen tovább akarunk
haladni. Soha, semmilyen
formában ne engedjék be
e ház falai közé a gőgöt,
mert soha semmi nem tud-

te a Fóti Asszonykórus, a
Cselényi József Népdalkör
és a Népművészeti Szakközépiskola néptáncosainak színvonalas műsora. A
program végén Bartos Sándor polgármester elismeréseket adott át azoknak
a személyeknek, akik nélkül nem valósulhatott volna meg a Művelődési Ház
felújítása, majd állófogadáson látta vendégül az ünnepségen megjelent vendégeket, fóti polgárokat.
B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

A telket, ahol a Vörösmarty Művelődési Ház felépülhetett,
a Károlyi család adományozta a településnek. S hogy ez
az épület megépülhessen, szükség volt a Fóti Gazdakörre, a Hangyaszövetkezetre, a Fóti Iparosok Közművelődési Egyesületére. Ezek a falak adtak otthont Magyarország
első működő faluszínpadának, az első előadásra 1939
novemberében került sor.
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Munkáról és a karácsonyi ünnepekről
Beszélgetés Harrach Péter és Tuzson Bence országgyűlési képviselőkkel

Lapunk karácsonyi számában a régió két országgyűlési képviselőjével készítettünk interjút, akikkel munkájukról, választókerületükben végzett tevékenységükről, a közelgő karácsonyi ünnepekről, családi hagyományokról beszélgettünk. Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője, a Pest megyei 4. számú, váci központú, míg Tuzson Bence, a Fidesz szóvivője, az 5. számú, Dunakeszi központú választókerület országgyűlési képviselője.

Harrach Péter: „Szeretem a körzetemet járni, mert gyönyörű vidék és jóravaló emberek lakják”
örömmel teszek eleget a helyi
közösségek meghívásainak.
Segítem, támogatom a települések ügyeinek megoldását,
aktívan dolgozom pl. a váci
pályázatok sikere, az önkormányzat pénzügyi kérdéseinek megoldása, állami támogatások elnyerése érdekében.
De – mint ahogy ön is fogalmazott – bábáskodtam a Váci
Dunakanyar Színház születésénél, támogatom „felcseperedését” is, ezért közreműködtem a városi teátrum és a
Nemzeti Színház együttműködésének létrejöttében is.

Harrach Péter felesége társaságában

- Frakcióvezető úr! Ön immár az ötödik országgyűlési képviselői mandátumát elnyerve dolgozik az Országgyűlésben. Közismert, hogy
az országos politikai szerepvállalásokhoz hasonló intenzitással van jelen választókerületében is. Együtt ünnepel a helyi közösségekkel, felemeli szavát az ipolydamásdi
híd újjáépítéséért, bábáskodott a Váci Dunakanyar Színház megszületésénél… és még
hosszasan lehetne sorolni a
választókerületében végzett
munka mozaikjait. Láthatóan jól érzi magát választókerületében.

- Igen. Valóban szeretem a
körzetemet járni, mert gyönyörű vidék és jóravaló emberek lakják. Számomra természetes a személyes jelenlét,
így érzékelem az ott élő emberek mindennapi életének örömét, gondjait, a megoldandó
feladatokat. Egy megválasztott országgyűlési képviselőnek fontos feladata az országos ügyekkel való foglalatoskodás mellett a településeken
való aktív jelenlét, a helyi kezdeményezések felkarolása és
az azok megvalósítását szolgáló lobbitevékenység végzése. Választókerületem mind
a 34 településén jelen vagyok,

- Frakcióvezetőként - a helyi ügyek képviselete mellett
- mit tekint eredménynek az
országos politikában?
- Legnagyobb eredménynek
a devizahitelesek problémáinak kezelését tekintem. A hitelesek megsegítése érdekében három törvényt hozott az
Országgyűlés, melynek eredményeként a havi törlesztések 25-30%-al csökkennek.
Egy másik törvény a jövőben
biztosítja a bankok tisztességes működését. A magyar lakosság rezsiterhe igen magas volt, ezért folytattuk a rezsicsökkentést ebben az időszakban is. Ezzel negyedével
csökkentek a terhek. Fontosnak tartom a közmunkaprogramok folytatását, amit jövőre
erősíteni fogunk. A közmunka nagyrészt kiváltja a rendszeres segélyezést, ezzel növeli
a résztvevők önértékelését, és
a többgenerációs munkanélküli családok fiatal tagjainak
megtanítja, hogy az emberhez méltó élet része a munka.
És ha már munkáról van szó,
el kell mondanom, sikerült
növelni a foglalkoztatást, és
az európai átlag alá szorítani
a munkanélküliséget. Mindezt úgy, hogy közben tartjuk a
költségvetési hiánycélt, és nö-

Együtt ünnepeltük a Váci Dunakanyar Színház születésnapját

vekedett a gazdaság teljesítménye.
- Vannak, akik üdvözlik a
kormány ez irányú intézkedéseit, míg mások szerint a szegénységet nem lehet közmunkával felszámolni.
- Javaslom, nézzük a tényeket. Sajnos szegénység minden korban létező probléma, de ma része az ellenzéki kommunikációs stratégiának is, ami kezdetben a demokrácia-deficitről szólt, de
a választás bizonyította, hogy
eredménytelen. Attól viszont
a kampányguruk joggal várnak eredményt, ha sikerül bizonyítani, hogy a kormány oldal politikusai gazdagodnak,
a nép pedig szegényedik. Ennek érdekében eltúlozzák, sőt
hamisítják az adatokat is.
- Ön szerint mik a tények?
- Szegény például az, akinek
jövedelme a mediánjövedelem
60%-a alatt van. Ő alattuk van a
mély szegénységben élők, a nélkülözők köre, ami az első polgári kormány idején 4% volt, a
Gyurcsány-Bajnai kormányok
alatt megduplázódott. Sikerült megállítanunk a szegénység növekedését, és a következő
időszakban különös figyelmet
fordítunk a gyermekek rendszeres étkezésére. Óvodában a

gyermekek többsége, iskolában
a gyerekek jelentős része ingyenesen fog étkezni. Családbarát
kormányként végezzük munkánkat. A KDNP frakció pl.
ezért javasolta a szabad vasárnap bevezetését.
- Ez is és még számos kormányzati elképzelés megosztotta a társadalom egyes csoportjait. Ön hogyan látja a
szemünk előtt zajló folyamatokat?
- Meggyőződésem, hogy
nem hunyhatunk szemet az
elégedetlenség megnyilvánulásai felett sem. Vannak kormányzati intézkedések, amik
nem tetszést váltanak ki, - okkal vagy ok nélkül. A szükséges intézkedéseket fel kell vállalni, akkor is, ha konfliktussal jár, a szükségteleneket pedig nem szabad meghozni.
Én úgy látom, hogy a tüntetőknek három rétege van. Az
őszinte felháborodók, ők voltak az internet adó ellen tüntető fiatalok. A hivatásos tüntetők, illetve a megrendelők és
finanszírozók. Az elmúlt napok útlezárásait Budapesten
pl. két külföldi dohányipari
cég autói és munkatársai biztosították. Miközben a Liga
Szakszervezet nevét adta az
ügylethez. Mindezt a karácsonyi felkészülés idején.

- A köz ügyeit intéző politikus advent harmadik hetében hogyan készül a karácsonyi ünnepekre? Milyen családi hagyományokat ápolnak?
- Úgy gondolom, hogy erre
autentikus választ a feleségem
adhat, aki a napokban egy hasonló kérdésre így nyilatkozott: „Nehéz választani, mert
rengeteg kedves emléket őrzök
magamban. Azt például nagyon szerettem, amikor a szokásos közös éneklés után, férjem, mint családfő felolvasta a karácsonyi történetet és
hozzáfűzte értékes gondolatait. Három fiunk gyakran házi
muzsikával, ünnephez illő versekkel lepett meg bennünket,
és tette tartalmassá a karácsonyestét. Igyekeztünk hagyománnyá tenni a szellemi ajándékozást is. Egy ilyen alkalommal velünk ünnepeltek férjem
szülei is. A szemük gyanúsan
csillogott, s apósom azt mondta, ilyen szép karácsonya még
nem volt… Az igazi előkészület ideje az advent. Legelsőnek
elkészítjük az adventi koszorúkat, ha lehetséges közösen két
menyemmel és a kislányunokákkal. Fokozatosan ölt ünnepi ruhát a ház, a kert, az utcafront. A karácsonyváró időszak megmozgatja minden érzékszervünket. Szükség van az
illatokra is. Újabban mézeskalács házikót is sütök. Magunkat is fel kell készíteni az ünnepre. A belső szépséget is meg
kell teremteni.” - vallja Csilla
asszony.
E gondolatok jegyében kívánok a választókerület valamennyi polgárának áldott,
meghitt karácsonyi ünnepeket.
- Köszönjük az interjút. Mi
is meghitt, kellemes karácsonyi ünnepet kívánunk önnek
és családjának!
Vetési Imre

A Dunakeszi Járási Hivatal minden munkatársa nevében
áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok
a járás valamennyi polgárának!
dr. Bíró Attila hivatalvezető
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TUZSON BENCE: A választókerület mind a hét
településének fejlődése egyaránt fontos számomra
A 199 fős Országgyűlésben Ön az egyik új képviselő, aki már is nagy ismertségnek örvend, hiszen a Fidesz egyik szóvivőjeként a médiumok rendszeres szereplője. A Parlament egyik bizottsága alelnökeként is aktív szerepet vállal a törvényalkotás folyamatában. Némi túlzással mondhatjuk, hogy valósággal berobbant a politikaformálók szűk csapatába. Rengeteg munka és sok elfoglaltság, a kihívások sokaságával szembesül nap, mint nap. Amikor elfogadta a képviselő-jelöltséget jelentő felkérést, erre számított?
- Képviselőként arra a feladatra szerződtem és az volt
a célom, hogy dolgozhassak.
Nem gondolkodtam konkrét
szerepeken, de örülök, hogy
számítanak rám. A Törvényalkotási Bizottság alelnökeként jól tudom hasznosítani a
korábban jogászként szerzett
tapasztalataimat, ami azért is
fontos, mert itt e bizottságon
megy keresztül szinte minden törvény. Képviselőként
továbbra is az a feladatom,
hogy a törvényalkotás mellett,
a választókerületem érdekeit
képviseljem és a kettő között
egyensúlyt teremtsek.
- Hogyan tudja összehangolni parlamenti tevékenységét a Dunakeszi központú választókerületi feladatok ellátásával?
- A kettő különbözik, de
mégis egy és ugyanaz. Országgyűlési képviselőként törekszem arra, hogy minél szélesebb körben érvényesítsem
a választókerületben élők érdekeit és célom, hogy lehetőségeimhez mérten mindenkinek, aki hozzám fordul, segítséget nyújtsak. Mind a hét
választókerületi település fejlődése egyaránt fontos számomra, nem teszek különbsé-

A Tuzson család

get köztük. Itt kell megjegyeznem egy a választókerületet is
érintő fontos kérdéssel kapcsolatos intézkedésünket. Az
M0 autóút kérdéséről van szó.
Azt már elértük, hogy a Megyeri Híd ne kerüljön bele a
fizető zónába. Természetesen
nem minden Önkormányzat
akarja ugyanazt, a települések
érdekei különbözőek, remélem, hogy egymással egyezségre jutnak majd.

- Az országos politikai közéletben betöltött aktív szerepvállalása mellett értesüléseink szerint intenzíven lobbizott a dunakeszi Járműjavító
Üzem magyar tulajdonba kerülése után a gyár újjáélesztése érdekében is. Legújabb
hír, hogy miniszterelnök úrral Koreában tárgyalt a Samsung gödi üzemének újraindítása érdekében. Milyen eredménnyel jártak?

- A Dunakeszin működő Járműjavító Üzem megmentésén sokan, sokat dolgoztunk. Ennek eredménye,
hogy a közelmúltban sikerült
megvásárolnia a Magyar Államnak. A tulajdoni hányad
megvásárlásával, a gyár az állam részéről minden segítséget megkapott az újjáélesztéshez, azonban a fellendüléshez
még számos feladat van hátra,
mely azonban elsősorban már

a menedzsment feladata lesz.
Az a cél, hogy Dunakeszi a kötöttpályás járműgyártás fellegvárává váljon. A gödi Samsung üzem újraindítása egy
hosszabb folyamat, azonban
az előre mutató jelek mindenképpen bíztatóak, ami nagyban köszönhető a Koreában
folytatott egyeztetéseknek is.
A cél az, hogy a gyárban a termelést újraindítsuk, fellendítve ezzel a nemzeti termelőipart, számos új munkahelyet
teremtve. A plazma tv technológia ugyan megszűnt, azonban a Samsung SDI négy akkumulátor gyár építését tervezi Európában. Azt szeretnénk,
ha ez Gödön valósulna meg. A
jövő év elején hazánkban, Budapesten folytatódnak az ezzel kapcsolatos további egyeztetések a Samsung SDI vezetőjével.
- A feladatok rengetegében mennyi ideje jut családjára? Bizonyára Önre is igaz
a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött ott áll egy nő,
a segítőkész feleség.
- Ez így igaz, örülök, hogy
ilyen csodálatos feleségem
van, nélküle biztosan nem
menne így a munka. Négy
gyermek édesapjaként külön

kihívás a munka és a családi
élet összehangolása. Ez ugyan
nem mindig sikerül, de mindig törekszem rá.
- Hogyan készülnek az év
legszebb ünnepére? Milyen
karácsonyi hagyományokat
ápol a család?
- Családunkban mindan�nyiunk számára a legszebb
ajándék, hogy együtt lehetünk. Karácsony másnapján
összegyűlik a nagycsalád apraja-nagyja. Ezeken a meghitt napokon különösen hangos a gyerekzsivajtól a ház. Mi
felnőttek egésznap együtt játszunk a gyerekekkel és ezeken a napokon hátrahagyva
a munkát együtt ünnepel az
egész család.
- Köszönjük a beszélgetést.
Meghitt karácsonyi ünnepeket kívánunk önnek és családjának!
- Én is köszönöm a Dunakanyar Régió érdeklődését,
melynek lapjain keresztül a
választókerület valamennyi
polgárának és a Szerkesztőség
tagjainak kellemes karácsonyi
ünnepeket, sikerekben gazdag, boldog újévet kívánok!
Vetési Imre

Ipolyság a város díjával tüntette ki
Vác polgármesterét
Az Ipoly völgyében elterülő Ipolyság már IV. Béla király 1237-ben kiadott oklevelében is említésre került. A mintegy nyolcezer lakosú település egykor Hont vármegye és az Ipolysági járás székhelye volt. Ipolyság Város Önkormányzata képviselő-testülete az egykori megyeháza patinás épületében tartotta ünnepi ülését
december 11-én, melyen Lőwy János polgármester a testvérvárosi kapcsolatok, az önkormányzati intézmények határon átnyúló együttműködésének támogatásában és fejlesztésében végzett tevékenysége elismeréseként Ipolyság Város Díját adta át Fördős Attilának, Vác város polgármesterének.

A

szlovák-magyar
kapcsolatok, a
határ menti települések és közösségek tartalmas együttműködését ismerte el néhány hete Tibor
Mikus, Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke,
aki a magyar-szlovák barátság elmélyítése érdekében
kifejtett
tevékenységéért
emlékplakettet adott át dr.
Beer Miklós váci megyéspüspöknek, dr. Alt Gyulának, valamint Fördős Attila váci polgármesternek.
- Nagyszombat Megye Önkormányzata és Ipolyság
Város Önkormányzata elismerése rendkívül nagy
megtiszteltetés
számomra, mely meggyőződésem
szerint nem nekem, hanem
városomnak, Vácnak szól,
ahol immár 53 éve élek – fo-

galmazott a kitüntetés átvétele után Fördős Attila. – Megvallom, jómagam
nem vagyok hozzászokva az ilyen kitüntetésekhez, de szerénytelenség nélkül mondhatom, nagyon jól
esik, hogy a közösségek érdekében végzett tevékenységemet elismerésre méltónak tartják ipolysági barátaink. Különös értéket
jelent számomra, hiszen
őseim mindkét ágon felvidékiek. Mindent elkövetek
a legmagasabb szintű szlovák-magyar megbékélés érdekében, hogy a két ország
működése révén visszaadja
Közép-Európa erejét. Gazdaságuk megerősödésével
együtt olyan érdek képviseletre lennének képesek, melyet külön-külön nem tudnak elérni. Ezt a szlovák fél
részéről is megértik – fogalmazott Vác polgármes-

tere, aki ezúttal is kiemelte, hogy Közép-Európa egy
sajátságos térség, amely
soha nem lesz Nyugat-Európa, de Kelet-Európa sem. –
Térségünk felértékelődött,
élnünk kell az újkori történelmi lehetőségünkkel.
Tovább kell erősítenünk a
szlovák-magyar együttműködést, melynek keretében jól kell sáfárkodnunk a
megnyíló gazdasági lehetőségekkel. Hiszem azt, hogy
ez a megbékélés nagyon jó
irányba halad. Bízom abban, hogy közös történelmi
múltunk révén sikerül a lehető legszorosabb kapcsolatot kialakítanunk, ápolnunk. Én ezért dolgozom –
hangoztatta Fördős Attila.
A kitüntetést átadó Lőwy
János polgármester mellett
lapunknak Mokánszky Zoltán alpolgármester is kiemelte, hogy az elismerés-

Fördős Attila boldogan mutatja fel kitüntetését

ben részült váci polgármester politikusként és magánemberként hosszú évek óta

önzetlenül támogatja a határon túl élő magyarságot.
- Polgármester úr szív-

ügyének tekinti a határon
túl élő magyarokkal való
törődést, segítésüket. A
csángókhoz évente kétszer
elmegy, saját pénzéből visz
ajándékot a rászoruló családoknak, gyerekeknek. Intenzív kapcsolatot ápol a
felvidékiek mellett Székelyföldön és Kárpátalján élő
magyarsággal. Técsőre éppen novemberben vitték el
Pető Tibor alpolgármester
társammal azt a négy mentőautót, melyet Vác ajándékozott testvérvárosunknak. Fördős Attila polgármester úrral azon munkálkodunk, hogy a határon túli
kapcsolatainkat Délvidéken is kiépítsük, segítsük
az ott élő honfitársainkat –
mondta Mokánszky Zoltán
alpolgármester.
(Vetési)
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Kihirdették a DDC Zöld Ünnepi hangulat
kedvenceinkkel
az
Inviteltől
Megoldás-pályázatának
idei nyerteseit

A legtöbb ember számára az izgalmas vagy épp klasszikus ünnepi filmek szorosan hozzátartoznak a karácsonyi készülődéshez és a jól megérdemelt kikapcsolódáshoz a téli
szünetben. Az Invitel széles választékában mindenki talál kedvére való műsort az ünnepek idején is. Jövőre pedig újabb népszerű csatornákkal bővül a kínálat.

A természeti környezet értékeinek megőrzése és a fenntartható fejlődés figyelembe vétele része a Duna-Dráva Cement Kft. gondolkodásmódjának, vállalati
kultúrájának, ezért környezetbarát működésük bemutatására Nyílt Napot szerveztek 2014. december 9-én. Az esemény keretében került sor az idei Zöld Megoldás-pályázat nyerteseinek kihirdetésére is, amelyen a váci cementgyár vonzáskörzetébe tartozó oktatási és térségi vezetők is részt vettek.

A

DDC 2011 őszén indította útjára a Zöld
Megoldás-pályázatot azzal a céllal,
hogy forrást biztosítson a helyi közösségek önszerveződő kezdeményezései számára környezetük zöldebbé tételéhez és a helyi infrastruktúrák környezettudatosabb
hasznosításához, valamint
a természeti környezet megismerésének elősegítéséhez.
A váci cementgyár közelében élő közösségek zöld kezdeményezéseit 3 millió forint
értékben támogatja minden
évben a vállalat.
A nyertes pályázatok ismertetésére a 2014. december 9-én tartott, már hagyományosnak számító Nyílt
Napon került sor a DDC Váci
Gyárában. Az esemény keretében mutatták be a térségi
vezetők és a közelben működő oktatási intézmények
képviselői számára a cementgyár fenntartható technológiájának működését is.
A résztvevők megismerhették a gyár környezetvédelmi
beruházásait - mint például
az anyagában nem hasznosítható, de a fosszilis tüzelőanyagok helyettesítésére alkalmas hulladék felhasználásának növelése érdekében
tett lépéseit, melyek jelentős
költség- és károsanyag-megtakarítást eredményeztek a
vállalat számára.
A benyújtott Zöld Megoldás-pályázatokat idén is helyi szakértőkből álló zsűri
bírálta el, amelynek tagjai
Vácy Károly a Váci Rotary
Klub ügyvezető elnöke, Rendes Veronika, tájépítész,
Boczkó Ákos építész, Nahlik
György a Váci Környezetvédelmi Charta elnöke, illetve
Dobó István erdészetvezető
az Ipoly Erdő Zrt. Váci Erdészetének képviseletében.
A zsűri a 2014-ben beér-

Szünidei szórakozás
a sztárokkal

A televízió-csatornák a téli hónapokban is
változatos műsorokkal várják a nézőket, így
a színes kínálatban minden műfaj szerelmesei
találkozhatnak kedvenceikkel. A romantikus
vígjátékok kedvelői például a Szerelem a végzeten vagy éppen a Love Guru hőseinek szoríthatnak a Paramount Channelen, a filmdrámák iránt érdeklődők Phillips kapitány történetét izgulhatják végig az HBO-n, a nevetésről pedig többek között a Modern család és
az Agymenők gondoskodnak hétről hétre a
Comedy Central csatornán.

Új év – új kedvencek

Az új év néha új kezdetet is jelent a munka vagy a
magánélet terén. Az Invitellel a tartalmas kikapcsolódásról az ünnepek után sem kell lemondanunk, mert a vállalat is tartogat újdonságokat
2015-re. A kínálatban már most is megtalálható DIGI Sport 1 mellett a jövő évtől kezdve elérhető lesz a minőségi sportműsorokat felvonultató DIGI Sport 2. Bekerül továbbá a választékba a
FOX, amely a legnagyobb filmstúdiók díjnyertes
tévésorozatait sugározza magyar nyelven. A nézők ez utóbbi csatorna olyan rég várt alkotásai
közül válogathatnak, mint a The Walking Dead,
a 24 vagy a Simpson család legújabb részei.

SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS:
A legjobbak vehették át az elismeréseket

kezett színvonalas pályaművek közül a Váci Madách
Imre Gimnázium, a KisvácKözépvárosi Óvoda és a
Sződligeti Napközi Otthonos
Óvoda beadott tervét találta
a legjobbnak.
A Váci Madách Imre Gimnázium célja, hogy elnyerjék
az Ökoiskola címet, így energia- és víztakarékosságot
szolgáló eszközöket szerelnek be, illetve a diákok bevonásával élhető iskolaudvart
és kertet teremtenek majd.
A projekttel hozzájárulnak
a fiatalok tudatos és környezet iránt érzékeny magatartásának kialakításához, melyet a DDC 1 millió forinttal
támogat.
A
Kisvác-Középvárosi
Óvoda tanösvény kialakítására benyújtott pályázata arra hivatott, hogy a városban élő gyerek számára
közelebb hozza a természetet. Az intézmény a városi
környezethez alkalmazkodott növényvilág bemutatásra füvészkertet, az állatvilág megismerésére pedig kalandudvart hoz majd létre.
Céljuk, hogy játékos, interaktív eszközökkel már egészen fiatal korban környezettudatos magatartásra ne-

veljék a gyermekeket. A DDC
2 millió forintos támogatással járul hozzá a tervek megvalósításához.
1,5 millió forinttal segít
a cementgyár a Sződligeti
Napközi Otthonos Óvodának
a zöld óvodai udvar kialakításában. A gyerekek környezetszerető és tudatos gondolkodásmódjának fejlesztéséhez „Madárbarát Mintakert Tanösvényt”, kerti kis
tavat és oktató pavilont hoznak majd létre, illetve szelektív hulladékgyűjtő szigeteket telepítenek. Az esztétikus szabadtéri környezet
megvalósításában a helyi közösségek – az óvodai dolgozók, az önkormányzati munkatársak és a szülők közreműködését is várják.
A nyertes pályázatok magas színvonalára való tekintettel, idén 1,5 millió forinttal megnövelte a támogatás
összegét a DDC, így összesen 4,5 millió forint értékben
járul hozzá a zöld beruházásokhoz, amelyek várhatóan
2015 nyarára valósulhatnak
meg.

RÉGISÉG

Pappné Szilvia Műtárgy
szakbecsüs
DÍJTALAN
KISZÁLLÁS, BECSLÉS.
KÉSZPÉNZÉRT
vásárol
antik bútorokat, festményeket, órákat, ezüstöt, szobrokat, porcelánt, régi pénzeket, kitüntetéseket, csillárt,
szőnyeget, bizsukat, ékszereket és mindenféle régiséget, stb és hagyatékot.
Tel.:

06/1-293-1759,
06/70-942-0806,
06/20-465-1961

Invitel Pont:
Vác, Széchenyi u. 34.
(Dunakanyar Áruház),
tel.: +36 27 303 344

Invitel Nap:
Fót, Szent Benedek park 69.
(Műszaki Központ )

Nyitva tartás:
csütörtök:
10.00 és 18.00 óra között

Dunakeszi,
Bajcsy-Zsilinszky u. 6.

hétfő, szerda, péntek:
13.00 és 20.00 óra között

Kapcsolattartó:
Petényi Tamás
+36 20 372 0123

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS ÜGYINTÉZÉS:
1288-as Infóvonal és www.invitel.hu

Dunakeszi: Adománydoboz akció

Több százan ajándékozták
meg a rászoruló családokat

Dunakeszi Város Önkormányzata három éve azzal az elhatározással indította útjára az Adománydoboz akciót, hogy a közösségi összefogás erejével minden rászoruló családnak szeretetteljesebbé formálja a karácsonyi ünnepeket.

A

z akcióhoz a városban élők sokasága,
magánszemélyek,
vállalkozások, civil
közösségek csatlakoztak,
akik, és amelyek önzetlen
adományaikkal a nehézsorsú családok, a kiskorú gyermekek ünnepét tették örömtelibbé. Az idei Adománydoboz akcióhoz minden eddigit felülmúlóan, több százan
csatlakoztak.
A szeretettel és önzetlen
emberi odafigyeléssel felajánlott ajándékokat az akció ötletgazdája, Szabó József önkormányzati képviselő, társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok és
Dióssi Csaba polgármester
kedden adta át a rászoruló
családoknak, gyermekeknek a József Attila Művelődési Központban szervezett
karácsonyi ünnepség keretében.
„Büszke vagyok arra,
hogy a rászoruló családok
számíthatnak
Dunakeszi
lakosságára. Ilyen helyzetekben mutatkozik meg a
város közösségének ereje,

A gyerekek csillogó
tekintettel vették
át az ajándékokat
Szabó Józseftől
és Dióssi Csabától

amely láthatóan évről-évre egyre erősebb. Öröm volt
látni a boldog gyermekarcokat, akiknek a személyre
szóló ajándékcsomagokat
a Humán Szolgáltató Központ munkatársai állították
össze. Külön köszönöm nekik, hogy egy egész délutános, szeretetteljes programot szerveztek a gyermekek számára” – mondta la-

punknak nyilatkozó Dióssi
Csaba polgármester.
Akik ott voltak és látták
az ajándékoknak örülő és a
Cakkumpakli Színház előadását élvező csillogó tekintetű gyermekeket, azok
jövőre minden bizonnyal
újabb ajándékokkal kedveskednek majd a rászoruló családoknak.
VTSI
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Sok munkával és több jó eredménnyel zárta az idei évet Növényi Norbert és egyesülete

„Nagyon várom a Szeretet Ünnepét!”
Ki ne emlékezne arra a fiatalemberre, aki 1980-ban, a moszkvai olimpián örömében csak úgy szórta a szaltókat a birkózó versenyek döntőjében. Vagy arra, aki a hazánkban addig kevésbé népszerű kickbox-ban is
képes volt a csúcsra érni. Majd amikor ötvenegy évesen a lehető legkeményebb küzdősportban, az MMAban vb-címet szerzett, majd 2013-ban grapplingben is világbajnok lett. Növényi Norbert immár edzőként viszi sikerre tanítványait.
– Már csak alig kell néhányat
aludni, és itt az év talán legszebb ünnepe a Karácsony. Hol
tart a nagy készülődésben?
– Nagyon várom már a Szeretett Ünnepét, hiszen ezúttal a testvéreimmel, valamint a párommal és ötéves fiammal, Noellel töltöm majd a Karácsonyt. Sajnos a nagyfiam és a lányom
külföldön próbál boldogulni, és pont az ő hiányuk miatt nem lesz számomra teljes
az ünnep. Az előkészületekben nem állok rosszul, maradjunk annál, hogy az ajándékok megvétele folyamatban van.
– Ha egy kicsit visszatekint
2014-re, akkor milyen jelző jut
eszébe az évről?
– A Növényi Norbert Sportakadémia és Sport Egyesület versenyzői a különböző
küzdősportokban
nagyon
komoly eredményeket értek
el, hisz a legutóbbi világbajnokságon 9 aranyat, 4 ezüstöt és három bronzot nyertek
MMA-ban, grapplingben.
– Ha jól hallottam, az egyesület újabb sportágakkal bővül…
– Ez így nem pontos,
ugyanis a birkózás, a cselgáncs és az ökölvívás már
eddig is jelen volt nálunk, de
versenyeken majd 2015-ben

Mester és tanítványok: az olimpiai bajnok Növényi Norbert és tehetséges tanítványai

indulnak majd a tanítványaink. Javultak a lehetőségeink
is, hiszen egyrészt 35 négyzetméternyi szőnyeget nyertünk el pályázaton a Magyar
Judo Szövetségtől, míg Dunakeszi Város Önkormányzata segítségével az összes
nyílászárót is ki tudtuk cserélni. Sőt, terjeszkedünk is,
ugyanis Sopronban is megalakult 150 versenyzővel az
ottani Növényi Sportegyesület. Eddig havonta egyszer tudtam lemenni hozzájuk, ám jövőre kéthetente leutazom a hűség városába. A

velem dolgozó edzőket mindig én választom ki, és társadalmi munkában végzik a
dolgukat. Nagyon bízom abban, hogy jövőre a különböző pályázatok segítségével
már pénzt is tudnak keresni
a kiemelkedő munkájukért.
– Megjelent a könyve is, a
Kódolt sport. Kiknek szól?
– Azoknak szól, akik vagy
saját maguk, vagy gyermekeik számára szeretnének
valami kapaszkodót ahhoz,
miként lehet eredményesen
sportolni. Úgy érzem, ez a
fajta könyv hiányzott a pa-

lettáról, amely olvasmányos
formában a sport lényegéről,
az öregedésről, a szülő-gyermek kapcsolatáról, a jó edzőről olvashatnak.
– Ha lehetne három kívánsága 2015-re, mi lenne az?
– Nekem egy kívánság elég:
minden kívánságom teljesüljön. Persze komolyra fordítva a szót, őszintén remélem,
hogy a szeretteimnek megmarad az egészsége, valamint nyugalom és béke lesz
a világban.
- molnár Fotó: KesziPress

ZSÉDA SZÁMÁRA IZGALMASAN
TELIK AZ ÉV VÉGE
Vadonatúj slágere egyre népszerűbb, egyik
klipje magas rangú szakmai elismerésben részesült, s ismét jelölték „Az év énekesnője”
díjra is.

Z

séda új dala, a „Hány
percet élsz?” október
közepén napok alatt
került a slágerlisták
élére, mára pedig a rádióhallgatók egyik kedvenc slágerévé vált, mellyel – többek
között – december 12-én Dunakeszi egyik nívós rendezvényének közönségét is elkápráztatta. Az adventi időszak azonban további sikereket is tartogatott az énekesnő számára…
A minap láttak napvilágot
a Glamour „Women of the
Year” jelölései is. Zséda számára nem újdonság a jelöltség, hiszen 2009 és 2010 után
már harmadszor száll versenybe a legjobb énekesnőnek járó elismerésért, amit 4
évvel ezelőtt - Magyarországon elsőként - el is nyert.
- Az egész év kemény munkával telt, és jó érzés, hogy
ezt mások is értékelik. A zenélés igazi csapatmunka,
mindig örülünk egymás sikereinek. Megtiszteltetésnek
érzem azt is, hogy Az év énekesnőjének jelöltek. Jó érzés
tehetséges emberek társaságában lenni, a Glamour gála
pedig évről évre inspiráló
esemény - mondta el Zséda írja a PResston PR.
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dunakanyarregio.hu
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Kitüntették a váci
bajnokcsapatot

Futakeszi női csapat
sikere a Győr-Budapest
ultramaratonon

Az elmúlt években három országot érintő futóversenyt - a Bécs-PozsonyBudapest ultramaratoni viadalt - idén Győr és Budapest között rendezték
meg. A 142 kilométeres távot Dunakesziről egy négytagú női csapat is teljesítette. Győrből október 21-én rajttolt el a népes mezőny, melyben Drahos Veronika, Harmati Zsanna, Juhász Zita, Katona Erika és Péter Krisztina
nagy elszántsággal „koptatta” a kilométereket, aminek eredményeként a
Futakeszi csapata negyedik helyen érkezett a Hősök terére október 23-án.

Mint ismeretes, ez év áprilisában hallatlan izgalmak közepette megszületett a váci
kézilabdasport első élvonalbeli bajnoki aranyérme. Az Ipress Center-Vác ifibajnok
hölgykoszorúját és szakmai stábját Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
december 11-i ülésén Vác Város Sportjáért kitüntetéssel díjazta.

A

Futakeszi csapat boldog tagjai

A

remek
sportteljesítmény részleteiről a kiváló
sportemberek
így számoltak be lapunknak: „A rajt előtti napon tészta partyn vettünk részt Győrben, ahol még azt éreztük, nagyon kilógunk a sorból. Mindenki ismert mindenkit, sok
csapat nagyon profinak tűnt,
szinte mindenki futott már
ezen a távon így vagy úgy. A
verseny napján azonban már
akadtak ismerős arcok, de
azt még nem tudtuk hol lehet kísérni autóval és hol marad egyedül a futó. A közhiedelemmel ellentétben, nem
magányos sport a futás, sokkal inkább egy elfogadó és
befogadó közösség, ahol számíthatunk egymásra” – újságolták a hölgyek, akik az idő
múlásával és a teljesítendő
kilométerek fogyásával hamar magukra találtak. „Végig szurkoltunk, segítettünk,
ahol lehetett és kellett. Fris-

sítéssel, jó szóval, dudával!
 Estére már mindenki tudta kik alkotják a Futakeszi
csapatát! Győrből Tatára futottunk, teljesítettük a kirótt
60,6 km-es távot. Másnap az
időjárás erősen próbára tett
mindenkit. Kemény hideg,
eső és szél. A csapat tartotta a negyedik helyet. A szurkolást, támogatást nem hagytuk abba, és már számítottak
is ránk, de a mi csapatunknak is sokan szurkoltak! Tata-Budakeszi 60 km-es távja
kipipálva – mondtuk este boldog fáradsággal.”
A mezőny számára a harmadik nap a 21,2 km-es
félmaratonnal ért végett a
Hősök terén, ahová a 11 női
csapat közül Dunakeszi „lányai” negyedikként értek
célba.
Futakeszi csapatának kiváló teljesítményét, Dunakeszi jó hírét a modern kommunikáció
vívmányainak

köszönhetően nagyon sok
helyre elvitték, amelyre a
négy hölgy legalább annyira
büszke, mint futó teljesítményükre. A siker újabb tagokat vonzott a Dunakeszi Futóklubba, akik – köztük sok
édesanya, édesapa és gyermek – felismerték, hogy a futásnak, a rendszeres sportolásnak köszönhetően egészségesebb, boldogabb életet
élhetnek. „A futás komoly
értéket képvisel. Köszönjük,
hogy ebben az értékmegőrzésben és átadásban támogatást kaphattunk az önkormányzattól. Meggyőződésünk, hogy a megkezdett
munka folytatódhat, és egyre több ember ismerheti meg
ezt a csodás, elfogadó és támogató közösséget, amit a
futás és a Dunakeszi Futóklub nyújt.” – mondták egybehangzóan a Futakeszi női
csapat tagjai.
A szerk.

ki látta, vagy szereplője volt, sosem felejti el! 2014. április 25én délelőtt a gödöllői sportcsarnokban az aranyéremért
lépett pályára az ország két
legjobb női ifjúsági kézilabda együttese. Az Ipress Center-Vác számára az ezüstérem már biztos volt, a bajnoki címhez a világ legerősebb felnőtt csapatát felvonultató, roppant erős
utánpótlás bázissal rendelkező győri csapatot kellett
megverni. És Ottó Katalin
tanítványai nem ismertek lehetetlent.
A két fiatal amazonhad
hatvan perces, végig kiélezett, izgalmas csatát vívott.
Néhány pillanattal a befeje-

zés előtt 21-21-es állásnál –
amely az ellenfél sikerét jelentette volna - jogos hétmétereshez jutott csapatunk és
Németh Kittinek nem remegett meg a téttől a keze. Győzött és bajnok lett a váci női
ifi együttes - a város kézilabdasportjában első csapatként az élvonalban! Az öröm
leírhatatlan volt: edzők,
szurkolók, játékosok egy kupacban ünnepelték a hatalmas sikert. Hogy aztán jó
pár hónapra rá megjelenjenek egy komoly felnőttekből
álló, városirányító testület
előtt, hogy átvegyék megérdemelt elismerésüket.
A váci Városháza Dísztermében - ahogy igazi csapatként illik - fegyelmezetten,

szép sorban foglaltak helyet az ifjú hölgyek. A testületi ülés elején elsőként a sikerkovács edzőnő - az azóta már a felnőttcsapatot is
dirigáló - Ottó Katalin vehette át a dísz emlékplakettet, majd következett Nyári József utánpótlás vezető
és Wiezl István másodedző.
Aztán - ezúttal már nem a
pályán látott harciassággal,
tán egy picit megszeppenve
is - jöttek sorra a váci aranylányok: Bató Lili, Bodó Letícia, Fabó Kamilla, Hámori Konszuéla, Hangsághy
Beatrix, Helembai Fanny,
Helembai Lilla, Katona
Flóra, Kovács Dorottya,
Liszka Rebeka, Nagy Enikő,
Németh Kitti, Oláh Kyra,
Paróczy Sára, Polecsák Patrícia, Puhalák Szidónia,
Schvart Enikő, Szenes Bettina és Sztranyan Ágnes.
Ők Fördős Attila polgármestertől, Mokánszky Zoltán,
sportért felelős alpolgármestertől és Steidl Levente
szakbizottsági elnöktől vehették át a gratulációk mellé a díszmappában lévő oklevelet...
... hogy aztán siessenek az
edzésre, az újabb győzelmek
felé.
Sok sikert hozzá!
Kereszturi Gyula
Fotók: Sándor Lajos

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

Minden kedves Olvasónknak
szeretetteljes ünnepeket,
békés, boldog újesztendőt kívánunk.
A Dunakanyar Régió Szerkesztősége

• 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!
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