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Advent első hétvégéjén a Skanzen látogatói sokféle program között válogathatnak. Elkészíthetik például saját adventi koszorújukat, vagy karácsonyi ajtódíszüket. Az adventi böjt jegyében
káposztás kockát fogyaszthatnak valódi, ott és
akkor gyúrt házi tésztából.

M

ikulás
hétvégéjén
nemcsak a nagyszakállú, bozontos
szemöldökű Szent Miklóssal
találkozhatnak a gyerekek,
hanem folytatódik a karácsonyi készülődés mézeskalácssütéssel, kukoricapattogtatással, sült gesztenyével,
karácsonyfadísz-készítéssel.
December 12-13 a betlehemezés és a lucázás jegyében
telik. Házi szaloncukor, papírbetlehemek és karácsonyi
ajándékok készülnek, majd
vasárnap a Lajta táncegyüttes fiataljai játsszák el a Luca-napi rítust portáról portára járva. A látogatók egy
kis zacskó luca búzával térhetnek haza, amit a hagyományok szerint ezen a napon kell elvetni, hogy kará-

csony napjára üde zöldben
pompázzon, és jövő évre jó
termést, jó egészséget hozzon a családnak.
Advent harmadik vasárnapján, december 13-án
16:00 órától könyvbemutató várja az érdeklődőket
Szentendre főterén. A Mákszem és Gubó eltűn(őd)ik
című, a Skanzenben játszódó mesekönyvét mutatja be
és dedikálja a szerző, Molnár Krisztina Rita a Főtéren, a Líra könyvesbolt előtt.
Néhány órára megelevenednek a könyv szereplői, akikkel az érdeklődők személyesen találkozhatnak a dedikálás előtt és után.
Mindeközben a Skanzen
állandó kiállításai is megtekinthetőek.

Családbarát ügyfélfogadás Pest megyében
Egy gombnyomással a sor elejére - nincs többé kellemetlen várakozás a gyermekes családoknak. A várandós kismamák és a kisgyermekkel érkező szülők ezentúl várakozás nélkül intézhetik ügyeiket Pest megye több kormányablakában és okmányirodájában. A családbarát ügyfélhívó rendszer az internetes foglalásokat is figyelembe veszi, és azok optimalizált kezelésével lehetővé teszi, hogy a kiemelt ügyfelek sorába lépő, a kisgyermekkel érkező szülők gyorsan és zökkenőmentesen végezhessenek hivatalos dolgaikkal.

Dr. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott

E

rre a célra készült
plakát, kisfilm, piktogram, valamint
az ügyfélszolgálat
munkatársai is segíteni fogják a megérkezőket, hogy
egy gomb megnyomásával
automatikusan előre kerüljenek.
"Régi tervem válik végre valóra a családbarát ügyfélfogadás létrehozásával" mondta Tarnai Richárd Pest
megyei kormánymegbízott,
aki ötgyerekes családapa-

ként tisztában van vele, milyen könnyebbséget és segítséget jelent a szülőknek,
hogy érkezésük időpontjától függetlenül azonnal a sor
elejére kerülhetnek.
"A kezdeményezés nem
titkolt célja, hogy a hivatalos teendőiket intézők között kialakuljon egyfajta közösségi érzés a kismamákkal és a kisgyermekesekkel
szemben, vagyis természetes legyen az, hogy előre engedik őket" - hangsúlyozta

Tarnai Richárd, a kormányhivatal által kiadott sajtóközleményben.
Jelenleg Pest megye 7 járásában a következő 11 ügyfélszolgálaton várják ilyen
gyors ügyintézéssel a családosokat:
• Dunakeszi okmányiroda
- 2120 Dunakeszi, Szent István utca 19.
• Gödi okmányiroda 2131 Göd, Pesti út 60/a
• Érdi okmányiroda - 2030
Érd, Budai út 8.
• Gödöllői okmányiroda 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.
• Péceli okmányiroda 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
• Gyáli Kormányablak 2360 Gyál, Somogyi Béla u.
2.
• Monori Kormányablak 2200 Monor, Kossuth Lajos
u. 78-80.
• Ráckevei Kormányablak
- 2300 Ráckeve, Szent István
tér 4.
• Szigetszentmiklósi okmányiroda - 2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság tér 4.
• Dunaharaszti okmány-

iroda - 2330 Dunaharaszti,
Báthory u. 1.
• Tököli okmányiroda 2316 Tököl, Fő utca 119.
Az ügyfélhívó számítógépes rendszer fejlesztésével a gyermekbarát hivatalok száma a jövőben fo-

lyamatosan bővülni fog.
A "Családbarát Munkahely" címet elnyert Pest Megyei Kormányhivatal legfontosabb célkitűzése az ügyfelek igényeit és érdekeit figyelembevevő ügyfélközpontú
működés, és az egységesen

magas színvonalú, mindenki által hozzáférhető szolgáltatások kialakítása, ezért a
Pest Megyei Kormányhivatal
minden ügyfélfogadási helyszínén baba-mama sarkok, illetve szobák várják az ügyeiket intéző szülők gyermekeit.
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FÖRDŐS ATTILA POLGÁRMESTER:
VÁC EGY NYITOTT ÉS BEFOGADÓ VÁROS
A tartalmas testvérvárosi kapcsolatok élénkítik az idegenforgalmat is

Polgármester úr! Ön szerencsés embernek mondhatja magát, mivel az első négyéves ciklus után a választási törvény átalakítása révén és a választók bizalmából ezúttal öt évig irányíthatja a várost. Ez a felhatalmazás jó esélyt kínál a nagy ívű fejlesztések megvalósítására, a hosszú távú építkezés alapjainak megszilárdításához. Öt év nagy idő, fél évtized alatt sok mindent el lehet végezni. Mit sikerült időarányosan megvalósítani az eltelt egy
esztendőben? – kérdeztük Fördős Attilától, Vác polgármesterétől.
– Talán nem tartja szerénytelenségnek,
ha azt mondom, a szerencse azok mellé társul, akik rengeteget dolgoznak, lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek választóik sorsának, minden napi életének jobbá tétele érdekében. A sikerhez,
a köz javát szolgáló eredmények eléréséhez rendkívül rögös, küzdelmekkel, olykor nemtelen támadásokkal övezett út
vezet. A politikai versenyt, a kihívásokat mindig is vállaltam, s a jövőben sem
hátrálok meg előlük, mert tudom, hogy
jó úton járok, melyben élvezem a FideszKDNP szövetség támogatását. Az évek
során megtapasztaltam azt is, hogy a városvezető politikai megítélését leggyakrabban az olyan nagyberuházásokon keresztül ítéli meg a lakosság, melyek számukra jelentős előnyökkel társulnak.
Sokszor elmondtam már; egy nehéz gazdasági helyzetben lévő önkormányzatnál
senkit nem hat meg az, hogy a város létfontosságú intézményeit működteti, nincsenek hátralékok, és mind a munkabér,
mind a dologi kiadások hátterét biztosítja. Ezt természetesnek veszik, holott a város biztonságos és kiszámítható működtetéséhez is komoly gazdasági megfontolások és döntések szükségesek.
– De ez rendjén való is a választópolgár
szemszögéből nézve, hiszen azért adott
bizalmat az általa legtehetségesebbnek
tartott politikai közösségnek, hogy az ő
érdekét képviselje, ügyeit intézze.
– Ez valóban így van, ezt egy pillanatig sem vitatom, csak azt szeretném érzékeltetni, hogy nem függetleníthetjük magukat a gazdasági környezettől, ami hatással van mindennapi munkánkra. Ezért
tartom nagy értéknek a város kiegyensúlyozott működtetését, amihez elengedhetetlen a tervezés, számonkérés, az időarányos teljesítések ellenőrzése. Ugyanakkor arra is volt erőnk az előző ciklusban
is, és a tavaly ősszel kezdődött, 2019-ig tartó önkormányzati mandátumunk idején
is lesz, hogy a váciak nagy többségét érintő, közérzetét javító fejlesztéseket valósítsunk meg. Igaz, ezekhez pályázati vagy
kormányzati források szükségesek. Amiről biztosan be tudunk számolni; 2015-ben
pályázati és részben önkormányzati forrásból megújult a város közvilágítása. A
LED világítási projekt eredményeként egyharmaddal csökken az áramfelvétel, illetve a közvilágítás költsége, bár a megtakarítást valamelyest mérsékli, hogy a leszerelt,
kevésbé korszerű lámpatestekből 250 darabot a város külső peremén, Václigeten és
Máriaudvaron újratelepítünk, ahol nincs,
vagy nagyon gyenge a közvilágítás. Elkezdtük a Galcsek utcai szociális lakások
átalakítását, melyeket februárban adunk
át, jóval többet költünk a parkok, közterületek ápolására, karbantartására. A Honvédelmi Minisztérium és Áder János köztársasági elnök úr anyagi támogatásával,
és személyes jelenlétében avattuk újra fel új
helyszínen az I. Világháborús emlékművet, melynek – a korábban tervezett 120
millióval szemben - 22 millió forintos költségét adományokból és az önkormányzat
támogatásával sikerült előteremteni.
– A közvilágítási projekt mellett a dunai
mobilgát elhúzódó beruházásáért is élesen bírálta önöket az ellenzék. Ön szerint
szakmai kritikát fogalmaztak meg vagy
politikai megnyilatkozásról van szó?

– Nem vitatom el a város iránt érzett felelős gondolkodásukat, de azt állítom, hogy a napvilágot látott nyilatkozatok „sütöttek” a pártpolitikai érdekektől.
Ugyanis, ha nem így lenne, akkor belátnák, hogy mi teljes mértékben Vác érdekeit képviselve vontuk vissza a mostani
közbeszerzést és gyakorlatilag kedvezményezettként álltunk el tőle, mert nem tudtuk volna befejezni – a teljes elszámolással – 2015. december 31-ig. Amennyiben
nem így döntünk, akkor akár a városra
maradt volna a kétmilliárdos beruházás
finanszírozása.
– Mi indokolja döntésük ésszerűségét?
– Az élet! Azaz új helyzet, amire a vis�szavont projekt tervezésekor nem gondolhattunk, hogy időközben, a legutóbbi nagy árvíz hatására a kötelező építési szintet 106 centiméterrel megemeli a
Belügyminisztérium. Ennek következtében át kellett tervezni az egészet, így az
összes szakhatósági engedély késedelmet
szenvedett. A közbeszerzés iránt nagy
volt az érdeklődés, tizenhatan vették ki
a projektanyagot. Közülük hárman-négyen azonnal egyeztető eljárást kezdtek,
amely a kivitelezés ütemezhetőségéről,
befejezhetőségéről szólt, s már támadták
is, hogy nem tudjuk időre befejezni. Ez
a két fontos körülmény késztette az önkormányzatot korábbi döntése megváltoztatására. Az állami szervekkel egyeztettünk, a következő, 2016. január 1-vel
induló KEHOP pénzügyi forrásban 1,6
milliárd elő van irányozva és örömmel
mondhatom, hogy a hiányzó 600 millió forint is meg van. Ahogy kiírásra kerül a pályázat, azonnal pályázunk, és így
a 2,2 milliárdból meg tudjuk valósítani a mobilgátat. Jó érzéssel mondhatom,
hogy a higgadtan, a realitásokat figyelembe vevő váci polgárok többsége helyesnek tartja döntésünket, mert tudják,
hogy Vác érdekében cselekedtünk így. A
jó érzésű emberek látják és értékelik azokat az erőfeszítéseket, melyeket megpróbáltunk megtenni az érdekükben. Ezt kifejezésre juttatták abban is, hogy engem
újraválasztottak, és további öt évre kaptunk lehetőséget tőlük. Mindaddig, amíg
mi ebben a szellemiségben dolgozunk a
városért -, és a bennünket sokszor nyomdafestéket nem tűrő stílusban támad az
MSZP -, nyugodtak lehetünk, mert az
emberek nagy többsége nem vevő az
ilyen „politikai stílusra”.
– Hosszú évek után végre elkészült a
MÁV állomás és környezetének európai
színvonalú rekonstrukciója, ám önöknek
ezekben a hetekben mégis magyarázkodniuk kell. Mi az oka?
– Óriási léptékű, több mint 16 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg
hazánk első vasútvonalának végállomásán. Erre a beruházásra méltán lehetünk olyan büszkék, mint elődeink voltak 1848-ban. A rekonstrukció keretében
megújult a MÁV állomás épülete, új peronok és aluljárórendszer épült, kétsávosra bővült a Naszály úti alagút, amely önálló gyalogos- és kerékpáros sávval egészült ki. A vasútállomás északi és déli oldalán P+R parkolók épültek. Bár a beruházás csúszott, de mára befejeződött a
műszaki kivitelezés. Ezzel párhuzamosan
megpróbáljuk a Kosdi úti körforgalmat is
megépíteni. Jelen pillanatban ott tartunk,

hogy egy kezelői szerződésben megállapodtunk a MÁV-val, és a NIF Zrt.-vel. A
MÁV-nak a beruházást követően ötéves
fenntartási kötelezettsége van, majd csak
ezt követően tudunk tulajdont szerezni a P+R parkolókban. A kezelői szerződés lehetőséget teremt számunkra, hogy
alternatív hasznosítás keretében vállalkozó működtesse a két parkolót, amire
éves szinten nincs húsz millió forintja a
városnak. Az északi oldalon korlátozott
lesz a vagyonszerzési lehetőségünk, mert
egy vasúti közművet nem váltottak ki és
egy jogszabály alapján, ha egy ilyen parkoló alatt közmű van, akkor nem szerezhetünk száz százalékos tulajdonrészt, hanem csak a közmű becsült piaci értékének
százalékos arányában. A két P+R parkoló
megnyitása sokat enyhít a belváros parkolási gondjain.
– Talán nem túlzok, ha azt mondom,
hogy a városban élők és a Vácra érkezők
számára a legnagyobb problémát a ma
még kaotikusnak tekinthető parkolási
nehézségek okozzák.
– Ezt nem vitatom, én is így látom, hiszen sokan vidékről jövet itt hagyják a
centrumban a kocsijukat, és innen mennek tovább a fővárosba. Ezek az autók
egész nap elfoglalják helyet, és így a napközben a városban közlekedők nem találnak parkoló helyet. De reményeim szerint hamarosan ezen a területen is pozitív változásoknak lehetünk tanúi. Jelentősen enyhíti majd ezt a nyomást a két
P+R parkoló és a mélygarázs megnyitása, amely szintén elkészült. A mélygarázs
jelenleg a beruházó és finanszírozó cég
– Raiffensen Bank – tulajdonában van,
mellyel folyamatosan tárgyalunk. Legfontosabb célunk a tulajdonjog megszerzése.
– De ez óriási terhet jelentene a város
számára. Mi motiválja ambíciójukat?
– Egy indoka van: az, hogy a város területére építették. Vác ezért nem kért
pénzt, a két érdeket egyesíteni kell. A
bank nem fogja megvenni tőlünk a földterületet, így az a megoldás, hogy ami
megépült, az a város tulajdonába kerüljön. Egyeztetésben vagyunk az állami szervekkel, melyektől biztató ígéretet
kaptunk a számunkra kedvező megoldás kivitelezéséhez. Ugyanis az nyilvánvaló, hogy amíg a működési költségeinket nem tudjuk folyamatosan biztosítani, addig nem lehet elvárni, hogy beépüljön a rendszerbe egy hitel-, vagy leasing

konstrukció, amely önmagában kétszázkétszázötven millió költséget jelent éves
szinten. Húsz év alatt a bekerülési költség dupláját kellene kifizetni, amire nem
képes és nem is hajlandó az önkormányzat, mert a létesítmény nem tudná kitermelni. Ezért szoktam mondani, hogy a
mindenkori városvezetés bölcsessége
kell ahhoz, hogy több cikluson áthúzódó pénzügyi kiadással nem terheli meg a
város kasszáját.
– Képviselhető álláspont, hogy hosszú
távú hitellel vagy leasinggel nem akarják terhelni a város költségvetését, de akkor hogyan tudnak tulajdont szerezni a
mélygarázsban?
– Bízom benne, hogy még ebben az évben erre a kérdésre is megnyugtató válasszal tudunk szolgálni. Amennyiben
birtokon belül vagyunk, akkor az alternatív megoldások felé kell elmozdulnunk, ami fix bevételt jelenthet, és ebből az üzemeltetési költségek kigazdálkodhatóak. Lehetne autókozmetika, gumiszerelés, az első szinten a fiataloknak underground, ahol szórakozhatnak,
és a hangoskodással a föld alatt nem zavarnak senkit. Kisebb klubokat lehetne
nyitni, illetve azt, amire igény van. Mint
mondtam, az év végéig eldől, hogy külső
segítséggel meg tudjuk szerezni a mélygarázs tulajdonjogágát, amely kihatással lesz a térfelszíni parkolásra is. Addig
minden annyira képlékeny, hogy nem lehet előre tervezni. Pozitív döntés esetén,
- ha ki tudjuk gazdálkodni a mélygarázs
működtetését -, akkor nem biztos, hogy
be kell majd vezetni a térfelszíni parkolási díjat. A mélygarázsban pl. a CBA egy
szintet szeretne bérelni a vásárlók részére. Ezért mondom, hogy a város összes
parkolási lehetőségének komplex kezelésére van szükség. Sajnos az ellenzék mindig csak egy elemét ragadja ki a komplex egészből.
– Még mindig a pénzről és a bírálatról; a
legutóbbi képviselő-testületi ülésen duplájára emelték a kommunális adót és növekedett az építményadó is, amit az ellenzék brutálisnak nevezett.
– Ez is klasszikus példája a politikai haszonszerzésnek, hiszen ők hangzatosan
nyilatkozhatnak, mi pedig a város többsége érdekében – felülemelkedve pártpolitikai érdekeinken – vállaltuk a döntés felelősségét. Mi sem jókedvünkben tettük, de
felmérve az önkormányzat gazdasági lehetőségeit, kénytelenek voltunk így cselekedni. A népszerűtlen döntést is vállaljuk,
mert számunkra fontosabb Vác fejlődése,
az önkormányzati intézmények működtetése, mint egyéni politikai népszerűségünk. Tudjuk, hogy senki sem lehet próféta hazájában.
– De azért van, amire méltán büszkék
lehetnek…
– Valóban, ha az önkormányzat elismeréseire gondol, hiszen ebben az évben jó néhány kitüntető címet nyertünk. Családbarát munkahely lett az
önkormányzatunk, ismét elnyertük a
Kerékpárosbarát település címet. Az országban egyedüliként Vác vehette át a
rangos Raul Wallenberg díjat, mellyel
azt az intenzív együttműködést, párbeszédet ismerték el, melyet a városvezetés -, és természetesen jómagam – folytat a helyi kisebbséggel, vallási felekezeti

személyekkel, közösségekkel, civilekkel
és a határon túli magyar közösségekkel,
testvérvárosokkal. Ennek óriási értéke és
üzenete van: ez egy nyitott és befogadó
város, és mindig mindenkivel kész tárgyalni, ez egy komoly diplomáciai siker.
Különös örömmel tölt el, hogy a kárpátaljai testvérvárosunk, Técső díszpolgári
címmel ismerte el a határon túli magyarság érdekében tett erőfeszítéseimet. De
bizonyság erre az is, hogy dr. Beer Miklós
megyéspüspök úrral és dr. Alt Gyula
úrral együtt vehettem át Trnava megye nagydíját a szlovák-magyar barátság ápolásáért. Ezen kívül Ipolyság város
is nagydíjjal köszönte meg, hogy tevékenységemmel igyekszem „hidat” építeni a két város együttműködésében, Székelyudvarhely pedig Tiszteletbeli székely
címet adományozott részemre. Kiváló kapcsolatot ápolunk a V4 országaiban
lévő testvérvárosainkkal, melyet szeretnénk bővíteni egy lengyel településsel is.
Örvendetesnek tartom, hogy a testvérvárosi együttműködéseket, a külkapcsolatok ápolását pályázati forrásokkal támogatja az Európai Unió.
– Az igazán tartalmasnak nevezhető
külkapcsolataik, Vác kulturális és építészeti értekei milyen hatással vannak a
város idegenforgalmára?
– Az elmúlt években végzett tudatos
munka gyümölcse kezd beérni, ami megmutatkozik a vendégéjszakák számában
is. A kereslet, az élénkülő idegenforgalom
mindinkább előre vetíti egy hotel építésének piaci igényét. Egyre több a külföldi és a belföldi turista, akik szívesen látogatnak el Vácra, ahol értékes, mondhatni, hogy egyedi műkincsekben gyönyörködhetnek. Meggyőződésem, hogy
– ha az időszaki kiállításainkat felváltanák – az állandó kiállítások, akkor még
többen látogatnának el hozzánk. Vácon
található Közép-Európa legnagyobb öntöttvas gyűjteménye, vagy itt van két
Kossuth–díjas művész, Gádor István keramikusnak, és Hincz Gyula festőművésznek, a magyar Picassonak az életmű
anyaga. Nálunk tekinthetik meg a Sajdik
magángyűjteményt, a sok nemzet művészeinek alkotásait felvonultató MADI
gyűjteményt, a Váci Múzeumban a világhírű Memento Mori kiállítást, vagy a legújabb kori tárlatot, amely sokakat vonz. A
rendkívül színes és értékes palettáról sajnos még hiányzik a legfontosabb, a helytörténeti gyűjtemény, melyet szeretnénk
mielőbb bemutatni. Vác legújabb vonzereje a V4 Fesztivál és színházi találkozó,
melyet a Váci Dunakanyar Színház remekül koordinál, miközben egyik meghatározó szereplője is. Bővült a Váci Világi Vigalom kínálata is, melyen három nap alatt
közel száz előadás látogatható ingyenesen. A Március 15. főtér a nyári koncertek, rendezvények mellett ősszel a lecsófesztivál, télen pedig az adventi vásár és
a borfőző verseny közösségi tere, melyet
mindig megtöltenek az érdeklődők. Azon
munkálkodunk, hogy a főtéren sikerüljön felépíteni egy jégpályát is, amely nagy
örömöt jelentene sokak számára. Sokat
költünk a kultúrára - azt mondják. Én,
pedig azt, hogy költsünk még többet, az
emberek érezzék magukat jól.
Vetési Imre
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ADOMÁNYDOBOZ
AKCIÓ - DUNAKESZIN
Négy éve indult útjára Dunakeszi Város Önkormányzata kezdeményezéseként az adventi adománydoboz akció, aminek sikerét látva nem volt kétséges, hogy idén is része lesz a karácsonyi készülődésnek.

C

satlakozzon Ön is a közösségi együttműködéshez, ezzel is segítve egymást,
mert Dunakeszi a Mi városunk – kérik az akció szervezői. „Várjuk adományát
november 28. és december 13. között a Polgármesteri Hivatalban működő Programirodába, vagy a főtéri A Kávéház kávézóba. Természetesen a határidő lejárta után is fogadunk ajándékokat, melyeket eljuttatunk a rászorulóknak.
Kérjük, a dobozon jelöljék meg azt, hogy
milyen nemű és korú személynek szánják, illetve, hogy csak jó állapotú, tiszta termékeket
adományozzanak!
Köszönjük, hogy Ön is csatlakozik az ado-

mánydoboz akcióhoz!” – olvasható a dunakeszi.hu-n.

Szerdán nyílt és december 2-áig látogatható Vácott, az Óberlander téri DunaIpoly-Galga Regionális Holokauszt Oktató – Kutatóközpontban az Élet Menete Alapítvány "Párhuzamos sorsok" című interaktív kiállítása.

A

Egy vállalkozó önzetlenül
segítette a diákokat
A közelmúltban már birtokba is vehették a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium diákjai azt az informatikai szaktantermet, amely Kalocsai Zsolt dunakeszi lakos felajánlása nyomán teljesen megújult, s megfelel a XXI. század követelményeinek.

E

Párhuzamos sorsok interaktív kiállítás a
holokauszt oktatóközpontban
rról, hogy miről is szól ez a különleges kiállítás, így fogalmaz honlapján a szervező alapítvány: "Nem választhatjuk meg, hová születünk, így azt az
objektív tényt, miszerint vagyunk, éppen
hogy ítéli meg a történelem. Ugyanaz a folyamat, esemény eltérően befolyásolja életünket, így az eltérő személyes érintettség
eltérő eredményhez is vezet: ami egyikünknek a sors csapása, a másikunkat meg sem
érinti.
A magyar történelem legújabb kori vészkorszakaiban a származás, a család, vagyis, amit nem választhatunk, hanem adottságként kapunk, sorsokat, életeket határozott meg.
A bemutatott párhuzamos sorsok segítségével rendkívül gazdag képanyagot és magyarázatokat kínáló kiállításunk azt mutatja be, hogyan érintett a legújabb kori európai és főleg magyar történelem egy szakasza (törvények, rendelkezések, döntések,
emberi gyarlóságok és botlások sokasága)
két szinte egyforma adottságokkal, hasonló társadalmi háttérrel és indulási esélyekkel rendelkező embert..."

3

- Nagy örömmel adunk helyet ennek a különleges bemutatónak, amelyen roll up falak és érintőképernyős számítógépes eszközök segítségével nagyon sok információhoz juthatnak az érdeklődők, illetve a
szemléletmódjukra vonatkozó kérdésekkel
is szembesülhetnek. Úgy gondoltuk, hogy a
kiállítás különösen hasznos lehet a középiskolás fiataloknak, ezért meghívót küldtünk
a központunk hatókörébe tartozó településeken lévő valamennyi középfokú oktatási
intézménynek. Illetve van egy olyan elképzelés is, hogy a későbbiekben a régió más
nagyobb településein szintén bemutatnánk
a kiállítást - mondta Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke.
A kiállítás - amelynek megismerésében
szakemberek is segítik a látogatókat - a következő időpontokban látogatható: november 26-án, 27-én és 30-án 14.00-17.00 óráig, november 29-én és december 1-jén 9.0012.00 óra között.
Tanuló csoportok bejelentkezésére a
+36 30/945-7276-os telefonszámon van lehetőség.
Ribáry Zoltán

z a felajánlás az iskola
történetében példátlan,
hiszen a mentor nem
csupán pénzt adományozott intézményünknek, hanem vállalta a munkák ös�szehangolását, koordinálását
– hangsúlyozta az átadó ünnepségen Varga Tibor.
A város gimnáziumának
zsúfolásig megtelt aulájában
az intézmény igazgatója hitet tett amellett, hogy a felajánlást tehetséges diákjaik
kiemelkedő eredményekkel,
szorgalommal fogják meghálálni. Az iskola közösségének nevében az alábbi idézettel köszönte meg a nagylelkű felajánlást: „Amit magunkért teszünk, az velünk hal el,
amit másokért és a közösségeinkért teszünk, az megmarad és örökéletű lesz.”
Eich László a tankerület
nevében köszönte meg Kalocsai Zsolt felajánlását, aki
a város polgármesterének és

Kalocsai Zsolt örömmel fogadta
a gimnázium által adományozott oklevelet

a nyolc osztályos gimnáziumi tagozat az országos 7. helyen végzett, s így Pest megyében a legjobb nyolc osztályos gimnáziumnak számít.
Ezt követően Varga Tibor
igazgató oklevelet, valamint
egy olyan évkönyvet nyújtott
át Kalocsai Zsoltnak, amelyet
köszönetük kifejezéseként az

A megújult informatikai termet és eszközöket
a diákok azonnal birtokba vették

alpolgármesterének társaságában maga is részt vett az
ünnepségen. Mint a tankerületi igazgató hangsúlyozta, a város történetében először fordul elő, hogy egy informatikai terem felajánlásból teljesen megújul. Lényegesnek nevezte, hogy ez
olyan együttműködés keretében valósult meg, melyet egy önzetlen felajánlás
tett lehetővé, de szükség volt
hozzá a város segítségére is.
Ezért külön köszönetet mondott a város polgármesterének és a Közüzemi Kft-nek
is. Mint fogalmazott, ez az
összefogás már fél évtizede
jelen van Dunakeszin, s hozzá fog járulni a radnótis diákok további magas színvonalú tanulmányi eredményeikhez, amit mi sem bizonyít
jobban, mint hogy az országos 39. helyen áll az iskola, s

iskola diákjai írtak alá.
Kalocsai Zsolt lapunknak
nyilatkozva elmondta, hogy
családjával 7 éve költözött
Dunakeszire Veszprémből, s
az oktatás mindig is a szíve
csücske volt, nagyobbik fia a
nyolc osztályos gimnáziumba
jár. A felajánlásának okáról
szólva úgy fogalmozott, hogy
egyfelől az oktatáshoz hatékonyan kívánt hozzájárulni,
másfelől az informatika manapság minden tudományág része. Véleménye szerint a
gimnázium fantasztikus teljesítményt nyújt, s ebben a
dunakeszi diákok élen járnak. Vállalkozását, az RSM
Hungary Zrt.-t 15 éve alapította, s mára egy 120 fővel
működő pénzügyi vállalkozássá nőtte ki magát. Lapunk
azon kérdésére, mennyi ös�szeget ajánlott fel a gimnáziumnak, azt válaszolta, hogy a

nagyságrend nem fontos, inkább az, hogy a gyerekek egy
mintaszerű környezetet látnak. Nem az összeg, hanem
a szándék a lényeg, amely reméli követőkre is talál.
Egy óriási dolognak érzem
ezt a felajánlást. Ami számomra ebből a legnagyobb
érték, hogy a legjobb nevelés a példamutatás – fogalmazott az átadást követő nyilatkozatában Dióssi Csaba. A
város polgármestere szerint
ennek a hatása erkölcsileg,
gondolkodásmódilag fontos,
egyre több ember érzi úgy,
van értelme a saját pénzéből
adni, mert van olyan közösség, amelyik jól használja fel.
Dunakeszin egyre többen érzik úgy, hogy vannak olyan
diákok, művészek, akiknek
érdemes adni. Nem egy hiányt kellett betölteni, hanem egyre többen érzik úgy,
hogy Dunakeszi egy átlagon
felüli város, melyet számtalan statisztikai adat is bizonyít. Ezért nem elég egy átlagos zongora vagy egy átlagos számítástechnikai terem,
az átlagon felüli teljesítményhez átlagon felüli eszközökre
van szükség – hangsúlyozta
Dióssi Csaba. Kalocsai Zsoltnak megköszönte, hogy ehhez a törekvésükhöz hozzájárult. Annak a reményének
adott hangot, hogy a gimnázium diákjai úgy használják
majd a megújult informatikai
szaktantermet, hogy az adományozó úgy értékelje, érdemes volt adakoznia. Mint
a város polgármestere fogalmazott, Dunakeszi egy befogadó város, sokat köszönhet
a fővárosból ide költöző embereknek is. - Nem itt születtünk, de a szívünk Dunakesziért dobog – zárta nyilatkozatát Dióssi Csaba.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress
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Menjünk vagy maradjunk?

Negatív érték esetén elvándorlásról beszélhetünk, ellenkező esetben odaköltözésről.
Ezek az adatok kizárólag belföldi migrációval kalkulálnak, tehát a külföldre távozókat nem figyelik. Az adatok:
www.ksh.hu oldalról származnak.

Magyarországon belül jól kimutatható egy kelet-nyugati irányú vándorlás.
A költözésre nyitottabbak elsősorban a Kisalföldet, a nyugati határ mentét és mindenekelőtt a fővárost veszik célba. Hatványozottan igaz ez a fiatalabb korosztályra. Ők gyakran már az új lakóhelyen kezdik tanulmányaikat, és ezt követően ott is állnak munkába, majd alapítanak családot.

A

z előző évtizedekben
oly jellemző fővárosból való kiköltözés
manapság már nem jelentős.
Sőt azóta már sokan vissza is
költöztek Budapestre (tavaly
több, mint 10.000 fő). Úgy látszik, lassan kialakul egy új
egyensúlyi állapot – tudtuk
meg az OTP Bank szakértőjétől. Nem kérdés ugyanakkor, hogy a jelentős gazdasági
vonzerővel bíró főváros országos összevetésben is messze
a legnépszerűbb célpont, sőt
Pest megye is dobogós, egy év
alatt közel 5000 fővel bővült.

A

Minőségi
szolgáltatások helyben
Fontos megjegyezni, hogy a
magyarok mobilitási hajlandósága hagyományosan alacsonyabb az európai átlagnál. Ez mindenképpen lassítja az elvándorlást, ami hos�szú távon a kisebb települések
lakosságának elöregedésével
is járna. A folyamat megakadályozására jó lehetőség, ha
például a lakosok helyben is
hozzájutnak a korszerű, minden igényüket kielégítő infrastruktúrához. Ennek egyik
eleme lehet a mindenki szá-

DDC hosszú távú stratégiájának
egyik építőköve a szakmai utánpótlás, az ifjú tehetségek felkutatása és
támogatása, karriercéljaik megvalósításában. Ennek eléréséhez a vállalat nemcsak
az egyetemi és főiskolai szakirányú oktatásban
vesz részt, hanem a Tehetség Ösztöndíj programmal már egészen a kezdetektől, általános és
középiskolás kortól, segíti azokat a fiatalokat,
akik kimagasló eredményeikkel a jövő fejlődésének zálogai lehetnek.
A vállalat alapítványa idén is összesen 3 millió forinttal támogatja a térség tehetséges fiataljait, ami 10 hónapon át, az általános iskolásoknak havonta 6 000, a középiskolásoknak pedig
8 000 Ft támogatást jelent.
A pályázat nyertes tanulói a 2015/16-os tanév
során részesülnek az ösztöndíjban, amit a képességeik kibontakoztatásához és a maguk által kitűzött cél eléréséhez használhatnak fel.
Többen a sportban vagy zenei téren teljesítenek
kiemelkedően, míg mások országos tanulmányi versenyeken, vagy nyelvi tehetségükkel értek el kimagasló eredményeket és váltak méltóvá a támogatásra.
Az ünnepélyes díjátadó eseményen az alapító részéről Sövér Ferenc a Duna-Dráva Cement
Kft. gazdasági vezérigazgatója köszöntötte a díjazottakat. Sövér Ferenc kiemelte: „A 2015-ös
évben a DDC tehetségeket támogató munkájával elnyerte a MATEHETSZ által alapított Genius Loci díjat. Jóleső érzéssel tölt el bennünket, hogy mi is hozzájárulhatunk a város haladó szellemiségének alakulásához. Ugyanakkor
köszönettel tartozunk valamennyi díjazottnak
és mindazon pedagógusoknak, edzőknek, szülőknek, akik szerepet vállalnak a tanulók nevelésében, oktatásában, gondozásában és a kezdeményezésünk működtetésében is. Megítélésünk szerint ez az együttes törekvés, a kiválóság keresése, a ragyogó példa a záloga az igazán
haladó szellemiség kialakulásának. ” Az alapítvány részéről Nagy László ismertette a kuratórium észrevételeit a pályázatokkal kapcsolatban, majd az okleveleket Bászler Mária, az
alapítvány kuratóriumi elnöke, az alapító HR
igazgatója adta át.
A vállalat honlapján közzétett kiírásnak
megfelelően, 2015. október 15-ig nyújthatták
be pályázatukat a Vác és közigazgatási területén működő általános és középiskolák legalább
7. osztályos tanulói közül azok, akik az elmúlt
tanévet legalább 4,5-ös tanulmányi eredmén�nyel zárták, és emellett tehetségükkel, illetve
elért eredményeikkel kitűnnek társaik közül.
Az Alapítvány az elbírálás során a diákokat tanító pedagógusok szakértelmére is támaszkodott, így munkája során a tanárok által a díjazottak eredményeiről, ígéretes fejlődéséről készített írásbeli jellemzést is figyelembe vette a
kuratórium.
A rendezvényt a díjazottak részéről bemutatott zenei műsor, hegedű-, gitár- és trombitajáték, valamint néptánc műsor színesítette.

mára hozzáférhető, szélessávú internet, valamint a kön�nyen elérhető, modern pénzügyi szolgáltatások biztosítása is. A XXI. században természetesen reális elvárás,
hogy a pénzintézetek - a fizikai jelenlét mellett - online
és mobil felületen is elérhető
szolgáltatásokat nyújtsanak
ügyfeleik részére. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy
az emberek több mint fele továbbra is kizárólag bankfiókban intézi pénzügyeit. A személyes kapcsolat, valamint a
bankfióki tanácsadók segít-

sége fontos az ideális, egyénre szabott megoldások megtalálásában.
Egy pénzintézettel való
kapcsolat majdnem olyan bizalmi viszony, mint az orvos
választás. Míg az utóbbira az
egészségüket bízzák az emberek, addig az előbbitől joggal várják, hogy az évek során megtakarított vagyonukra vigyázzon, felelősen a legjobb tudása szerint gyarapít-

sa, akár évtizedeken át. Az
OTP Bank büszke arra, hogy
szinte egy karnyújtásnyira van az emberektől függetlenül attól, hogy nagyvárosban, vagy éppen kistelepülésen laknak. Tanácsadó kollégáival, országszerte közel 400
bankfiókban várja új és régi
ügyfeleit.
A térképen a megyékre
bontott oda- és elvándorlás
számok különbözete látható.

A sarokban lévő Magyarország térkép három dolgot ábrázol:
• A zölddel jelölt nyilak az
aktuális régión belüli mozgást mutatják sematikusan:
mindenhol a regionális központok felé törekednek az
emberek.
• Minden régióból mutat
egy nyíl Budapest felé, ami
arra utal, hogy mindenhonnan nagy számban jönnek
Budapestre az emberek.
• A nagy zöld nyíl pedig azt
jelzi, hogy az egész országot
tekintve egy keletről nyugatra történő mozgás tapasztalható.
(X)

A legtehetségesebb diákokat idén is támogatja a DDC

Átadták a Duna-Dráva Cement Kft. Tehetség Ösztöndíj programjának okleveleit
Kiemelkedő tehetségű váci és környékbeli diákok pályázhattak idén is a Duna-Dráva Ifjúsági és Innovációs Alapítvány által immár tizenegyedik alkalommal meghirdetett ösztöndíjra. A díjazott diákok választott területük
legjobbjai, és tanulmányi eredményükben is kiegyensúlyozottan jól teljesítenek. Az okleveleket idén 41 tehetséges tanuló vehette át Vácott, a Duna-Dráva Cement Kft. váci irodaházában rendezett ünnepségen.

PM Perpetuum Mobile Kft., 2600 Vác, Szent László út 13.
Tel: +36 27 502-950, mobil:+36 30 708-5865, fax: +36 27 502 951, http://www.peugeot-pm.hu
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Újabb felújítás
a váci tűzoltóknál

Felújították a váci tűzoltóság belső tereit városi segítséggel – ezt jelentette
be a minap Fördős Attila polgármester a helyszínen. A mintegy 2 millió forint értékben történt beruházást egy váci cég vállalta fel önkéntes alapon.
A polgármester kiemelte: a felújítás egy közös munka eredménye, hiszen a
város és egy helyi vállalkozó fogott össze.
- Török Bertalan felajánlotta, hogy ha kell, bárhol segít
Vácon. A város mindössze
az anyagköltséget fizette ki.
Függetlenül attól, hogy a jogszabályban előírtaknak megfelelően ma már a tűzoltóság
közvetlen irányítása nem a
város alá tartozik, de ha kérésük van, akkor mi megpróbálunk segíteni – mondta. Hozzátette: köszönet mindenkinek, aki részt vett a felújításban. Már nyáron elkezdődtek
a felújítások, amikor az országos és a megyei katasztrófavédelmi kirendeltség összefogásával mintegy 29 millió
forintot költöttek az épületre.
Kiszelák Ferenc, a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetője elmondta: a várossal
való jó kapcsolat következtében ez a felújítás folytatódott.
- Nagyon hálásak vagyunk a
segítségért, amellyel Vác hivatásos tűzoltó-parancsnok-

Kegyes Zoltán, Kiszelák Ferenc, Török Bertalan,
Fördős Attila, Vinkó Kornél

ságának több irodája, hálóhelyisége, tanterme, konyhája
megújulhatott. Az állomány
nevében Vinkó Kornél tűzoltóparancsnok mondott köszönetet a segítségért. Kiemelte:
ezzel javultak a készenléti, a
beavatkozást végzők munkakörülményei. Jelenleg 73-an
dolgoznak a kirendeltségen,

a napi ügyeleti létszám 13-15
fő. Török Bertalan vállalkozó a sajtó kérdésére elmondta: mivel váci kötődése van,
ezért szeretett volna segíteni, s
felajánlotta, hogy lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni
a városban, ahol tud.
Furucz Anita
Fotó: KesziPress

Elkészült a kisvasúti pálya
Márianosztra és Nagyirtás között Dunakeszi támogatja Pest megye
Az Ipoly Erdő Zrt. beruházásában megvalósult a Márianosztrát és a nagybörkülönválását a fővárostól
zsönyi Nagyirtáspusztát összekötő, mintegy 7 km hosszú kisvasúti pálya rekonstrukciója. A célra elnyert kiemelt pályázat támogatását az erdőgazdaság a saját forrásaival egészíti ki.

K

iegészítették és megerősítették a vasúti pálya földművét, elkészültek a vízelvezetést biztosító műtárgyak, új ágyazati kőrétegre új sínpár került. Akadálymentes peronok épültek a
megállóhelyeken. A 2016 májusában várható üzemkezdetre elkészülnek a vasút kiszolgáló épületei Márianosztrán
és Nagyirtáspusztán. Új, erre
a pályára tervezett gördülőállomány beszerzése van folyamatban.
A jelenleg üzemelő két kisvasút összekötésével Magyarország leghosszabb fővonalú hegyvidéki kisvasútja jön
létre, amit nemcsak a kisvasút barátok vártak régóta már.
Az egyedülálló tájképi értékeken kívül kiemelendő jelentőségű, hogy a hazánkban utolsóként fennmaradt, Kisirtás
és Nagyirtás közötti csúcsfordítós (Z nyomvonalú, részben
tolt menettel bejárható) vonalrész országos jelentőségű ipartörténeti műemlék.

A Szob-Nagybörzsöny
kisvasút rövid története
A nagybörzsönyi vasút
1908-ban Ipolypásztó és Nagybörzsöny között, 600 mm-es
nyomtávval épült, az Esztergo-

A változás eredményeként lényegesen több EU-s forráshoz juthatnának a települések és a vállalkozások

P

est megye települési önkormányzatainak és
Pest Megye Önkormányzatának másfél évtizede visszatérő témája a megye önálló, a fővárostól különálló, úgynevezett NUTS 2 régióvá válásának igénye, ám a témában eddig kormányzati döntés nem született.
Pest megye önálló régióvá válása azért fontos, mert
a NUTS - rendszer fejlettségi kategóriái alapján kerülnek megállapításra az olyan EU-s támogatások,
mint a vidékfejlesztési támogatás, a támogatható tevékenységek köre, vagy a vállalkozásoknak beruházásokra nyújtható támogatás mértéke. A 2014-2020as időszak támogatásainak elbírálását már nem lehet
befolyásolni, azonban a Kormány elrendelte a NUTS

mi Érsekség gazdasági vasútjának, a faanyag nagyvasútra
juttatása érdekében. A vonalat
Kisirtásig továbbfejlesztették,
majd beszállítási célú szárnyvonalakkal látták el.
A szobi vasút 1912-ben
épült, Szob és a Márianosztrai
Kőbánya között, a kőbányában
kitermelt andezit szállítására.
Trianon után a nagybörzsönyi
hálózat nagyvasúti kapcsolat
nélkül maradt, ezért a két vasutat összekötő vonalat építettek. A szintkülönbséget a Tolmács-hegy oldalában csúcsfordító-pár építésével, Nagyirtás
és a Bezina-völgy között merész hajtűkanyarokkal küzdöttek le.
1945-ben állami üzemeltetésbe került a hálózat. 1975ben megszűnt a forgalom Szob

és Nagyirtás között, a két vasút
elszakadt egymástól. 1992-ben
a nagybörzsönyi és a szobi vonalrész működése is megszűnt.
1996-tól a térség önkormányzatai lépéseket tettek a Szob–
Nagybörzsöny kisvasút turisztikai célú helyreállítása érdekében. 2002 őszén került sor a
Nagybörzsöny–Nagyirtás szakasz, 2008 telén pedig a helyreállított Szob–Márianosztra
vonalszakasz átadására.
A
beruházásról
http://
borzsony vasut.ipolyerdo.hu
oldal nyújt tájékoztatást. A
Börzsöny és Cserhát további kirándulóhelyeiről és minőségi
szálláshelyeiről
a
w w w.erdeikirandulasok.hu
vagy a www.facebook.com/
ipolyerdozrt oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

- rendszer felülvizsgálatát, mely egyébként 2016-ban
lenne esedékes.
Pest megye Budapest nélkül az új besorolás alapján
a kevésbé fejlett régiók közé tartozna, ami a megye
számára lényegesen több forrást jelentene a különböző fejlesztések megvalósításához. Dunakeszi Város
Képviselő-testülete az önálló régióvá válást egyhangúan támogatta.
A régió besorolásának módosítása 2020. január
1-jétől lenne lehetséges, ehhez azonban fontos, hogy
a felülvizsgálattal kapcsolatos döntés mihamarabb
megszülessen a következő ciklus pénzügyi tervezetére vonatkozóan.

Megjelent a Szentendre Városi Rend

A városi közösségi együttélés szabályait gyűjti össze és tárgyalja témákra
bontva a most megjelent Szentendre Városi Rend című kiadvány. A tájékoztató célja, hogy a városban élőket segítse a közösségi alkalmazkodásban, a
szabályok betartásában.

A

nyomtatott és digitális formában is elérhető színes füzet közérthető nyelvezettel, röviden mutatja be Szentendre városi rendjét,
az egyes tárgykörökre vonatkozó
szabályokat.
Az önkormányzattal szemben
a rend, az írott és íratlan szabályok betartatására a Párbeszéd
Szentendréért konzultációsorozaton fogalmazódott meg jelentős lakossági igény. Ennek nyomán született döntés egyfajta

"szentendrei házirend" megalkotására.
A szabálygyűjtemény, mely a
helyi önkormányzati határozatokon (és természetesen a vonatkozó törvényeken) alapszik, egyben azok egyszerűsített kivonata, illetve rövid magyarázata olvasható a szentendre.hu portálon.
A kiadványból egyebek mellett
tájékozódni lehet a helyi parkolási szabályokról, az adózás rendjéről, a hulladékgyűjtés és - szál-

lítás szabályairól, az állattartás
normáiról. Teljes részletességgel
nem tartalmazza a szabálygyűjtemény a megfelelő helyi rendeleteket, azokat részletesen továbbra
is a közigazgatási portálon lehet
megtalálni.
A Szentendre Városi Rend elérhető a város hivatalos honlapján,
vagy 2015. november 25. szerdától
nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatali portáján, a Városi Ügyfélszolgálaton és a SZEIben is.
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Már a háziorvosoknál van
A színvonalas
megelőző és a gyógyító az influenza elleni oltóanyag
tevékenységet segíti
Huszonöt millióért vásárolt modern fogorvosi
székeket a dunakeszi önkormányzat
Dunakeszi Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi ellátás korszerűsítésére, ezért a ciklus egyik projektjeként az új fogorvosi székek beszerzését jelölte meg. A modernizációs programot három év alatt szerették volna megvalósítani, ám egy kedvező lehetőségnek
köszönhetően ezekben a hetekben öt korszerű fogorvosi széket vásárolt
nettó 25 millió forintért az önkormányzat.

D

ióssi Csaba polgármester
elmondta,
hogy a szakorvosi rendelőintézet örvendetesen javuló gazdálkodásának köszönhetően már nem a működtetéshez kell támogatást nyújtani
az önkormányzatnak, hanem
a modern eszközök beszerzését tudják segíteni a lakosság
igényes kiszolgálása érdekében. Dunakeszi Város Önkormányzata öt széket vásárolt a
helyi fogászati körzetek számára, melyből kettő a rendelőintézetben működik.
Mint azt dr. Terjék Rajmund,
a Szakorvosi Rendelőintézetben működő 2. számú körzet
fogorvosa elmondta, a kapott
székek minősége és felszereltsége átlagon felüli a magyarországi ellátáshoz képest. A régióban egyébként nem találni példát hasonló támogatásra,
ezért is rendkívüli az önkormányzat adománya – mondta elismerően. A modern eszközpark nemcsak a fogorvosok munkáját teszi könnyebbé,
de nagyban javítja a páciensek
komfortérzetét, segíti az alapés a szakellátásban résztve-

Dr. Terjék Rajmund:
Az új gép minőségi változást jelent a szakellátásban
vők gyógyítását. Fontos tényező, hogy az új eszközöknek köszönhetően sokkal gyorsabban
működik majd a rendelés, ezáltal rövidebbek lesznek a várólisták. A minőségi változást
dr. Terjék Rajmund példával is
illusztrálta; a régi, 20 éve szolgáló gépen 40 percig tartott a
fogkő eltávolítása, míg az új
gép használatával 10 perc alatt
végeznek.
Lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a fogápolás területén az utóbbi időben ér-

zékelhető pozitív változás
mutatható ki, de csak abban,
hogy a szülők jóval nagyobb
gondot fordítanak gyermekük
fogazatának állapotára, ám a
sajátjukra már közel sem en�nyit, ami független az iskolai
végzettségtől, és az egyének
pénztárcájától – jelentette ki
évtizedes tapasztalatait megosztva dr. Terjék Rajmund
fogorvos.
(Vetési)
Fotó: Vörös István

Az elmúlt évihez képest a 2015/2016-os szezonra kifejlesztett oltóanyag
összetétele két influenzavírus tekintetében megváltozott, emellett bővült
azok köre, akik térítésmentesen kaphatják meg a védőoltást. Az influenza figyelőszolgálat október elejétől működik, de egyelőre nagyon kevesen
fordulnak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Magyarországon jellemzően február-március hónapokban tetőzik a járvány.

H

azánkban 2015. év első három hónapjában az egész országra kiterjedő, magas intenzitású influenzajárvány bontakozott ki. Ebben az időszakban több mint
félmillió ember fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Az influenza járvány Európa több más országában is jóval több megbetegedéssel járt, mint az előző szezonban. 2015. év
első negyedévében 15 európai országban, köztük Magyarországon is, a 65 évesnél idősebbek körében többlethalálozás volt kimutatható, melyet elemzők részben az influenzának és
szövődményeinek tulajdonítanak.
Az influenza elleni védekezés, a betegség
megelőzésének leghatékonyabb módja a védőoltás. A vakcina összetételére minden évben
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és
az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) tesz
közzé ajánlást az előző szezonban leggyakrabban azonosított vírusok alapján. Az előző
influenza szezonban használt oltóanyaghoz
képest változás van az A/H3N2 és a B komponens tekintetében.
A 2015/2016. szezonra ajánlott trivalens
influenza elleni vakcina összetétele az alábbi:
• A/California/7/2009 (H1N1) pdm09szerű vírus
• A/Switzerland/9715293/ 2013 (H3N2)szerű vírus B/Phuket/3073/2013-szerű vírus
Az új összetételű influenza elleni vakcinák
hatékonyságát és biztonságosságát minden
gyártónak klinikai vizsgálat keretében kell
igazolni.
Hazánkban - az elmúlt évekhez hasonlóan 1,2 millió térítésmentes vakcina áll rendelkezésre a rizikócsoportokba tartozók influenza
elleni védőoltásához. Térítésmentes védőoltásra jogosult kivétel nélkül minden 60 évesnél idősebb személy, de például az asztmások,

cukorbetegek, szív-érrendszeri betegségben
szenvedők és a várandós nők is.
A www.antsz.hu/influenza oldalon részletes tájékoztató található a jogosultak köréről,
emellett a háziorvoshoz is lehet felvilágosításért fordulni. A térítésmentes oltóanyag már
a háziorvosoknál van, náluk lehet a vakcinát
beadatni.
Az ÁNTSZ azok számára is javasolja az influenza elleni vakcina beadatását, akik nem jogosultak térítésmentes védőoltásra. Számukra gyógyszertári forgalomban, orvosi rendelvényre érhető el az oltóanyag.
Az influenza kellemetlen tüneteket okozó
megbetegedés, általában szövődmények nélkül, néhány nap alatt gyógyul. Ugyanakkor a
súlyos szövődménnyel járó megbetegedések
kórházi kezelést, sőt akár gépi lélegeztetést igényelhetnek, bizonyos esetekben pedig halált is
okozhatnak. Az influenza megelőzésének leghatékonyabb, legbiztonságosabb és legolcsóbb
módja a védőoltás. A legmegfelelőbb, ha még
az ősszel kérjük az influenza elleni védőoltást.
Az ÁNTSZ azt ajánlja, hogy legkésőbb decemberig adassa be a vakcinát, aki hatékonyan
szeretne védekezni a fertőzés ellen.
Országos Epidemiológiai Központ
ÁNTSZ Országos
Tisztifőorvosi Hivatala

Köszönet
az egy százalékért!

Ezúton mondunk köszönetet a
DVSE Alapítvány kuratóriuma
nevében mindazoknak,
akik 2014. évben személyi
jövedelemadójuk 1%-ával
támogatták Alapítványunkat.
A felajánlott összeg, amelyet
alapítványunk kapott 230,615Ft, azaz kettőszázharmincezerhatszáztizenöt forint volt.
Az összeg felajánlásáról
az Alapító Okirat szerint
a kuratórium döntött, s az
alapítvány céljának megfelelően
a diáksport fejlesztésére,
ezen belül a DVSE atlétika
szakosztályát segítette. Szerek
és szerelések pótlására, valamint
eseti útiköltség térítésre fordította
a felajánlott összeget.
Alapítványunkat a DVSE 1991ben alapította. Célja a diák és
tömegsport tárgyi és anyagi
feltételeinek segítése, a kiváló
eredményt elérő sportolók és
edzőiknek jutalmazása.
Számlaszám:
11742104-20043757
Cím: DVSE Alapítvány 2120
Dunakeszi, Fő út 145.
Dunakeszi, 2015. november 16.
Hámor József sk.
a Kuratórium elnöke

Köszönti Olvasóit a 20 éve
alapított Dunakeszi Polgár
városi magazin!
Korábbi lapszámainkat
megtekintheti a
www.dunakanyarregio.hu
internetes portálon!

ÉV VÉGÉN KÖSZÖNTSE PARTNEREIT
LAPJAINKON KERESZTÜL IS!
Ezen felületek árai megegyeznek a hirdetési
felületek tarifáival, melyekről, valamint
a megjelenési időpontokról tájékozódhat
a www.dunakanyarregio.hu
internetes portálon.
Tel.: +36 30 342 80 32
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KERTEM VIRÁGAI SZENT ERZSÉBET NAPRA
– Zubovits Győrkös Erzsébet grafikusművész kiállítása
Kertem virágai Szent Erzsébet napra címmel nyílt kiállítás Zubovits Győrkös Erzsébet festő-szobrászés grafikusművész alkotásaiból a váci Credo-házban, november 19-én. A kiállításon elsőként Fördős
Attila Vác város polgármestere köszöntötte a művésznőt és a vendégeket, majd Bohák Mária festőművész szavalatát követően a tárlatot Tömördi Viktor ferences szerzetes nyitotta meg.

Z

ubovits Győrkös Erzsébet a város egyik
legsokoldalúbb, rendkívül gazdag életművel rendelkező művészegyénisége –
emelte ki Fördős Attila köszöntőjében. Az, hogy a művésznő mindemellett kiváló
szőlész-borász is – mondta talán kevesebben tudják. Pedig Zubovits Győrkös Erzsébet alkotásainak jelentős részét inspirálta a föld, a
kert és saját kertjének virágai. Mint ahogy e jelen tárlatot is, melynek Szent Erzsébet mellett másik nagy ihletforrásai a virágok, egyebek
mellett az Árpád-házi szent
jelképeként ismeretes rózsák
voltak. A számos képzőművészeti műfajban alkotó művésznő munkái közül ezúttal tűzzománcokat és festményeket mutat be. Köztük azt
a Szent Erzsébetet ábrázoló,
magas tüzű samottot, mely a

kiállítás, s egyúttal az Árpádházi szent üzenetének szimbolikus alkotása. Az erőteljes hatású, színes tűzzománcon Erzsébet híres attribútumaival, a kosarába rejtett rózsákkal jelenik meg. E rózsák
Türingiai Szent Erzsébet legismertebb legendáját, a szegényeknek kenyeret osztó szent
alakját idézik meg – mondta
Fördős Attila.
Tömördi Viktor atya megnyitó beszédében Szent Erzsébet életútját és társadalmi szerepvállalását járta körül. IV. Béla húgának tettét és
alakját, aki a szegények oltalmazójaként, kórház-és árvaház alapítóként, átütő hatással bírt egész Európára. E kivételes személyiségjegyekkel
megáldott alak megformálása évszázadok óta foglalkoztatja a művészeket – mondta. Jelen esetben Zubovits
Győrkös Erzsébetet is, aki

mély ihletettséggel festette
meg e mindössze 24 évet élt,
törékeny és mégis rendkívüli erővel rendelkező nő alakját. Festményein, tűzzománcain Erzsébet ebben a kettős-

ségben jelenik meg: törékeny
szépségében, de egyúttal isteni erőt sugározva. A szakralitás sok esetben a képek színeiben is tetten érhető: az istenit szimbolizáló arany gyakori használatában.
A galéria egyik falán Szent
Erzsébetet bemutató alkotásokat látunk, míg a terem másik felén élénk és derűs színvilágú virágképek sorakoznak, melyek – a kiállítás címéhez illeszkedve – a kert virágait testesítik meg, és csak
áttételesen utalnak a türingiai Erzsébetre.
A kiállítás december 17-ig
megtekinthető. De Zubovits
Győrkös Erzsébet alkotásaival ezentúl a művész saját,
váci otthonában is találkozhatnak, melyet néhány héttel
ezelőtt – művészházként, galériaként – nyitott meg az érdeklődők előtt.
Maczkay Zsaklin

Vácott pénteken kezdődik az Adventi Főtéri Vásár
November 25-én a Váci Ifjúsági Fúvószenekar és az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulóinak közreműködésével
ünnepi megnyitóval kezdődik a főtéri Adventi vásár, amely színes kulturális programmal, kézműves portékákkal, hagyományőrző ételekkel, italokkal várja látogatóit. A téli kavalkádot egészen az év utolsó napjáig élvezheti a közönség, záróeseménye az immár hagyományos szilveszteri mulatság.

A

z idén ötödik alkalommal megrendezésre kerülő esemény
a Madách Imre Művelődési központ szervezésében valósul meg, melynek fővédnöke Vác Város Önkormányza-

Új könyv:
Töréspontok

ta. A rendezvény elsődleges
célja, hogy a főtér az év egyik
legszebb ünnepi időszakában valódi közösségi színtérré váljon a város lakói számára, élményekben gazdag kikapcsolódást nyújtva ezzel a

családoknak, a fiataloknak
és az idősebb korosztálynak
egyaránt.
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Dunakeszi: szombaton nyit
a főtéri korcsolyapálya
Az adventi időszak közeledtével mindjobban kirajzolódik Dunakeszi főterén
az épülő jégpálya körvonala, melyen november 28-án korcsolyázhatnak először a város polgárai.

M

int azt már korábban elmondta lapunknak Szabó Katalin, a Dunakeszi
Programiroda vezetője, idén először
ad otthont a városi adventi forgatagnak a főtér,
melyen újdonságként jégpálya is várja a sportolni, korcsolyázni vágyókat.
A fél évtizedes múltra visszatekintő Dunakeszi Programiroda a városi önkormányzat felkérése alapján az óvodások számára 10
alkalomra szóló ingyenes korcsolyaoktatást
szervez(ett) az újpesti Megyeri úti jégcsarnokba. Dunakeszi Város Önkormányzata a szakemberek mellett a korcsolya és az oda-visszautazás költségeit is magára vállalta annak érdekében, hogy minél több fiatal sajátítsa el a
korcsolyázás alapjait a november végi dunakeszi jégpálya megnyitásának időpontjáig.
A 30×15 méteres korcsolyapálya szombaton
nyitja ki kapuit a nagyközönség előtt, melyet
a gödi ECO-SMART Kft. épít az önkormányzat megbízásából. Takács Ádám ügyvezető érdeklődésünkre elmondta, hogy több mint tízéves szakmai tapasztalatuk van mobil jégpályák
építése és üzemeltetése területén. A fiatal vezetőtől megtudtuk, hogy mélyfagyasztó hűtőgéppel temperálják a pályát, melyet akár 15 Celsius fokban is használhatnak a korcsolyázók. A
kiváló minőség megőrzése érdekében a locsolás mellett naponta kétszer végeznek karbantartást a pályán. A 450 négyzetméteres jégpályán
egy időben 150-200 személy korcsolyázhat optimális feltételek mellett. Az ECO-SMART KFT.
munkatársai – az önkormányzat által biztosított őrök mellett – folyamatosan figyelemmel

Szombattól már
a korcsolyázni vágyóké lesz a "főszerep"
kísérik a pálya állapotát és üzemeltetik majd a
korcsolya kölcsönzőt is.
A november 28-án nyíló jégpályán 2016. január 31-ig korcsolyázhat a város apraja-nagyja,
de természetesen a környező települések polgárai előtt is nyitva áll a kapu. Értesüléseink szerint a hét minden napján 8 órától 21 óráig lesz
nyitva a jégpálya, melyen délelőttönként a helyi
óvodások és iskolások díjmentesen korcsolyázhatnak. Délután 3 órától este kilencig Dunakeszi polgárai számára 500 FT, míg a más településekről érkezőknek 1000 FT lesz a belépődíj.
A Dózsa György főtér a korcsolyapálya mellett
számos kulturális rendezvénynek is helyszíne lesz,
ismert és népszerű énekesek, előadóművészek műsorát elvezhetik az adventi vásár látogatói a gyönyörű, az ünnepi várakozáshoz méltó miliőt árasztó környezetben. Az első adventi gyertyát vasárnap
délután négy órakor gyújtják meg a főtéren.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Nagy Tibor érkeztével a támadó foci került előtérbe Vácon

Legenda a kispadon

Három év kellett ahhoz, hogy az NB I 1994/95-ös szezonjának bajnokcsapata, a Vác a
poklok legmélyebb bugyrait megjárva felkerüljön az immár egycsoportos NB II-be. Noha
a szurkolók abban bíztak, hogy a csapat az addig megszokott lendülettel veszi majd idén
is az akadályokat, a Sisa Tibor vezette gárda hamar megtanulta, mit is jelent az osztálykülönbség. Az első 12 találkozón annak ellenére is csak öt pontot szerzett a Vác, hogy
egyik meccsen sem játszott alárendelt szerepet. A vezetők érezték, valamit lépni kell,
ha nem szeretnének ismét a harmadosztályban vitézkedni jövőre.
„Noha messzemenőleg elismerjük Sisa Tibor szakmai
kvalitásait, elfogadtuk felmondását. A választásunk
Nagy Tiborra esett, aki legenda a városban, és őt emberileg
és szakmailag is nagyon jól ismerjük, elismerjük. Miután
láttuk, mit ért el a váci utánpótlásban a fiatalokkal, fel sem
merült bennünk, hogy mást
kérjünk fel megbízott vezetőedzőnek. Tibor igent mondott
a kihívásnak, és a vele vívott
két meccsen négy pontot szerzett a csapat, azaz reméljük, elindult felfelé” – jelentette ki
Orbán Levente, a Vác FC ügyvezető igazgatója.
Az új szakvezetőnek, úgy tűnik, sikerült felrázni a gárdát,
felszabadultan léptek pályára
az utolsó két találkozón, és az
edzéseken is immár más stílus
a honos. A vezetés és a szurkolók nagy örömére a támadó
foci került előtérbe, és a gyors
passzoknak köszönhetően a
játékosok hamarabb érnek fel a
támadóharmadba.
„Mostanra ért össze csapattá

Nagy Tibor
a Vác, és ebben ugyanúgy benne van Sisa mester munkájának
eredménye, mint Nagy Tiboré.
Nagyon jól esik mindenkinek
a klubnál, és külön köszönjük,
hogy a szurkolók kitartottak
mellettünk. Újoncként megtapasztaltuk, milyen erős ez a
mostani második vonal, hiszen
a több kizárt volt első osztályú
klubtól sok játékos z NB II-ben
folytatja a pályafutását” – folytatta Orbán Levente.
Az ügyvezető igazgató elárulta, egy ember, John Marsall, a tulajdonos az, aki a csapat működéséhez szükséges
anyagi feltételeket előteremti. Pedig nagy szükség lenne

szponzorokra és további ös�szefogásra még a stadionban
is, hiszen folyamatosan szigorodnak a licenc feltételek – pl.
a következő szezonra már előírás a lelátók felének befedése –, így jövőre nem elég csak
bentmaradni, hanem minden
infrastrukturális, pénzügyi és
szakmai kötelezettségnek eleget kell tenni. Ezt pedig a tulajdonos egyedül nem vállalhatja.
„Mert ez a tervünk, a biztos
bennmaradás. Ehhez persze
erősítenünk is kell, így abban
biztosak lehetnek a szurkolóink, lesz változás a keretünkben a téli átigazolási szezonban. Jövőre már a középmezőnyt szeretnénk célba venni, hogy 2018-ra már az első öt
hely valamelyikére odaérhessen a csapat” – fogalmazta meg
a terveit a klubvezető.
Szép álmok. Az áldozni hajlandó tulajdonos, a csapattá
érett játékosok és immár egy legenda a kispadon már megvan
hozzá. Most már csak az hiányzik, hogy az álomból valóság legyen…
- molnár -

