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DÖNTÖTT A KORMÁNY:
ÖNÁLLÓ RÉGIÓ LESZ PEST MEGYE

A Kormány döntött: támogatja Pest megye és Budapest közigazgatási határai mentén történő kettéválasztását önálló NUTS2-es régiókká. A Magyar Közlöny 2015. december 29-i számában megjelent kormányhatározat értelmében
a nemzetgazdasági miniszter - a Központi Statisztikai Hivatal elnökével együttműködésben - 2016. február 1-ig kidolgozza a Közép-magyarországi régió NUTSbesorolásának módosítására irányuló kérelmet, és azt a brüsszeli magyar Állandó Képviselet útján benyújtja az Európai Bizottság Főtitkársága, valamint az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) részére.

A

Kormány döntése eredményeként
- figyelembe véve
a vonatkozó uniós szabályokat - 2018-tól Pest
megye önálló NUTS2-es régióvá válik, így a magyarországi régiók száma - az eddigi
hétről - nyolcra bővül.
Mivel Pest megye önálló
régióvá válása az Európai Bizottság döntésétől számított
második évben léphet hatályba, első ízben csak a következő, 2021-től induló uniós fejlesztési ciklusban jelenthet a megyének - mint kevésbé fejlett régiónak járó - többletforrást. Annak érdekében,
hogy Pest megye gazdaságitársadalmi mutatóinak negatív tendenciái már ebben a
fejlesztési ciklusban mérséklődjenek, a Kormány arról is
döntött, hogy a nemzetgazdasági miniszter - a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával - megvizs-

gálja a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye
területén működő vállalkozások számára célzott fejlesztési források biztosításának
lehetőségét - már a mostani fejlesztési ciklusra – írja a
pestmegye.hu.
Az uniós támogatáspolitikai szabályozás a támogatás
szintjét és a nemzeti hozzájárulás mértékét (társfinanszírozási arány) hozzáigazítja az
egyes régiók fejlettségi szintjéhez. A Pest megye és Budapest
által alkotott Közép-magyarországi régió speciális helyzetét az okozza, hogy az egy főre
jutó GDP tekintetében – Budapest hatása miatt – a közösségi átlag fölött áll, ezért – eltérően a többi hat magyar régiótól – 2014-2020 között nem
jogosult olyan mértékű és feltételrendszerű európai uniós támogatásokra, mint a közösségi átlag 75 százaléka alatti legfejletlenebb régiók. A ré-

gióban elérhető források csökkenése elsősorban Pest megyét
érinti hátrányosan, mivel Pest
megye Budapest nélkül a kevésbé fejlett régiók jogosultsági szabályai szerint lenne támogatható.
Pest Megye Önkormányzata a döntés megalapozásához
egy megalapozó tanulmányt
is készített, amely gazdaságitársadalmi mutatókkal igazolta: Pest megye leszakadásának oka részben arra vezethető vissza, hogy nem jutott
hozzá azokhoz a forrásokhoz,
amelyek tényleges fejlettségének megfelelően megillették
volna.
A 187 Pest megyei települési önkormányzatból 182
testületi határozattal erősítette meg támogatását Pest
megye önálló régióvá válása iránt. A Fővárosi Közgyűlés szintén egyhangú határozattal támogatta a kezdeményezést.

IDÉN IS DÍJKÖTELES AZ M2-ES

Nem lesznek érdemi változások 2016. januárban. Nem emelkednek az árak, nem lesznek újabb díjkategóriák, csak az M43 és M85 2015-ben átadott, gyorsforgalmi úthálózatba kapcsolt szakaszaival bővültek a díjköteles szakaszok. Az M2-es használatáért továbbra is fizetniük kell a Dunakanyar településein élők mellett a
váciaknak, sződligetieknek, gödieknek, a dunakeszieknek, és valamennyi átutazónak.

A

személyautók
számára díjköteles szakaszok
köre 2016 január elsejétől mindössze a 2015ben átadott, a gyorsforgalmi hálózatba kapcsolódó utakkal (M43
Makó-országhatár és M85) bővült,
más módon nem változott. A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról
szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításával az M43 autópálya teljes hosszban, míg az M85 autóút a Csorna-kelet csomópont és az
M85-M86 elválási csomópont közötti szakaszának kivételével szintén teljes hosszában az e-matricás díjköteles úthálózat részévé vált
2016. január 1-től. Az M86 autóút, és
az M9 továbbra sem vált díjkötelessé
az e-matricás rendszerben.
Az e-matrica vásárlás során érdemes figyelembe venni, hogy a 2016-

os évre vonatkozó éves országos jogosultságot és megyei matricákat
2016. január 1-jén 00:00 órától lehetett megváltani. Nem kell azonban
az év eleji dömpingben sietnie annak, akinek 2015-ös országos éves
vagy megyei e-matricája van, hiszen
ezek 2016. január 31-ig érvényesek.
Az e-matricát néhány kattintással
meg lehet vásárolni az interneten
keresztül az ematrica.nemzetiutdij.
hu oldalon is.
A tipikus felhasználói tévesztések elkerülése érdekében a vásárlás során érdemes odafigyelni arra,
hogy az e-matricát a megfelelő díjkategóriában váltsuk meg. Így a D1
kategóriába nem tartozó valamen�nyi személygépkocsira (7 főnél több
utas szállítására alkalmas járművekre), a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű
tehergépkocsikra és a lakóautókra a

Fotó: KesziPress

D2 kategóriában kell megváltani az
úthasználati jogosultságot, még akkor is, ha egyébként a D1 és D2 országos matricák ugyanannyiba kerülnek, hiszen a díjrendelet értelmében a nem megfelelő díjkategóriában megváltott jogosultság is jogosulatlan úthasználatnak minősül
és pótdíjfizetési kötelezettséget von
maga után.
A közlekedői és az útdíjfizetési
szokásokkal kapcsolatban érdemes hangsúlyozni, hogy az e-matricát minden esetben előre, a díjköteles szakaszra való felhajtás előtt kell
megváltani. Az akár néhány perccel később megváltott e-matrica jogosulatlan úthasználatnak minősül
és pótdíjfizetési kötelezettséget von
maga után. Az ellenőrző kamerák
az elhaladó autóról (rendszám alapján) azonnal megállapítják, rendelkezik-e érvényes e-matricával.
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Fördős Attila három személyt Január végéig még átvehető
tüntetett ki Polgármesteri Díjjal
a város karácsonyi

A karácsonyi ünnepek előtt, december 21-én, a városháza dísztermében
rendezett színvonalas ünnepség keretében adta át a Polgármester Díját
Vác első embere. Fördős Attila polgármester idén három jeles személyiséget – Cservenák Péter, Klimász János és Maka István – tüntetett ki a rangos díjjal.

A

z ünnepség egy kedves gesztussal vette
kezdetét: Tóth Zoltán
festőművész átadta Fördős
Attila polgármesternek azt
az életnagyságú festményt,
melyet a városnak ajándékozott. Ezt követően a Váci Dunakanyar Színház két művésze, Pankotai Péter (ének) és
Szilaj-Smál Gábor (szavalat)
előadását élvezhették a meghívott vendégek.
Mint közismert, Vác Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013-ban alapította a Polgármester Díja
kitüntetést, amelyet a mindenkori polgármester adományoz azon személynek,
közösségnek, aki, amely
szakterületén tevékenységével hozzájárul a város szellemi, gazdasági életének fejlődéséhez, munkája, életútja,
lokálpatriotizmusa példaként
állítható Vác polgárai elé.
Ebben az évben Fördős Attila három személyt tartott
érdemesnek a kitüntetésre.
Elsőként Maka István, az
M&R Controll-Vill Kft. ügyvezetője vehette át az elis-

Az elmúlt évek hagyománya alapján Dunakeszi Város Önkormányzata 2015ben is folytatta azt az elismerésre méltó gesztust, hogy megajándékozta a
város szépkorú lakosait. Dunakeszi Város Önkormányzatának vezetői tiszteletük és megbecsülésük jeleként a 65 év feletti lakótársainknak karácsonyi
ajándékcsomaggal igyekeztek örömet szerezni advent idején.

A

z ajándékcsomagok
házhozszállításában a
helyi sportegyesületek
önkéntesei, a Diófa Nagycsaládosok Egyesülete, valamint
a Radnóti Miklós Gimnázium
diákjai segédkeztek.
A kézbesítés feladatát önzetlenül vállaló aktivistáknak köszönhetően az Önkor-

A díjazottak és díjátadók: Klimász János (balról), Maka István,
Fördős Attila polgármester, Cservenák Péter,
Mokánszky Zoltán alpolgármester

merést Vác város közvilágításának
korszerűsítéséért és a lámpatestek jelentős mennyiségének szereléséért. Klimász János, a Klimász
Kőfaragó Műhely tulajdonosa, aki a város főterén 2015ben újraavatott I. világháborús emlékmű talpazatát készítette. Cservenák Péter fotóművész, a Forte Fotóklub
Vác vezetője, a Váci Városvédők és Városszépítők elnöke a MAFOSZ Fotóművé-

szeti Nyári Egyetem kulturális programjainak elismerésre
méltó szervezéséért részesült
a kitüntetésben.
Mint azt Fördős Attila polgármester méltató beszédében kiemelte; mindhárom kitüntetett több évtizedes kiemelkedő szakmai és közösségi tevékenységével érdemelte ki a Polgármesteri
Díjat.
B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

Vác kétmilliárdot kap
a mélygarázsra
A költségvetésen belüli átcsoportosítással és fejezet kiegészítéssel kap
támogatást fejlesztésekhez több mint 130 önkormányzat – derül ki a december 22-én megjelent Magyar Közlönyből. Egyebek mellett uszodák,
sportcsarnokok, utak építését, közintézmények, járdák felújítását fedezik
a pluszpénzből, valamint egyéb beruházások önrészét és hitelkiváltást.
Jelentős összeghez jut Óbuda, Hódmezővásárhely, Monor, a legtöbbet pedig Vác kapja - írta év végén a hvg.hu.

V

ác 2 milliárd forintot kap, az elkészült mélygarázs helyzetének rendezéséhez. Korábban a városvezetők tárgyalásokat folytattak annak
érdekében, hogy az állam segítsen megoldani
a mélygarázs helyzetét, mivel a város önállóan
nem tudja megfinanszírozni. Most úgy tűnik,
hogy ebben az évben átadhatják és egy igencsak hosszú ügy végére kerülhet pont.
Mint azt lapunknak Fördős Attila polgármester elmondta: már megkezdték a tárgyalásokat a Belügyminisztériummal a részletekkel kapcsolatban. A mélygarázs téma lesz
a testület következő, január 21-re összehívott
ülésén is. A tanácskozáson kiderülhet, hogy
ez az összeg elegendő lesz-e a jelenleg a Raiff-

2006-ban kezdődött a beruházás

eisen Bank tulajdonában álló létesítmény városi átvételéhez.
Furucz Anita

Megújul a VOKE József Attila Művelődési Központ

P

ajándéka Dunakeszin

arádés újévi koncerttel készül Dunakeszin a VOKE József Attila Művelődési Központ. Január
15-én felgördül a függöny. Csoma
Attila elmondta: a külső felújítások után
idén belül is megújul a kulturális intézmény.

Dunakeszin az újév köszöntő koncert
népszerű muzsikával, nagyszerű énekesekkel és látványos tánccal dobja fel a hideg
januárt a művelődési központban. A Váci
Szimfonikus Zenekar és művészbarátainak
műsorára a jegyek még kaphatók.

mányzat nyilvántartásában
szereplő 6500 szépkorú dunakeszi polgár több mint háromnegyede még az ünnepek
előtt kézhez kapta a város karácsonyi ajándékát.
Azon lakótársaink, akik valamilyen ok miatt nem kapták
meg az őket megillető ajándékcsomagot, azok január vé-

géig átvehetik a Polgármesteri Hivatalban működő Programirodában, ügyfélfogadási időben, azaz hétfőn 13:0017:30, szerdán 8:00-12:00 és
13:00-16:00, valamint pénteken 8:00 és 12:00 között.
A csomagot személyi igazolvány felmutatásával hozzátartozók is átvehetik.

Átadták az első elektronikus
személyi igazolványt

Átadták az első új típusú, elektronikus személyazonosító igazolványt január
11-én, hétfőn Budapesten. Az okmányt elektronikus aláírásra is lehet használni, valamint az a TAJ-kártya és az adóazonosító igazolvány funkcióit is
ellátja.

A

z okmányt Tasnádi
László, a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára adta át a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatalában (KEK KH). Az
államtitkár azt mondta, az
e-személyi igazolvány "sikertörténet", amely "megnyitja a
digitális ügyintézés kapuját".
Emlékeztetett arra: az
elektronikus személyi igazolvány bevezetése illeszkedik
a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési programba amelynek célja, hogy a közigazgatás olcsóbb és hatékonyabb legyen, csökkenjen a
bürokrácia -, valamint a digitális nemzeti fejlesztési programba.
Ignácz István, a KEK KH
elnöke elmondta: az új okmányt először január 4-én
lehetett igényelni. Öt munkanap alatt 39 204 új személyi igazolványt igényeltek az
ügyfelek, ebből 6900 esetben
érvényes igazolványt cseréltek le újra. Az új okmányok
94 százalékát chippel látták el
(a 65 év felettiek kérhetik az
új igazolványt chip nélkül),
az összes igényelt kártya 70
százaléka tartalmaz ujjnyomatot és 19 százaléka elektronikus aláírást.
Közölte, az új okmány szűk
hét hónap alatt készült el, ez
"világrekord", sehol nem készítettek ilyen rövid idő alatt
ilyen komoly biztonsági
funkciókkal rendelkező okmányt. Hozzátette: "nem volt
rossz" a 15 évvel ezelőtt bevezetett kártyaformátumú személyi igazolvány, de a biztonsági elemek tekintetében
"szükséges volt a váltás".
Ignácz István hangsúlyozta: az új okmány felhasználóbarát és biztonságos, és lehe-

tőséget biztosít az állampolgároknak arra, hogy ügyeiket egyszerűbben, hatékonyabban, gyorsabban tudják
intézni.

A kártya elkészítését a Belügyminisztérium fogta össze,
a munkában részt vett a KEK
KH mellett a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., az Idomsoft Zrt.,
az ANY Biztonsági Nyomda Zrt. és a Pénzjegynyomda
Zrt., a 3400 ügyintéző képzésében pedig a Miniszterelnökség vállalt szerepet – adta
hírül az MTI.
Az új okmányról szólva Ignácz István elmondta: arról
leolvashatók a jelenlegi személyi igazolványon látható
adatok is, de emellett olyan
magas biztonságú tároló elemet (chipet) építettek bele,
amely nyilvántartja a személyazonosító adatokat, az
állampolgár döntésétől függően ujjnyomatukat (ezt 12
éven aluliak nem kérhetik),
az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges adatokat, továbbá a társadalombiztosítási és az adóazonosítási
jelet is.
A chip bővíthető további, a
közigazgatási ügyintézéshez
szükséges adatokkal, keddtől pedig már használhatók
az új személyi igazolványhoz
kötött funkciók, mint például az okmányérvényességi
szolgáltatás, az ügyfélkapunyitást lehetővé tevő szolgáltatás, a személyazonosság el-

lenőrzése rendőri intézkedés
esetén, illetve a repülőtéri zsilipkapu használata határátlépés esetén.
Az okmány képes arra,
hogy - ha a polgár a személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN-kód megadásával
ehhez hozzájárulását adja a chipből az intézmény vagy
szervezet kiolvashassa az állampolgár azon személyes
adatát - TAJ - vagy adóazonosító jelét - amely szükséges
az ügyintézéshez.
A szolgáltatások igénybevételéhez érintésmentes kártyaolvasó szükséges.
Az okmányt 16 biztonsági elemmel védik, a többi között Braille-írással, transzparens hologrammal, biztonsági alnyomattal, változó lézerképpel, lézergravírozott okmányszámmal, metallizált
hologrammal, optikailag változó tulajdonságú ábrával és
kétdimenziós vonalkóddal
(QR-kóddal).
Az új okmányok érvényességi ideje a korábbi 10 év helyett 6 év, a 18 év alattiaknál 3
év. Az új okmány illetékmentes, a kiállítási határidő pedig
a korábbi 20 napról 8 napra
csökkent.
Az új személyazonosító
igazolvány használatára az
átállás fokozatosan történik,
azt a polgárok a jelenlegi személyazonosító igazolványuk
érvényességének lejártára tekintettel vagy ettől függetlenül kérhetik.
A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy idén 62 éves
a személyi igazolvány, 1954.
január 9-én rendelte el a Minisztertanács, hogy minden
16 éven felüli állampolgárt
lássanak el személyi igazolvánnyal.
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Pásztor Béla ötven éve irányítja Veresegyház életét
Interjú a tanácselnökből lett polgármesterrel, aki szerint merni kell: „bátorság nélkül semmi nincs”
Fél évszázad. Pásztor Béla ennyi ideje irányítja Veresegyház életét, szolgálja mindennapi fejlődését. E jeles évfordulót tavaly ősszel ünnepelhette. Az egykori kis faluból - vállalkozások és új otthont kereső családok számára - vonzó várossá formálta a települést 1965-től tanácselnökként, majd 1990-től polgármesterként. „Bátorság nélkül semmi nincs” – vallja az Európa-rekorder ősz hajú polgármester, aki szerint Veresegyház fejlődését és jövőjét azzal alapozta meg az önkormányzat, hogy a kilencvenes évek elején közel kétmilliárd forintért vásárolt földet.
- Milyen erényekkel, személyiségi jegyekkel kell rendelkeznie
egy politikusnak ahhoz, hogy ötven éven át irányíthassa egy település életét, szolgálja a helyi közösséget?
- Az első, és a legfontosabb,
hogy az emberek ügyét szolgálja. Éjjel nappal ezen gondolkodjon, ezért tegyen, mindig olyan
sebességgel, ahogy az idő azt kéri,
el nem mulasztva egy percet sem.
Fontos a tisztesség, hogy mindenki szemébe nézhessen, még annak is, aki rosszat mond róla, hiszen neki ez a küldetése. Szeresse azt, amit csinál. A szolgálat során mindig arra törekedjen, hogy
a település szebb, változatosabb
lehessen. Azzal ne foglalkozzon,
hogy tegnap mi volt, mert az már
elmúlt, a holnappal kell törődni.
A múlttal csak a politika foglalkozik, mert azzal akarja bizonyítani, hogy ő milyen jó. A polgármesternek minden időben a jövőt
kell szolgálnia.
- Jelenünk és a jövőnk is a múltból táplálkozik, abból, ahogyan
éltünk és cselekedtünk. 1965ben, amikor 28 évesen tanácselnök lett, gondolta, hogy ilyen
egyedülállóan szép szakmai életúttal büszkélkedhet majd?
- Egyikünk sem gondolt erre, de
vannak emberek, akik előre kijelölik, hogy ők mi szeretnének lenni. Az ÉLET adja a feladatot, bárhová is kerül az ember, ott tisztességgel, becsülettel álljon helyt.
Dolgozzon lelkiismeretesen, ott is
töltse be a szolgálatát. Nem gondoltam, hogy valaha tanácselnök
leszek. Annak idején az itteni tanácselnök elment TSZ elnöknek,
behívatott, és azt mondta, hogy
úgy gondolják, én legyek a tanácselnök. Mondom, én nem akarok
az lenni. Kérte, hogy gondolkodjak el rajta. Nagyon bíztattak, így
egy hét után elvállaltam. Mindenkihez elmentem tapasztalatcserére, mindent megtanultam, elvégeztem a feladat ellátását segítő
iskolákat. Az igaz, hogy a múltra
épül a jövő, de én Kölcseyvel vallom: „A régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? Messze jövendővel vesd össze a jelenkort! Hass,
alkoss, gyarapíts, s a haza fényre
derül!”
- Sokak csak a könyvekből ismerik az ötvenes-hatvanas éveket, de a korszak tanúi tudják,
hogy csak párttagsági könyvvel
lehet bárki is tanácselnök. Ön
nem volt párttag, sőt templomba járt. E szerint már akkor felismerték önben a tehetséges, ambiciózus vezetőt, aki olyan hiteles
ember volt, hogy még az sem számított, nem párttag.
- Valószínűleg így gondolták.
A döntés előtt a váci járási pártbizottság első titkára elhívott vacsorázni és előállt a javaslattal, hogy
lépjek be a pártba. Mondtam, jó
közösségben élek, vannak barátaim, a feleségem minden vasárnap
templomba megy, ha tudom, én

is elkísérem. Hogy ebben engem
korlátozzon bárki is... Én a természetes élet szabadságát élem. Nem
tudnék úgy élni, hogy bujkálnom
kell. Még kétszer elhívott vacsorázni. A harmadik vacsora után
azt mondta: jól van, Béla, maradjunk annyiban, hogy nem leszel
párttag, végezd csak a munkádat. Hitelét az ember egész életére
őrizze meg. Ha azt mondom, hogy
ez így van, akkor az úgy van. Ma
is, ha felveszem a telefont, és valakitől azt kérem, küldjön 300 milliót, visszakapja ekkor, nem azt kérdezi, hogy mikor írjuk alá a szerződést, hanem azt, melyik számlára küldjék. És ez nem egyedi
példa. Engem jóval kevésbé érdekel a jog, én alapvetően az erkölcs
alapján állok. A rossz törvénnyel
szemben is.
- A város első számú vezetőjeként ön ezt képviselheti?
- Képviselhetem, mert elmondom, hogy ez és ez, itt és itt rossz.
Persze sokszor nem fogadták el
azt, amit mondtam, de mégis úgy
cselekedtem, ahogy én jónak láttam. Az élet azt igazolta, hogy
ezt az utat kell járni. Nem azt kell
nézni, hogyan kell egy törvényt
betartani, hanem azt – s ezt a tiszta erkölcs alapján álló gondolkodókra értem -, hogy jó-e a törvény.
Úgy szabályoz-e, hogy az életet segíti, vagy úgy szabályoz, hogy hamis érdekeket akar érvényre juttatni, vagy rossz célokat jelöl meg.
Akkor én ellenállok.
- Ehhez nagyon nagy bátorság
kell!
- Bátorság nélkül semmi nincs!
Aki nem bátor, az nem nyer! Bátran kell dönteni, bátran kell cselekedni -, ami nem felelőtlenséget jelent -, és felvállalva azt is,
hogy akár, az ember elvész! A város életében is csak a bátorság volt
az erény.
- Az élet az ön bátorságát és
előre látását igazolta, amikor
amellett érvelt, hogy vásároljon
földet Veresegyház… Ez a felismerés miből táplálkozott?
- Az Antall-kormány mezőgazdasági tanácsadójával és miniszterekkel is beszélgettem a földkérdésről annak idején. Elmondtam, hogy nem tartom jónak, ha
visszaadjuk az embereknek a földet. A tulajdonjogot persze vissza
kell adni, de az a szellemi és fizikai
tőke, amely a termelőszövetkezetekben megvolt, s amellyel addigra szép sikereket is elért a magyar
mezőgazdaság, működjön tovább
– már a tulajdonosok, az emberek
közvetlen felügyelete mellett. Természetesen, aki magánvállalkozóként akart érvényesülni, az megvette a földet, vagy bérbe veszi,
mert van tehetsége a gazdálkodáshoz. De vannak, akik nem tudják
művelni a földet, egyénileg gazdálkodni, mert nincs annyi szellemi tőkéjük, és anyagi forrásból is
hiányt szenvednek. El fogják kótyavetyélni.

- Mire alapozta ezt?
- A javaslatom nem kellett az
Antall-kormánynak, miközben
idejöttek az emberek, akik 5000
forintot kínáltak egy aranykoronáért. Nálunk 5-7 aranykoronás
földek vannak hektáronként. 35
ezerért lehetett szerezni egy hektár földet, itt a főváros szomszédságában. Ezt nem hagyhattam.
Összehívtam az embereket és elmondtam nekik, hogy megves�szük mi a földet. És mennyiért
adnátok? – kérdeztük. Egy milliót akartak a gazdák, de végül elfogadták, hogy 500 ezer forintot fizettünk egy hektárért. Sorban álltak, eladták a földjüket. Közel kétmilliárd forint hitelt vettünk fel,
még a szomszéd falvak határát is
megvehettük volna. De nem tettük meg erkölcsi okból. Ez volt az
akkori idők egyfajta menekülési
útja. Természetesen tudtuk, hogy
akié a föld, azé a vallás. Így volt
a történelmi időkben is. Akinek
van földje, az cselekedhet, akinek
nincs, az nem. Pénzt lehet csinálni, amennyit akarunk, de földet
nem.
- Önök a földdel csináltak
pénzt.
- Vitathatatlan, hogy a föld adta
lehetőség alapozta meg Veresegyház jelenét és jövőjét. Az itt működő üzemeket is földnek és a rugalmasságunknak köszönhetjük.
Küzdeni kell, melybe persze bele is
lehet bukni. Az életnek akkor van
értelme, ha küzdhet az egyén, akitől nem veszik el a küzdőteret. Az
önkormányzatnak is megvan küzdőtere, s ott mindent meg kell tenni az emberekért. Kilencvenkettőben 75 ezer forintért adtunk egy
crossbár telefonvonalat, a Digitel
képviselője a négyszáz fős gyűlésen kijelentette, hogy ők 12 ezerért adják. Az emberek mégis a
mi ajánlatunkat fogadták el, mert
bíztak bennünk. A jelzett időben
megszólalt a telefon… Majd jött
egy holland vállalkozó, aki mondta, neki sok telefon kell. Mennyi? –
kérdeztem. Húsz! - hangzott a válasz. Csak!? - konstatáltam, és jöttek a többiek sorban, mert jók voltak a vállalkozás feltételei. Aki
korán kel, aranyat kell. Ez a küzdelem teszi közösségé és élhetővé Veresegyházt. Az emberek itt
jól érzik magukat, nagyon sok közösség van. A tizennyolcezer lakosunkból 3500 a 14 éven aluli. Fiatal a város átlagéletkora, „kötelező”
a három gyerek. Nem dicsekszem
– hiszem, hogy a térség városaiban
is így van – de mi jó hangulatban
élünk, és jó hangulatban jó az emberek ügyeit intézni.
- Pedig önre negyedszádos tanácselnöki múlttal köszöntött a
rendszerváltozás.
- A rendszerváltozáskor én egy
deklasszált elem voltam, hiszen a
világmegváltó pártok kivétel nélkül mind ellenem voltak. A falu
lakossága viszont más véleményen
volt, hiszen az 1990-es választáson 83%-ot kaptam, míg az akko-

- A választási év előtt?
- Engem nem érdekel a választás. Én soha nem készültem a választásra. Majd az emberek eldöntik, hogy kit akarnak. Ez az ő joguk. Ha azt mondják, hogy Pásztor menjen, akkor fejet hajtok, és
megköszönöm. Félreértés ne legyen, akarom, hogy megválas�szanak, hiszen szeretem, amit csinálok.

ri idők pártjai által velem szemben
indított jelölt a választók mindössze 17 %-nak a bizalmát élvezte. Számomra ez akkor és most is
mindennél többet mond.
- Adódik a kérdés: a régi rendszerben volt könnyebb irányítani egy település életét tanácselnökként, vagy polgármesterként
a több párti demokráciában?
- Nincs semmi különbség, aki
azt mondja, hogy van, az gyáva.
Én soha egyetlen esetben sem voltam – persze nem vitatom, hogy
volt, aki ezt másképpen élte meg
– kiszolgáltatott. Soha nem féltettem az állásomat, soha nem féltem. Bízom önmagamban, bízom
abban, hogy meg tudom oldani a
kitűzött feladatot. Ha valamivel
nem értek egyet, akkor nem csinálom.
- Ön egy erőskezű vezető, figyelembe veszi a képviselők véleményét a döntés előkészítés időszakában?
- Mindenki véleményét figyelembe veszem, minden véleményen elgondolkodom, de amit
személyesen, vagy a testület akar
csinálni, azt teljes hittel vallom,
és az észrevételeket figyelembe
véve határozzuk meg az irányt.
Érezni kell, hogy az embereknek
mire van szüksége, el kell mondani, ha nem megy, és hogy miért nem megy. Ez olyan, mint egy
család. Ebben a városban is vannak, akik szidnak, mindenfélének
elmondanak. Én őket is meghallgatom, mert nekik az a szerepük
az élet színpadán. Az Isten nekik
ezt szánta, ők nem fognak megváltozni.
- Haragtartó ember?
- Én soha nem haragudtam senkire. Nekem nincs haragosom.
Még azt is megöleltem a bíróságon
a másodfokú ítélet után, aki feljelentett, és jó egészséget kívántam
neki.
- Közösségépítésről beszélt,
amelynek szinte minden feltételék megteremtik.
- Igen, a lehetőségeinkhez képest mindent, akkor is, amikor jóval szegényebbek voltunk. Itt az
adók, jóval magasabbak voltak,
mert kellett az élethez. Soha nem
spekuláltunk azon, hogy lehetne
az adóval spórolni annak érdekében, hogy megválasszanak. Volt
olyan esztendő, amikor duplájá-

ra emeltük a kommunális adót,
pedig választás éve volt. Az emberekkel el kell tudni hitetni azt,
hogy amit befizetnek, az jó helyre kerül. Az adó az nem jogi, hanem erkölcsi kategória. Kell. Hozzájárulok annak a közösségnek
az életéhez, ahol lakom, amelytől
kapom a jó levegőt, a vizet, az iskolát, utat, stb., mindent. Lehet,
hogy százból csak harminc tudja
megfizetni a magas adót, de az általuk befizetett összeg több mint,
ha ők is csak az alacsonyabb adót
fizetnék, mint azok, akik szociális
helyzetük miatt kevesebbet fizetnek. A szolgáltatás árát valakinek
meg kell fizetni.
- Milyen nagyságrendű a város
éves iparűzési adó bevétele?
- Sok...
- Mennyi az a sok?
- Négy-négy és félmilliárd a bevétel, de hitelünk mindig van,
anélkül nem lehet élni, az kényszer, az a gazdaság motorja. A hitel felelősséggel jár, tisztességgel
vissza kell fizetni. Ha van egy lehetőségünk, de nincs pénzünk,
akkor azonnal hitelt veszünk fel!
Nem szalaszthatjuk el az élet adta
pillanatot. A világ ezt kényszeríti
ránk. Aki azt mondja, hogy majd
holnap, az Pató Pál! Állandóan figyelni kell a kihasználható lehetőségeket. A pillanat harcosai vagyunk! Ha nem így cselekszünk,
lemaradunk.
- Most mire koncentrálnak, mi
az, amit szeretne polgármesterként megvalósítani a város életében?
- A legfontosabb az emberek
közérzetét megőrizni. Száz kilométeres úthálózatunk nagyobb
részt rendben van. Rendezett a
város arculata. Most éppen római katolikus templomot építünk,
idén, pünkösd szombatján fogjuk
felszentelni. Az önkormányzat finanszírozza az építkezést, de hozzájárul az egyház is. Sportcsarnokot, iskolákat építünk.
- Aki templomot, iskolát épít…
- … amibe kell a gyerek, mert e
nélkül nincs jövő, kihal az ember.
És ahol nincs ember, oda jönnek
mások! Ezen kívül már készen
van a 6 milliárd forintból épülő gyógyfürdő terve is. Remélem,
megkapjuk az engedélyt a kötvény
kibocsátásra, és akkor 2018 első
felében felavathatjuk.

- Ön hiú ember? Szereti, ha szeretik?
- Minden ember szereti, ha szeretik, de hamis cselekedetet nem
teszek azért, hogy szeressenek.
Szeretettel közeledem mások felé,
melynek természetes reakciója az,
hogy kölcsönös. Egyébként nem
vagyok hiú ember. Csak békével
tudok élni az emberek között, s ha
béke van, ott szeretet van. Félek
attól, hogy különb legyek a másik embernél. Nem akarok senkinél különb lenni. Minden emberrel egyenlő akarok lenni. Az emberek között akarok, lenni, s úgy
dolgozni, hogy megtűrjenek maguk között, s így szolgáljam őket.
Erdőkertesen még ma is ugyanabban a házban lakom, melyet annak idején apósom épített. Az én
kapum soha nincs bezárva, mindenki előtt nyitva áll.
- Meddig szeretné ezt tenni?
- Majd eldöntik „odafönt”!
- Mi az, ami egy 78 éves embert
arra ösztönzi, hajtja, hogy a közösségért dolgozzon, holott élvezhetné a nyugdíjas éveket?
- Este nyolcig, tízig dolgozom,
ilyenkor csend van, el lehet gondolkodni, el lehet olvasni dolgokat, mert napközben erre nincs
idő! A munka szeretete, mánia?!
Tétlenül nem tudok lenni! Öt óra
alvás elegendő, korán kelek és akkor is elmélkedem. Nem zavar,
hogy miért nem alszom. Lételemem az állandó cselekvés, az állandó kutatás a jobbért.
- Mivel tud feltöltődni?
- Kimegyek az utcára, sétálok,
körülnézek, öröm számomra, ha
az emberekkel találkozom.
- Pályafutásának mi a legnagyobb tanulsága?
- Summásan már megfogalmaztam: tiszta erkölccsel szolgálni az embereket. Bátran kell dönteni annak minden felelősségével,
mert minden helyzetben van cselekvési terület. A közösség érdekét
kell szem előtt tartani.
- Boldog ember?
- Igen! Boldog vagyok, három
fiam, gyönyörű családom van. Feleségemet kislánykora óta nagyon
szeretem. Boldog, elégedett ember
vagyok!
- Polgármester úr! Köszönöm
az interjút, példaértékű szakmai
életútjához gratulálok!
Vetési Imre
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Adományok, ajándékok
nehéz sorsú családoknak
karácsonyra Szentendrén
Karácsony előtt megmozdult a város a nehéz helyzetben lévőkért. Az adománygyűjtésből az önkormányzati vezetőktől a civilekig, vállalkozóktól a
segélyszervezetekig sokan kivették részüket. A családoknak és egyedül
élőknek juttatott alapvető élelmiszerek mellett a gyerekek koruknak, érdeklődésüknek megfelelő játékokat is kaptak.

S

zentendre Város Önkormányzatának kezdeményezésére 2015 karácsonyán elkülönített keretből egymillió forint értékben osztottak adományokat
rászoruló családok részére a
Máltai Szeretetszolgálattal és
a Szentendrei Szent Erzsébet
Karitásszal együttműködve.
A cél érdekében december
elején rendezték meg a már
hagyományos Mikulásfutást,
melyre tartós élelmiszerrel
lehetett nevezni. 2015-ben az
előző évhez képest több száz
kiló élelmiszerrel sikerült
többet gyűjteni.
“Büszke vagyok rá, hogy a
szentendreiek az elmúlt hetekben a nehéz sorsú embertársaikra is gondoltak. Hiszem, hogy egy közösség
akkor igazán erős, ha nem
hagyja magára a gyengéket, a
nélkülözőket és a rászorulókat. Hálás vagyok azért, hogy
a szentendreiek idén is megmutatták, hogy a jóakarat és
a gondoskodás közösségünk
egyik fontos éltető eleme.” –
mondta Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere.
A példás összefogás eredményeként több mint 400
család kapott tartós élelmiszer csomagot, melyek szétosztásában számos önkéntes
vett részt.
Az ünnepek közeledtével ismét adományt gyűjtött
és osztott szét a szentendrei
rászorulók és nagycsaládosok, valamint az egyedül élő
nyugdíjasok között a Szentendrei Konzervatív Esték
Klub. A SZEKE lelkes aktivistái 5-10 kilogrammonként

gyűjtötték össze a tartós élelmiszereket az adományozóktól, majd eljuttatták a rászorulóknak.
“Nagyon köszönjük mindenkinek a nagylelkű felajánlását, hiszen több százezer forint felajánlásból tudtuk megajándékozni a családokat és egyedül élőket. Külön köszönjük a szentendrei
piac vállalkozóinak és őstermelőinek, akik élelmiszerrel
és pénzadományokkal különösen nagylelkűen támogatták az elesettek és rászorulók megsegítését!” – fogalmazott Petricskó Zoltán alpolgármester.
Nem feledkeztek el a segíteni akarók a gyerekekről sem.
Karácsonyra 231 rászoruló gyermeknek készített személyre szóló ajándékcsomagot az önkormányzat, melyhez az adventi időszakban
városszerte kihelyezett adománygyűjtő dobozokba adakozhattak a helyiek.
Az adománygyűjtő pontokon összesen kétszázezer forintot adtak össze az emberek, háromszázezer forintot

a polgármester saját keretéből, ötszázezret a Szentendréért Közalapítvány biztosított. Az ajándékozásra, melyet a szentendrei Cerkabella
gyerekkönyvkiadó és a Fő
téri Líra könyvesbolt támogatott értékes kiadványokkal,
ünnepi keretek között, a negyedik adventi vasárnapon,
a Fő téri gyertyagyújtás után
került sor.
A meghívott családokat a
Díszteremben fogadták, ahol
bábelőadás várta a gyerekeket. A népi hagyományokat
felidéző, hangszerbemutatóval gazdagított betlehemes játék a közönség apraját-nagyját elvarázsolta. Személyre
szabott ajándékaikat Gyürk
Dorottya alpolgármestertől
vehették át a gyerekek.
Az ünnepség végén vendégül is látták a családokat,
akiknek a közösségi gondoskodás és figyelem legalább
olyan élményt nyújtott, mint
a gyerekek számára a szépen
becsomagolt, személyre szóló
játék vagy könyv.
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DUNAKESZI: Változás
az építményadó mértékében
2016. január 1-jétől megváltozott az ingatlanok után fizetendő építményadó mértéke és kiszámításának módja – derül ki Dunakeszi Város Önkormányzata közleményéből.

A

lakás célú ingatlanok esetében – a bejelentett személyek számától függetlenül – egységesen 240 Ft/m2 az adó
mértéke. Az új rendelet értelmében, az életvitelszerűen lakott ingatlanra vonatkozóan
kedvezményben részesülnek a gyermekes családok és a nyugdíjasok.
Amennyiben Ön gyermek- illetve nyugdíjas kedvezmények igénybevételére jogosult,
a kedvezményekre vonatkozó Nyilatkozatát
2016. január 31-ig benyújthatja levélben, vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatalban.
A tájékoztató levelek címezetlen küldeményként kerülnek kézbesítésre Dunakeszi
valamennyi háztartásába. A válaszleveleket a
lakosság 2016. január 31-ig bérmentesítés nélkül feladhatja.
Amennyiben január 31-ét követően kerül
sor a nyilatkozat benyújtására, abban az esetben a március hónapban kiküldésre kerülő
határozat a 240 Ft/m2 adómértékkel számí-

tott építményadó összegét kedvezmény nélkül tartalmazza, azonban az utólag benyújtott
nyilatkozatok alapján az építményadó összege
később kerül módosításra.
A kedvezmények igényléséhez szükséges
dokumentumok Dunakeszi Város Önkormányzata honlapján (www.dunakeszi.hu) letölthetők.

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szeretettel meghívja
Önt és kedves családját 2016. január 21-én, csütörtök 18 órára
a MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére szervezett
IRODALMI ZENÉS ESTJÉRE
Fellépnek: Babják Annamária, Varjas János és Vincze József, valamint a Babják Színjátszó Stúdió növendékei
A rendezvény helyszíne: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár –
Dunakeszi, Kossuth Lajos utca 6.

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

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

Apróhirdetés
• Matematika és angol korrepetálás, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, türelmes, számlaképes középiskolai tanárnőnél. 1500Ft/45 perc. Tel.: 06-20-2537-824

Újabb támogatás a gyermekek védőoltására
Dunakeszi Város Képviselő-testülete által jóváhagyott legújabb rendelet szerint a város önkormányzata 15.000 forint keretösszeget biztosít minden Dunakeszin élő gyermek nem kötelező védőoltásának támogatásához.

A

z önkormányzat az
előző ciklusban jelentős pénzügyi támogatásban részesítette a HPV elleni védőoltás beadási programját, mely során több száz
leánygyermek kaphatta meg a
védőoltást Dunakeszin. Jelenleg a méhnyakrák elleni védőoltás beadása már nem városi
szintű, hanem állami programként működik. A helyi
önkormányzat azonban továbbra is szeretné a gyermekegészségügy területén tudni
azt az összeget, melyet korábban a HPV programra fordított.

Az új rendelet alapján a keretösszeg erejéig akár több oltás beadásához is igényelhető a pénzbeli támogatás, akár
különböző időpontokban benyújtott kérelmek útján. A
gyermek törvényes képviselője a saját belátása szerint kiválasztott védőoltásra vonatkozó kérelmet az arra rendsze-

resített formanyomtatványon
nyújthatja be, amelyhez mellékelni kell a házi gyermekorvos igazolását az oltás beadásáról és a védőoltás megvásárlásáról szóló gyógyszertári bizonylatot.
A házi gyermekorvosok
szakvéleménye alapján az
alábbi fertőző betegségek elleni nem kötelező védőoltásokat támogatja az önkormányzat: a rota vírus, a bárányhimlő, a gennyes agyhártyagyulladás, valamint a kullancscsípés okozta agyvelőgyulladás.
Az oltási támogatás iránti kérelmet Dunakeszi Vá-

ros Önkormányzat hivatalos
honlapján (www.dunakeszi.
hu) található formanyomtatványon, a védőoltás beadása
után, 30 napon belül lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális és egészségügyi
csoportjához.
A kérelemhez mellékelni kell a beadott védőoltásról
szóló helyi házi gyermekorvos igazolását és az oltóanyag
megvásárlását igazoló gyógyszertári bizonylatot. A házi
gyermekorvos igazolása az oltási könyv bemutatásával is
helyettesíthető.
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Házasság hete 2016 - Dunakeszi
Közel két évtizede Angliából indult el a Házasság hete-kezdeményezés,
amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. Előadások, filmvetítés, fotópályázat
és beszélgetések sorozata Dunakeszin, a házasság jegyében - olvasható
a város honlapján.

H

azánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek
széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével.
"A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a
házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden
olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít
az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal
ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tar-

tani azokban, akiknek a kapcsolata válságban
van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt."
- olvasható a szervezők hitvallásában.
2016-ban a rendezvény témája a "Szeretet:
szenvedély és döntés" gondolata, mely köré
Dunakeszin nem csupán előadások sorozata, hanem filmvetítés és pódiumbeszélgetés is
épül 2016. február 7. és 15. között.
A rendezvény alkalmából Dunakeszi Város Önkormányzata fotópályázatot is hirdet
„Tudsz jobbat? Család." téma feldolgozására
A/4-es vagy A/3-as méretben. A pályázatban
bármely korosztály részt vehet, de pályázónként csak egy pályamunka nyújtható be.
A pályamunkákat 2016. január 31-ig a József Attila Művelődési Központban kell leadni, zárt borítékban, a fotó hátoldalán feltüntetett adatokkal: név, életkor.
Az értékelés és díjazás korosztályonként
történik. A díjazottak tárgyi jutalomban részesülnek.
A beküldött pályamunkákból készült kiállítás megnyitása és a díjátadás 2016. február
7-én, vasárnap lesz.

Új értékek a Pest Megyei Értéktárban
Négy sportértékkel gazdagodott a Pest Megyei Értéktár, a közgyűlés illetékes bizottsága egyhangú döntéssel vette fel Zsengellér Gyula labdarúgó
(Cegléd) és Gál József birkózó pályafutását (Cegléd); a dunakeszi repülőteret és a Kincsem-kultuszt (Tápiószentmárton, Göd).

A

megyei értéktárba a településekről érkezett
pályázatok alapján kerülhetnek be az értékek, a legkiemelkedőbbeket pedig a megyei értéktár bizottság továb-

bítja a Magyar Értéktár felé,
ahonnan kikerülhetnek a
hungarikumok.
A Pest megyei értéktár bizottság a Kincsem-kultuszt felterjesztette a Magyar Értéktár

bizottságnak. Az indoklás szerint Kincsem, a legyőzhetetlen
"csodakanca" 1874-ben látta
meg a napvilágot Tápiószentmártonban. Pályafutása során
54 versenyen indult, és vala-

mennyit megnyerte. Teljesítménye, amit azóta sem ért el a
világ egyetlen versenylova sem,
nemcsak tulajdonosának, hanem az egész magyar állattenyésztésnek hírnevet szerzett.

Az értéktárba több kategóriában - például épített örökség vagy kulturális örökség
- lehet értékeket beterjeszteni; érdekes módon sport kategóriában kevés pályázat ér-

kezett, annak ellenére, hogy
az utóbbi évtizedek számos
sportsikert hoztak az országnak - Ambrus András, a Pest
megyei önkormányzat sajtófőnöke az MTI-nek.

Együtt ünnepelt a régió szlovák ajkú lakossága

A Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat idén is együtt ünnepelte a karácsonyt a térség településein élő szlovák nemzetiségű polgárokkal, akik számára lélekemelő élményt jelentett a találkozás, a közös ünneplés. December 19-én immár tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a Szlovák Karácsonyt a váci Madách Imre Művelődési Központban, melynek színháztermét megtöltötték a gyönyörű ünnepi népviseletbe öltözött vendégek és a velük együtt ünneplő váci polgárok.
Dr. Alt Gyula virágcsokorral
fejezte ki a váciak köszönetét

A nagy sikert aratott nyitrai Zobor folklór együttes

A

z ünneplőket dr. Alt
Gyula, a Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szlovák
és magyar nyelven köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy
ismét együtt lehetnek. Jó érzés szlovák nemzetiségűnek
lenni, amikor azt látjuk, hogy
ilyen sok településről eljöttek hozzánk – mondta az elnök, aki szerint Vác kinyitot-

ta kapuját a környező települések szlovák lakói előtt is. –
Közösen dolgozunk, közösen
támogatjuk egymást, s ez így
van rendjén – tette hozzá, aki
ünnepi szavakkal mondott
köszönetet
mindazoknak,
akik támogatják tevékenységüket, kultúrájuk és hagyományaik ápolását.
Dr. Borsi Attila református
lelkész ünnepi gondolataiban

az egymásra figyelés méltóságát, az ünnepi várakozás jelentőségét, az Isten szándéka
és az ember akaratában felemelő találkozását hangsúlyozta.
- Én a lényegét abban látom
az ilyen rendezvényeknek,
hogy megteremtik a lehetőségét annak, hogy találkozzunk,
hogy egymással elbeszélgessünk az egyébként a minden-

napokban már gyakran háttérbe szoruló szlovák nyelven,
és hogy megismerkedjünk az
anyaországban működő, jó
színvonalon dolgozó kulturális együtteseknek a műsorával – emelte ki ünnepi köszöntőjében Hollerné Racskó
Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke. Én azt gondolom, hogy ebben
nagy szerepe van a Váci Szlo-

vák Önkormányzatnak és szeretném megköszönni ezúton
is azt a tevékenységet, melyet ezen a téren végeznek –
mondta elismerően.
Ezt követően jelképesen
meggyújtották az adventi koszorú négy gyertyáját, majd a
nyitrai Zobor folklór együttes színvonalas produkcióját élvezhette az ünneplő közönség. A számos nemzet-

közi fellépéssel és elismeréssel büszkélkedő együttes
fiatal tagjai művészi igényességgel énekeltek a szerelemről, a szeretetről, a békéről, az
együttlét örömteli pillanatairól, miközben virtuóz technikai megoldások sokaságán
keresztül mutatták be gazdag
néptánc kultúrájukat.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Az év gazdálkodójának
Túlsúlyra gyógyír
jelölt borásznál elkészült a tudatos táplálkozás
az évtized bora
és a rendszeres sportolás
Guttmann Vilmos nyugalmazott kertészmérnök csaknem 40 éven át dolgozott a Dunakanyar legnagyobb állami gazdaságában, az Alagi Állami Tangazdaságban. Nyugdíjba vonulását követően intenzíven kezdett foglalkozni
a szőlőtermeléssel és a borkészítéssel.
- Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Év gazdálkodójának jelölte, de Pest Megye Közgyűlése másnak ítélte oda e kitüntetést. Hogyan fogadta a
hírt, hogyan vélekedik erről?
– kérdeztük a kiváló borászt
dunakeszi pincészetében.
- Nekem az a tény, hogy
jelöltek már önmagában is
nagy öröm és kitüntetés, amit
hálásan köszönök. Szerintem
bőven jelölhettek volna más
gazdálkodókat is, de úgy vélem, hogy a kiváló boraim és
több évtizedes szakmai tevékenységem mellett támogatóim javaslatát az is motiválta, hogy a Dunakeszi Civilek
Baráti Köre rendezvényein
rendszeresen mondok verset,
hozzájárulok a programok sikeréhez, aktív szerepet vállalok a helyi közéletben. Talán
még annyit tennék hozzá, ezúttal is igaz a mondás: „Borban az igazság!”
- Gyakran hallani a rádióban, hogy a pincék mélyén
idén kiváló minőségű borok
érlelődnek. Tudomásom szerint ön Dunakeszi egyetlen
bortermelője, aki nem vásárolt, hanem saját termelésű
szőlőkből szűri a finom nedűket és ezek egy része Dunakeszi határában terem.
Milyen a 2015-ös év termése,
milyen minőségű borok kerülnek az asztalokra?
- Az évtized vörösborát sikerült előállítanom, amit
nemsokára értékesíteni fogok. A 2008-as Zweigelt vörösborommal megnyertem a
Pest megye legjobb vörösbora című kitűntetést. Ezt követő évben az Ister Granumon
Erdőkertesi
vörösboromat aranyéremmel díjazták.
2013-ban egy országos versenyen az új vörösborok kategóriájában második helyezést értem el aranyérmes minősítéssel. A Váci Íz lelő napokon 2014-ban megkaptam KASZK főigazgatójának
nagydíját, mellyel a többéves
aranyérmes szerepléseimet is
értékelte. Visszaemlékezve a
régi szép vörösborok íz világára nyugodtan állíthatom,
hogy a 2015-ös évjárat ezeket
is felülmúlja.
- Mit tett annak érdekébe,
hogy ez bekövetkezett? Tudjuk, hogy Dunakeszi határában hat nap híján három hónapon át mérhető mennyiségű eső nem esett. Gondolom
ez katasztrofálisan hatott a
szőlőre, mert mindez a nyári kánikulába történt.
- Ez így is van. A termés
33%-a megfonnyadt, eze-

ket a fürtöket a kevésbé színesekkel és a másodtermésekkel rajtahagytuk a tőkén.
Az ültetvény most is úgy fest,
mintha nem is szüreteltünk
volna. Ez nekem óriási veszteség, de a jó minőség érdekében vállaltam. A másik
ilyen nagy horderejű fontos
döntés volt a szüreti időpont
megválasztása. Már mindenki leszüretelt, de én még kivártam vele. Elnézést a szakmai kifejezésért, de a kékszőlőnek tanninérettnek kell
lenni, hogy a vörösbor ne legyen húzós, fanyar. Sorrendben a következő fontos lépés
az irányított erjesztés és az
ehhez szükséges fajta specifikus fajélesztők és segédanyagok megválasztása. Sokan ezt
mellőzik takarékossági okokból. Én a pénzt erre nem sajnáltam, de arra sem, hogy elvégezzem a biológiai almasav csökkentést az igen drága starterkultúrákkal. A bor
magzati fejlődését, ami az erjedés során játszódik le döntően befolyásolja a fáradtságos kevertetés, mely szó szerint verejtékes munka késő
este és kora reggel egyaránt.
A vörösbor születése a préseléssel veszi kezdetét, ahol kellő önmérsékletre van szükség. A törköly lelkét nem szabad kipréselni. Nálam satunként kb. 10 liter megy veszendőbe, ami 40-50 sajtolásnál
tetemes mennyiség. Már a
második szorításból lejövő
részt is külön kezelem. Ha
mindent jól csinálok, akkor
a bébi korban lévő néhány
napos letisztult „bozsolé” is
igen finom. Idén ezt tapasztaltuk.
- Milyen szempontok szerint minősíti a borokat? Mitől jó egy bor és mi a jellemző
az ön boraira?
- Legfontosabb a bor ízérzete, íz világa az illattal összhangban, amit bukénak is
nevezünk. Tényleg nagyon
sok étvágygerjesztő okos szó,
szakszerű kifejezés hangzik

el a rádióban a nálamnál sokkal nagyobb borászok részéről, de azt a fontos szót, hogy
bársonyos sose hallottam.
Pedig ez a jó vörösbor alapvető ismérve (ezt még a 80 éves
magyartanárom is tudja). Az
én erdőkertesi Zweigeltem
az illatos simulékony bársony maga, melyben a bonbon meggyes illatok és ízek
dominálnak a kávéra emlékeztető finom illattal együtt,
és amelybe jól belesimul hozzáadott értékként a fahordós érlelésből származó zamat együttes. Több fogyasztó „selymes” kifejezést használ pincészetemben a bársonyos helyett. Így is jó. A rozé
boromnál a finomság, üdeség
párosul a bogyós gyümölcsökben fellelhető ízekkel. A
váci Zöld Veltelíni illata zöldalmára, birsre, mentára emlékeztet finom ízekkel kiegészülve. A Királyleányka szőlővirág illatú és mézre hajazó ízű. A Muskotály (nálam
nincs édesítve) citrusokra
emlékeztet. A Zalagyöngye
Hungarikum fajta enyhén
muskotályos illatú és ízű,
harmonikus egyensúlyba van
a 12,5 % alkohollal és az ideálisnak mondható 6,5 g/l
savtartalommal. A magas
vonadékanyag kerekké, teltté
teszi a bort.
Minden boromra jellemző az alacsony kéntartalom.
Fontos, hogy a vevő fejfájásra és gyomorégésre ez után se
panaszkodjon. Az itt említett
valóságnak megfelelő borkészítési technológia felvázolásával és boraim megismertetésével szeretném nem csak
a Dunakeszieknek, hanem a
régió fogyasztóinak is bizonyítani és egyúttal meghálálni, a címben szereplő jelöltetésemet.
Erre és az új esztendőre koccintottunk Guttmann
Vilmos jó gazda gondosságával kialakított dunakeszi Toldi utcai pincészetében.
(X)

A karácsonyi és a szilveszteri ünnepi finomságok sokaságának nem tudtunk
ellenállni, ami a kulináris élvezetek mellett azzal is járt, hogy jó pár plusz kilóval lettünk "gazdagabbak". Télen egyébként is kényelmesebbek vagyunk,
így aztán duplán fennáll a veszélye az elhízásnak. Hogyan lehet okosan, és�szerűen megszabadulni a felesleges kilóinktól? - kérdeztük Ladányi Zoltántól,
a váci IWI Fitnesz – Wellness – Sportiskola szakértőjétől.
- A karácsonyi, újévi időszakban érthető, ha egy kicsit elengedjük magunkat, és fejet hajtunk a csábításnak. Ha elestünk
a mértékletesség frontján, akkor januártól érdemes kialakítanunk, vagy visszaállítanunk
jó szokásainkat. A megoldást az
életmódban kereshetjük, szemben a csodadiétákkal, mágikus
fitnesz gépekkel. Sikerünk két
pilléren nyugszik, a heti rendszeres testedzésen, és a megfelelő táplálkozáson.
A képlet egyszerű: a többlet
kalóriát az izomszövet képes elégetni. Tónusos, aktív szervezet
= nagyobb energiafelhasználás,
fogyás. Ha a rendszeres edzés
(heti 3x40 perc akár) mellett
például gyalog megyünk a lehető legtöbb helyre, már nyert
ügyünk van.
Ennél csak a táplálkozás egyszerűbb: megfelelő ételt kell választani, közepes mennyiségben, napi 4-5 alkalommal, semmiképp sem éhezve. Helytelen étkezéssel a nagyon aktívak sem lesznek elégedettek az
alakjukkal.
- Mi az önök tapasztalata,
mennyire figyelünk az egészséges táplálkozásra?
- Ezen a téren nagyon pozitív
trendeket látok. Bár vannak be-

szítettük el előre, akkor valószínűleg csak haszontalan kalóriákat tartalmazó ételeket fogunk
találni. Érdemes időt szánnunk
a másnapi étkezésünk átgondolására.

rögzült szokásaink, mégis egyre többen hagyják el a fehérlisztes pékárút, felezik le a sütemények receptjeinek cukormennyiségét, tanulnak meg
reggelizni munka előtt. Ilyen
apróságokon sok múlhat. Ha év
közben be tudunk tartani néhány alapszabályt, akkor az ünnepekkel se lesz gondunk. De a
legnagyobb feladvány ezen a téren szerintem nem is az, hogy
nem tudnánk, hogyan kellene
jól, vagy jobban táplálkoznunk.
Ha a napi pörgésben engedjük
magunkat farkaséhessé válni,
akkor már nem fogunk válogatni. Azt kezdjük el magunkba tömni, ami éppen a közelünkben van. És ha ezt nem ké-

- A IWI miben és hogyan
tud segíteni azoknak, akik újévi fogadalmaik között a rendszeres sportolást, az egészséges
életmódot jelölték ki megvalósítandó célként?
- Az eddig említett megoldások könnyűek, ha valaki tudja, mikor mihez nyúljon. Tapasztalatom szerint sokkal nagyobb arányban érik el céljaikat
azok, akik fitnesz szakemberrel is konzultálnak. Mi ilyeneket képzünk. A nagy médiazajban zavaró lehet a sok információ az egészséges életmóddal
kapcsolatban. Az IWI egyrészt
azoknak kínál tanfolyamokat,
akik szeretnének tisztán látni ebben a dzsungelben, de aki
hivatásául választja, hogy például személyi edzőként, aerobik oktatóként segítsen másoknak életmódjuk átalakításában,
azok is OKJ-s, nemzetközileg is
elismert képzéseken vehetnek
részt. De mind erről bővebben
tájékozódhatnak az www.iwi.
hu-n.
(V. I.)

Újévi változások

Az adózásban, az egészségügyben és az okmánykiadásban léptek életbe a legtöbb állampolgárt érintő jogszabályi változások az újévben, de módosult a családtámogatások rendszere, illetve újfajta előírások érvényesek a sporthorgászokra, a vadászokra
és a kutyatartókra is.

Ú

j év, új remények… és új
jogszabályok. A munkavállalók számára kellemes újévi hír, hogy 2016. január elsejétől 16-ról 15%-ra csökken a személyi jövedelemadó
mértéke. A magánszemélyek
számára ugyanakkor tehernövekedést jelent, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék
havi 6930 forintról 7050 forintra emelkedik. Könnyítés lesz az
adózás terén, hogy akiknek kizárólag munkáltatótól származó
jövedelmük van, és nem vesznek
igénybe adókedvezményt, nem
kell adóbevallást benyújtaniuk,
helyettük az adóhatóság készíti
el - számolt az estv.hu.
2016-tól új típusú, összevont okmányok kerülnek bevezetésre. Az úgynevezett e-kártya egyesíti a személyi igazolványt, a lakcímkártyát, az adókártyát, a TAJ-kártyát és az útlevelet, kibővíthető közlekedési
kedvezmények igénybe vételé-

vel és akár diákigazolványként
is funkcionálhat. Az új igazolványt, amely kérésünkre ujjlenyomatot is tartalmazhat, felmenő rendszerben vezetik be.
Idén ráadásul számos okmány
díjmentesen igényelhető, többek
között az első jogosítvány, az ellopott igazolvány, a cégkivonat,
a vállalkozói igazolvány vagy az
erkölcsi bizonyítvány.
Jön az elektronikus egészségügyi rendszer is, mely szerint a
páciensek minden kórtörténeti
adata egy központi adatbázisba
kerül be, amelyhez a teljes egészségügyi személyzet hozzáfér, így
hatékonyabb lehet az ellátás. Írásos tiltakozó nyilatkozat ellenében egyébként korlátozást is kérhetünk és megadhatjuk, hogy kik
férhetnek hozzá az adatainkhoz.
Elkezdődik a kétgyermekesek
családi kedvezményének négy
éven át tartó növelése, aminek
során jövőre a gyermekenkénti kedvezmény 25 százalékkal,

a jelenlegi gyermekenkénti havi
10 ezer forintról 12 500 forintra nő.
Elsejétől hatályos az új vadászati törvény számos rendelkezése is, és fontos változásokra kell felkészülnie hazánk közel 400 ezer sporthorgászának
is. 2016-tól ugyanis megszűnik a
kereskedelmi célú halászat Magyarország természetes vizein,
a halgazdálkodási jogok pedig
a horgászszervezetekhez kerülnek. Ugyancsak változás, hogy
január 1-től forgalomba került
az egységes állami horgászati
okmány, amellyel az eddigi öthat horgászati nyomtatvány eg�gyé válik.
Végül jó hír a zordan tartott
házőrzőknek, hogy mostantól
tilos kutyát láncon tartani. A
megkötött állat gazdája 150 ezer
forintos bírságra számíthat, és a
jövőben azt is büntetik – mintegy 100 ezer forintra-, aki nem
előzi meg kutyája szökését.
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Az ízletes forralt nedűknél,
csak a hangulat volt jobb

Közel egy évtizedes hagyomány jegyében december 30-án rendezték meg, immár a VIII. Váci
Forraltborfőző-versenyt a város főterén. A karácsonyvárás ünnepi díszébe öltözött Március 15. téren
– noha ebben az esztendőben „csak” tizenkét csapat versengett a közönség és a szakmai zsűri elismeréséért – kiváló volt a hangulat a finom forralt bort kedvelők körében.

I

dén is Fördős Attila polgármester volt a rendezvény védnöke, a főtámogató pedig az elmúlt évhez
hasonlóan, Vác Város Önkormányzata. A régió egyik
legnépszerűbb gasztronómiai programjának ebben az
évben a Vendégvárók Váci
Egyesülete volt a rendezője, amely a forraltborfőzőverseny ötletgazdáitól, és eddigi szervezőitől, a Curia
Borház tulajdonosaitól, Víg
Gyulától és feleségétől, Ágnes
asszonytól vette át e tiszteletre méltó feladatot, akik szép
hagyománnyá, igazi közönségvonzó turisztikai attrakcióvá formálták az esztendők
során.
A váciak példás együttműködését dicséri, hogy a soksok száz vendég mit sem érzékelt a „stafétabot átadásából”,
hiszen ezúttal is jó hangulat,
pergő ritmus jellemezte a rendezvényt. S mindez köszönhető a versengő csapatoknak,
az ízletes forralt bort kortyolgató jó kedélyű közönségnek,
no és a rendezvény „örökös

A győztes csapat

háziasszonyának”,
Fábián
Nicolettanak és Fónagy Istvánnak, a Vendégvárók Váci
Egyesülete elnökének, akik
„szóval tartották” a vendégeket. Öröm volt hallgatni Fábián Nicoletta „mini interjúit”, aki a riportalanyok bemutatása közben úgy szövögette a beszélgetés fonalát, hogy
egy-egy sztori, történet felvillantása révén megismerhettük a főszereplő embert próbáló nagy céljait is.
Túlzás nélkül mondhatjuk,

hogy mindenkit az „adni jó”
érzés hatott át. Nagy volt a
sürgés-forgás a „mester és tanítványa”, Vig Gyula és Vácy
Károly önkormányzati képviselő üstjénél, akik együtt készítették az igazán finomra
sikeredett forralt bort.
Népes társaság, az EgyüttMindannyian baráti közösség tagjai – köztük dr. Jakab
Zoltán sebész főorvos, korábbi önkormányzati képviselő és Juhász Béla, Sződliget
polgármestere – a zsűri által

különdíjjal jutalmazott ízletes nedűvel kínálták vendégeiket.
S még hosszasan lehet sorolni, hogy ki mindenki főzte
és ajánlotta érezhető szeretettel a gőzölgő finomságot, akik
között voltak egészségügyi
dolgozók, sportolók, családiés baráti közösségek. Jól érzékelhetően, mindannyiuk számára a részvétel volt az elsődleges, az együtt töltött, kellemesen múló idő élménye.
A szakmai zsűri döntése alapján a VIII. Váci
Forraltborfőző-versenyt
a
Lámpás nevű csapat nyerte, II. helyen a Bajnokok (váci
kézilabdás fiúk) csapata, míg
a III. helyen a Sógorok családi közössége végzett.
Az óévbúcsúztató kiváló
hangulatot emelte fellépésével
Toldi Tamás, aki Vác dalát énekelte el a közönség nagy örömére, majd a forraltborfőzőverseny díjátadó ünnepsége
után tartott fergeteges bulival,
Steidl Partycsóka Tomi.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Adorján Attila kapta a Téli Tárlat fődíját
Huszonöt alkotó ötvenhárom műve szerepelt a váci Téli Tárlaton, melyet Mokánszky Zoltán alpolgármester nyitott meg, aki kiemelte, hogy a csoportos kiállítás jelentős, több mint két évtizedes hagyománnyal büszkélkedhet.
- Az adventi időszak egyik
legfontosabb seregszemléje
a Téli Tárlat, melyen a művészek alkotásaik vizuális élményével „ajándékozzák” a közönséget, akik ezt
szeretetteljes érdeklődésükkel viszonozzák. Kijelenthetjük, ez a kiállítás évről
évre városunk egyik legrangosabb képzőművészeti eseménye, méltó zárása az évnek - mondta köszöntőjében
Mokánszky Zoltán alpolgármester. A városvezető kitért
arra is, hogy Vác képzőművészeti élete rendkívül gazdag, s e gazdagság érzékeltetéseként elmondta, hogy
az idén közel száz egyéni- és
csoportos kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők a
különböző kiállítóhelyeken
- a Pannónia háztól kezdve a művelődési központon,
könyvtáron át a Vörösházig,
a kisebb galériákról, művészetpártoló vendéglátóhelyekről nem is beszélve.
A zsűri elnöke, Szemadám
György Munkácsy-díjas festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti tagozatának tagja
megnyitójában mindenekelőtt azt hangsúlyozta, hogy
a váci Téli Tárlat rendkívül
nyitott seregszemle, több

szempontból is "határsértő"
kiállítás. - Nekem nagyon
tetsző határsértés például az, hogy bár a kiírás szerint a Magyar Alkotóművészek Országos Szövetségébe tartozó művészek vehetnek részt, mégis több olyan
alkotó művei is láthatók itt,
akik nem tagok, de műve-

ik színvonala alapján jogosultságot kaptak a bemutatkozásra – írta a vac.hu. Aztán a keretek feszegetésének
számít az is, hogy jól megférnek együtt a festmények,
a fotók és a kisplasztikai alkotások egyaránt. A festészeten belül pedig a stílusok és technikák sokszínűségére hívom fel a figyelmet - mondta Szemadám
György. Díjazottak: A Téli
tárlat fődíját idén Adorján
Attila festőművész kapta, a
II. díjat Magyar János képzőművész, a III. díjat Fekete
István fotóművész, Vác város különdíját pedig Orvos
András festőművész.
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A váci Horváth Lajos "Laller"
A környéken egy helyen
kvalifikálta magát a 2017-es Dakarra
biztosan síelhetünk, de több Január
3-án, a Buenos Aires-i prológgal rajtolt el az idei Dakar-rali Dél-Amerikában, melynek 2017-es mezőnyében már ott lesz a váci Horváth Lajos
helyen korizhatunk
(Laller), aki tavaly októberben Marokkóban egy 2800 kilométeres ötnapos

Fotó: KesziPress

Akik hódolni szeretnének a téli sportoknak, azoknak a környéken is van
erre lehetőségük. A síelés szerelmeseit több korszerű pálya is várja – igaz
a hóhelyzet miatt jelenleg egy tart nyitva -, van ahol szánkózni is lehet, de a
korcsolyázni vágyók is több lehetőség közül választhatnak.

Sokak örömére decemberben
Vác főterén is megnyílt a műjégpálya

Sípályák, szánkózás
Az egyik népszerű sípálya
a visegrádi vár mellett található Nagyvillámnál. Jelenleg mindkét felnőtt pálya és
a bébi pálya is üzemel, valamint szánkózni is lehet, igaz,
csak korlátozottan. A helyszínt meg lehet már közelíteni, az utak szórva vannak,
de téli gumi szükséges. A síelni vágyók szombaton akár
este tíz óráig is csúszhatnak,
vasárnap és hétköznapokon

pedig reggel 9 órától 21 óráig
várják őket.
A környék másik kedvelt helye a börzsönyi Nagy Hideghegy Sí- és Túraközpont. Több
mint 3 kilométer sípályája és 5
sífelvonója van. Ezen kívül 6
kilométer turista utat, és 5 kilométer sífutó utat használhatnak a téli sportok szerelmesei.
A kezdők tanulósípályán próbálhatják ki ezt a téli sportot,
de van itt még snowboard pálya is, melyen 5 különféle ele-

met használhatnak a síelés és
snowboardozás
extrémebb
módját kedvelők. Mielőtt bárki
útnak indul, kérdezzen rá a síelési lehetőségre, mert időjárás
függő, jelenleg azonban nem
üzemel a pálya.
Kicsit távolabb van ugyan
a dobogókői sípálya, ahol a
felnőtt mellett szintén van
gyerekpálya is. Sajnos az időjárás miatt jelenleg itt sem
lehet csúszni, most 3 centiméteres a hó vastagsága. A
beindításhoz tartós havazásra lenne szükség.
Korcsolyázás
A korcsolyázás már némileg egyszerűbb sport, hiszen
nem kell hó, sem tartós mínuszok hozzá. Már ötszázforintos egységáron két közeli
településen is van lehetőség
csúszkálni az önkormányzat támogatásával: ilyen Vác
és Dunakeszi is. Vácon ezen
felül a fedett Royal Jégpálya
is várja még az érdeklődőket.
Furucz Anita

versenyen kvalifikálta magát a motorosok mezőnyében.

- Már a 2016-os Dakaron szerettem volna indulni, mivel azonban nem volt sivatagi tapasztalatom, ezért a szervezők nem fogadták el a nevezésemet, akik három világkupa futamot jelöltek
ki, melyek közül egyet kellett teljesíteni a 2017-es sikeres kvalifikációhoz – tudtuk meg a KTM
motorral versenyző váci sportembertől. - Szerencsére ezt 2015
októberében sikerült teljesítenem
Marokkóban egy 2800 kilométeres öt napos versenyen. Nyolcvan
motoros között a 31. helyen végeztem, s ez az eredmény feljogosít, hogy 2017 elején Dél-Amerikában elrajtolhassak a Dakar mezőnyével a közel tízezer kilométeres táv teljesítésére.
Horváth Lajos „Laller” elmondta, hogy saját anyagi forrásaiból teremtette elő a Dakar
15 ezer euro nevezési díját. Évek
óta dédelgetett álma, hogy KTM
motorjával „végig szántsa” DélAmerikát a Dakar mezőnyében,
amivel édesapja emléke előtt szeretne tisztelegni, aki egykoron a
váci motoros klub alapító tagja
volt. - A másik nagy célom, hogy
bebizonyítsam, nyolc óra munka
mellett egy magamfajta egyszerű ember, ha van kellő kitartása
és energiája, akkor a legnagyobbakkal versenyezhet – mondta
határozottan a civil életben autószerelőként dolgozó sportember, aki tudja, hogy óriási kihívás
előtt áll, hiszen többen mászták
meg a Mount Everest, mint ahá-

nyan motorral teljesítették a Dakar-ralit.
A marokkói verseny jó belépő volt a nagy megmérettetésre,
melynek egyik tanulsága, hogy fizikailag fel lehet készülni a versenyre, de szellemileg, lelkileg
csak ott, az emberpróbáló terepés időjárási viszonyok között derül ki; ki mire képes. – Lelkileg
nagyon nehéz, hiszen, amikor az
ember elakad a sivatagban, és bármerre néz, mindenhol csak a végtelen homok dűnéket látja, akkor döbben rá, hogy a porszemnél
is kisebb. Ezt éltem át Marokkóban, amikor elfogyott a benzinem
és közel négy órán át csak álltam
a milliónyi homokszem között,
mert senki nem jött arra. A Dakar
az embert és gépet is próbára teszi, hiszen két hét alatt majdnem
tízezer kilométert kell teljesíteni.
A kiváló váci motoros - aki lengyel bajnoki cím mellett Európa
bajnoki ezüstéremmel és számos
rangos magyar díjjal büszkélked-

het – örömmel újságolta, hogy
felkészülését egy remek csapat
segíti, melynek tagjai a korábbi
versenyeken elszenvedett balesetek utáni rehabilitációt, testi-lelki regenerálódását önzetlenül támogatták. – Ők most is mellettem vannak, mindenben segítenek, hogy valóra tudjam váltani
a nagy álmomat. Ezúttal külön
is szeretném megköszönni Klein Istvánnak, aki a Royal Fitness
Club teljes stábjával mögöttem
áll, és dr. Jakab Zoltán sebész főorvos úrnak, aki mindent megtesz, hogy a balesetek, és a sérülések után minél gyorsabb felépüljek, újra versenyezhessek –
mondta a negyvenes éviben járó
Horváth Lajos „Laller”, a magyar tereprally egyik legnagyobb
egyénisége, aki 2017-ben Argentína, Bolívia, és Chile emberpróbáló terepein ötödik magyar motorosként szeretné teljesíteni a
Dakar-ralit.
Vetési Imre

Új arcok az OTP-nél - Hét év után búcsúzik
a Dumaszínháztól az OTP Bank
Januártól az OTP Bank ügyintézői a hitelintézet reklámjainak főszereplői. Az új kommunikációs koncepcióval a bank a hitelintézetek megváltozó szerepére, a tanácsadás, a személyes kapcsolat fontosságára hívja fel a figyelmet. Egyben azt is várja, hogy az újfajta megközelítés az OTP Bankot, valamint az egész szektort közelebb hozhatja az emberekhez.

A

2009-es indulás óta eltelt időszakban 18 szereplővel négyszázhoz közel szpotot vettek fel, amiből 170 került adásba. A dumaszínházas filmek messze
a legismertebbnek számítanak a bankszektorban. Az OTP Bank márkaismertsége a legmagasabb Magyarországon, miközben a kampánnyal nemcsak a hitelintézet, de a stand up

népszerűségét is sikerült növelni. Az elmúlt
hét év piaci változásai szükségszerűvé tették,
hogy a bank jobban megmutassa önmagát.
"Olyan koncepcióra szerettünk volna váltani,
amiben az eddigiekhez képest többet tudunk
elmondani az OTP Bank értékeiről," - emelte ki Nagy Zoltán Péter, az OTP Bank marketing igazgatója

