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Magyarország erősödik
Pár napja megállapodás jött létre a munkaadók, a munkavállalók és a kormány között a béremelés ügyében. Mi a megállapodás legfontosabb társadalmi üzenete? – kérdeztük Dömötör Csabát, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszter-helyettesét.
- A kormány 2010-ben azt a
célt tűzte ki, hogy új munkahelyeket hozzon létre.
A közös erőfeszítések eredménye már látszik, több,
mint 600 ezerrel többen
dolgoznak a harmadik Orbán-kormány hivatalba lépése óta. Azaz többen élnek
segély helyett munkából.
Ezzel párhuzamosan azt is
el kell érnünk, hogy egyre
jobban megérje dolgozni.
Ezt szolgálják a folyamatban lévő, és a most bejelentett béremelési programok.
Komoly eredménynek tartom, hogy a tető alá hozott
megállapodás alapján januártól 15 százalékkal nő a
minimálbér, a szakmunkás
minimálbér pedig 25 százalékkal. Ezt 2018-ban további 8, illetve 12 százalékos
emelés követi.
- Hogyan biztosítja a kormány, hogy a munkaadók
ki tudják gazdálkodni ezt a
béremelést?
- Mindenekelőtt adócsökkentéssel. Ezért csökkennek
a munkaadói adók 5 százalékponttal, és ezért csökken egységesen 9 százalékra a társasági nyereségadó.
Ezzel a lépéssel Magyarországon lesz a legalacsonyabb
a társasági adó az uniós or-

jelentősen csökken a legfontosabb élelmiszerek áfája. Ez
további jelentős spórolási lehetőséget jelent számukra.

szágok között. Fontos eredmény, hogy ezeket a lépéseket mind a munkáltatók,
mind a munkaadók szervezetei elfogadták. Ez azért
volt lehetséges, mert a gazdaság ma már stabilabb lábakon áll, Magyarország
erősödik. Egyébként a kisvállalkozók adókedvezménye is duplájára nő. Ezt kiegészítik az ágazati béremelési programok. Emelkedik az orvosok és az ápolók
bére, utóbbi több ütemben,
65 százalékkal. Folytatódik
többek között a pedagógus

és a rendvédelmi életpályaprogram is.
- Az ellenzéki pártok
gyakran kérik számon a
kormányon a nyugdíjemelést. A nyugdíjasok mire
számíthatnak?
- Csak a tények kedvéért
szeretném elmondani, hogy
a baloldali ellenzék egyhavi nyugdíjat vett el az idősektől, így kicsit furcsa,
ha ők kérik számon a kormányt. Ami a jövő évet illeti, a nyugdíjasok a tervezettnél nagyobb, 1,6 százalékos

nyugdíjemelésre számíthatnak, de a kormány más eszközzel is segíti őket. Az Erzsébet-utalványra 2 millió 700 ezer nyugdíjas jogosult: az öregségi, az özvegyi
és a rokkant nyugdíjasok.
Az utalványok személyes kikézbesítésében a járási kormányhivatalok fognak közreműködni.
Az Erzsébet-utalványnak legkésőbb
december 31-ig kell megérkeznie. A karácsonyi gesztusnak is szánt egyszeri juttatásra 42 milliárd forintot
fordít a kormány. Januártól

- Az ellenzéki pártok azt
is sokszor a kormány szemére vetik, hogy elvándorolnak a fiatalok. Ön men�nyire tartja ezt problémának?
- Valóban sok fiatal él azzal az uniós tagság adta lehetőséggel, hogy külföldön
vállaljon munkát. Nem lenne helyes, ha a kormány beleszólna abba, hogy ők hol
dolgoznak, viszont mindent
meg kell tennünk annak érdekében, hogy idehaza is
megtalálják a számításukat.
Segítséget kell adnunk nekik az otthonteremtésben,
és ha úgy döntenek, akkor
a családalapításhoz is. Ezért
is örülök annak, hogy már
több tízezren vették igénybe
az új otthonteremtési kedvezményt, amely segítségével egy gyermekes család
akár 10 millió forintos támogatást is kaphat. Fontos
fejlemény az is, hogy januárban tovább nő a kétgyermekes családok adókedvezménye, gyerekenként 15 ezer
forintra. A családi adózás
beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Részben ennek is

köszönhető, hogy a korábbiakhoz képest többen kötnek
házasságot.
- Melyek lesznek a legfontosabb feladatok 2017-ben?
- Van egy ügy, amivel
hosszú távon is foglalkoznunk kell, ez pedig a migráció kérdése. Októberben
volt egy népszavazás, amelyen a magyarok világosan
elmondták, hogy elutasítják
a brüsszeli betelepítési terveket. Mi ezt magunkra nézve kötelezőnek tartjuk, és a
kormány minden nemzetközi fórumon ennek megfelelően képviseli majd a nemzeti érdekeket. Elhúzódó vitákra számítunk és kemény
küzdelmekre. De azt látjuk,
hogy egyre többen osztják
a mi álláspontunkat, egyre többen mondanak nemet
arra, hogy Európa átjáróház
legyen. Miközben helyt kell
állnunk a nemzetközi vitákban, nem feledkezhetünk
meg a mindennapokat érintő kérdésekről sem. A kormánynak meg kell teremtenie a tartós gazdasági növekedés feltételeit. Már csak
azért is, mert ez adhat alapot a további béremelésekhez. Én nagy kedvvel veszek
részt ebben a munkában.
A szerk.

Szoborral tisztelegnek a városépítő
váci püspök életműve előtt

Jövőre avatják fel az olasz születésű, Migazzi Kristóf (1714-1803) váci püspök életnagyságú szobrát, aki negyedszázadon át vezette az egyházmegyét. Püspöksége alatt Vác
lakossága megduplázódott, a török dúlás után újjáépíttette a várost, ő emeltette Mária Terézia látogatására a Kőkaput, Közép-Európa egyetlen diadalívét, befejezte a városháza építését és főművét, a Székesegyházat. Püspöksége idején az egyházmegyében 24 templom, 7 plébánia és 14 népfőiskola épült. A zsűri által kiválasztott nyertes alkotást -,
melyet a püspöki palota székesegyház felőli oldalán állítanak fel – dr. Beer Miklós megyéspüspök és Fördős Attila polgármester mutatta be a sajtóképviselőinek.

A

tájékoztatót a Migazzi Alapítvány képviseletében,
Vác korábbi polgármestere, Bartos Ferenc, nyitotta
meg, aki elmondta, néhány éve már
kísérletet tettek arra, hogy szobrot
állítsanak annak a Migazzinak, aki
megteremtette azt a barokk Vácot,
melyre a mai napig büszkék az itt élő
emberek. Akkor nem jártak sikerrel,
ám a mostani pályázat eredményes
volt, a zsűri egyöntetűen Raffay Dávid szobrászművész munkája mellett
tette le a voksát, azzal együtt, hogy a
másik négy pályamű is nagyon színvonalasnak bizonyult.
„Régi nagy adósságunkat szeretnénk leróni az által, hogy városunk

nagy építtetőjét, Migazzi Kristóf érsek-püspököt egy szobor alakjában
megjelenítsük, akinek nagyon sokat
köszönhet Vác, és az egyházmegye –
fogalmazott dr. Beer Miklós. Püspök
elődje alkotó, városépítő tevékenységét méltatva kiemelte, hogy Vác arculatát ma is azok az épületek határozzák meg, melyek Migazzi Kristóf idejében készültek.
A főpásztor elmondta, hogy a nyáron meglátogatta a Migazzi családot, melynek számos tagja elfogadta meghívását, s díszvendégként részt
vesz majd mások mellett az avató ünnepségen. Vácra érkezik Christoph
Schönborn bíboros, bécsi érsek is, aki
szintén Migazzi utóda, hiszen a vá-

rosépítő püspök több mint négy évtizeden át bécsi érsek is volt, ott található nyughelye is.
A dr. Beer Miklós kiemelte, szükségük van pénzbeli támogatásra is ahhoz, hogy a szobor elkészülhessen. Ebből a célból minden helyi templomban
hangversenyeket szerveznek, de megteremtik annak a lehetőségét is, hogy a
Migazzi Alapítvány számlájára utalják
át adományaikat a támogatók.
Vác polgármestere fontosnak tartja, hogy közös erővel és akarattal sikerüljön felállítani a szobrot. Külön
köszönetét fejezte ki az előkészítési munkákban részt vevő személyeknek, Bartos Ferenc korábbi polgármesternek, Pálos Frigyes kanonok-

nak, a Városvédők és Városszépítők
Egyesülete elnökének, Cservenák Péternek, a Migazzi alapítvány elnökének, dr. Áfra Tamásnak és nem utolsó sorban Beer Miklós megyéspüspöknek.
Fördős Attila polgármester bejelentette, az önkormányzat akár téglajegyek kibocsátásával is támogatja a mű elkészültét, illetve felajánlotta, hogy a szoborállítás járulékos költségeit is átvállalja Vác városa. Migazzi egy olyan perspektívát
nyitott, amely előtt fejet kell hajtani
mindannyiunknak – hangsúlyozta
Vác polgármestere.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Már fénylik az első adventi gyertya

Az adventi várakozás meghitt hangulatához méltó műsorral kedveskedtek
a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár János utcai Tagóvoda kicsinyei, akiket és a IV. Béla király téren megjelent közönséget Iklódy-Szathmáry Eszter, a Dunakeszi Programiroda munkatársa köszöntött vasárnap délután. Chikán Katalin evangélikus lelkész gyújtotta
meg az első adventi gyertyát.

MEGNYÍLT
az adventi vásár Vác főterén
- Nagyon jó érzés volt idejönni a főtérre, hiszen gyönyörű szép pompa fogadott bennünket. Városunk főtere önmagában is szép, de ez az ünnepi hangulat arra ösztönöz bennünket, hogy még többször találkozzunk itt – e szavakkal köszöntötte az ünnepi fényben csillogó Március 15. tér közönségét
az Adventi vásár megnyitó ünnepségének háziasszonya, Fábián Nikoletta.

B

arátságosan hívogató meleg fényeket
árasztott a díszvilágítás. A Madách
Imre Művelődési Központ munkatársainak kreativitását dicséri a téliesített
szökőkút fölé emelt, megújult és megszépült
kompozíciójában a díszfényes adventi koszorú,
melyen minden vasárnap ünnepélyesen gyújtják meg a gyertyát. Az európai hírű barokk főtér fái és oszlopai fényfüzérektől ragyogva fogadták az adventi vásár megnyitó ünnepségére
érkező kicsiket és nagyokat.
Az adventi várakozás örömteli perceiben a
Váci Ifjúsági Fúvószenekar Kápolnai Jenő vezényletével magával ragadó játékával ajándékozta meg a váciak sokaságát.
Fördős Attila polgármester ünnepi megnyitó beszédében kiemelte, hogy Vác főtere a keresztyén kultúra és hagyomány méltó közvetítője és követőjeként van jelen mindennapi életünkben, mely különösen nagy érték a város
polgárai számára a viharos napoktól sem mentes Európában.
Örömmel szólt arról, hogy a fellépő művészeti csoportok tehetségüknek és elhivatottságuknak köszönhetően színvonalasan tudják bemutatni az adventi várakozás hagyományait a nagyközönség előtt. Mindannyian azt a gondolatot közvetítik felénk, hogy milyen jó érzés arra gondolni, mennyi szép, és
meghitt pillanatot élhetünk át az adventi vá-

rakozás időszakában – mondta Fördős Attila.
A város polgármestere az igényes kulturális
programok mellett a nagyközönség figyelmébe ajánlotta a december 1-jén megnyíló főtéri
jégpályát is, melynek tavaly óriási sikere volt a
váciak körében. Köszönetet mondott a szolgáltatóknak, akik, amelyek évről évre bemutatják
mesterségüket, termékeikkel megörvendeztetik az adventi vásár látogatóit.
Fördős Attila - mielőtt november 24-én este
megnyitotta az adventi vásárt - a jelenlévőknek, és általuk Vác valamennyi polgárának kellemes, meghitt feltöltődést, élmény teli kikapcsolódást kívánt. – Vigyék el az adventi vásár
jó hírét szeretteik, ismerőseik körébe, legyenek
minél többet a főtéren, találkozzanak, beszélgessenek. Érezzék jól magukat! – hangzott a
polgármester jó kívánsága.
V. I.

Hallásvizsgáló készülékkel
gyarapodott a váci Jávorszky Ödön
Kórház újszülött részlege
2016. november 7-én a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat – az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve – ünnepélyes keretek között hallásvizsgáló készülékeket adott át 16 budapesti és Pest megyei kórháznak, többek
között a váci Jávorszky Ödön Kórháznak is. A több mint három millió forint értékű készülék november 23-án érkezett meg a kórház Újszülött részlegére.

A

készülékeket Balog
Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere és dr. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke adta
át az intézmények számára.
Ezzel az ajándékozással valamennyi magyarországi kórház, ahol van szülészeti osztály
és perinatális intenzív centrum
(PIC), rendelkezni fog újszülött és csecsemő objektív hallásszűrő készülékkel.
A készülékek átadásával
egyidejűleg az installálásuk,
és a szakszemélyzet betaní-

Dr. Horváth Nóra orvosigazgató átveszi
Balog Zoltán minisztertől az adománylevelet

tása is megtörtét – adott tájékoztatást az intézmény kép-

viseletében Kárpáti Zoltán
ápolási igazgató.

A

kis ovisok nagy
szeretettel fogadott
programja
után
Chikán
Katalin
evangélikus lelkész egy rövid
adventi igével üdvözölte a várakozókat: ”Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága” – idézte a zsoltárt.
Egyházuk
reformátorát
és alapítóját, Luther Mártont idézte, amikor arról beszélt: „E kicsiny mécses is felvilágolt, és elkezdte megérteni az Isten értelmét és az
ő igazságosságát. Valamiféle fényesség az, amit ilyenkor
Adventben, a sok-sok csillogó dísz, a már–már felállított
karácsonyfák mellett picinyként megláthatunk. Sokszor
azt hiszem, hogy Adventben a legnagyobb érték a kicsi a nagy mellett” – mondta,
majd arról beszélt, hogy ma,
amikor az emberek nem veszik észre Isten igéjét, az azért
történhet meg, mert sok minden elvonja a figyelmüket.
Egy példázaton keresztül
világított rá, hogy mindan�nyiunk számára fontos Isten igéje. Chikán Katalin lelkész piciny közössége nevében – melyet talán már észrevesznek mondta – azt kívánta,
hogy karácsonyra elcsendesedéssel, böjtöléssel, a pislákoló

mécses fényében készüljünk.
Az adventi várakozás meghitt
szépségére rávilágító gondolatok elhangzása után a kicsinyek és felnőttek sokasága a
Polgármesteri Hivatal főbejárata elé vonult, ahol Chikán
Katalin – mielőtt a városi adventi koszorún fényre lobbantotta volna az első gyertyát - közös éneklésre kérte a
gyerekeket és szüleiket.
Az ünnepi díszbe öltözött főtér advent első vasárnapján nagyon sok dunakeszi polgár számára ajándékozott meghitt, szép pillanatokat, hiszen az adventi
gyertyagyújtás mellett kulturális programok, gasztronómiai finomságok, no és a nagy
népszerűségnek örvendő kor-

csolyapálya várta a közönséget.
A Dunakanyar Régió megjelenésével egy időben, december 3-án, szombaton Janicsák
Veca, vasárnap Auth Csilla műsorát élvezhetik az érdeklődők. Advent harmadik
hétvégéjén, szombaton Oláh
Gergő, míg vasárnap Vastag
Tamás lesz a város vendége, a
negyedik hétvégén, szombaton Takács Nikolas és a bolgár Rila együttes szórakoztatja a nézőket. Advent negyedik vasárnapján is 16 órakor gyújtják meg a gyertyát
Dunakeszi főterén, ahol aznap este Tolvai Reni lesz a
sztárvendég.
(B. Szentmártoni)
Fotó: KesziPress

Dr. Beer Miklós megyéspüspök:
Ne kényszerből cselekedjünk egymásért,
hanem szívünk belső indítására
Advent első vasárnap estéjén dr. Áfra Tamás, a KDNP váci szervezetének
tiszteletbeli elnöke egyházi köszöntéssel üdvözölte a váci Március 15. téren emelkedő Fehérek templománál, az I. Világháborúban elhunytak neveit megörökítő emléktábla előtt az ökumenikus gyertyagyújtásra várakozó
polgárokat.

A

z adventi koszorún az első gyertyát dr. Beer Miklós megyéspüspök
gyújtotta meg mielőtt elmondta
ünnepi gondolatait: - Az Úr érkezésére várunk, az Advent, az eljövetel szent idejét kezdtük meg – kezdte beszédét a főpásztor, majd így folytatta: „Jézus értelmezésében
a fény, az emberi létünk fénye, az egymással
való törődés, az egymás segítése, az egymás
gondjainak, küzdelmének fölvállalása, ahogy
erre ő adott példát nekünk. Sorsközösséget
vállalni egymással. ”
A váci megyéspüspök azt kérte, hogy ne
kényszerből, ne parancsszóra cselekedjünk
egymásért, hanem a szívünk belső indítására. – Együttérzéssel, a szeretetnek, a jóságnak, a szelídségnek, a figyelemnek a lelkületével – mondta együttgondolkodásra, embertársaink iránti odafigyelésre ösztönző szelíd hangon. – Jézusnak akarunk örömöt szerezni azzal, hogy valóban világít az életünk,
hogy megértettük őt, aki a szeretet örömhírét
hozta el erre a világra, azon az első karácsonyon. Olyan szép lenne, olyan nagyszerű lenne! – fogalmazta meg reménnyel telitett gondolatát dr. Beer Miklós, aki Ady Endre Karácsony című verséből vett idézettel zárta ünnepi köszöntőjét.

„…Nem volna más vallás,/Nem volna csak
ennyi:/Imádni az Istent/És egymást szeretni…/Karácsonyi rege/Ha valóra válna,/Igazi
boldogság/Szállna a világra.”
Az eseményen – melynek meghitt ünnepi
hangulatát zenés-énekkari és verses összeállítás tette teljessé - Fördős Attila polgármester
mellett a városi képviselő-testület több tagja
is megjelent.
…
Az ökumenikus gyertyagyújtást évekkel ezelőtt a KDNP Váci Szervezete kezdeményezte, amely napjainkra hagyománnyá nemesült.
December 4-é, 18 órakor Detre János lelkész,
december 11-én, 18 órakor Csuka Tamás református püspök, december 18-án, 18 órakor
Meláth Attila lelkész mond köszöntőt és gyújtja meg az adventi gyertyát. 
(Vetési)
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Hét új Zöld Megoldás Tisztelet a hősöknek!
Felhívás az ’56-os emlékév alkalmából
óvja a környezetet

A DDC Zöld Megoldás-pályázat keretein belül idén 7 új projekt készült el
6 különböző településen. A pályázók a Váci és a Beremendi Cementgyár
vonzáskörzetéből kerültek ki, kiegészülve a Pécs környéki szervezetekkel. A program célja továbbra is a közösségi terek hasznosítása, környezetbarát felhasználásuk elősegítése, amelyre idén összesen 7,5 millió forintot fordított a Duna-Dráva Cement Kft.

T

isztelt Dunakeszi Polgár, Kedves Barátunk! 60 éve már, hogy lezajlott az
1956-os forradalom és szabadságharc. 60 éve már, hogy számos honfitársunk kockáztatta életét a hazáért és a szabadságért. Ezért a 60. emlékév alkalmából szeretnénk tiszteletünk és hálánk jeléül megjutalmazni azon Dunakeszi lakótársainkat, akik
igazolt résztvevői voltak az 1956-os eseményeknek. Az október 23-i megemlékezésen kö-

szöntöttük azon dunakeszi hősöket, akiket fel
tudtunk kutatni, ám szeretnénk név szerint ismerni összes lakótársunkat, aki a szabadságát
kockáztatta 1956-ban értünk.
Ezért ezúton kérjük, hogy amennyiben Ön,
vagy tudomása szerint valamelyik családtagja
aktív résztvevője volt a forradalomnak, jelentkezzen a Dunakeszi Polgármesteri Hivatalban
működő Programirodán 2016. december 7-ig.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Német tulajdonba került
a váci Ipress Center nyomda
A Zrínyi Nyomda Zrt., a német Euro-Druckservice AG (EDS) hazai leányvállalata szerezte meg a Fastrock Kft.-n keresztül Magyarország meghatározó heat set magazinnyomdája, a váci Ipress Center 100%-os tulajdonrészét. Az EDS 2007-ben lépett a magyar piacra a Zrínyi Nyomda megvásárlásával. A mostani akvizíció várhatóan nem változtatja meg sem az Ipress
Center, sem a Zrínyi Nyomda mindennapos működését, a vásárlás ugyanakkor lehetőséget biztosít a szervezetek hatékonyabb összehangolására
és ezáltal mindkét vállalat ügyfélkörének jobb kiszolgálására.

A

”Zöld” nevelés
a legkisebbeknek
A Váci Cházár András Alapítvány óvodája által megpályázott természetbarát környezet kialakításának célja a speciális nevelési igényű gyermekek
fejlesztése, valamint a környezettudatos magatartás kialakítása élményszerű tevékenységekkel, közvetlen tapasztalatszerzés útján. A gyerekek oktatásában különösen fontos szerepet játszik a kézzel fogható,
érezhető, szagolható természeti környezet, a felújított udvar
és konyhakert pedig rengeteg
új, pozitív impulzussal szolgál.
A Beremend vonzáskörzetében lévő Szavai Óvoda udvarán
madárbarát tanösvény készült
el, ahol a gyermekek megismerhetik a környezetükben élő madárvilágot, megfigyelhetik viselkedésüket,
tanulmányozhatják életmódjukat. Az ünnepélyes átadón Müller Ádám, a
vállalat műszaki vezérigazgató-helyettese így vélekedett: „A
Szavai Óvoda projektjének célja, hogy elősegítse a környezettudatos, egészséges életmódra nevelést, a természet értékeinek, szépségének felfedezését, megbecsülését. Reményeink szerint ez hozzájárul ahhoz,
hogy a természeti környezetet
tisztelő és szerető felnőttek váljanak a gyermekekből.”

Hasznosabb és
környezetbarátabb
iskolai terek
A Váci Gazdászok és Kertészek Alapítvány és a Táncsics
Szakképző Iskola együttműködésének köszönhetően kerti

bútorokkal és biciklitárolókkal
bővülhetett az iskola udvara, illetve az intézményben megteremtették a szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás feltételeit is. A „Zöld mező” projekt lehetővé teszi, hogy a leendő mezőgazdászok elméletben
és gyakorlatban is megismerkedhessenek a fenntartható
fejlődés és a környezettudatos
magatartás fontosságával.
Pécsett a Bánki Donát utcai
Általános Iskola udvarán alakítottak ki zöld közösségi kertet, amely elősegíti a környezettudatos gondolkodás kialakulását a fiatal tanulókban. „A
küldetésünk az volt, hogy megvalósuljon az iskolában a környezettudatos nevelés, a környezetet zöldebbé, élhetőbbé
tegyük a lombosokkal a nyári,
az örökzöldekkel a téli időszakban, ezek gondozásával pedig
segítsük a korosztályok közötti
munkamegosztás megtapasztalását, a közösségek összekovácsolását. Fontos cél az iskolaudvar több irányú hasznosítása, mint például a szabadidős, sport, tanulási és nevelési tevékenységek, valamint az
udvar vonzóvá tétele a leendő
kisiskolások és szüleik számára.” – mondta el a pályázatról
Jakabosné Molnár Zsuzsanna,
a projekt felelőse.
A villányi Teleki Zsigmond
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium pályázatának célja egy olyan iskolai udvarrész létrehozása volt, amely
a környezettudatos nevelésre és
egyben pihenésre is alkalmas.
Egyrészről így az oktatási tevékenység egyes részeit a szabadba is kivihetik, másrészről pedig a diákok számára a szünetekben remek felkészülési és pi-

henési lehetőséget biztosít az
iskola udvara. A kikapcsolódást szolgáló eszközök mellett
kis kertekkel is bővült a terület,
amelyekben a tanulók gyógyés fűszernövényeket termesztenek.

A zöld környezetért
települések fognak össze
A Palkonyai Önkormányzat a helyi lakosok bevonásával
kívánja bemutatni a különleges, mediterrán éghajlatnak köszönhető egyedi gyógy- és fűszernövényeket, gombákat, illetve lepkefajtákat. Az elkészült
„Közösségi Herbárium és Oktatóközpont” küldetésének tekinti, hogy a lakosság újra felfedezze a természet kincseit, és
azokat gyermekeikkel is megismertessék. A projekt teljes mértékben a környezetbarát megoldásokra és a megújuló energiára alapoz, ezt mutatja az egyik
helyi lakos által megálmodott
és elkészített, napenergiával
működtetett szárító is.
A Kővágószőlősi Önkormányzat gondozásában elkészült tanösvény egyik fontos
célja, hogy a gyermekek számára mesés módon mutassa
be a táj természeti és kultúrtörténeti kincseit. Az ösvény három turistaútvonalat is érint,
így a gyerekek mellett a túrázók számára is remek tanulási, felfedezési lehetőséget biztosít. A beruházás a jövőben fontos szerepet játszhat a gyermekek környezettudatos nevelésében, valamint a helyiekkel és az
idelátogatókkal egyaránt megismertetheti a természet értékeit, szépségeit.

Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyével
létrejött akvizíció célja,
hogy az Európa 5 országában
már jelenlévő EDS és az Ipress
Center erősíteni tudja exportképességét és megfelelő kapacitást biztosítson az európai
versenypiac igényeihez. Ahogy
azt a GVH megállapította, az
EDS csoport elsősorban a szórólap-nyomtatási piacon aktív,
míg az Ipress Center a magazingyártásban tölt be jelentős
szerepet, így az összeolvadás
nem befolyásolja a piaci feltételeket. Ugyanakkor a vásárlás
további lépés a magyar nyomdaipar konszolidációjában, a
szinergiák kihasználásával pedig növelhető a hatékonyság és
javítható az ügyfelek számára
nyújtott szolgáltatás. Az EDS
csoport Európa egyik legjelentősebb nyomdai cégcsoport-

ja, mintegy 230 millió euró árbevételt ért el a 2015-ös üzleti évben és 1400 munkatársat
foglalkoztat Németországban,
Csehországban,
Lengyelországban, Romániában és Magyarországon.
Az EDS számára kiemelt jelentőségű, hogy a nyomdák
Magyarországon eddig már

elért eredményeire építkezhessen, ezért fontosnak tartja, hogy továbbra is megőrizze ügyfelei és munkatársai bizalmát.
Felek az akvizíció összegét
nem kívánják nyilvánosságra
hozni.

ÉV VÉGÉN KÖSZÖNTSE PARTNEREIT
LAPJAINKON KERESZTÜL IS!

A

karácsony,
az
év végi ünnepek közeledtével a korábbiakhoz hasonlóan az idén is
biztosítjuk
médiumainkban – Dunakanyar Régió,
w w w.dunakanyarregio.hu
– azt a felületet, melyen keresztül kifejezhetik jókívánságaikat üzleti partnereik felé, megköszönve az egész éves együttműködést a további sikeres újesztendő reményében.
Ezen felületek árai megegyeznek a hirdetési felületek
tarifáival, melyekről, valamint
a megjelenési időpontokról a
www.dunakanyarregio.hu internetes portálon, vagy a lapjaink impresszumában megadott
szerkesztőségi elérhetőségeken
keresztül informálódhat.

Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, úgy kérjük
megtisztelő visszajelzését.
Köszönettel: 
Vetési Imre
kiadó-főszerkesztő
Tel.: +36-30-342-8032

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu

Dunakanyar Régió

2016. december 3.

5

Gyorsabb, átláthatóbb, felhasználóbarátabb
Megújult az Invitel online ügyfélszolgálata

Az Invitel évek óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ügyfelei elégedettségét helyezze
szolgáltatásai középpontjába. Ezért több hónapos előkészítő munkálatok, elégedettségi
felmérések és kutatások után megújította ügyfélszolgálati rendszerét, amelynek az eredményét már a felhasználók is láthatják és tapasztalhatják a szolgáltató weboldalán. Az új
felület egy hónapja működik, azóta számos pozitív visszajelzés mellett, 25 százalékkal
emelkedett a megvalósított kérések és az elintézett ügyek száma.
Számunkra az ügyfél kényelme az első
és ezt nem csak minőségi szolgáltatásaink kialakításakor, hanem az ügyintézésnél is szem előtt tartjuk. Személyesen az Invitel Pontokban és az Invitel Napokon fordulhatnak hozzánk
ügyfeleink, de elérhetnek minket Telefonos Ügyfélszolgálatunkon, valamint e-mailben, chaten, Facebookon
és a honlapunkon is” – mondta el
Langsteiner Marianne, az Invitel Csoport lakossági és kisvállalati üzletágának vezetője.

Még egyszerűbb,
gyorsabb ügyintézés

A

z Invitel folyamatosan tanulmányozza az online
ügyintézéssel
kapcsolatos felhasználói szokásokat, ügyfelei észrevételeit, visszajelzéseit. Az elmúlt időszakban szerzett
tapasztalatokra alapozva döntöttek a
korábbi online ügyfélszolgálat megújítása mellett. Nem csak formájában

és felépítésében, hanem a felhasználói funkciók tekintetében is megújult
a rendszer.
„Fontos feladat volt számunkra az
online ügyfélkiszolgáló rendszer megújítása, mert az elmúlt években nem
csak a technikai lehetőségek, hanem
ügyfeleink igényei is megváltoztak.

Egyszerű csomagváltás, hibabejelentés, kiegészítő szolgáltatások vásárlása, számlaegyenleg megtekintés,
ügyfélszolgálati nyomtatványok online kitöltése és beküldése, elektronikus műsorújság, edukációs tartalmak
elérése, valamint online időpontfoglalás azoknak, akik a számukra legmegfelelőbb időpontban szeretnék
várakozásmentesen intézni ügyeiket

az Invitel személyes ügyfélszolgálati irodáiban. Mindez csak pár példa
arra, hogy mi mindenre használhatjuk a cég megújult online rendszerét.

Kiemelt ügyfélkezelés
online és offline is
Az Invitel nem csak online, hanem
a többi ügyfélszolgálati ponton is lépést tart a fejlődéssel. Az Invitel Pon-

tokban dolgozó kollégák a hatékony
ügyfélkezelés és problémamegoldás
érdekében folyamatosan tréningeken
és továbbképzéseken vesznek részt.
A telefonon beérkező, üzemeltetéssel
kapcsolatos bejelentések 65 százalékát pedig már a bejelentéssel egy időben, a telefonbeszélgetések alatt megoldják. Az október elején megújított
online ügyfélszolgálat használatával
az ügyfelek időkorlát nélkül intézhetik bejelentéseiket, ügyeiket.

Útavatók Szentendrén

A lakosság és az önkormányzat
összefogásával tíz utca újult meg 2016-ban
Ünnepi keretek között adták át az önkormányzat és a helyi családok összefogásával megújult Zöld utcát. Hétfőn a Kertész utcát, december 6-án pedig a felújított Mókus utcát avatja fel Verseghi-Nagy Miklós polgármester
(képünkön). Az utak, járdák önerős, várossal közös felújítására meghirdetett 1+1 program idei kerete kimerült, de jövőre újra lehet pályázni az önkormányzati hozzájárulásra.
2016-ban tíz utcaközösség illetve vállalkozás útfelújítása kapott 50%-os önkormányzati támogatást az
1+1-es programban, összesen csaknem 16 millió forint
értékben – olvasható a város
hivatalos honlapján.
A 235 m hosszú Zöld utca
13 helyi család és az önkormányzat összefogásával
újult meg, csaknem 7 millió forint összértékben. Ebből közel 3,5 millió Ft-ot a
város biztosított hozzájárulásként.
A Mókus utca 200 méteren újult meg a helyiek és a
város összefogásával. A beruházást az önkormányzat 50%-os hozzájárulással,
több mint 2,3 millió Ft-tal
támogatta.
Az 1+1-es program keretében az önkormányzat lakóközösségekkel, vállalkozásokkal összefogva nyújt tá-

mogatást utak, járdák felújításához. 2015-ben ebben
a konstrukcióban 9 önerős
projekthez összesen 15 712
539 Ft hozzájárulást biztosított az önkormányzat, 2016ban 10 pályázó utcaközösség vagy vállalkozás beruházását támogatta összesen
15 763 372 Ft-tal az önkormányzat.

Az 1+1 program 2016-os
kerete az utolsó bizottsági
döntéssel kimerült, az 1+1es program azonban jövőre
is folytatódik.
A közös összefogással épített Kertész utca hétfői átadása után december 6-án,
délután 3 órakor a Mókus utcát avatja fel Verseghi-Nagy
Miklós polgármester.

citroenvac.hu

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu
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Az önzetlen segítség szép példája
Dunakeszin két és fél tonna élelmiszert gyűjtöttek a rászorulóknak
Több mint 405 000 adag étel elkészítéséhez elegendő, azaz 162 tonnát meghaladó mennyiségű tartós élelmiszert adományoztak rászorulóknak november utolsó hétvégéjén a Tesco vásárlói a Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi adománygyűjtésén. A vásárlók mellett az áruházlánc 15
millió forinttal egészítette ki a támogatást. A gyűjtésből Pest megye is kivette a részét: 25 Tesco
áruházban közel 26 tonna élelmiszer gyűlt össze. Dunakeszin a DÓHSZK munkatársai 2,5 tonna élelmiszert gyűjtöttek, melyet a karácsonyi ünnepek előtt adnak át a városban élő rászorulóknak.

A

karácsonyi
adománygyűjtő akcióhoz Dunakeszi vezetői, Dióssi Csaba polgármester és Erdész Zoltán alpolgármester az elsők között csatlakozott, akik jelentős mennyiségű
tartós élelmiszereket tartalmazó ajándékcsomagot adtak át a
DÓHSZK önkénteseinek.

A dunakeszi áruházban tett
szombat délutáni látogatásunk
során megtudtuk, hogy elsősorban tartós élelmiszereket konzerv, étolaj, cukor, csokoládé, tartós tej, bébiétel, tészta,
liszt - gyűjtöttek az önkéntesek.
Az adományozók közül többen voltak, akik érdeklődésünkre azt hangsúlyozták,
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hogy élelmiszert jó szívvel adnak a rászorulónak, mert tudják, hogy azt megkapják.
– Pénzt nem szoktam adni,
mert nem tudom, hogy kihez
jut, mire költik, de élelmiszert
szívesen adok – mondta egy
édesapa, aki kislányával együtt
konzerveket, csokoládét tartalmazó csomagot ajándékozott.
– Biztos vagyok benne, hogy az
élelmiszereket megkapják a rászorulók, amiket örömmel fogyasztanak el. A neve elhallgatását kérő édesapa azt is elmondta, hogy kislányuk kinőtt
vagy a felesége és az általa elhasznált, ám még viselhető ruhákkal szokták segíteni a rászorulókat. – Mi a gyerekek sorsa
iránt vagyunk érzékenyek – tette hozzá, miközben kislánya átadta az ajándékcsomagot.
Két gyermekét egyedül nevelő hölgy arról beszélt, hogy
ő egy olyan közösségbe jár továbbképzésre, melynek tagjai
évente többször is segítenek a
nehéz sorsú embereken. – Nekem nagyon sok rokonom él

XVIII. évfolyam 24. szám

Kárpátalján
a helyzet változatlan
November derekán Vácra látogatott Huber Béla a
Kárpátaljai Magyar Zsidók Egyesületének elnöke.
A vendéget Turai Valéria ügyvezető fogadta a DunaIpoly- Galga Holokauszt Oktató – Kutató Központban. Huber Béla előadást tartott középiskolásoknak a kárpátaljai zsidóság történetéről, az 1600-as
évektől a holokausztig.

A

vidéken, akik bizony rászorulnak a közösség támogatására.
Én szívesen adok, mert így szolgálom az emberiséget. Karácsony a feltétel nélküli szeretet
ünnepe. Számomra természetes, hogy segítek – jelentette ki.
Jó érzés volt látni, hogy sokan
nyújtanak segítő jobbot, akik
ismeretlenül igyekeznek nehéz
sorsú társaink karácsonyát emberibbé tenni.
A dunakeszi DÓHSZK munkatársai önként vállalták, hogy
a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel és vásárlókkal együttműködve segítsenek a városukban élő nehéz sorsú embertársaikon, akiknek 2,5 tonna élelmiszert gyűjtöttek.
V. I.
Fotó: KesziPress

z előadó beszélt arról, hogy a történelem során a térség
zsidósága szenvedett legtöbbet különböző hatalmaktól, az orosz, cseh, román, német és szovjet zsarnokság duplán sanyargatta
és pusztította őket magyarságukért és zsidóságukért egyaránt. Trianon és a holokauszt
mérte a végső csapást erre a
népcsoportra.
Részletesen
beszélt
a
Kamenyec-Podolszkij vérengzésről, ahol a zsidók ezreit lőtték bele az általuk megásott
gödrökbe.
A zsúfoltságig megtelt tanteremben a diákok sok kérdést
tettek fel az előadónak, akik
elmondták, hogy a történelem
könyvekből nem tudták ilyen
részletesen megismerni Kárpátalja tragikus történetét.
Turai János a hitközség elnöke is üdvözölte Huber Bélát, megállapították, hogy a
hitközség évtizedek óta mes�-

szemenően együttműködik
a kárpátaljai magyar zsidósággal, több közös segélyszállítmányt bonyolítottak le az
egyesülettel, főleg gyógyszereket.
Tárgyaltak a Kelet-ukrajnai háborúról és annak súlyos következményeiről, sajnos a csatározások a mai napig is szedik áldozataikat.
Több kárpátaljai fiatal zsidó
katona és sok polgári személy
is életét vesztette az elhúzódó
értelmetlen háborúban. Huber Béla elmondta, hogy továbbra is szükség van a segítségre, főleg a háborúban elesettek családtagjai szorulnak
fokozott támogatásra.
A felek megállapodtak abban, hogy még ebben az évben közösen támogatnak rászorulókat Ungváron, Munkácson, Huszton és Nagyszőlősön, nemzetiségtől és vallási
hovatartozástól függetlenül.
Schnábel János

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

Vegye komolyan!
*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék viselők vehetnek részt a kampányban. Egy személy 5 Ft/darab
áron maximum 3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat darab elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza
magával hallókészülékeit, valamint a Hallókészülék Nyilvántartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem
teljesülése esetén az 5 forintos darabár nem érvényes. Az ajánlat 2016. december 5-től 23-ig, de legfeljebb a készlet erejéig
érvényes. Az akciós elem csak a hirdetésben szereplő hallásközpontunkban vehető át. A képen látható termék illusztráció.

A jó hallás fontos.

Amplifon Hallásközpont
Szentendre, Római Sánc köz 1.
Tel.: 06 26 501 700
amplifon.hu

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
dunakanyarbeli lakosok számára 2016. december 5-től 23-ig.

Amplifon Hallásközpont
Szentendre, Római Sánc köz 1.
Bejelentkezés: 06 26 501 700
amplifon.hu
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VADAK ÉS KARIKATÚRÁK
A zebegényi Sándor Róbert grafikusművész kiállítása Dunakeszin

A Kárpát-medencében élő csodálatos állatvilág „költözött” be néhány hétre a dunakeszi Kőrösi Iskolagalériába, melynek egyedei a rendkívül tehetséges grafikusművész, Sándor Róbert rajzain „keltek életre” a tárlatlátogató közönség nagy örömére. A kiállítás különlegessége, hogy a Zebegényben élő fiatal művész finom vonalvezetéssel rajzolt karikatúráin pedig a magyar élsport kiválóságait láthattuk viszont, akik között felfedezhettük Kozák Danutát, Cseh Lászlót és a többi nagyszerű
sportembert. A Vadak és karikatúrák című kiállítást Gellér Tibor irodalmi szerkesztő, újságíró nyitotta meg, aki a sokoldalú alkotóművész gazdag szakmai életpályáját az írástudó ember felelősségével és elmélyült alaposságával méltatta.

S

ándor Róbert rajzkészségére és az állatok
iránti szeretetére egészen korán fény derült,
aki e felismerés birtokában
már általános iskolás korában
tudatosan készült a művészeti pályára, ami visszatekintve természetesnek mondható,
hiszen a művészetek fellegvárában, Zebegényben nőtt fel.
Így egyenes út vezetett a gyönyörű dunakanyari településén működő Szőnyi István
Képzőművészeti Szabadisko-

la nyári kurzusaira. Képző- és
Iparművészeti Szakközépiskola után a Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetében folytatta tanulmányait, forma- és csomagolástervező szakon diplomázott. Három

Gellér Tibor

Sándor Róbert
évvel később pedig a MoholyNagy Művészeti Egyetem vizuális- és környezetkultúra tanári szakán végzett. Később –
mint elhangzott - grafikai stúdiókban dolgozott, majd létrehozta saját műtermét, Sakál
Design néven. 2011-től szabadúszó grafikusként, valamint
film animációban alkalmazott
technikai forgatókönyv, úgynevezett storyboard rajzolóként tevékenykedik
„A Kárpát-medence állatvilága áll hozzám a legköze-

Dunakeszin
december 16-ig várják
az adományokat
Öt 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 a szervezők, akik várják az adományokat december
18-ig az adventi vásárban a főtéren, vagy a Polgármesteri Hivatalban működő Programirodában. Természetesen a határidő lejárta után is fogadnak
ajándékokat, melyeket eljuttatnak a rászorulóknak.
2016. december 16-ig a
DÓHSZK Család- és Gyermekjóléti Központ (Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 32.) is

lebb, s hiteles megjelenítésükért igyekszem tanulmányozni őket. Elsősorban grafikai
eszközöket használok: ceruza,
tus, pasztell, pitt.” – vall életrajzában művészi hitvallásáról.
Apró
• Asztalost gyakorlattal felveszünk Budakalászon. Bér megállapodás szerint. Tel.:
06-20- 9-324- 244
Szakképzett,
gyakorlattal
rendelkező varrónőt
keresek
varrodámba.
Vác, Kristóf udvar,
Hungária ház
Tel.: 06-27-304-679

A természetfestés egyik legkiválóbb mesterével, Muray
Róberttel a 2001-es FEHOVA
kiállításon ismerkedett meg,
akinek segítségével rendezhette meg első önálló kiállítását a
nagymarosi Kittenberger Kálmán Vadásznapokon. Azóta
számos csoportos kiállításon
vett részt, és bemutatkozhatott
a Nimród hasábjain is, de szerepel a Négyszemközt a természettel című művészeti albumban is. Sándor Róbert régiónkban a Gödi Kúria után Dunakeszin mutatkozott be önálló
kiállítással, melyet Harangozó
Katalin rendezett.
A kiállítás megnyitó a tehetségek ünnepe volt, hiszen
Sándor Róbert grafikusművész mellett – az ő tiszteletére, Stefán Tivadar vezetésével
közreműködő gödi és dunakeszi fiatalok alkotta - DRUMS
ütőegyüttes vérpezsdítő zenéjét, hosszú percekig felállva,
vastapssal köszöntötte a közönség.
(Vetési)
Fotó: kesziPress

Dr. Pazicski Fruzsina
ügyvéd
2000 Szentendre,
Rózsakert 2. fsz. 2.
Mobil: 06-20-284-27-72
E-mail:
pazicski@drpazicski.hu
www.drpazicski.hu

• Családjog
• Ingatlanjog
• Büntetőjog
• Társasági jog
• Kártérítési jog

www.dunakanyarregio.hu

fogad adományokat, de kérik,
hogy az ügyfélfogadási időről
mindig tájékozódjanak indulás előtt!
A szervezők azt is kérik,
hogy a dobozon jelöljék meg;
milyen nemű és korú személynek szánják ajándékukat, illetve, hogy csak jó állapotú, tiszta
termékeket adományozzanak!
Ami a dobozban lehet: játék,
iskolaszer, ruhanemű, tartós
élelmiszer – írja közleményében a szervező közösség nevében a Dunakeszi Programiroda, melynek munkatársai a rászorulók nevében is köszönik a
karácsonyi adományokat.
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XVIII. évfolyam 24. szám

Fedett jégpálya fogadja
Gúnya Péter váltotta Zsiga Gyulát
a korcsolyázókat Dunakeszin a Váci KSE vezetőedzői posztján

Dunakeszi megújult történelmi központjában, a város főterén tavaly nyitotta meg kapuit első alkalommal a műjégpálya, amely óriási sikernek örvendett a sportolni vágyó kicsik és nagyok körében egyaránt. A korcsolyapályát építtető önkormányzat idén – a Foci EB terasz idején és egyéb rendezvényeken tapasztalt rendkívül kedvező fogadtatás hatására – már sátortetővel védi a pályát az esőtől és a hóeséstől.

A

z Adventi vásárral egy
időben, november 26án nyílt meg a jégpálya a IV. Béla király téren, a száz éves Városháza mellett. A sátortető mellett ugyancsak újdonságnak számít, hogy
idén már két külön sátorhelyiségben lehet öltözni és korcsolyát bérelni, aminek köszönhetően jóval
kényelmesebbé vált a készülődést
biztosító környezet.
Délelőttönként az óvodás és iskolás gyermekek szervezetten,
osztályonként, csoportonként ingyen látogathatják jégpályát, sőt,
a korcsolyabérlést is ingyen biztosítja számukra Dunakeszi Város Önkormányzata, amely évek
óta anyagilag támogatja az óvodások korcsolyaoktatását is az újpesti jégcsarnokban, ahová a város autóbuszán díjmentesen biztosítja az ovisok utaztatását is.
A jégpálya pontos
nyitva tartása:
November 26 - december 21.
hétköznap 15:00 - 21:00
hétvégén 10:00 - 21:00

Sikersztori lett a korcsolyapálya
December 22 - január 2.
minden nap 9:00 - 21:00
Január 3 - január 29.
hétköznap 15:00 - 21:00
hétvégén 10:00 - 21:00
A fenti idősávokban a dunakesziek ötszáz forintért, a nem
helyi lakosok pedig ezer forintért korcsolyázhatnak. Az 5 év
alattiak ingyenesen használhatják a 30x50 méteres jégpályát.
- Bízunk benne, hogy a tava-

lyi évhez hasonlóan kicsik és
nagyok egyaránt örömmel fogják igénybe venni a korcsolyapályát, ahová sok szeretettel várunk mindenkit november 26tól január 29-ig! – nyilatkozta lapunknak az Adventi vásár
programjait szervező és a korcsolyapálya megnyitását koordináló Dunakeszi Programiroda
vezetője, Szabó Katalin.
(B. Szentmártoni)
Fotó: Vörös István

Az élvonalban szereplő Váci KSE férfi felnőtt kézilabda csapat vezetése és Zsiga Gyula vezetőedző közös megegyezéssel szerződést bontott.
A csapatnál a továbbiakban Gúnya Péter, az egyesület utánpótlás szakmai
igazgatója látja el a vezetőedzői feladatot.

A

tréner 2014-től segítette a Váci KSE
munkáját, és két
rendkívül sikeres
szezont tudhatnak maguk mögött. A csapat a Bajnokok Ligája győztes mesteredzővel a
2014/2015-ös idényben az NB
I/B Nyugati csoportjának bajnoka lett és visszajutott az első
osztályba, valamint másodosztályúként a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé került,
a legutóbbi idényben pedig a
gárda - a klub fennállásának
eddigi legjobb eredményeként
- az NB I felső házába került és
végül a hatodik helyet szerezte
meg a bajnokságban – írja a város hivatalos honlapja.
A Váci KSE jó kezdést követően, majd gyengébb folytatás
után a 9. helyen állt a tizennégy
csapatos első osztályú bajnokságban, amikor az edző távozott Vácról, mivel a vártnál jóval szerényebb szereplés alapján mindkét fél úgy látta, hogy
változtatni kell.
A továbbiakban a vezetőedzői feladatokat Gúnya Péter,
az egyesület utánpótlás szakmai igazgatója látja el, akivel a

A klub vezetői és a szurkolók
új lendületet várnak a váci csapattól
mozgalmas napokat követően
november 23-án debütált a csapat hazai környezetben Orosháza ellen a Liga Kupában.
„A mérkőzést nagy akarattal, de továbbra is sok hibával kezdtük és a kezdeti vezetésünket e miatt sem sikerült
megnyugtatóra növelnünk. A
védekezés és a kapusteljesítmény elfogadható volt, de támadásban az önbizalomhiány
nem múlt el egyik pillanatról a
másikra. Ennek megfelelően a
félidő hajrájára a vendégek átvették a vezetést és meg is őrizték a pihenőig.
A folytatásban a támadás kicsit javult, de az addig kiváló

kapusteljesítményünk visszaesett. Ezt egy jó ütemű cserével azonban sikerült újból feljavítanunk és Drissi bravúrjaival a gyors indításaink is vis�szatértek, ami elég muníciót
adott a fordításhoz.” – tájékoztat a klub, melyből kiderült:
A hajrában már magabiztosabban játszottunk és a kihagyott
hétmétereseink ellenére is biztos győzelmet arattunk, ami lehetőséget adott Kerekes Barnabás bemutatkozására is az első
csapatban.
A Liga Kupa találkozó végeredménye:
Váci KSE - Orosházi FKSE
Linamar 28-25 (12-13).

Újra lehet korcsolyázni
a váci főtéren
A múlt szezon sikere után a mostani téli időszakban is lehet korcsolyázni a váci főtéren,
csütörtökön megnyílt a jégpálya, mely a tervek
szerint február közepéig várja a sportolni, szórakozni vágyókat.

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu

Fördős Attila sajtótájékoztatón jelentette be
a jégpálya megnyitását
- Szeretettel várjuk ide az iskolai csoportokat, családokat, a
hozzánk akár csak egy kis korcsolyázás erejéig ellátogató vendégeket - mondta a csütörtöki
nyitáskor Fördős Attila polgármester.
A múlt szezonhoz hasonlóan
iskolaidőben délelőttönként iskolai csoportokat fogad - az önkormányzattal kötött megállapodás révén díjtalanul - a létesítmény, majd egy kis karbantartás után 15-21 óra között

mindenkinek szabad a pálya.
Hétvégén pedig, illetve a téli
szünetben délelőttől késő estig
folyamatosan várják a nagyközönséget, a karácsonyi ünnepnapokon és szilveszter napján
is.
Természetesen korcsolya kölcsönzésre is lehetőség van, ebből a szempontból egységesebbé vált a dizájn, szép világoskék
korcsolyák állnak rendelkezésre, minden méretben.
Ribáry Zoltán

E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
DÉLKELET-Press Kft.
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó
nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!
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