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Támadást indított téltábornok

A

szakszolgálat szerda délutáni tájékoztatása szerint a Dunakanyar térségén
kívül az országos számos megyéjében is havazott. „A délelőtti órákban több helyről is
érkezett jelentés elakadt kamionokról, szerda délután azonban sem az Útinform, sem a
rendőrség nem tudott olyan
útszakaszról, ahol elakadt járművek akadályoznák a haladást” – írta az MTI.
A Dunakanyar Régió tudósítója szerint az M2-es autóút is
jól járható volt. A főbb közlekedési utakon megjelent az út
szórógép is, melynek köszönhetően zavartalanul lehet közlekedni. De nem ártott az óvatosság, mert több település belső, kevésbé használt útjai viszont csúszósak voltak, a jegesre tömörített havas úttest

nehezítette az elindulást és a
biztonságos közlekedést.
Az Útinform pénteki, legfrissebb tájékoztatása szerint
országszerte csapadékmentes
volt az idő. A gyorsforgalmi
utak, valamint a főutak és mellékutak burkolata a Dunántúl
nagy részén és a keleti országrészben száraz, az ország középső részén jellemzően pedig
sónedves, de helyenként még
latyakos főúti szakaszokra is
számítani kell. A Börzsöny kisforgalmú mellékútjai pedig néhol még havasak, jégbordásak
– írta a szakszolgálat pénteken,
lapunk nyomdába adásával
egy időben, ezért azt javasoljuk, hogy vezessenek óvatosan,
és a téli időjárásnak megfelelően felkészített autóval induljanak útra, mert az előrejelzések
szerint a hétvégén extrém hideg időjárás várható.

Fotó: KesziPress

Az újévben szerdán indította első jelentősebb támadását téltábornok, amely régiónkban havazás, néhol csúszós, sónedves utak formájában mutatkozott meg. Az Útinform tájékoztatása szerint Észak-Magyarországon általában sónedvesek voltak az utak, de helyenként havas útszakaszok is nehezítették a közlekedést. A Vác melletti Katalinpuszta és Szendehely közötti dombos útszakaszon több autó is elakadt a csúszós, havas úton.

Az M2-esen a havazás ellenére is
zavartalan volt a közlekedés

Új adatközpont alapkövét tették le Gödön
Magyarország és a régió legmodernebb és legbiztonságosabb adatközpontjának építését kezdte meg az MVM Csoport. A társaságcsoport távközlési
vállalata, az MVM NET által megvalósítandó gödi adatközpont 2017. harmadik negyedévében készül el. Az egységes kormányzati adatkezelés megvalósítását szolgáló központ építése kezdődött Gödön, az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. nemzetközi biztonsági minősítéssel rendelkező adatközpontjának alapkövét decemberben tették le.

T

uzson Bence (képünkön), a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős
államtitkára, Pest megye 5.
számú választókerületének
országgyűlési képviselője a

több mint 10 milliárd forintból megvalósuló beruházás
versenyképességi jelentőségére hívta fel a figyelmet, mivel a fejlesztés hozzájárulhat
a modern közigazgatáshoz,
a gyorsabb és hatékonyabb
ügyfélkiszolgáláshoz. Az ál-

lamtitkár az adatok összeköthetősége iránti igényre is
rámutatott, amelynek segítségével statisztikai következtetéseket lehet levonni. Elmondta, láthatóvá válik például, hogy hol, mennyi építési engedélyt adnak be, és

ebből milyen következtetéseket érdemes levonni a következő évre. Ezáltal javulhat az
ország, a gazdaság reakcióképessége, hosszú távon pedig a versenyképessége - tette hozzá.
Tuzson Bence emlékeztetett, hogy Magyarország
egyik legnagyobb közigazgatási átalakítása, a különböző területek összekapcsolása zajlik, hogy az adatok egy
helyen legyenek hozzáférhetők, és megvalósuljon az egyablakos ügyintézés – adta hírül az MTI.
Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára ismertette, hogy
a gödi adatközpontban elsősorban állami adatvagyont
helyeznek el, a központ a kormányzati, valamint az állami tulajdonú vállalatok legmagasabb szintű adatkezelési igényeit szolgálja ki. Az államtitkár szerint a beruházás
további lendületet adhat az
informatikai fejlesztéseknek,
valamint hozzájárul a digi-

tális ökoszisztéma fejlődéséhez, egyben az állampolgárok
jobb életminőségéhez is.
Krénusz Kornél, az MVMcsoport távközlési tagvállalatának, az MVM NET Zrt.
vezérigazgatója szerint Magyarország és a régió legmodernebb és legbiztonságosabb
adatközpontjának
építése
kezdődött el. Kiemelte, hogy
a létesítmény - Magyarországon egyedülállóan - megfelel a független Uptime Insti-

tute legmagasabb biztonsági
szabványainak. Hozzátette:
az adatközpont a MAVIR Zrt.
egyik alállomásának közvetlen szomszédságában épül,
ezzel lehetővé téve a biztonságos energiaellátást. A vezérigazgató jelezte azt is, hogy az
vállalat az állami infrastruktúra adatkezelési igényeinek
kiszolgálása mellett nemzetközi piaci megrendelésekre is
számít.
Fotó: Ligeti Edina
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Fördős Attila:
Kormányzati negyed
létesülhet Dunakeszin Sikeres pénzügyi évet zárt
A helyi építési szabályzat módosításával a városi önkormányzat képviselő-testülete december 15-i ülésén engedélyezte a dunakeszi MÁV nagyállomás felújítását. A beruházásnak köszönhetően kormányzati negyed létesül városban, azaz az ügyészség, a bíróság, a járási hivatal, és az okmányiroda intézményei egy helyre összpontosulnak majd Dunakeszin.

A

beruházás megvalósításához
szükséges döntés,
melyet a testület
balliberális képviselői elutasítottak, parkok és parkolók
létesítését is magában foglalja a nagyállomás épülete és a hídi körforgalom között.
A körzetben az utóbbi
időben jelentős fejlesztéseket, felújításokat valósított
meg az önkormányzat. A

felújításra váró és számos új
funkciót ellátó nagyállomás
épületének északi és a déli
oldalán korszerű parkolók
épültek. Dunakeszi Város
Önkormányzata több száz
millió forint saját forrás felhasználásával tavaly újította
fel - a vasútállomásnál kezdődő és a káposztásmegyeri vasúti átjáróig tartó – Pálya utat. A közelmúltban került átadásra a felújított közeli D. Ordass park, amely

nemcsak a gyermekek számára biztosítja az önfeledt
játék lehetőségét, hanem az
árnyas, ligetes környezetben a felnőttek is pihenhetnek, sportolhatnak a korszerű sportpályán és a szabadtéri fitness eszközök igénybevételével.
A fejlesztés révén a város
egyik legjelentősebb és legmodernebb hivatali negyede jön létre.
V. I.

Kiemelkedő önkormányzat
díjat nyert Szentendre
Kiemelkedő önkormányzat díjat kapott az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap programsorozatban való részvételéért Szentendre Város Önkormányzata. Az elismerésről a múlt év végén döntött a főszervező Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

M

agyarország tizenöt éve rendezi
meg az Európai Mobilitási Hét
és Autómentes Napot szeptember 16. és 22. között. Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampányához 2015-ben 182, 2016-ban 214 hazai
település csatlakozott, ezzel Magyarország a
harmadik helyen végzett a nemzetközi mezőnyben.
Szentendre 2016-ban már tízedik alkalommal kapcsolódott az Európai Mobilitási Hét
kampányhoz. A városi rendezvény a tavalyi évtől kiegészült egy további programmal,
és bevonták a rendvédelmi szerveket is, akik
a biztonságos közlekedésre, a közlekedés szabályainak betartására és a segítségnyújtásra
hívták fel a figyelmet. A városi programok a
Duna-korzón közel két km hosszú területen
fogadták az érdeklődőket, akik tavaly rekord
számban, mintegy kétezren vettek részt a rendezvényen – olvasható az önkormányzat honlapján.
A fejlesztési tárca a város környezettudatos, helyes és biztonságos közlekedést népszerűsítő, szemléletformáló programjainak szervezését díjazta a rangos elismeréssel. Az erről
szóló értesítésben a tárca közlekedésért felelős
helyettes államtitkára külön köszönetét fejez-

B

eszélt arról is, hogy
megérkezett a város
számlájára a várt állami támogatás, az
ÖNHIKI (önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatása), amely 150 millió forintot
tesz ki, de az év végi adófeltöltés is jól sikerült.
- Kétszázötven millió forint realizálódott az adófeltöltésből, így december 20val visszafizettük a 200 millió forintos likvidkeretünket
a banknak, és párhuzamosan megkötöttük a jövő évi
hitelszerződésünket is, így
500 millió forintos keret áll
rendelkezésre január 3-tól. A
TAO-s beruházással kapcsolatban 325 millió kormányengedélyhez kötött hitel felvételére kaptunk engedélyt –
mondta. Hozzátette: az adófeltöltéssel az éves terv teljesítve lett, bár a nominál érték
alacsonyabb, mint a tervezett, de figyelembe kell venni
azt is, hogy General Elecrticnek jóváírt és visszatérített a
város adót.
A városvezető beszélt arról
is, hogy 2,2 milliárd forint tá-

mogatást kap Vác a mobilgáthoz, mivel azonban a beruházás összege ezt meghaladja, bíznak benne, hogy az állam is segítséget nyújt majd a
projekthez.
- Jelen pillanatban a kas�szában 30 millió forint van,
tehát pozitív költségvetési évet zárunk. Harminc napon túli kifizetetlen számlája nincsen az önkormányzatnak, egy kivételével, a Volánbusszal, melynek fennálló
tartozásunk 70 millió forintot tesz ki, ezt várhatóan ja-

nuárban rendezzük majd –
mondta.
Fördős Attila szerint egy
rendkívül sikeres évet zárt
az önkormányzat. Úgy látja, az állami támogatásokkal
együtt egyensúlyban tartott
költségvetése volt 2016-ban
a városnak. A sajtótájékoztató végén a lakosságnak sikerekben gazdag, boldog újesztendőt kívánt Vác város polgármestere.
Furucz Anita
Fotó: KesziPress

Az óév utolsó napján is volt dolguk a Pest megyei tűzoltóknak, akik régiónkban Dunakeszin és Vácon keletkezett lakástűzhöz vonultak, míg Sződligeten egy vegyes tüzelésű kazán robbant fel.
te ki Soltész Emese civil referensnek a szentendrei rendezvények szervezésében végzett
sikeres munkájáért.

Fejlődik a város 2016. címmel a városfejlesztés terén elért eredményekről készült kiadványt bocsátott útjára az önkormányzat. A füzet sok képpel illusztrálva veszi sorra az elmúlt két év fejlesztéseit, beruházásait, kitérve a jövőre vonatkozó tervekre is.

M

Múlt év utolsó, december 29-én tartott sajtótájékoztatón Fördős Attila
polgármester bejelentette, hogy sikeres pénzügyi évet zárt a váci önkormányzat. A városvezető stabilnak nevezte a 2016-os esztendő büdzséjét,
melyet bár állami támogatással, de egyensúlyban tudtak tartani

Vácon toronyházban,
Dunakeszin családi
házban keletkezett tűz

Új kiadvány jelent meg Szentendre
városfejlesztési eredményeiről
egújult
útszakaszok, terek, új és
felújított
közintézmények, évtizedes lemaradások megörökölt feladatainak megoldása, pályázati támogatások felhasználása, energiahatékony felújítások. Nagyprojektek és a város
kisebb közösségeinek fon-

az önkormányzat

tos beruházások. Közlekedés,
parkolás, sport, kultúra, közösségi élet, egészségügyi és
szociális létesítmények, árvízvédelem és zöldfelületek
fejlesztése – számos terület,
mely az elmúlt két év városfejlesztési projektjei által ért el
minőségi változást.
Minderről ad számot a Fej-

lődik a város 2016. című kiadvány, mely az eredmények sorolása mellett a jövőbeni tervekre is kitér. A városfejlesztési füzet elérhető Szentendre
hivatalos honlapján, és nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatalban és a város
több pontján -, olvasható a város hivatalos honlapján.

S

záz négyzetméteres
családi ház egy helyisége égett szombat délelőtt Dunakeszin, a Margit utcában. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy
vízsugár segítségével oltották
el a lángokat, majd vizsgálták
át az épületet. A házban két
ember tartózkodott, egyikük
égési sérüléseket szenvedett,
ezért őt a mentők kórházba
szállították. A tűzoltás ideje alatt a tűzoltóegységek két
gázpalackot kihoztak az ingatlanból, a hűtésükről vízsugárral gondoskodtak.
Felrobbant egy vegyes tüzelésű kazán szombat délután Sződligeten, a Vörösmarty utcában. A detonáció
egy száz négyzetméteres melléképületben történt, aminek károsodott a tetőzete, valamint az oldalfalai is, személyi sérülés nem történt. A
váci hivatásos tűzoltók a kazánban lévő parazsat eltávo-

lították, illetve átvizsgálták
az épületet. A robbanásban a
főépület nem károsodott, lakosságvédelmi intézkedésre
nem került sor.

Kigyulladt egy tízemeletes
lakóház harmadik emeleti lakásának egy szobája és a terasza vasárnapra virradóra Vácon, a Kölcsey Ferenc utcában. A tűz függőleges irányban továbbterjedt és a negyedik emeleti lakás erkélye,
valamint az ötödik emeleti
lakás erkély korlátja is lángra kapott. A kigyulladt lakásban hárman tartózkodtak,
nem szenvedtek sérüléseket.

A váci, rétsági hivatásos tűzoltók három vízsugár segítségével oltották el a lángokat,
akadályozták meg a tűz továbbterjedését, a munkájukat
a Pest megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A tűzoltással párhuzamosan az egységek biztonsági okokból a panelépületet kiürítették, hetven embert
az utcára kikísértek, számukra egy közelben lévő általános
iskolát nyitottak meg melegedés céljából. Az oltást követően az egységek a tűzzel érintett lakásokat átvizsgálták,
az épületet átszellőztették,
ezt követően a lakók visszatérhettek a lakásaikba, kivéve a harmadik emeleti lakás
lakói, ők ideiglenesen rokonokhoz költöztek, így lakosságvédelmi intézkedésre nem
került sor.
Forrás: Pest Megyei
Katasztrófavédelem
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A kormány 2017-ben is folytatja
a béremeléseket és az adók csökkentését
Az újév nemcsak a családoknak és a munkavállalóknak biztosít előrelépést, az adócsökkentésekkel az ország és a magyar vállalkozások is erősödnek. Január 1-jétől uniós szinten is erősen versenyképessé vált a magyar adórendszer. Az adócsökkentésekkel a munkáltatók, a vállalkozások jelentős adóterhektől szabadultak meg, ezáltal jelentősen nő a pénzügyi mozgásterük ahhoz, hogy fejlesztéseket, béremeléseket, munkahelyteremtő beruházásokat tudjanak megvalósítani.
2017-től csökken a legfontosabb élelmiszerek áfája is, tovább nő a kétgyermekesek családi adókedvezménye, az EUban nálunk lesz a legalacsonyabb társasági adó, csökkennek a munkáltatókat terhelő
adók, jelentősen nő a minimálbér, a szakmunkás minimálbér, nő a nyugdíj és folytatódnak a béremelések a közszférában is. A rendszerváltás óta
soha annyi támogatás nem jutott még az otthonteremtésre, az ingyenes gyermekétkeztetésre és ingyenes tankönyvellátásra, mint 2017-ben fog –
mindezekről a változásokról
Tuzson Bence kormányzati
kommunikációért felelős államtitkár adott áttekinthető
tájékoztatást olvasóinknak.

Adócsökkentés
a vállalkozásoknak
A kormány folytatja a hazai
vállalkozásokat, a munkáltatókat segítő adócsökkentéseket. A polgári kormány 2010
óta jelentős adócsökkentéseket hajtott végre. 2011-től 19%ról 10%-ra csökkentette a társasági adót 500 milliós adóalapig. A munkahelyvédelmi akció adókedvezményeivel eddig
450 milliárd forintot hagytunk
a hazai vállalkozásoknál, megszüntettünk számos kis adót
és bevezettünk több, a kisvállalkozásoknak kedvező adónemet. Amióta az adók csökkennek, Magyarország erősödik, a
tartós növekedési pályára állt
a gazdaság, nő a foglalkoztatottság és a bérek is emelkednek. Ezért folytatni kell az adócsökkentéseket. A hazai vállalkozások 2017-ben még kevesebb adóra és adminisztrációs
teherre számíthatnak.
• Januártól egységesen,
minden vállalkozásra 9% lesz
a társasági adó, ez az EU-ban
a legalacsonyabb. Ezzel további
145 milliárdot hagyunk a vállalkozásoknál. Fontos tudni,
hogy a kormány a tao-t 2011től 19%-ról 10%-ra csökkentette 500 milliós adóalapig, tehát
eddig kétkulcsos (10 és 19%os) volt, mostantól 9% lesz a tao
minden vállalkozásra.
• A kisvállalkozói adókedvezmény a duplájára nő. A
katát – az eddigi félmillió helyett - havi 1 millió forintos bevételig választhatják a vállalkozások. 6 millióról 12 millióra nő a kata bevételi határa és
lehetővé vált az alanyi mentesség is. Az alanyi mentesség bevételi határa 2 millió forinttal,
8 millió forintra nőtt. Az alanyi adómentes vállalkozásnak
nem kell áfát felszámítania és
fizetnie, és áfa-bevallást sem
kell benyújtania, amivel mini-

málisra csökken az adminisztráció, csak egy nyilatkozatot
kell benyújtaniuk jövő év elején. Aki még nem döntött, és az
év végéig nem igényelte a katát
és az alanyi mentességet, az jövőre megteheti. A katázóknak
összesen havi 50 ezer forintot kell adózni havi 1 millió forint után is. Duplájára növeljük
a kiva (kisvállalati adó) értékhatárát is. A belépési értékhatár továbbra is 500 millió forint
marad, azonban mindaddig a
kivában maradhat a cég, amíg
el nem éri az 1 milliárd forintos
mérlegfőösszeget. A kivánál
változás az is, hogy az eddigi
25 helyett 50 foglalkoztatottig
lesz választható. Adócsökkentés történt a kivánál is, 16-ról
14%-ra csökken az adó mértéke. Kivára főleg akkor érdemes
váltani, ha a bértömeg nagyobb
a nyereségénél vagy növekedésre fordítják vissza a nyereségét. A kivára akár év közben
is lehet váltani.
• Csökkennek a béreket terhelő munkáltatói adók. A
munkaadók által fizetett szociális hozzájárulási adó mértéke: 2017. január 1-jétől 5 százalékpontos csökkentéssel 22%ra, 2018. január 1-jétől 2 százalékpontos csökkentéssel 20%ra csökken.

Tovább csökkennek
az adók
A polgári kormány mindig
az adócsökkentések kormánya
volt, melynek köszönhetően
egyre több pénz marad a családoknál 2017-ben is:
• 32%-ról 15%-ra csökkent
a személyi jövedelemadó 2010
óta. A kormány a legalacsonyabb keresetű 120 ezer családnak adómentességet biztosít.
• Csökken a legfontosabb
élelmiszerek áfája. A sertéshús
után januártól csökken friss
tej, a tojás, a baromfihús áfája is.
• idén 30.000 Forint lesz a
kétgyermekesek családi adókedvezménye. 2016 és 2019
között a kétgyermekesek adókedvezménye négy lépcsőben
megduplázódik, havi 20 ezer
forintról 40 ezer forintra emelkedik. Ez több mint 350 ezer
kétgyermekes családot érint,
akik végül évente akár 240 ezer
forinttal többet fordíthatnak
gyermekeikre a 2015-ös szinthez képest.
• Marad Európa egyik legalacsonyabb, 15%-os személyi
jövedelemadója. Tovább egyszerűsödik az szja-bevallás is:
aki március 15-ig kéri, annak
az adóhatóság készíti el.
• Az első házasok adókedvezménye a boldogító igen ki-

mondását követő hónaptól 24
hónapig érvényesíthető, a családi adókedvezménnyel együtt
is igénybe vehető lesz. Az új
szabály már a 2014. december
31-ét követően megkötött házasságok esetében is alkalmazható lesz. Ezért azok a házaspárok, akiknek tavaly született gyermekük, ha egy önellenőrzéssel módosítják 2015-ös
szja-bevallásukat, visszamenőleg megkapják a havi ötezer forintos adókedvezményt.
• 5%-os marad az új lakásépítési áfa és megmarad az
áfa visszatérítés lehetősége is.
A kormány az Otthonteremtési Program részeként csökkentette 2016. januártól 2019 végéig 27 %-ról 5 %-ra a lakásépítési áfát. Az adócsökkentés célja, hogy a magyar családok minél olcsóbban jussanak saját új
otthonhoz.
• Olcsóbb lesz étterembe
járni. 2017. januártól 27%-ról
18%-ra, majd 2018-ban 5%-ra
csökken az éttermi szolgáltatások áfája. Ez az áfakulcs nemzetközi viszonylatban is kirívóan alacsony lesz, ami segíti
a turizmus, a vendéglátás, és ez
által a magyar gazdaság további élénkülését.
• Olcsóbb lesz az internet.
Az internetszolgáltatás áfája 27-ről 18%-ra csökken, ezzel átlagosan közel egy havi
díj lesz megspórolható. A kormány célja, hogy később még
alacsonyabb legyen.

Tovább emelkednek
a bérek
A rendszerváltás óta nem
volt még olyan jelentős minimálbéremelés és szakmunkás
minimálbéremelés, mint amit
a kormány által tető alá hozott
bérmegállapodás biztosít. Ez a
nagy béremelés a munka megbecsüléséről is szól. Az elmúlt
években azért dolgoztunk,
hogy segély helyett munkából
éljenek a magyarok, és mindenki, aki tud és akar, az dolgozhasson.
• 15%-kal emelkedik a minimálbér (2017-ben 15%-kal
emelkedik, ezzel 127.500 Ftra nő, 2018-ban újabb 8%-kal
emelkedik 138.000 Ft lesz).
• 25%-kal emelkedik a szakmunkás minimálbér (2017ben: 161 ezer forint lesz. 2018ban újabb 12%-kal emelkedik
és összege 180.500 Ft lesz).

Béremelések
a közszférában
2017-ben tovább nő a rendőrök, a katonák, a pedagógusok, az ápolók, a szakorvosok, a

újabb 5%. 2018. január 1-jétől
újabb 5% emelés történik.

Tovább nő a nyugdíj

Tuzson Bence államtitkár,
a Dunakeszi központú választókerület országgyűlési képviselője

felsőoktatási, a szociális, a kulturális, megyei kormányhivatali dolgozók bére. Ahogy ez a
sok béremelés is jelzi, Magyarország erősödik, egyre több
ember tud előrébb jutni és egyre több béremelést tud kitermelni a gazdasági növekedés.
• újabb 12%-kal nő az egészségügyi szakdolgozók, vagyis a kórházi ápolók bére 2017.
novemberben (a 2016. szeptemberi 26%-os emelés után).
2019-re átlagosan 65%-os béremelés valósul meg, amelyre
2017. év végig 100 milliárdot
fordít a kormány. Az alapbérek
emelkedésével szintén nőnek az
úgynevezett mozgóbérelemek
(ügyeleti és készenléti díj, műszakpótlék) is.
• A szakorvosok és kórházi
szakgyógyszerészek alapbére a 2016. szeptemberi emelés
után, 2017 novemberétől újabb
100 ezer forinttal nő. 2 év alatt
összesen 207 ezer forintos béremelés valósul meg.
• A rezidensek alapbére jövő
novembertől ugyancsak 50
ezer forinttal nő.
• A katonák, rendőrök,
vagyis a rendvédelmi dolgozók béremelése is folytatódik
2017-ben. A tavalyi 30%-os és
az idei 5%-os béremelés után
2017-ben és 2018-ban újabb
5-5%-os béremelés következik. Összesen átlagosan 50%os béremelés valósul meg.
• A pedagógus béremelési programja idén az ötödik
évéhez ér. 2013 és 2017 között összesen átlagosan 50%kal emelkedik a pedagógusok bére. A 2017. évi béremelés
mértéke átlagosan 3,5%-os. Ez
175 ezer pedagógust érint. Az
iskolákban, óvodákban dolgozó, de nem pedagógus végzettségű nevelést-oktatást segítő
dolgozó bérrendezése is megkezdődik. Ők 2016. július 15én, majd december 15-én 3535 ezer forintos pluszjuttatásra
voltak jogosultak. 2017-ben pedig 7+3 %-os béremelésre számíthatnak.
• A felsőfokú bölcsődei dolgozók is a pedagógus életpá-

lyaprogram részesei, így ők is
számíthatnak erre a béremelésre. A középfokú végzettségű
kisgyermeknevelők bérrendezése is megtörténik. Átlagosan 12%-os, havi 17 ezer forintos bruttó béremelésre számíthatnak.
• Folytatódik a béremelés
a felsőoktatásban is. A teljes
felsőoktatási oktatói-kutatóitanári kör fizetése összesen
27 százalékkal fog emelkedni 2018-ig. A 2016-os 15%-kal
emelés után 2017-ben újabb
5%-os emelés következik, és
2018-ban is újabb 5%.
• A szociális dolgozók is
előrébb léphetnek. 2013-hoz
képest 2018-ra 62 százalékkal,
a következő két évben mintegy harmadával növekszik az
átlagbér a szociális ágazatban.
Ez érinti pl. a gyermekvédelemben,
hajléktalan-ellátásban, idősellátásban dolgozók,
fogyatékkal élőket segítő szociális dolgozókat. A kormány
elkötelezett, hogy anyagilag és
erkölcsileg is megbecsülje azt a
nagyon kemény munkát, amelyet a szociális ágazatban dolgozók végeznek.
• A kormányhivatalok megyei szintjén foglalkoztatottaknál 30%-os béremelés történik. Az alacsonyabb beosztású és végzettségű dolgozók
bére nagyobb, a vezetők bére
kisebb mértékben emelkedik.
2016-ban a járási hivatalokban
volt béremelés.
• A kulturális szférában
dolgozó
közalkalmazottak béremelése is elkezdődik 2017 januárjától, havi 1055 ezer forinttal nő a bérük, az
alapbérük 15 százalékát megkapják illetménypótlékként.
A bérpótlékot terveink szerint
az egyházi és civil fenntartású
szervezeteknél hasonló munkakörben dolgozókra is kiterjesztenénk.
• Az igazságszolgáltatásban is lesz béremelés. Az igazságügyi béremelés összességében 15,8%-os, ez három ütemben valósul meg: 2016. október
1-jétől 5%, 2017. január 1-jétől

A nyugdíjasok 2017-ben is
számíthatnak a kormányra. Az
elmúlt években a nyugdíjak átlagosan több mint 21 százalékkal nőttek, és a tartósan alacsony inflációnak köszönhetően a vásárlóerejük 8,6 százalékkal javult – ez több mint egy
havi nyugdíj összege. A bérmegállapodásban foglalt jelentős emelések lehetőséget adnak
arra, hogy a nyugdíjak jövőre
az eredetileg tervezettnél jobban növekedjenek. A kormány
2017-ben is folytatja a Nők 40
programot, hogy 40 év munka
után a nők nyugdíjba mehessenek.

Gyermekes családok
A gyermekes családokat a
családi adókedvezmény, az
élelmiszeráfa csökkentés és az
otthonteremtési program mellett 2017-ben is segítjük az ingyenes gyermekétkeztetési és
ingyenesen
tankönyvellátási programmal. A kisgyermekek (bölcsődések és óvodások)
több mint 90%-a vesz részt ingyenes gyermekétkeztetésben.
Ez Európában példanélküli.
• Elérhetőbb és rugalmasabb
lesz a bölcsődei ellátás. 2017től már négyféle ellátástípus
közül választhatnak az anyukák: az eddig megszokott mellett lesz mini, családi és munkahelyi bölcsőde is. Emellett a
korábbinál több településen elérhető lesz a bölcsődei ellátás,
a jelenlegi 45-ezerről 60 ezerre
növeljük a férőhelyek számát,
2018-ig.
• Tovább bővül és negyedik évébe ér az ingyenes tankönyvellátási program. 2017
szeptemberétől már az ötödik évfolyamos diákok szüleinek sem kell fizetniük az iskolai könyvekért, így már kb. 800
ezer diáknak nem kell fizetni
a tankönyvekért, emellett továbbra is megmarad a még hiányzó felsőbb évfolyamoknál a
rászorultsági alapú ingyenesség. A programnak köszönhetően a tankönyvek ára eddig átlagosan 15-20 %-kal csökkent.
• Életbe lép a gyermekvédelmi törvény módosítása, amely
még tovább erősíti a gyermekvédelmi rendszert. Bármilyen, gyermekek ellen elkövetett bűncselekmény elfogadhatatlan. A gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények nem évülnek el – zárta
nyilatkozatát Tuzson Bence
kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, a térség
országgyűlési képviselője.
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Elindulni és hazatérni”
Interjú Kenyeres“
Oszkárral, a „Hazajáró” című televíziós műsor váci szerkesztőjével
A „Hazajáró” lelkes stábja immár hat éve, hogy „elhozza” otthonainkba a Kárpát-medence varázslatos tájait, színes riportjaikban megismerhetjük Erdély, a Felvidék, Kárpátalja, a Délvidék természeti- és kulturális értékeit, az ott élő emberek bölcsességét, példás ragaszkodásukat szülőföldjükhöz.
Együtt barangolhatunk a Muravidéken, Őrvidéken, de van, amikor szekéren vagy kerékpárral vándorolunk. „A Kárpátok fenséges gerinceitől, várromokon, apró fatemplomokon és véráztatta harcmezőkön át, patinás városokig – megannyi magyar emlék kíséri a „Hazajáró” soha véget nem érő útját.” – olvasható az egyik legnagyobb elismerés a műsor készítőiről, akiket Szent István napján, Pro Urbe díjjal tüntetett ki Vác Város Önkormányzata.

A forgatócsoport két váci tagja: Kenyeres Oszkár és Moys Zoltán
- Hogyan született az értékteremtő, tradíciókat ápoló műsor ötlete? – kérdeztem a „Hazajáró” szerkesztőjétől, Kenyeres Oszkártól, aki a forgatócsoport rendezőjéhez, Moys
Zoltánhoz hasonlóan váci lakos.
- A „Hazajáró” bölcsője a
Dunakanyar, hiszen itt ismertük meg egymást Zolival.
Mindketten váciak vagyunk,
az első hegy, amit közösen
felfedeztünk, a Börzsöny volt,

Másfél millió lépésben megismerhettük Magyarországot. Szóval, minden arra bíztatott, hogy vágjunk neki a
nagy kalandnak, a Kárpátok
felfedezésének. Közben Zoli
elvégezte az újságíró iskolát,
médiavállalkozást alapított,
így aztán elhatároztuk, hogy
– szakaszokban - végig megyünk a Kárpátok főgerincén
az Al-Dunától a Dévényi szorosig, ami 2600 kilométer. A
„Hazajáró”-t Zoli és operatő-

lőbb a határon túli magyar területek felfedezése során?
- Közönségtalálkozóinkon
gyakran kérdezik ugyanezt, de
igazából egyet sem tudnék kiemelni, mivel eddig nyolcvannégyszer keltünk útra, s mindig kisebb, vagy nagyobb katarzisokkal térünk haza. Nehéz rangsorolni, valamennyi
forgatás, az erdélyi vagy felvidéki magyar-magyar találkozások hihetetlen élményekkel
ajándékoznak meg bennünket. De ha mégis ki kell emelni valamit, akkor a csíksomlyói nyeregben tartott Ezer
Székely Lány Napját emelném
ki, vagy az olyan szórványvidékeken tett látogatásunkat,
ahol az „utolsó” magyarral találkozunk, aki felismeri a felelősségét, és őrzi identitását,
őrzi a tüzet, hátha jön még egy
szebb kor. Nagyon megindítóak az ilyen találkozások. Örök
élményként gondolunk a téli,
magashegyi expedíciós túráinkra is. Nagyon veszélyes lavinaomlást éltünk át 2014 áprilisában a Fogarasi-havasokban, de mégis mindig visszaA Gyergyói-havasokon

inte érezhető volt némi visszafogottság, ám amikor látták a
műsort a Duna TV-n, minden
megváltozott. Kitárulkoztak,
nem tudunk úgy végigmenni
Csíkszeredán, Sepsiszentgyörgyön, Csíksomlyón, vagy Székelyudvarhelyen, hogy ne állítsanak meg, és ne örüljenek nekünk. Ezek felejthetetlen vis�szaigazolások számunkra. A
minap Nürnbergben jártunk
egy közönségtalálkozón, amit
végig hallgatott egy vak bácsi
is, aki felszólalt és a műsort dicsérve, azt mondta, sokat tettünk a határokon túl élő magyarságért, mert a műsor láttán nyílnak meg a pénztárcák, ha adakozni kell például a
Kárpátalján élőknek. Nagyon
megható volt.
- Ez is bizonyság rá, hogy a
műsor készítése óriási szakmai és erkölcsi teherként nehezedik a vállatokon. Milyen
hatással van rátok?
- Egy éve ment a műsor,
amikor megkaptuk a Magyar
Örökség Díjat, amely még nagyobb terhet rakott ránk. Meg

A Királykő gerincén

kellett felelni annak az elvárásnak, amit addig mi építettünk
fel. Ez egy nagyon édes teher,
nagyon szeretjük. Sok hely van
még, amit nem fedeztünk fel, s
ez a „teher” hajt, ösztönöz minket. Talán sokan nem is tudják,
hogy ez a műsor váci gyökerű,
hiszen Zoli és én ezer szállal kötődünk a városhoz. Így különösen megtisztelő volt számunkra, hogy augusztus 20-án Pro
Urbe díjjal tüntette ki Vác Város Önkormányzata. Sajnos

személyesen nem lehettünk jelen - egy előre betervezett úton
voltunk -, de Siklósi Beatrix a
köztévé főszerkesztője képviselt
bennünket az ünnepségen. Ez a
díj hatalmas büszkeséggel tölt el
minket, amely még inkább arra
inspirálja a stábot, hogy erősítsük az anyaországtól elszakított
területekkel a hajszálereket, az
ott élő magyarságban a nemzeti összetartozás felemelő gondolatát.
Vetési Imre

Vác: Hárman vehették át
a Polgármester Díja kitüntetést
Az adventi várakozás jegyében, december 20-án kora délután Fazekas
László ütőhangszeres előadóművész gyönyörű játékával vette kezdetét,
azaz ünnepség a váci városháza dísztermében, melyen három kiválóságnak adta a Polgármester Díja elismerést Fördős Attila.

de én előtte a Visegrádi-hegységben is gyakran túráztam.
Ahogy kamaszodtunk mind
gyakrabban találtuk magunkat a Börzsönytől távolabbi, felvidéki hegyekben. Emlékszem, hogy a Csóványosról vágyakozva néztük a Magas-Tátrát, aztán teltek-múltak az évek, s egyszer csak
ott találtuk magunkat, majd
sorra „hódítottuk” meg Európa magas hegységeit. Mégis azt éreztük, hogy a Kárpátok a mi hegyeink. Az ott fellelhető gyönyörű természet
iránti vonzódásunk mellett
az is táplálta érdeklődésünket, hogy a Kárpátok lábainál
magyarok élnek, akik szívélyes vendégszeretetét örök élményként őrzi a vándor. Nagyon megérintett bennünket
tiszta, szép gondolkodásuk,
a vadregényes táj, az állat- és
madárvilág. Valósággal vonzott ez a csodálatos világ.
Nagyon sokat álmodoztunk,
hogy milyen jó lenne ugyanúgy bemutatni a Kárpátok
hegyláncát, mint ahogyan a

rünk, Schödl Dávid találták
ki, de a koncepció és a megvalósítás már közös munka.
- Mi a szakmai koncepció lényege, mit szeretnétek bemutatni a nézőknek?
- Három alappilléren nyugszik a „Hazajáró”. A Kárpátok
természeti kincseinek bemutatása mellett a határon túli magyar kultúra és örökség lajstromba vétele, illetve a magyarság mindennapjaikba való betekintés. Alulról építkezünk,
az egyszerű emberek sorsát,
életét és környezetét mutatjuk
be a magunk szubjektív módján, ami miatt a nézők nagyon
szeretik a műsort. 2011 szeptemberében kerültünk először
adásba, eddig 182 epizódot
mutatott be a Duna TV, illetve most már az M5 csatorna.
A történelmi nagy Magyarország anyaországon kívüli területét közel 300 adásban tudnánk bemutatni.
- Mi volt számotokra a legizgalmasabb és a legfeleme-

vágyunk, hiszen ezek a hegyóriások nyáron is gyönyörűek.
- Aki Erdély hegyeiben barangol, attól mindig megkérdezik, hogy találkozott-e a
medvével? A kérdést én sem
hagyhatom ki.
- Sokféle legenda, és sok igaz
történet kering a medvék és
az emberek „találkozásáról”.
Tény, hogy a mi életünket is
megnehezítették már néhányszor, de ez igaz a gazdálkodó
családok állatait védő pásztorkutyákra is vagy a szeszélyes
időjárásra. Hat év alatt adódtak már kisebb-nagyobb konfliktusok, de ’hál Istennek minden nehézségen túl tudtunk
jutni, mert nagyon jó közösség
vagyunk, összetartó a stáb.
- Hogyan fogadtak benneteket az elszakított területeken
élő magyarok, akikhez bekopogtattatok?
- A forgatások kezdetekor
még nem tudták miről szól a
műsor, mit szeretnénk megmutatni a nagyvilágnak. Ele-

A

városi képviselőtestület rendelete szerint az a személy vagy közösség érdemelheti ki a Polgármester Díja elismerést, aki,
amely tevékenységével elősegíti a város fejlődését, hozzájárul Vác szellemi és anyagi gyarapodásához. Munkája, teljesítménye, személyisége példaként állítható a város
közössége elé.
A nagy tapssal fogadott zenei produkció után SmálSzilaj Gábor, a Váci Dunakanyar Színház művésze Vass
Albert Karácsonyi versek
című lélekemelő sorait tolmácsolta a díj átadása előtt.
Fördős Attila polgármester elismerő szavakkal méltatta a kitüntetettek sportteljesítményét, emberi helytállását, alkotó munkáját, aki
2016-ban a város három jeles személyiségének adta át
a Polgármester Díja kitüntetést. Elsőként Kálmán Krisztina, a riói paralimpia döntőjében súlylökésben 6. helyen
végzett atléta vehette át, majd
Kerekes Erika paralimpikon,

aki a Rio de Janeiróban rendezett paralimpia 400 méteres síkfutás T/20-as kategória
döntőjében, egyéni legjobbját
teljesítve, a 7. helyen végzett.
A két kiváló sportember
mellett a harmadik díjazott
Horváth Tibor szobrászművész, aki az elmúlt évek során a városban számos kültéri szobrot restaurált, illetve
új alkotásokkal gazdagította Vác kulturális és művészeti értékeit.

Az ünnepi aktus zárásaként Mokánszky Zoltán alpolgármester mondott pohárköszöntő, melyben kedves szavakkal tisztelgett a város kiválóságai előtt, akik teljesítményükkel öregbítik Vác
jó hírét. A karácsonyi hangulatot kölcsönzött ünnepség a
díjazottak tiszteletére adott
állófogadással fejeződött be.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Jó tempóban épül
a dunakeszi uszoda

- Az uszoda tetőszerkezete 95 százalékban készen van, a fejépületen pedig most kezdtünk el dolgozni. Még egy hónap kell, hogy az épület teljes
tetőszerkezetének a héjazata elkészüljön - tájékoztatott a kivitelező Trend
Építő Zrt. képviseletében Csámpai Ferenc.
- Elkészültek a 6x10 méteres, 80 cm mély tanmedence, és a 25x15 méteres, 1,9 méter mély
úszómedence betonozási munkálatai, melyeket nem csempével burkolunk majd, hanem
speciális fóliával vonunk be – mutatta be a két
medencét a szakember, aki kérdésünkre kijelentette, hogy jó tempóban haladnak az építkezéssel, tartják a részidőket.
– Az előttünk álló téli, januári, februári hónapokban sem hátráltatja majd az időjárás az
építkezést, mert a tető alatt, a fedett térben zavartalanul tudjuk végezni a belső munkálatok.
Csámpai Ferenc érdeklődésünkre elmondta, hogy az uszoda tetőszerkezete új technológiával készül, melyet korábban ők még nem
alkalmaztak. – Ez egy donga, íves boltozat,
amely ragasztott, gőzölt fából készült, aminek
az elemeit itt, a helyszínen építettük egybe.
Ugyancsak újdonság, hogy a medencékben –
a máshol alkalmazott technológiától eltérően
– több ponton táplálják majd be a meleg vizet,
ami egyenletesebbé teszi a medence vizének
hőmérsékletét – tájékoztatott Csámpai Ferenc, aki örömét fejezte ki, hogy a szomszédos
Fazekas iskola épületének bővítése után ismét
Dunakeszin dolgozhatnak.

– Összefogás tanúi lehetünk, hiszen a város adja a területet, kiépíti a közművek mellett a parkolót is, míg egy nagyon jó típusterv
alapján a tanuszoda az állam finanszírozásában valósul meg – mondta Dióssi Csaba polgármester június 3-án, az uszoda alapkövének
ünnepélyes elhelyezésekor.
A várhatóan tavasszal megnyíló uszoda
működtetésének költségeit is magára vállalta
az állam – tette hozzá a város polgármestere,
laptársunknak, a Dunakeszi Polgárnak decemberben adott nyilatkozatában.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Önzetlenségből újra jelesre
vizsgáztak a dunakesziek 1,7 millió forintot adományoztak
68 rászoruló családnak
Dunakeszin átlagon felüli azon lokálpatrióta cselekedetek száma, melyekkel a helyiek nem csupán a város fejlődését, de hátrányos helyzetű lakótársaikat is segítik. Egy ilyen példaértékű cselekedetnek lehettünk szemtanúi a karácsonyi készülődés meghitt napjaiban.

A

dunakeszi közélet iránt érdeklődő polgárok közül minden bizon�nyal sokat számára cseng ismerősen Kállay Gyula neve, aki néhány
éve települt haza Torontóból. Ám közel sem
ez tette városszerte ismertté a nyugdíjas korú
férfit, hanem az, hogy a művészi pályát választó helyi tehetségek kibontakozását több
zongora adományozásával segítette. A közmegbecsülésnek örvendő Gyula bácsi a fiatalok támogatása mellett rendkívüli empátiával
fordul a rászoruló családok felé is.
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is egy millió forinttal támogatta a nehéz sorsú családokat, melyek karácsonyi ünnepét e nemes gesztussal igyekezett emberibbé tenni. E példaértékű adományt Dióssi Csaba polgármester
500 ezer forinttal, Erdész Zoltán alpolgármester pedig 200 ezer forinttal egészítette ki, akik
egyébként a képviselő-testület által megszavazott jutalmukat minden alkalommal közösségek, sportegyesületek, magánszemélyek vagy
orvosi intézmények támogatására ajánlják fel.
Hárman így 1,7 millió forintot adományoz-

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

Nagymaroson is jártak
a Jótündérek!
Az Euronics Műszaki Áruházlánc több éve segíti a rászoruló, hátrányos
helyzetben élő családokat. Idén a Music FM rádiócsatornával közösen a
Jótündér akció keretében több millió forint értékű műszaki cikket, tartós
élelmiszereket, társasjátékokat és könyveket juttattak el a családokhoz.

A

tak a karácsonyi ünnepre készülő 68 rászoruló családnak, melyet egy kedves hangulatú ünnepségen adtak át a Dunakeszi Óvodai
és Humán Szolgáltató Központ munkatársainak segítségével. A képes nyilvánosság mellőzését kérő családok hálás szívvel mondtak köszönetet a számukra sok örömet jelentő karácsonyi ajándékért Kállay Gyulának, és a város két vezetőjének, Dióssi Csabának és Erdész Zoltánnak.
(B. Szentmártoni)
Fotó: Vörös István

ÁLLÁS

A Renault Békési Márkakereskedés gödöllői
telephelyére autószerelő, fóti telephelyére
karosszéria lakatos munkatársat keres.
Időpontot egyeztetni telefonon lehetséges
vagy személyesen a fóti telephelyen,
Nargangné Békési Szilviánál.
Tel.: +36-209-770-3 10
2151 Fót, Móricz Zsigmond út 41.

húsz család kiválasztásában a
Gyermekétkeztetési Alapítvány
segített. Budapestről és Pest megyéből összesen hat család örülhetett az ajándékoknak a fővárosban, Dányban, Monorierdőn, Nagymaroson, Pilisben
és Szigetszentmiklóson.
A legtöbb kisgyerek számára a karácsony olyan ünnep, amikor ajándékot kapnak. Sajnos azonban sokan vannak, akiknek mindez nem adatik meg. Az Euronics
Jótündér elnevezésű alapítványán keresztül
több éve támogatja a hátrányos helyzetű és
mélyszegénységben élő gyermekeket, és rajtuk keresztül igyekszik segíteni a szülőkön
is – írta sajtóközleményében az Euronics.
Az idei Jótündér akció célja is az volt,
hogy több résztvevő összefogással rászoruló családokat támogathassanak és szerezhessenek nekik egy kis örömet karácsonykor. Az Euronics Műszaki Áruházlánc számos műszaki cikket (hűtő- és mosógépeket, gáztűzhelyeket, valamint kisháztartási
gépeket) ajánlott fel a családok számára, a
Music FM pedig a családok kiválasztásában
és az ajándékok kiszállításában nyújtott segítséget. Ezen felül az Euronics hálózat 65
áruházában közel 2 millió forint értékű tartós élelmiszer, társasjáték és könyv gyűlt

össze, melyeket a Gyermekétkeztetési Alapítvány segítségével juttattak el a kiválasztott húsz család, valamint hála a temérdek
adománynak, további családok számára is.
A Jótündér akcióban az Euronics és a Music FM mellett a Shell ClubSmart Programja, a Groupama Biztosító, valamint a Csodalámpa Alapítvány és a Gyermekétkeztetési Alapítvány is részt vett.
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XIX. évfolyam 1. szám

Aki nemcsak értékesíti, hanem saját szőlőjéből készíti a bort
Beszélgetés Guttmann Vilmos családi gazdálkodóval, borász kertészmérnökkel
Hazánkban újra reneszánszát éli az igényes szakmai felkészültséggel és alázattal végzett szőlőtermesztés és borkészítés. A jól ismert borvidékek lankáiról származó borok a hazai fogyasztók mellett számos külföldi ország borkedvelőit is meghódították. Elismertek és keresettek a magyar borok. Az
olyan neves borvidékek - mint a Balaton-felvidék, a tokaji, villányi vagy a mádi - mellett a ma még kevésbé ismert, ám jó minőségi borokat előállító pincészetek kínálata teszi teljessé a gazdag választékot. Egyikük a dunakeszi Guttmann Borház.
- Legutóbbi látogatásomkor az őszi napfény melengető sugarai érlelték a hatalmas szőlőfürtöket a csodálatos panorámájú családi
gazdaságuk területén. Most,
hogy a finom borokat kóstolgatom, úgy érzékelem, a
Guttmann Borház 2016-ban
is jó évet zárt – vetettem fel
a kérdést vendéglátómnak,
Guttmann Vilmos borász
kertészmérnöknek, aki a karácsonyi ünnepek után fogadott dunakeszi pincészetükben.
- Számunkra az a legnagyobb elismerés, ha a szakemberek mellett a fogyasztók
is felismerik kézműves borainkban rejlő értékeket, vonzó tulajdonságukat. Kertészmérnöki diplomám és a több
évtizedes szakmai gyakorlatom mellett a Guttmann Borház által forgalmazott borok
kiváló minőségének a garanciáját az adja, hogy a feldolgozott szőlő több mint 40 százalékát a csodás panorámájú és
jó adottságokkal bíró földjeinken termeljük, melyek szerepelnek az országos szőlő
kataszterben is.
- Tudomásom szerint Dunakeszin ön az egyetlen, aki
nem csak a bor értékesítésével, hanem az előállításával
foglalkozik.
- Valóban, hiszen a
Guttmann Borház tevékenysége alapvetően a szőlőtermesztésre és feldolgozásra
épül, hiszen egyetemi végzettségem is erre predesztinál. Szőlőbirtokaink nagyszerű adottságokkal bírnak,
ami megmutatkozik boraink minőségében is. Örömmel tölt el bennünket, hogy
az ízletes, finom zamatú kéz-

Guttmann Vilmos: Elégedetten, jó érzéssel koccintunk

műves borokat kedvelők felismerték a borainkban rejlő értéket. Szívesen vásárolják és
szolgálják fel egy baráti, családi beszélgetés, vagy ünnep
alkalmával. Az pedig külön
büszkeség a számunkra, hogy
a Dunakeszire látogató jeles
személyiségeket nem ritkán
a Guttmann Borház borával
köszöntik a város vezetői.

ismertebb borvidéken, a siófoki meghívásos bormustrán
ugyancsak aranyérmes lett a
rozé borunk.

- Méltán büszkék készítményeikre, hiszen számos
szakmai díjjal ismerték el
teljesítményüket.
- Ez a szép, testes bor, amit
éppen kóstolgatunk, a 2015ös évjáratú Zweigelt, melyet
Vác város vörösboraként ismertek el, és az Íz lelő napokon ismételten első lett a kategóriájában aranyérmes minősítéssel.

- A legnevesebb versenyek
mellett a helyi bemutatókon
is megmérettetik boraikat?
- Ó, hogyne – mondja átszellemülten, miközben a
fény felé emeli a pohárban
„körtáncot járó” csillogó vörösbort. - A vevő véleménye
az elsődleges és a legfontosabb, de nagyon megnyugtató, ha ezt egy szakmai zsűri is visszaigazolja. Dunakeszi elismert előadóművésze,
Babják Annamária színművész szerint az ezüst és aranyérmes minősítésekről szóló
oklevelekkel ki lehetne tapétázni a Guttmann Borház helyiségeit.

- Nagyon finom, szinte kínálja magát…
- Mások is így gondolják,
igencsak kedvelt és elismert,
hiszen a nagymarosi regionális és a Mogyoródi Klastromhegyi Apátsági borversenyen
is aranyérmes minősítéssel
díjazták. Hazánk egyik legel-

- E szerint nem igen lehetnek értékesítési gondjaik?
- Tényszerűen meg kell állapítanom, hogy noha ismertségem a neves borászokhoz
képest jóval szerényebb, ám
’hál Istennek eddig nem volt
értékesítési problémám. Vevőköröm
Balassagyarmat-

tól Gödöllőn át Budapestig, sőt az országhatáron túlra is kiterjed. Az egyik kedves vevőm pl. Németországban kóstolta meg a boromat,
aki miután hazajött felkeresett. Azóta is vendégem. Az
év vége közeledtével nagyon
sokan vásároltak pl. üde fehér bort az ünnepi asztalra a
karácsonyi halhoz, a pulykasülthez. De népszerű a disznótoroshoz a kiérlelt, fejlődése csúcsán lévő Veltelíni vagy
Királyleányka is.

ni. Szóval, amikor ilyen kellemes környezetben kortyolgatjuk a zamat gazdag, tüzes
borokat, érdemes arra is gondolnunk, hogy a szőlőtermeléssel is foglalkozó borász bizony ki van szolgáltatva az
időjárásnak is. Szerencsére
nálunk kiváló szakemberek
dolgoznak, akikkel összefogva orvosolni tudjuk a felmerülő problémákat, ha szükséges a jó minőség érdekében
akár a termésritkítástól sem
riadunk vissza.

- Az ízletes borokat kortyolgatjuk a kellemesen fűtött szobában a dermesztően
hideg decemberi napon, ami
arra emlékeztet, hogy egy
borásznak a természet erőivel is meg kell küzdenie a siker érdekében. Egy jó termés
sok mindentől függhet?
- Bizony. Sokáig én is azt
hittem, hogy ha a szőlő a tenyészidőszak során 1500
órán át fürdik a napfényben,
az éréshez szükséges aktív
hő mennyisége megközelíti
a 3500 C°-ot, ha nyolc hónapon át megúsztam a téli és tavaszi fagykárt, elkerült a szőlőt földbedöntő vihar, megmenekültem a mindent kiszárító nyári aszálytól, vagy
a mindent kirohasztó özönvíz szerű esőktől, a termesztők rémének számító jégeső
nem tette tönkre a termést,
ha sikeresen védekeztem a
kórokozókkal és kártevőkkel
szemben, ha minden munkát
elvégeztem csak a szüret van
hátra, akkor elmondhatom
„ez jó mulattság, férfi munka
volt”. Sajnos rosszul hittem és
gondoltam, hiszen az elmúlt
években mindenre volt példa,
amit a mi családi gazdaságunk is kénytelen volt elvisel-

- Volt már rá példa?
- Természetesen. Apám
megtanított arra, hogy néha
kell tudni elegánsan veszteni is. Alapszabály, hogy termésritkításkor, és amikor a
szőlőfürtöket válogatva szedjük, akkor a gazda ne menjen
ki a területre, mert kompromisszumokat fog kötni saját
intézkedéseivel szembe. Én
is ezt tettem. Az új Zweigelt
vörösborom így testes és jó
minőségű lett, amit az is bizonyít, hogy a cukormentes extrák tartalma eléri a 30
g/l-t. EU szabvány szerint 20
g/l fölött minőségi borról beszélünk. Az egészséges fehér
szőlőkből kifogástalan minőségű bor érlelődik.
- A borral teli hatalmas
tartályok sokasága is arról árulkodik, és ön is tett
rá utalást, hogy több kiváló
szakember dolgozók a családi gazdaságban. Kik segítik
az ön munkáját?
- Családon belül mindenekelőtt a feleségemet kell
megemlíteni, aki az értékesítést és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat látja el. Bátyám magasan
képzett közgazdászként kap-

csolódik a munkánkba. Kint
a területen a vincelléri feladatokat egy ezermesternek számító nyugdíjas úr végzi, aki a
szőlőtermesztés csínját-bínját
is megismerte, s e mellett jól
tudja irányítani az embereket. A pincemesteri feladatokat pedig egy ifjú élelmiszeripari mérnök látja el, aki magas szintű elméleti tudásával,
jó gyakorlati érzékével, igényességével a sikerekhez jelentős mértékben hozzájárul.
- A 2016-os és a 2017-es
esztendő találkozásakor beszélgetünk, amikor elbúcsúztatjuk az óévet, és koccintunk a reményteljes újesztendőre, arra vagyok kíváncsi, hogy a mögöttük hagyott
dolgos év hozott e valamilyen újdonságot a Guttmann
Borház kínálatában?
- Kettőt is. A borokat nem
csak kimérve, de elegáns kiszerelésben, palackozva is
forgalmazhatjuk. A másik
pedig a nagy népszerűségnek
örvendő - hőkezeléssel tartósított -, alkoholt nem tartalmazó három literes kiszerelésben, praktikusan bag in
box csomagolásban kapható
must. Ritkaságnak számító,
több hónapig eltartható készítmény, amit még a multik
sem árusítanak. Szóval, elégedetten, jó érzéssel koccintok valamennyi munkatársunk, üzletei partnerünk és
vevőink egészségére, akiket
reméljük 2017-ben is személyesen köszönthetjük a dunakeszi Guttmann Borházban.
- Köszönöm a beszélgetést,
és a finom borok ízlelésével
társuló különleges élményt.
Vetési Imre

ÚJÉVI TIPPEK A TARTÓS SIKERHEZ
Az újév közeledtével sokat töprengünk azon, miként fejlődhetnénk életünkben, növekedhetnénk vállalkozásunkban. A túlzsúfolt mindennapok következtében azonban könnyen megfeledkezünk az apró részletekről. A jövőben tartsd szem előtt az erősségeidet, ez fogja elhozni a hosszú távú sikert. Sherrie Campbell, az entrepreneur.
com szerzője ehhez 7+1 tippet ajánl:
1. Az újév nagyszerű lehetőségeket és jelentős változásokat is tartogat minden vállalkozás számára. Egyedül a Te döntésed, hogyan
kezeled az új impulzusokat. A legfontosabb,
hogy minden helyzetben higgadt tudj maradni. Minden nap egy új kihívás.
2. Légy elkötelezett! Lásd magad előtt, mit
jelent számodra az elkötelezettség, mit tesz
egy kötelességtudatos ember az álmaiért.
Cselekedj ennek megfelelően, és az újév szóljon egy boldogabb, sikeresebb életről.
3. Dolgozz keményen és légy pozitív. A
munka egy olyan jármű, amely mozgásba
hoz, de irányítanod már neked kell! Csak egy
módja van annak, hogy elérd a kitűzött céljaidat, ha a Rád bízott feladatot teljes erőbedobással végzed.
4. Mindannyian egyenlő esélyekkel szüle-

tünk, de különböző tulajdonságokkal és elképzelésekkel arról, hogy mit szeretnénk elérni az életben. Ez az év szóljon arról, hogy
realizálod magadban, mit vagy hajlandó
megtenni a siker érdekében.
5. Ahhoz, hogy jobb legyél, tökéletesítened
kell a céljaidhoz vezető utat, és fel kell mérned az ehhez szükséges erőfeszítéseket és
időt. Készen kell állj arra, hogy megtapasztalj
valami sokkal hatékonyabbat, egy eredményesebb szintet, az életedben és a munkádban
egyaránt. Gondolkoztál már azon, hogy ezt
a tudatosságot hogyan alkalmazhatod az életed más területén? Miként tudnál fejlődni a
karrieredben férjként, feleségként, barátként,
főnökként, emberként? Hogyan tudnál jobban odafigyelni az egészségedre, pénzügyi
helyzetedre? Csak rajtad múlik!

6. Ha kiegyensúlyozott vagy, mindenkire
pozitív hatással bírsz magad körül. A fáradt
elme képtelen koncentrálni, ezért fogsz nagy
eséllyel hibázni a munkádban is. Amikor úgy
érzed, túlterhelt vagy, tudatosan emlékeztesd
magad a pihenésre.
7. A türelem segít a tájékozódásban, segít realizálni azt, hogy hova tartasz. Fontos,
hogy láss előre, hogy képes legyél szem előtt
tartani a jövőben elérni kívánt eredményeidet. Ez egy hosszú folyamat, ami időt és rengeteg türelmet kíván Tőled. Van az a helyzet, amikor muszáj, hogy lassíts! - olvasható a
FERLING Kft. sajtóközleményében.
+1. Légy hálás! Összpontosíts a jó dolgokra minden nap, egész éven át. Értékeld azt is,
amit már elértél! Értékeld a legapróbb sikereket is, és hidd el, jönnek majd újabbak is!

ÁLLÁS • Szakképzett, gyakorlattal rendelkező
varrónőt keresek varrodámba. Cím: Vác,
Kristóf udvar, Hungária ház Tel.: 06-27-304-679
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Vácra került Vaszkó Ernő Európa-hírű
öntöttvas gyűjteménye
Nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő művészi öntöttvas gyűjteményből nyitotta meg legújabb kiállítását a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum a váci Tragor Ignác Múzeumban. A szakmai együttműködés keretében december 17-én nyílt meg a páratlan tárlat, amelynek megtekintése különleges
élménnyel gazdagítja a látogatókat.
Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tudományos főigazgató-helyettese
ünnepi köszöntőjében bejelentette, hogy a nemzetközi hírű
Vaszkó-gyűjteményt a kormány döntése alapján vásárolták meg, melynek restaurálását a váci múzeum munkatársaival közösen végezték.
Dr. Zsigmond Gábor méltatta Vaszkó Ernő felbecsülhetetlen értékű gyűjtő munkáját, melynek köszönhetően
közkinccsé váltak a tárlaton

A

gyűjtő munkába, melyet a
történelmi Magyarország területén végzett hosszú évek
során. A gyenesdiási családi otthonunkban berendezett
kiállítást számos jeles személyiség, köztük, India magyarországi nagykövete is megtekintette, ám azt is hozzátette, hogy a családi fészek szűkös volt a tárlat anyagának
széles körű bemutatásához,
ezért külön örül annak, hogy
a váci Tragor Ignác Múzeumban méltó környezetben látogathatják az érdeklődőt.

Fördős Attila (balról), Vaszkó Ernő, Papp László

z öntöttvas művészet
a napóleoni háborúk
idejében kezdett el kibontakozni, hiszen a színesfém hiánya miatt dolgozták
ki azt a technológiát, melynek alkalmazása révén vasból
is cizellált alkotásokat, tárgyakat készítettek – mondta
megnyitó beszédében Fördős
Attila.
Vác polgármestere felidézte, hogy a XIX. század elején
Magyarországon is megjelent
az öntöttvas, és vele együtt az
öntöttvas művészet is, először

ros pince mélyébe kényszerített „száműzetés” után Papp
László műgyűjtő kiállítást
rendezett, amit az óta is rendkívül nagy népszerűség övez.
– A különleges tárlatot
megtekintette egy államtitkár is, akinek annyira elnyerte a tetszését, hogy a kiállítási anyag bővítését javasolta, melyhez ígéretéhez híven minden segítséget meg
is adott – ismertette a Vaszkó
Ernő öntöttvas gyűjtemény
váci bemutatkozásának hátterét a polgármester, aki kö-

Dr. Zsigmond Gábor

a Felvidéken, majd Munkácson. Vácra pedig úgy került,
hogy a város - több részletben
– megvásárolta egy nagyszerű ember, Berczeli Attila vasgyűjteményét, melyből soksok éves kényszerű, a po-

szönetét fejezte ki mindazoknak, akik aktív szerepet vállaltak abban, hogy az Európában is egyedülálló öntöttvas gyűjtemény fogadja a
látogatókat a váci Tragor Ignác Múzeumban.

www.dunakanyarregio.hu

bemutatkozó míves, 150-200
éves alkotások, egykori használati tárgyak.
– Szakmai szempontból
azért is különleges ez a gyűjtemény, mert a hazai közintézmények gyűjteményéből
hiányzott az ilyen típusú kollekció – hangsúlyozta az öntöttvas gyűjtemény értékét a
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tudományos
főigazgató-helyettese.
– Bátran mondhatjuk,
hogy a Vácon látható kiállítás anyagát minden bizon�nyal megirigyelheti bármelyik holland vagy német nagy
múzeum – hangsúlyozta dr.
Zsigmond Gábor.
Vaszkó Ernő műgyűjtő színesen megfogalmazott gondolatok segítségével engedett
betekintést a minden akadályt legyőző szenvedélyes

Gödi kisfiú az első újévi
szülött a váci kórházban
A váci Jávorszky Ödön Kórházban 2017. január elsején, reggel 6 óra 15
perckor látta meg a napvilágot az első újévi baba.

A

kórház képviseletében Kárpáti Zoltán ápolási igazgató és Dombóvári
Erzsébet az Újszülött részleg vezetője köszöntötte a jó egészségnek örvendő 38 éves édesanyát és babáját. A
Gödön élő család első gyermeke természetes úton született, 2790 grammal és 51 centiméterrel. A fiúgyermek a Zétény nevet kapta, aki édesanyjával január 4-én, szerdán mehetett haza.

Füzérmintás oszlopkályhák, neogótikus és csipkés
burkolatú mesefigurás huzamkályhák, valamint öntöttvas kályhakülönlegességek egyaránt láthatóak az európai viszonylatban is egyik
legjelentősebb öntöttvas gyűjteményként számon tartott
kollekcióban. A gyűjtemény
igazán értékes darabjait mostantól öt éven át a váci Tragor
Ignác Múzeum - Pannónia
Ház kiállítóhelyén csodálhatja meg a nagyközönség.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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XIX. évfolyam 1. szám

Szilágyi Zoltán vezetőedző: Rengeteget tanulok
az egykori szövetségi kapitánytól
- Nem lehetek maradéktalanul elégedett a csapat őszi teljesítményével, viszont elégedetlen sem – így értékelte együttesét
Szilágyi Zoltán, az Ipress Center-Vác vezetőedzője, aki a Debrecen elleni, az óév utolsó bajnoki mérkőzése után nyilatkozott
a Dunakanyar Régiónak.
– Vannak elvesztett pontok, amiket sajnálunk. A
Debrecen elleni mérkőzés,
noha igazságos 28-28-as döntetlennel végződött, de mégis
úgy gondolom, hogy 23-20nál meg kellett volna nyerni ezt a találkozót. Egy „kis”
plusszal itthon tarthattuk
volna a két pontot, akkor mi
voltunk fölényben. Ám a csapat lendülete megtört, s így
a fordulatos mérkőzés végén
örültünk a megszerzett egy
pontnak.
- Miben látja az elhullajtott egy pont okát?
- Rossz volt a kapus és a védősánc kapcsolata, ami miatt
egy félidő alatt 18 gólt kap-

tunk. Ez rengeteg. A támadójátékunk viszont ebben a
periódusban rendben volt. A
második félidőben minden
fordult, összeállt a védekezésünk, viszont mindössze tíz
gólt lőttünk. Jobb támadójátékkal megszerezhettük volna a két pontot.
- A lelátóról úgy tűnt, hogy
Barbara Arenhart jól védett.
- Az első félidőben igen sok
gólt kaptunk átlövésből, ami
nyilván nemcsak a kapus hibája. Mint mondtam, a kapus
és védősor kapcsolata nem
működött, nem értették meg
egymást. A második félidőben Barbara valóban jól teljesített, többször is bravúr-

ral hárított, ziccereket fogott,
nagymértékben hozzájárult
ahhoz, hogy itthon tudtuk
tartani az egyik pontot.
- A közönség győztesként
ünnepelte a csapatot. Szilveszter után jön a következő
erőpróba. Hogyan készülnek
a folytatásra?
- Köszönjük a közönség szeretetét, fantasztikus buzdítását, amit igyekszünk jó teljesítménnyel meghálálni. Január 7-én hazai környezetben
fogadjuk az MTK-t, amely ellen nem lehet más a célunk,
mint a magabiztos győzelem.
Szilveszter után erre a mérkőzésre koncentrálunk, ezért
a sikerért dolgozunk.

- A csapat őszi teljesítménye alapján elérhetőnek látja, hogy a bajnokság végén
az élmezőnyben végezzenek?
- Közel vagyunk a 4. helyen
álló csapathoz, ezért azt gondolom, hogy elérhető a kitűzött cél, amelyért olyan hittel és lelkesedéssel kell játszanunk mérkőzésről mérkőzésre, mint a Debrecen elleni
második félidőben.

lett nagy hangsúlyt fektet az
utánpótlás nevelésre is. Bizonyság erre, hogy a felnőtt
csapatban is helyet kapott jó
pár saját nevelésű fiatal.

- Szemmel látható a tudatos csapatépítés, hiszen a rutinos, nemzetközi klasszisok
mellett gyakran bevetik a fiatal tehetségeket is.
- Vác ezt mindig fontosnak tartotta, hiszen az egyesület az eredményesség mel-

- Fiatal szakemberként milyen együtt dolgozni az egykori szövetségi kapitánnyal,
Németh András szakmai
igazgatóval?
- Megtisztelő. Már az is,
hogy felkérést kaptam a vezetőedzői feladatra. Továbbra
is azt vallom, én azért jöttem
ide, hogy sokat tanuljak Andrástól. Már az együtt töltött
rövid idő alatt is sok hasznos
tapasztalattal lettem gazdagabb. Nagyon harmonikus,
korrekt a kapcsolatunk, ami

amit csak a véghajrában, az
59. percben tudott hétméteresből kiegyenlíteni Nascimento
(27-27). Fél perccel a találkozó
vége előtt Yezhykava hétméteresből a győzelem kapujába repítette a DVSC-TVP-t. A Loki
szurkolói boldogan ünnepelték csapatukat, akik örömét
10 másodperccel a vége előtt
a váci balszélső, Radosavljevic
lohasztott le egy parádés góllal

(28-28), aminek köszönhetően
igazságos döntetlennel zárult
a váci rangadó.
A váciak góljait Nascimento
(9), Radolsavljevic (6), Soós (5),
Basic (3), Temes (2), Hámori
(1), Arenhart (1), Helembai (1)
szerezte. A DVSC-TVP együtteséből Punkó (9), Yezhykava
(8), Garbuz (5), Kelemen (2),
Siska (1), Sivián (1), Pénzes (1),
Varsányi (1) volt eredményes.

az eredményekben is megmutatkozik. Egyre több feladatot kapok, amely szakmailag
rendkívüli módon inspirál.
- Megszerette már a várost?
- Igen. Mindig nagyon
szimpatikus volt Vác. Nagyon tetszik történelmi múltja, gyönyörű belvárosa, és a
Duna partja. Barátságos város, ahol otthon érzem magam.
Vetési Imre
Így továbbra is jobb gólarányával a Debrecen áll a bajnoki tabella 5. helyén 11 ponttal,
az Ipress Center – Vác ugyancsak 11 ponttal a 6. helyen várja a január 7-i folytatást, amikor lapunk megjelenésével egy
időben az MTK együttesét fogadja a váci sportcsarnokban.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Nem bírt egymással a Vác és
a Debrecen: 28-28 (16-18)

A két együttes azonos pontszámmal vágott neki az év utolsó bajnoki mérkőzésének a K&H női kézilabda ligában. A DVSC-TVP az 5., míg a vendéglátó Vác, rosszabb gólaránya miatt a 6. helyen állt egyaránt 10-10 ponttal. A
találkozót óriási érdeklődés övezte, melyet teltház előtt játszottak a váci
sportcsarnokban. Kemény összecsapásokkal, látványos gólokkal tarkított
mérkőzésen nem bírt egymással a két csapat, melyet a befejezés előtt tíz
másodperccel, 28-28-as döntetlenre mentett a váci Radosavljevic.

M

ár a találkozó
előtti
percekben fantasztikus
hangulat lengte be a sportcsarnokot, a váci
dobok pergő hangját, a Hajrá
Vác! - buzdítást visszhangozta az aréna. Óriási üdvrivalgások közepette vonultak be a
csapatok, a vendég Debrecen
kezdte a játékot. A 2. percben
Despotovic révén hét méteresből megszerezte a vezetést,
amit egy perc múlva tudott
egalizálni a világklasszis brazil Nascimento, akinek a nevét
zengte a váci publikum. Az 5.
percben ismét ő egyenlített egy
remek találattal, ám a DVSC
újból magához ragadta a vezetést. A 7. perc kezdetén újfent
sikerült egyenlítenie a Németh
András-Szilágyi Zoltán szakmai páros által vezényelt csapatnak Radosavljevic révén (33). Felváltva potyogtak a gólok,
de mégis minimális, egy-két
találattal folyamatosan a vendégek álltak vezetésre, pedig a
váci kapuban többször is bravúrral hárított a másik brazil
kiválóság, Arenhart.

A lüktető, gyors játék mellett
láthattunk látványos megoldásokat is, mint pl. Temes pazar
indítását, melyből Nascimento
gyönyörű góllal vette be a vendég kaput. A találkozó 20. percében 10-13-at mutatott az
eredményjelző, melyet Basic
látványos góllal írt át 11-13ra. A népes váci szurkolótábor
egy emberként bíztatta, űzte,
hajtotta kedvenceit, akik minden erejüket mozgósítva játszottak a győzelem megszerzéséért. Előbb Basic bombája
„forgácsolta” szét a keresztlécet, majd Soós remekbe szabott
góllal éltette a csapatban a győzelmi reményeket. De előbb ki
kellett volna egyenlíteni, ám az
valahogy még sem sikerült pedig a 29. percben Nascimento
újra egyre csökkentette a váciak hátrányát. A félidő végét jelentő sípszó előtt egy másodperccel két percre kiállították
Vukcevicet, az időntúli szabadot pedig Yezhykava könyörtelenül értékesítette, így 16-18as debreceni vezetéssel és váci
emberhátránnyal vonultak pihenőre a csapatok.

Mindenki szurkoljon! –
zengte a második félidő kezdetén a váci szurkolótábor,
amire gyorsan jött a Loki tábor válasza. Soós és Temes
góljával újra döntetlenre állt
a találkozó, amit a Debrecen
igyekezett ismét a maga javára billenteni. A mérkőzésen
először a 38. percben szerezte meg a vezetést a Vác. Punkó
szabálytalansága miatt megítélt hétméterest Temes magabiztosan értékesített (21-20). A
gól után a mérkőzés és a szilveszter lázában izzó hazai közönség ’majd felrobbantotta
a sportcsarnokot. Örömmámorban úsztak a nézőket, akik
Basic, majd Radosavljevic gólja után felállva ünnepelték a
váci lányokat, akik hihetetlen
győzni akarással játszottak,
ám mégsem tudták tovább növelni az előnyüket. Sőt, a debreceni együttes újból kiegyenlített a 45. percben (23-23), ráadásul még abban a minutumban Temes hétméterest
hibázott. Megtört a váciak lendülete, a vendégek ismét magukhoz ragadták a vezetést,
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