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Régi adósságot törleszt a kormány
a Dunakanyar fejlesztésével
Számos új fejlesztés valósul meg a Dunakanyarban és környékén. Nagyon
fontos, hogy 3 milliárd forintból újul
meg Vác barokk belvárosa és 1 milliárd forintot fordíthatunk a múzeum negyed fejlesztésére. Ezen kívül megújul
Nagymaros Duna-partjának környezete is, valamint Zebegény turisztikai fejlesztése is elkezdődhet. A strandok felújítása is elkezdődik, Verőcén és Zebegényben, továbbá a Börzsöny kerékpárút hálózatát és a dunai gyorshajózást is
fejleszteni fogjuk - interjú Rétvári Bencével, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkárával.

- Megítélése szerint hazánk idegenforgalmi,
turisztikai térképén napjainkban milyen helyet foglal el a Dunakanyar?
- Minden elfogultság nélkül mondhatjuk,
hogy a Dunakanyar és főleg a bal partja, hazánk egyik leggyönyörűbb és legkülönlegesebb
régiója, sokáig nem kapta meg azt a figyelmet,
amit érdemel. A 2017-től megvalósuló turisztikai beruházásoknak köszönhetően rég várt fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek segítsé-

gével, a környék sokkal hangsúlyosabban lehet
jelen a magyar turisztikai térképen. Ezt a tájat,
ezeket az értékeket mindenkinek látnia kell.
Fontos előrelépés, hogy az elmúlt fél évben, nagyon sok egyeztetés során sikerült kormányzati szintre emelni a Dunakanyar ügyét. Az, hogy
kiemelt turisztikai fejlesztési területté vált a régió, minőségi előrelépést jelent, főleg a bal parton élők számára. Nagy öröm számomra, hogy
a fejlesztéseknek köszönhetően erre a területre
is kellő figyelem fordul.
- Országgyűlési képviselőként mire helyezné a hangsúlyt a Dunakanyar turisztikai fejlesztésében?
- Mindig a helyi erősségekhez szabjuk az országos programot. Egy ekkora mértékű fejlesztés rengeteg új munkahelynek és helyi vállalkozásnak nyithat teret. Több ember fog megjelenni
a Dunakanyarban, ezért úgy kell tervezni ezeket
a fejlesztéseket, hogy ne csak a nyári 2,5 hónapra

korlátozódjon a szezon, hanem teljes évben, minél többen akarjanak jönni és az itt élők számára
egész évben teremtsen újabb és újabb megélhetési, vállalkozásindítási, és szolgáltatási lehetőséget. Mindezt még magasabb színvonalon, mint
ahogy az a korábbi években volt.
- A turisztikai jellegű beruházások, fejlesztések a helyi munkaerő megtartó ereje mellett
milyen hatással lehetnek az idegenforgalom
növelésére?
- Egy ilyen fejlesztés mindig kihat az emberek mindennapi életére is. Nem csak munkahely megtartó, de munkahely teremtő ereje is
van. A támogatásnak köszönhetően a beruházások újabb és újabb fejlesztéseket vonhatnak
maguk után, amik részben a különböző támogatásoknak, részben a megnövekedett turizmusból befolyó bevételeknek köszönhetőek.
Folytatás a 3. oldalon
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Ősszel tárgyalja a kormány a csok kibővítésének lehetőségeit

Milliókkal segíti az állam a családi otthonteremtést

A csok bevezetése óta már csaknem 51 ezren éltek a lehetőséggel, többségük, mintegy negyvenezer család az utóbbi másfél évben folyamodott
a támogatásért.
OTTHON 2015. július 1-jével
indította útjára a kormány a
családi otthonteremtési kedvezményt (csokot), amely a
korábbiaknál szélesebb körben segíti elő a fiatal családok
lakáscéljainak megvalósítását.
Az új építésű otthonokra jelentős segítséget ad az állam.
Minden ötödik család a
10 millió forintos, a legalább
három¬gyermekeseknek vagy
ennyi utódot tervezőknek szóló csokot kérelmezte – közölte
a szaktárca. Az új lakás építésére vagy vásárlására szóló kérelmek kétharmada érkezett
nagycsaládosoktól. Ők összesen csaknem 74 milliárd forintot kaptak (átlagosan 9,2 milliót), vagyis a két év alatt folyósított támogatási összeg több
mint felét.
Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtit-

kára egy korábbi sajtótájékoztatón elmondta, hogy ebben a
formában 136 milliárd forintot
kaptak mostanáig a családok.
Sokan kezdtek új ház építésébe, az adatok szerint folyamatosan nő a bejelentett és elkészülő családi otthonok száma. A lakásépítési engedélyek
növekedése az építőiparon belül 7 százalék volt az elmúlt
öt év átlagában, ez a becslések
szerint 2017-ben 10-12 százalékra emelkedik – mondta korábban Marczinkó Zoltán államtitkár.
Szakértők szerint a kisebb
településeken az alacsonyabb
telekárak miatt jóval többet
érhetnek az állami támogatások egy családi ház építése esetén, mint egy nagyvárosban –
mondta korábban a Balogh
László, az egyik ingatlanforgalmazó portál vezető gazda-

sági szakértője. Erre utalhat az
is, hogy a használt házak árai
a kisebb falvakban stagnáltak,
a nagyobb városokban viszont
csaknem 10 százalékkal emelkedtek egy év alatt. Az áremelkedés hátterében az áll, hogy
miközben a kereslet a meglévő
házakra másfélszeresére nőtt,
addig a piacuk csak 17 százalékkal bővült. Több felmérés szerint az idei telek adásvételek jóval több mint fele
Pest megyében zajlott, amelyet a sorban Budapest és
Győr-Moson-Sopron megye
követ.
A kormányzatnak két célja
volt az otthonteremtési programmal, a gazdasági növekedés felgyorsítása mellett minél
több család otthonhoz juttatása – mondta Hornung Ágnes államtitkár.
Forrás: MW

Jövőre is bővülnek
a családtámogatások

2018 a családok éve lesz Magyarországon

KEDVEZMÉNYEK 2018 a
családok éve lesz, minden korábban bevezetett családtámogatás megmarad, sőt tovább
bővül az intézkedések köre.
Január 1-jétől jelentősen
csökkenhet a nagycsaládosok tartozása is, mert a harmadik vagy további gyermeket vállalók jelzáloghitel-tartozása gyermekenként 1-1 millió
forinttal csökkenthető. A korábban született gyermekeknél
nincsen felső korhatár, a hiteltartozás csökkentése akkor
is igényelhető, ha az idősebb
gyermek már nagykorú.
A háromgyermekes családok
2018-ban is havi százezer fo-

rint adókedvezményt kapnak,
ez éves szinten 1,2 millió forint
megtakarítást tesz ki. Az adókedvezmény minden további
gyermek esetén újabb 33 ezer
forinttal emelkedik.
A gyermeket vállaló édesanyák diákhitel-törlesztését az
első gyermek születésekor felfüggesztik, a második gyermek
után elengedik a tartozás felét, a harmadiknál pedig a teljes összeget.
2018-ban a bölcsődei rendszer fejlesztésére ötmilliárd forintot fordítanak, célzottan Közép-Magyarország
ré¬gió¬ra koncentrálva, mivel ott van a legtöbb gyermek.

2010-hez képest az ötszörösére bővült az ingyen étkező bölcsődések száma, az óvodások
esetében 2010-ben tízből három gyermek kapta, 2018-ban
pedig már nyolc kapja ingyen
a reggelit, a tízórait, az ebédet
és az uzsonnát. Az egész évi ingyenes iskolai étkeztetésre idén
74 milliárd forintot fordít a kabinet, ami a 2010-es összeg két
és félszerese.
Részben a jelenlegi családtámogatási rendszer hatására a 2010 előtt folyamatosan
csök¬kenő házasságkötések
száma 2017-re 40 százalékkal
növekedett.
Forrás: MW

Előnyben a nagycsaládosok

Használt lakásokra is igényelhető lesz
A családi otthonteremtési kedvezmény őszi kormányzati értékelésekor szóba kell hozni, hogyan lehet növelni a támogatást használt lakások vásárlása esetében – mondta korábban Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Tájékoztatása szerint jelenleg mintegy 300 ezer eladó használt lakás van az országban, fele beköltözhető állapotban van.

2010 óta 724 ezerrel nőtt a munkába álló emberek száma

Tízmilliárddal megtámogatott
munkahelyteremtés

ÁLLÁS A KSH legfrissebb adatai szerint minden korosztályban több a foglalkoztatott, a
munkavállalók száma átlépte a 4,4 millió főt. Jelentősen, 62 ezer fővel növekedett egy év alatt a
foglalkoztatottak száma, emellett 4,2 százalékra csökkent a munkanélküliségi ráta, a kedvező adatoknak köszönhetően pedig Magyarországon mérték a negyedik legalacsonyabb munkanélküliséget az Európai Unió¬ban. A május–
júliusi időszakban 193 ezerre csökkent az állástalanok száma. A 2010-es kormányváltás óta így
724 ezerrel nőtt a munkába állók száma, a növekedés döntő része pedig a magyar versenyszférában következett be.
A kormány 2015-ben indította el a 25 év alatti
munkanélküliek foglalkoztathatóságát segítő Ifjúsági Garancia Programot, ahová az ország hat
régiójában jelentkezhettek az állást kereső fiatalok. Erre a célra a kormány az Európai Uniótól
2017 végéig a 4 leghátrányosabb helyzetű régió
– Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl – 15 milliárd forintot kapott, ehhez az összeghez még 200 milliárd forintot tett hozzá, hogy 2020-ig minden régióban
működhessen a program.
A Nemzetgazdasági Minisztérium augusztus

Emelkedik a minimálbér
Fotók: Shutterstock

elsejétől 10 milliárd forint összegű nyílt pályázatot hirdetett meg a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pénzből 1100-1200 kkv-nál több
mint 5 ezer új munkahely jöhet létre, és további
mintegy 10 ezer már meglévő megőrzését is támogatják.
Emellett a kormány jövőre további 8 százalékkal akarja növelni a minimálbéreket és 12 százalékkal a szakmunkás-minimálbéreket.
Forrás: MW

Online is kérhető mostantól a diákhitel
KÖNNYÍTÉS Bevezeti a Diákhitel Központ Zrt. az elektronikus aláírással történő szerződéskötést, így szerdától már
interneten is igényelhető a diákhitel – jelentette be Bugár
Csaba, a társaság vezérigazgatója.
A felsőoktatásban tanuló
hallgatók mostantól személyes
megjelenés, illetve papír¬alapú
dokumentumok kitöltése, leadása nélkül is köthetnek diákhitel-szerződést. Az elektro-

nikus aláírással történő szerződéskötés feltétele, hogy az
igénylést a Neptun vagy ETR
tanulmányi rendszeren keresztül kell indítani, emellett szükség van ügyfélkapus hozzáférésre. A diákhitelek megszokott módon is igényelhetőek
majd a tanulmányi osztályokon, és a Diákhitel partnerintézetnél. A felvehető hitelösszegek változatlanok: a szabad felhasználású Diákhitel 1 esetében havonta legfeljebb 50 ezer

forintot lehet igényelni, míg a
Diákhitel 2 továbbra is kizárólag a képzési díj kiegyenlítésére fordítható. Azok a hallgatók,
akik szeptember 15-ig benyújtják a diákhitel-kérelmüket, október 15-én juthatnak hozzá a
megigényelt összeghez: a Diákhitel 1 esetében a hallgató
bankszámlájára, míg a Diákhitel 2 esetében közvetlenül a felsőoktatási intézménynek utalja
át a központ a pénzt.
Forrás: MW

Tématámogatás. Készült Magyarország Kormánya támogatásával.
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0% lesz a Diákhitel2 kamata Régi adósságot törleszt a kormány

és több kedvező változás jön a hallgatóknak
A kormány arról döntött, hogy októbertől 2% helyett 0%-os lesz a Diákhitel2 kamata, a Diákhitel1 esetében felvehető maximális összeget pedig jövőre havi 70 ezer forintra emelkedik. Az igénylés korhatára mindkét
diákhiteltípus esetében a jelenlegi 40-ről 45 évre emelkedik – nyilatkozta
lapunknak Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára.

A

képzési díj kiegyenlítésére fordítható
Diákhitel2 esetében a kamatot teljes
mértékben az állam fizeti meg a diákok helyett, ez októbertől mindenkire
vonatkozik, azaz a folyósítási vagy törlesztési fázisban lévő, illetve a jövőben felvett hitelekre is.
Ez azt jelenti, hogy azok a hallgatók, akik a felsőoktatási képzési költség fizetésére felvehető Diákhitel 2-t választják vagy választották, csak an�nyit kell majd törleszteniük, amennyit tanulmányaik finanszírozására felvettek – jelentette ki az
államtitkár.
Jövőre további változások lépnek majd életbe.
Február 1-jétől a szabad felhasználású Diákhitel1
esetében az eddigi havi legfeljebb 50 ezer forintról 70 ezer forintra emelik a felvehető összeget. Az
igénylés korhatárát mindkét diákhiteltípus esetében a jelenlegi 40-ről 45 évre emeljük. A fél- vagy
egyéves külföldi tanulmányokban, például Erasmus-ösztöndíjban résztvevőknek arra is biztosítanak lehetőséget, hogy a Diákhitel1 összegének
kétszeresét, azaz akár 140 ezer forintot vegyenek
fel havonta. Emellett 2018-tól a Diákhitel2-t már
az önköltséges idegen nyelvi képzésekben résztvevők is igényelhetik.
További változás, hogy a Diákhitel1 törlesztését bevonják az adó- és járulékmentes cafeteria
juttatások körébe. A gyesen és gyeden lévő szü-

A

két kulturális intézmény közös vállalkozásának eredménye a kiállítás. Enyedi
Lajos negyven esztendeje, a
várossá nyilvánítás évében Duló Károly filmrendező barátjával karöltve
mintegy ezer feltételt készített a földön
és a levegőből a település akkori állapotáról. A realista felvételek a korabeli valóságos arculatot örökítették meg
sallangmentesen, a maga objektivitásában. A páratlan dokumentum értékű fotókat „Csipkerózsika álmukból”
Csonka Mária, a Kölcsey könyvtár
nyugdíjas igazgatója ébresztette fel s ő
hívta fel Csoma Attilának, a művelődési központ igazgatójának a figyelmét a
fényképekre. Az igazgató szinte azonmód döntött bemutatásukról s az előkészítésbe, képválogatásba és rendszerezésbe bekapcsolódott a könyvtár jelenlegi szakmai igazgatója Lőrincz Róbert, és együttmunkálkodásuk eredményeként szeptember 15-én megnyílt
a tárlat.
Harangozó Katalinnak, a kiállítás

Tuzson Bence államtitkár: A kormány fontosnak
tartja a diákok támogatását

lőhöz hasonlóan pedig a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülők esetében az ellátás
folyósításának ideje alatt az állam átvállalja a kamat megfizetését a hallgató helyett. A kormány a
jövőben is folyamatosan vizsgálja, hogy a hallgatók érdekében milyen további lehetőségeket, kedvezményeket lehet bevezetni a Diákhitellel kapcsolatban – húzta alá Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára.

a Dunakanyar fejlesztésével

Folytatás a címlapról

- Fontos, hogy a Dunakanyar is megkapja a
megfelelő figyelmet és részesüljön abból a turisztikai fellendülésből, amely az elmúlt években tapasztalható hazánkban. A KSH idén nyáron közzétett adatai is azt mutatják, hogy nemcsak a Magyarországon eltöltött éjszakák száma
nő, hanem a szálláshelyeken többet költő turisták, más vendéglátóhelyeken és más szektorokban is többet költenek. A bevételek növekedése
2010-hez képest 216 százalékos és ezek az adatok még nem is tartalmazzák az elmúlt nyári főszezon számait. Örömmel mondhatjuk, hogy a
belföldi vendégek száma meghaladta a külföldiekét, akik úgy gondolom a Dunakanyar szempontjából kiemelt célközönségnek számítanak.
- Milyen konkrét fejlesztésekre számíthatunk
az egyes településeken és a Börzsönyben?
- Az eddigi legnagyobb városfejlesztési program fog megvalósulni Vácott, mivel soha nem
kapott még a város ekkora összegű kormányzati támogatást. A belváros és a múzeum negyed
fejlesztésére jutó 3+1 milliárd forint több mint
a város egész éves saját bevétele. Nagymaros turisztikai vonzerejét a Duna part megújításával
szeretnénk növelni – erre 1 milliárd forintot különített el a kormány. Fontos a térségben Zebegény fejlesztése is, hiszen a település egy ékszerdoboz itt a Dunakanyarban, nagyon sok programmal, jó adottságokkal, gyönyörű épületekkel. Hazai forrásból fél milliárd forint jut a település fejlesztésére. Több helyen valósul meg
part és strandfejlesztés, ilyen a már említett Zebegény és Nagymaros, valamint Verőce is. A települések fejlesztésén kívül a külterületek meg-

Rétvári Bence: A Dunakanyar fejlesztése tovább
élénkíti a turizmust, új munkahelyeket teremt

újítására is jut pénz. Az első a kemencei kisvasút 2,3 milliárd forintból történő meghosszabbítása. A Börzsöny sokak számára maga a természetközelség jelképe. A csönd, a nyugalom, az
erdő, a viszonylag kevés környező település miatt egyedülálló élmény. Így fontos, hogy különleges módon, akár kisvasúttal tudjanak menni az erdő szívébe a kirándulók, illetve ezt a célt
szolgálja az a másfél milliárd forint is, amiből
bicikliút épülhet. Szeretnénk, hogy a BörzsönyRing egy teljes, kiépített bicikliút lenne. Ez még
inkább kitörési lehetőség az itt lévő települések
számára, hiszen a Dunától távolabb lévő közösségnek még nagyobb segítségre van szükségük a
felemelkedéshez.
Vetési Imre

Múltidéző fotótárlat

Rendkívüli történelmi kalandra invitálják mindazokat a dunakeszieket, akik megtekintik a VOKE
József Attila Művelődési Központ Magyarság Galériájában és a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban Enyedi
Lajos fotóművész, operatőr Dunakeszi 40 című fotótárlatát.
rendezőjének köszöntője után Csoma
Attila ezúttal helytörténészi minőségben szólt a szép számban összegyűlt
közönséghez, melynek soraiban jelen
volt Dióssi Csaba polgármester és Erdész Zoltán alpolgármester. Felidézte
a várossá válás pillanatát. Pest megyében Dunakeszi akkor a hetedik város
volt 23 ezres lélekszámmal, ami szinte a fele a mostani lakosságszámnak.
Megjegyezte, hogy a fotókat látva nem
mindig tűnik ki a városias arculat, ám
a fejlődés jelei már látszódnak a lakótelep vagy éppen új iskolák építését bemutató képeken. Az akkori városvezetés törekedett a település korszerűsítésére s nincs ez másként napjainkban sem. Végezetül köszönetet mondott Enyedi Lajosnak a négy évtizede

elvégzett munkáért és felhívta a figyelmet, hogy hasonló módon kellene Dunakeszi jelenlegi arculatát is dokumentálni a jövő számára.
Ezt követően Duló Károly filmrendező, címzetes egyetemi docens mutatja be barátját és pályatársát, s ahogy
fogalmazott, együttmunkálkodó szellemi társát. Kikerülhetetlen volt megemlíteni a legendás Uray György magyar tanárt, előadóművészt, színjátszó
rendezőt, aki sokakban, köztük Enyedi Lajos gondolkodásában is elültette a művészet szeretetét, tiszteletét.
Huszonkét évesen jelentkezett a Mafilm stúdiójába és ezt követően mintegy tíz év alatt fokról fokra végigjárta
azt a szakmai utat, melynek eredményeként már képzett operatőrként tar-

tották számon. Első mestere dr. Homoki Nagy István, a magyar természetfilm akkor még élő klasszikusa
volt. Majd a Mafilm Rövidfilm Stúdióban Neményi Ferenc operatőrtől, majd
rendezőtől tanulta el a szakma mesterfogásait. A stúdió megszűnése után a
Magyar Televíziónál folytatta pályafutását. Tagja a Filmművész Szövetségnek és a Magyar Operatőrök Céhének.
A tárlatnyitót Gyombolai Bálint műsora színesítette egy Radványi BalázsSomlyó Zoltán, és Cseh Tamás-Bereményi Géza szerzeménnyel s az alkalomhoz illően elénekelte a Gyombolai Pál
szövegére általa megzenésített Dunakeszi Dalát is.
Érdekes volt látni, ahogy a közönség
soraiból sokan felismerték egykori la-

Dunakeszi első három
tízemeletes panelháza

kóházukat, hozzátartozóik lakhelyét,
vagy éppen felidézték a korabeli városképek hangulatát, például azt, hogy
milyen volt az egykori Fő téri piac, a
valamikor művelődési házban a zeneiskola bejárata, vagy a vasúti felüljárónál lévő élelmiszerbolt. Érdemes tehát
felkeresni a szeptember 30-ig nyitva
tartó kiállítást a művelődési központban, és a könyvtárban, ahol tíz fotóval
és kivetítőn folyamatosan látható hétszáz kép látványával ismerhető meg az
egykori Dunakeszi.
Katona M. István
A szerző felvétele
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Átadták Vác első
elektromosautó-töltőállomását

Átadták Vác első elektromosautó-töltőállomását, amelyet a városban még három,
a következő másfél évben pedig országosan háromszáz villám- és gyorstöltőállomás
fog követni - mondta szeptember 11-én Vácott a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
gazdaságfejlesztésért és-szabályozásért felelős államtitkára.

Vác a környezetvédelemben is
úttörő szerepet vállal

E

lsőként Vác alpolgármestere, Mokánszky
Zoltán beszélt a városban és térségben elsőként megnyíló elektromosautó-töltőállomás jelentőségéről. - A környezetbarát közlekedés elterjesztéséhez széles körű összefogásra van szükség, ebben pedig önkormányzatunk
is igyekszik kivenni a részét - mondta az átadáskor, aki kiemelte, hogy Vác a Nemzet Sportvárosa,
a Kultúra Magyar városa, melyet - reménye szerint
- hamarosan már úgy is számon tartanak, mint a
Környezetvédelem Magyar Városa.
Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára, Észak-Pest megye országgyűlési képviselője
a töltőállomás átadásán felidézte, hogy Vác mindig is a magyar közlekedési innováció központja
volt, hiszen 1846-ban a Budapest-Vác vasútvonal
volt az első Magyarországon, most pedig élenjár
az elektromos autóhasználat fejlesztésének a területén is.

Lepsényi István elmondta, hogy egyre inkább
teret nyernek az elektromos autók, amíg öt éve
alig-alig találkozhattunk velük, 2016-ban már
több mint kétmillió elektromos működésű gépjármű üzemelt világszerte - idézte az MTI.
Lepsényi István közölte: a kormány célja, hogy
kiépüljön az az infrastruktúra, amellyel az ország teljesen átjárható elektromos járművekkel,
és a városokban se okozzon problémát az elektromos gépjárművek feltöltése. Hozzátette, hogy
a megvalósítás érdekében az NGM létrehozta az
állami tulajdonú e-Mobi Nonprofit Kft.-t, amely
megkezdte az országos lefedettség kiépítését, ennek az első eleme a Vácott átadott töltőállomás.
A gazdaságfejlesztési államtitkár szólt arról is,
hogy az NGM tavaly a 15 ezer főnél nagyobb lélekszámú települések önkormányzatai számára
pályázatot írt ki elektromos villám- és gyorstöltőállomások létesítésére, a támogatással 75 településen több mint 400 új töltőállomás épülhet ki.
Emlékeztetett arra is, hogy a tárca tavaly nyitotta meg a tisztán elektromos járművek értékesítésének támogatási rendszerét, amelynek keretében 480 jármű beszerzése valósult meg, így a zöld
rendszámmal üzemelő, környezetbarát autók
száma Magyarországon már meghaladja a háromezret. Hozzátette, hogy a régióban Magyarországon értékesítik a legtöbb elektromos autót,
amihez hozzájárul az a kormányzati célkitűzés,
hogy 2030-ra elérje a 30 százalékot a költségvetési pénzből működő intézmények elektromos gépkocsi használata.
MTI - A szerk.
Fotó: KesziPress

Dunakeszi: új parkolási rendszer
a Szakorvosi Rendelőintézetnél
Mint arról már korábban is beszámoltunk, egy új, szigorúbb parkolási rendszert léptet életbe Dunakeszi Város Önkormányzata, hogy
megkönnyítse a Szakorvosi Rendelőintézetbe érkezők parkolását.

A

Szakorvosi Rendelőintézet parkolójában sajnálatos módon az
a gyakorlat alakult ki, hogy azt
nemcsak a szakrendelésekre érkezők használják, hanem nagyon gyakori
az egész napos, folyamatos parkolás is, ami
rendkívül megnehezíti az intézménybe érkezők
285x96parkolását.
OC_Layout 1 9/15/17 1:03 PM Page 1

A jelenség megszüntetésének érdekében, a Képviselő-testület megszavazta egy
új, szigorúbb parkolási rendszer életbe léptetését, mely szerint az említett intézményi parkolóban korlátozzák a gépjárművek parkolási idejét. Az új rendelet szerint
munkaidőben maximum három órán ke-
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Karácsonyig elkészülhet
a váci mélygarázs
November végére egy több mint 10 éves ügy zárulhat le Vácon, hiszen ekkorra készülhet el a városi mélygarázs. Néhány napja megkezdődtek a befejező munkálatok, a határidő november vége – jelentette be Pető Tibor
alpolgármester. A többszintes parkolót decemberben szeretnék átadni az
autósoknak használatra.

K

ovács Ágnes, a körzet önkormányzati képviselője a sajtótájékoztatón arról
beszélt, hogy a kormány két éve kétmilliárd forintot adott Vácnak arra,
hogy a megvásárolja a banktól az építményt.
Erre idén nyáron került sor.
- A város a banktól június 19-én vette meg a
mélygarázst, kedvező áron. A fennmaradó ös�szeget – mivel ez támogatás volt – újra kellett
kérnünk, hogy a térfelszínre és a hibák kijavítására fordíthassuk – mondta.
Pető Tibor alpolgármester szerint, ha korábban kerül önkormányzati tulajdonba a garázs,
akkor az ellehetetlenítette volna a várost, most
azonban nyereségesen is működhet.
- A kivitelező kiválasztása közbeszereztetéssel megtörtént. Hatvan nap áll rendelkezésére,
hogy befejezze a munkálatokat, a határidő november 30., így decemberben a mélygarázs megnyitásra kerülhet. Ez megoldhatná a belváros
parkolási problémáját is, hiszen akkor az önkormányzat újra gondolhatja a teljes rendszert
– mondta.
A városvezetés úgy számol, hogy a megnyitással és felszíni parkolás újbóli fizetőssé tételével
nyereségesen tudja majd működni Vácon a parkolást. Ehhez azonban az is kell, hogy a mélygarázs 299 darab parkolóhelyének legalább a felét
ki tudják adni hosszú távon.
Elhangzott az is, hogy a fenntartó a Váci Városfejlesztő Kft. lesz, míg a várhatóan fizetőssé váló felszíni parkolást a közterület-felügyelet
fogja ellenőrizni.
Furucz Anita

Kovács Ágnes és Pető Tibor

Forgalomkorlátozás
A mélygarázs térfelszíni munkálatai, valamint a Posta park útfelújítása miatt várhatóan szeptember 22-től hét hétre forgalomkorlátozások lesznek a környéken. A korlátozás
érinti a Posta parkot, a Görgey utcát, a Zichy
Hippolyt utcát, a Piac utcát. Az ingatlanok
megközelíthetősége lehetőségek szerint továbbra is biztosított lesz.
A kivitelező kéri a lakosságot, hogy a kihelyezésre kerülő tiltó, forgalomkorlátozó és tájékoztató táblák jelzéseit fokozott figyelemmel
kísérjék, és ne megszokásból közlekedjenek.
A forgalmi rend változásának betartását a
közterület-felügyelet és a rendőrség folyamatosan ellenőrizni fogja, a járműforgalom biztosítása miatt

resztül veheti igénybe a parkolót egy adott
gépjármű, a parkolás kezdetének idejét pedig a jármű vezetője köteles feltüntetni a
szélvédőn.
A napokban életbe lépett a Szakorvosi Rendelőintézet parkolójában az új rendszer. Bízunk benne, hogy ennek köszönhetően rendezettebbé válik a parkolás, és
mindenki a rendeltetésének megfelelően
fogja igénybe venni az intézmény parkolóját.
A parkolót igénybe vevőket pedig ezúton is kérjük, hogy parkoljanak körültekintően, és vegyék figyelembe a kihelyezett tájékoztatókat! – adta hírül az Önkormányzat hivatalos hírportálja, a dunakeszi.hu.

megbízhat
bennünk

vizsgálat
gondozás
szakértelem

ingyenes hallásvizsgálat és próbahordás
Várakozás nélkül, az ország 76 pontján kiváló audiológus
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt ősszel is!
Látogasson el hozzánk!
kérjen időpontot most!

vác, köztársaság u. 10-12.
tel.: 06 27 620 573
amplifon.hu
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Rekordszámú érdeklődő
a Váci Cementgyár Nyílt Napján
Rekordszámú látogató vett részt a Duna-Dráva Cement Kft. Váci Gyárának nyílt napján, szeptember 8-án. A program során az érdeklődők megismerkedhettek a cementgyártás folyamatával, de betekintést nyerhettek a
gyár környezetvédelmi beruházásának kulisszái mögé is.

A

z idei nyílt nap alkalmával is színes,
programokban gazdag eseménysorozat várta a látogatókat. Kifejezetten érdekesnek bizonyultak
a programok az iskolás csoportok körében, hiszen ők tették ki
a látogatók mintegy felét.
Az érdeklődők elsőként egy
interaktív előadáson vehettek részt, amelyen megismerkedhettek a 2016-ban elindított környezetvédelmi beruházással, a munkafolyamatokkal,
az alkalmazott technológiá-

val. A gyár- és bányalátogatások során betekintést nyerhettek a kitermelés és gyártás folyamataiba is, a bányából pedig
a városi panorámát is megcsodálhatták.
A DDC a nyílt nap során a
családosan érkezőkre is gondolt, hiszen számtalan családbarát program nyújtott szórakozási lehetőséget számukra.
A programnak az idő is kedvezett, hiszen verőfényes napsütésben tölthették el napjukat a gyárba látogatók. A gyárlátogatáson megszerzett isme-

reteiket játékos feladványokon keresztül is bizonyíthatták
a résztvevők, amelyeket ajándékokkal jutalmazott a DunaDráva Cement Kft..
A rendezvény népszerűségét
az is mutatja, hogy a meghirdetést követő rövid időn belül
minden szabad hely elkelt, még
az utólagosan megnyitott időpontokra is. Nincs oka azonban a csalódottságra azoknak sem, akiknek az idei évben
nem sikerült regisztrálniuk a
nyílt napra, hiszen jövő évben
is várja őket a DDC!

Hősök voltak - Váciak az első
világháború idején
Vác Város Levéltára "Hősök voltak - Váciak az első világháború idején"
című dokumentumkiállítását szeptember 25-ig tekintheti meg a nagyközönség a művelődési központ emeleti galériájában.

A

szeptember
8-án
tartott
megnyitón
Fördős Attila polgármester köszöntőjében emlékeztetett: a "nagy háborúként" említett világégés több
mint harminchét millió áldozatot követelt, közöttük mintegy
14 millió katonát.
- A monarchia népei, és köztük is mindenekelőtt Magyarország különösen nagy vérveszteséget szenvedtek el. Ha valaki az életét adja annak reményében, abban a meggyőződésben,
hogy ezzel közössége jobb sorsáért hoz áldozatot, megérdemli az utókor háláját és tiszteletét.
A halottak elvesztése egyrészt fáj
a családnak, de az egész nemzetnek veszteséget jelentenek, hiszen a meg nem született gyermekek hiányoznak a nemzeti
közösségből - mondta a városvezető, felhívva a figyelmet az emlékezés és a tiszteletadás fontosságára.
Dr. Bonhardt Attila ezredes, a

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Hadtörténelmi Levéltár
és Irattár igazgatója emlékeztetett: az I. világháború azért követelt olyan mérhetetlen veszteséget, mert az elterjedt általános
hadkötelezettség révén nemzetek, nemzeti hadseregek álltak
szemben, folyamatos volt a katonai utánpótlás, és először a történelem során földön, égen, vízen és víz alatt is dúlt az öldöklő harc.
- A csonka Magyarország halottainak száma is bőven meghaladta a százezret, nagy Magyarországra vetítve pedig hathétszázezer közé tehető ez a
szám, ami iszonyatos veszteséget jelent - mondta az igazgató.
Megemlítette: mivel nemzetek álltak szemben, az I. világháborúban még az volt a felfogás,
hogy az elesett ellenfél már nem
ellenség, hanem hazája hősi halottja.
- Kívánom, hogy a nagy háború századik évfordulója kapcsán

elkezdődött nagyszabású adatgyűjtő munka révén létrejövő
ilyen jellegű dokumentumkiállításoknak, a megjelent és készülő kiadványoknak köszönhetően
az elveszett nemzedék tagjai átvitt értelemben hazatérhessenek
és végső nyugalmat találjanak fogalmazott a hadtörténész.
Dr. Horváth M. Ferenc, a városi levéltár igazgatója elmondta: a három éve elkezdett kutatás
eredményeként eddig 3254 váci
születésű vagy valamilyen szállal a városhoz kötődő áldozatról sikerült adatot gyűjteni, de a
munka még folytatódik, annak
reményében, hogy a jövő évben
megjelenhet egy átfogó helytörténeti kiadvány az első világháború helyi illetőségű hőseiről.
Fontos tudnivaló, hogy - a levéltárral történő egyeztetés
után - a kiállítás térítésmentes tárlatvezetéssel is látogatható; információ és jelentkezés a
06-27/305-444-es telefonszámon.
Ribáry Zoltán

Idén is díjazzák a tehetségeket!
Kiemelkedő teljesítmény, mindenre való elszántság, megingathatatlan kitartás! E tulajdonságok mind jellemzik azt a 804 általános és középiskolás
tanulót, akik már részesei lehettek a "Duna-Dráva a Tehetségekért" ösztöndíj programnak. A Duna-Dráva Cement Kft. az idei évben is meghirdeti
pályázatát, ahova olyan diákok jelentkezését várják, akikben a fent említett tulajdonságok megtalálhatóak.

V

ácott és Beremenden
is több éves múlttal büszkélkedhet a
program, amely során azon tanulók kaptak és kapnak jelenleg is támogatást, akik
kiemelkedő eredményekről tesznek tanúbizonyságot, legyen szó
a sport, a zene - és művészet
vagy a tanulmányok területéről. A nyertes pályázók 10 hónapon keresztül részesülnek az
ösztöndíjban, amely során anyagi támogatást kapnak a célból,
hogy tovább fejlesszék képességeiket és egy lépéssel közelebb

juthassanak álmaik eléréséhez.
Az elért eredmények hűen igazolják a program sikerességét:
az előző tanévben Vácott 42,
míg Beremenden 47 tanuló részesülhetett pénzügyi támogatásban, összesen több mint
6 millió forint értékben. Vácon a 2005/2006-os, Beremenden pedig a 2010/2011-es tanévben debütáló program keretében
a DDC eddig összesen 57 millió
forinttal támogatta a tehetséges
fiatalokat. Számtalan diák több
éven keresztül keményen dolgozott sikerei eléréséért, mel�-

lyel kiérdemelte a hosszabb ideig tartó támogatást is.
A Duna-Dráva Cement Kft.
Ifjúsági és Innovációs Alapítványa idén is várja azon diákok pályázatát, akik a Beremendi vagy
a Váci Cementgyár vonzáskörzetében található iskolák tanulói élnek és tehetségük kibontakoztatásához keresnek támogatást. A pályázatokat 2017. szeptember 30-ig lehet benyújtani.
További részletek a Duna-Dráva Cement Kft. honlapján találhatóak: www.duna-drava.hu/
tehetseg-osztondij

Dr. Buda László először Dunakeszin!
Elfogadni, szeretni és meggyógyítani önmagunkat

Október 11-én végre Dunakeszin is találkozhatunk a Nyitott Akadémia egyik legnépszerűbb
előadójával, a szomatodráma nevű módszer
megalkotójával, Dr. Buda László pszichiáterrel, akinek Mit üzen a tested? című könyve
már több tízezer példányban kelt el.
Az előadás fókuszában az önelfogadás és önszeretet témája áll, ezek hiánya ugyanis komoly befolyással bír az életben való boldogulásunk minden
területére.
A túlzott önkritika, az önutálat és az ebből fakadó önmegbetegítés jelensége
fájdalmasan gyakori. Mindennek többnyire a gyermekkorig vagy a korábbi
fontos kapcsolatokig visszanyúló gyökerei vannak. Az elégtelenség, a „nemkellés” érzése szintje a sejtjeinkbe égett, ezért hiába mondják nekünk, hogy
igenis értékesek, szerethetők vagyunk, nem tudjuk elhinni magunkról. A belátás itt nem intellektuális kérdés, több kell ahhoz, hogy javítsunk az önmagunkkal való viszonyunkon.
A Nyitott Akadémia standján – sok más, pszichológiai mű mellett –
kedvezményes áron lehet megvásárolni Dr. Buda László könyveit,
melyeket a szerző kérésre dedikál is.
Jegyek kaphatók online,
a www.nyitottakademia.hu oldalon
és személyesen, a József Attila Művelődési Központban.
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Új színfolt a város kulturális, művészeti palettáján

Dunakeszi Teátrum

A VOKE József Attila Művelődési Központ a város kulturális életének egyik
fő színtere és szervezője. Az elmúlt két esztendőben az Önkormányzat
komoly áldozatvállalás mellett teljes egészében felújította az intézmény
épületét. A megújult terek azonban önmagukban nem elegendők a közönség kiszolgálására, minőségi programokkal kell tudnunk megtölteni a művelődési központot.

M

ost egy újabb területen, a színház és a könnyűzene világában
is rátaláltunk arra a szakmai
partnerre, akivel sikeres programokat hozhatunk el a dunakeszi közönség számára. A
Duna Színház -zal a 2017/18-as
évadban hét színházi előadás
színpadra vitelét tűztük ki célul, emellett számos gyerekelőadás és koncert kerül megrendezésre – írja a Dunakeszi Teátrum bemutatásaként Csoma
Attila, a József Attila Művelődési Központ igazgatója.
„Úgy érzékeljük, hogy létezik
a városban egy olyan színházés kultúraszerető közönség,
melynek tagjai keresik a helyét,
és alkalmanként, vagy bérlettel
rendszeresen látogathatják a fővárosi vagy a környékbeli színházakat, rendezvényhelyszíneket. Nekik kívánunk egy olyan
válaszható és szerethető alternatívát nyújtani, amely nem
utolsó sorban, helyben van.
Ezzel a partnerséggel a művelődési központ egy olyan közönségi térré tud válni, ahol az
előadásokhoz szükséges színpadtechnika immár teljes egészében rendelkezésre áll. Fon-

tos előrelépés, hogy
a jegyeket online
rendszerben is el
lehet majd érni,
így kényelmesebbé téve a jegyvásárlást.
A színházművészet talán a legösszetettebb és legsokoldalúbb művészeti ág és egy város művészeti életének egyik kiemelkedő
kulcsszereplőjévé válhat egy
sikeres teátrum. Az előttünk
álló évadban elsősorban kön�nyedebb darabokkal jelentkezünk, de a közönség igényeit,
reakcióit folyamatosan figyelni
fogjuk a jövőben. Igyekszünk

minél több gyerekelőadást is bemutatni, a távlati célunk az, hogy az
októbertől
áprilisig tartó időszakban havi szinten legalább egy-egy
magas színvonalú színházi-, gyerek- és könnyűzenei
produkcióval találkozhasson
a dunakeszi közönség. A rendezvénysorozat október 14-én
este nyolckor egy nagy sikerű
Bikini koncerttel veszi kezdetét – jelentette be a teátrumnak
otthont adó József Attila Művelődési Központ igazgatója,
Csoma Attila.

A Bikini együttes

Szent Mihály-napok
Szent Mihály havát írjuk,
amely Dunakeszin egyet
jelent: közeledik a város
védőszentje, Szent Mihály tiszteletére rendezendő őszi búcsú.

A

Szent
Mihály-napokra idén szeptember 30-án és október
elsején kerül sor, a
IV. Béla király Főtéren. Mint azt
már megszokhattuk a színpadi programok mellett népi játszótér, vidámpark, kézművesek
és finomságok is helyet kapnak
a rendezvényen. Sőt, a Hagyományok Sátrában érdekes helyi
népszokásokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők és egy
kis időre akár a régi korokba is
ellátogathatnak a hagyományok
megélésének segítségével.
A Búcsú szombati napján a
Dunakeszi Koncertfúvósok, a
Rutkai Bori Banda, a Góbé és
a Balkan Fanatik koncertjei
gondoskodnak a jó hangulatról. Vasárnap a Hahó Együttes,
a Holddalanap Zenekar, valamint Péter Szabó Szilvia lépnek
színpadra.
A szervezők idén is sok szeretettel hívnak és várnak mindenkit a dunakeszi Szent Mihálynapokra!
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Kammerer Zoltán: „Jövőre is ott
akarok lenni a válogatottban”

Az elmúlt években sokan találgatták, vajon meddig folytatja eddig is páratlan kajakos
pályafutását a háromszoros olimpiai, és háromszoros világbajnok Kammerer Zoltán.
Nos, a népszerű Kamera nemcsak bírja még 39 évesen, de a visszavonulását firtatóknak méltó választ adott a nyáron szerzett vb-ezüstérmével. Lapunknak elárulta, esze
ágában sincs letenni a lapátot, sőt, jövőre újra ki szeretné harcolni a válogatottságot.

K

i gondolta volna még 2008-ban, amikor a Kucsera Gábor, Kammerer Zoltán kajak duó éppen lemaradt a dobogóról a pekingi olimpián, hogy 2017ben utóbbi – 39 évesen – még azt tervezi, hogy bekerül a magyar válogatottba. Pedig a Kamera becenévre hallgató kajakos előbb a 2012-es londoni
olimpiára készülve csatlakozott ugyanis Fábiánné Rozsnyói Katalin csoportjához, s tagja lett egy
nála jóval fiatalabb kajakosokból álló csapathajónak. Az egység – Kammerer, Tóth Dávid, Kulifai
Tamás és Pauman Dániel – nemcsak kvalifikálta
magát a londoni nyári játékokra, hanem kellemes
meglepetésre az ausztrál négyes mögött a második
helyet szerezte meg. Fábiánné négyese 2014-ben
bronz-, 2015-ben ezüstérmes lett a világbajnokságon, és sokak meglepetésére nem sikerült kivívni
az indulási jogot a 2016-os riói játékokra. Kammerer lemaradt hatodik olimpiájáról, és ekkor maga
a sportoló sem titkolta, lehet, eljött az ideje a vis�szavonulásnak.
„Kétségtelen tény, hogy eljátszottam a gondolattal, ám nem tagadom, megijedtem, hogy mi lesz
velem, így a folytatás mellett döntöttem. Ma már
elmondhatom, tökéletes döntés volt” – jelentette ki
lapunknak Kammerer.
Úgy vélte, csak akkor lesz sikeres, ha változtat
a korábban megszokott felkészülésén, így az idei
szezonra már személyi edző segítségével kezdte
meg az alapozást.
„Télen már bíztam abban, hogy a válogatókon
sikeres lehetek. Fordulatos és változatos versenyek
után a négyesben ismét kivívtam a válogatottságot, és innentől kezdve ismét a régi, klasszikus módon készültem a többiekkel” – mondta a 39 éves
világklasszis.
Az Európa-bajnokságon „csak” a döntő jött ös�-

sze, ám a világbajnokságon ismét dobogóra állhatott: újfent ezüstérmes lett a négyes.
„Ez az ezüst a csúcs ebben az évben, azt hiszem
a döntőben sikerült pont a legjobb pályát mennünk. Saját magammal akarok elégedett lenni, hiszen nincs már a vállamon eredménykényszer, és
úgy érzem, nincs okom arra, hogy bármivel is elégedetlen legyek” – fogalmazott Kammerer Zoltán.
Nem is olyan régen még a magyar bajnokságon
is vízre szállt, és többek között a fiatal Ceiner Benjámin párjaként igencsak bíztatóan szerepelt – ezúttal párosban.
„A hazai bajnokság számomra azért volt jó,
mert tesztelhettem, mire lehetek képes a jövő évben. Benjáminnal egy tesztversenynek szántuk,
ám két tizeddel maradtunk el a győztes kettőstől,
ami egyrészt jó alap, másrészt kettőnk közös munkáját is előre vetítheti. Még mielőtt bárki rákérdez,
igen, folytatom 2018-ban is, és egyértelmű célom,
hogy ismét kivívjam a válogatottságot” – árulta el
a sportág egyik legendája.
M. L.
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• GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő legmagasabb áron készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evőeszközök készleteket, aranyakat, szobrokat, borostyánokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan:
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