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Új épületbe költözött hazánk
legnagyobb tankerületének központja

Országgyűlési képviselők, három járás polgármesterei, tankerületi igazgatók, köznevelési
intézmények vezetői voltak jelen a Dunakeszi Tankerületi Központ új, több szintes épületének
avató ünnepségén, Dunakeszin,
melyben helyet kapott egy fontos köznevelési feladatot ellátó
intézmény is, a Dunakeszi Járási Szakértői Bizottság. Az ünnepségen Tuzson Bence államtitkár
bejelentette, hogy a járásban
végzett fejlesztések, új iskola
és tanuszoda megnyitása után a
kormány döntése alapján 24 tantermes iskola épül Gödön.

A

Tuzson Bence államtitkár, Vécsey László országgyűlési képviselő,
Dióssi Csaba polgármester, Eich László tankerületi igazgató

Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola ünnepi műsora után Tuzson Bence, a
Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében kiemelte, hogy az ötvenes években épült
egykori nővérszálló megújulva Magyarország legnagyobb tanulólétszámú tankerületét szolgálja a jövőben. A 26 465 diák az öröm mellett nagyon nagy
felelősséget tesz a vállunkra, hiszen számunkra ők a
legfontosabbak, akikért mindent meg kell tennünk
– mondta.
A tankerület színvonalas irányításához nélkülözhetetlen a kulturált munkafeltételek biztosítása,
amely hozzájárul a minőségi oktatáshoz - folytatta.
- Az utóbbi időben nagyon sokat tettünk ebben a
tankerületben annak érdekében, hogy töretlen legyen a fejlődés. Szeptemberben avattuk fel a 24 tantermes dunakeszi Szent István Általános Iskolát,
amely jó példa arra, hogy 21. századi körülmények
között hogyan lehet tanítani, oktatni a diákokat.
Folytatás a 3. oldalon
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Új épületbe költözött hazánk
legnagyobb tankerületének központja
Folytatás a címlapról
Emellett számos iskola újult meg,
megnyílt a Dunakeszi Tanuszoda,
amely hozzájárul a gyerekek mozgásfejlődéséhez, az egészséges életmód elsajátításához – hangoztatta az államtitkár.
Tuzson Bence bejelentette, hogy a
kormány döntött egy 24 tantermes gödi
iskola építéséről, melyhez biztosítja a
forrást. Az ötmilliárd forintos állami
beruházás tervezése megkezdődhet.
– Az infrastruktúra-fejlesztés mellett nagyon fontos a gyerekeinket oktató pedagógusok felkészültsége, elhivatottsága, és az, hogy jól érezzék magukat a pályán, a megszerzett tudásukat átadják a jövő felnőtt generációinak
– hangsúlyozta, aki éppen ezért fon-

tosnak tartja a pedagógusok erkölcsi és
anyagi megbecsülését. Példaként említette az ötven százalékos bérfejlesztési
programot, amely – mint fogalmazott
– önmagában kevés. – Nekünk, szülőknek is vannak kötelezettségeink a pedagógusuk megbecsülése terén, hiszen akkor lehet jó nevelésről, jó oktatásról beszélni, ha kölcsönös a tisztelet – emelte
ki Tuzson Bence államtitkár, aki azt kívánta, hogy az új központ és az ott dolgozók tevékenysége járuljon hozzá a
tankerület további színvonalas és eredményes működéséhez.
- Hazánk legnagyobb tankerülete attól sikeres, hogy nagyon sokan szeretnék a sikerét, kollégaként tiszteljük és
becsüljük egymást, elismerjük egymás
munkáját – kezdte ünnepi köszöntőjét

Eich László, a Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatója, aki hozzátette: Köszönöm az önkormányzatok támogatását, az intézmények igazgatóinak és
pedagógusainak a tevékenységét, amely
garanciája a sikeres szakmai munkának. Példaértékű, azaz összefogás, ami
itt Dunakeszin és a Dunakeszi Tankerületi Központban – amelyben három
járás iskolái működnek – megvalósult,
melynek alapja és záloga, hogy minden
egyes település-, és intézményvezetővel
napi szakmai kapcsolatot ápolunk.
Eich László köszönetet mondott a járási kormányhivataloknak, az önkormányzatoknak, a rendőrségnek, a gyermekjóléti szolgálatoknak, hogy - mint
fogalmazott – „mindenki a maga területén nagy-nagy odafigyeléssel, elköte-

lezettséggel támogatja az iskolák szakmai munkáját. Nagyon jóérzés ilyen körülmények között dolgozni!”
Kiemelte, hogy a Dunakeszi Tankerület irodái mellett az új épületben sikerült elhelyezni az eddig igen szűkös körülmények között működő Dunakeszi
Járási Szakértői Bizottságot is.
– Végre olyan helyet tudunk biztosítani ennek a sokak által kevésbé ismert,
de rendkívül fontos köznevelési feladatot ellátó intézménynek, amely évről
évre több száz gyerek és a szülő számára nyúlt diagnosztikus és fejlesztő tevékenységet – mondta elégedetten.
Eich László meleg szavakkal mondott
köszönetet a pénzügyi hátteret biztosító
Klebersberg Központnak, az állami ingatlant átadó MNV Zrt.-nek, Dunake-

szi Város Önkormányzatának, és Dióssi
Csaba polgármesternek, aki a jelentősen
megnövekedett létszámú tankerület működését az átmeneti időszakban férőhely
biztosításával segítette. Az önkormányzatok és az állami szervek mellett név
szerint mondott köszönetet közvetlen
kollégáinak is, akikkel közösen oldották
meg az 55 iskola működtetésével és az új
épület létrehozásával járó feladatokat.
A teljesen akadálymentesített épület egyik legfontosabb üzenete a nyitottság és a szakmaiság – mondta Eich
László, akinek ünnepi beszédét követően a nemzeti színű szalag átvágása után
a vendégek megtekintették az igényesen
kialakított épületet.
Vetési Imre
Fotó: Bocskay Zsolt

Megkezdődött az elektromos autók akkumulátorainak
próbagyártása a Samsung SDI gödi üzemében
Orbán Viktor miniszterelnök 2017. május 29-én avatta fel a Samsung SDI elektromosjármű-akkumulátor gyárának gödi üzemét, aki bejelentette, hogy
Magyarország Közép-Európa egyik járműgyártó központjává vált. Miközben pedig elindult abba az irányba, hogy a régió egyik járműfejlesztési centruma és az e-autózás éllovasa legyen. Az ehhez kapcsolódó új beruházások, így a gödi üzem révén is, már nemcsak autót gyártanak, hanem a jövő autóit is megálmodják, készítik és tesztelik itt – fogalmazott a miniszterelnök.

A

megnyitó ünnepségen
Tuzson Bence, a térség
országgyűlési képviselője, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a beruházásnak
köszönhetően Göd felkerülhet
az innovatív vállalkozások európai - vagy világtérképére –, aki
hangsúlyozta azt is, hogy a beruházás sokkal gyorsabban elkészült, mint azt eredetileg tervezték: „Amikor elkezdődtek a
tárgyalások, még ötéves távlatról beszéltünk. És most nézzenek körül: két és fél év telt el, és
ennyi idő alatt létrejött itt ez a
gyár. Nemcsak elkezdett épülni,
de meg is nyitja a kapuit.”
Azóta csak néhány hónap telt
és már meg is kezdődött a tesztüzem a Samsung SDI gödi gyárában, ami válasz arra a kihívásra, melyet az elektromos autók
piaca világszerte robbanásszerű
fejlődése jelent. Az elemzések arról tanúskodnak, hogy hamarosan jelentősen megnő a kereslet
az akkumulátorok iránt. A világpiaci igények kiszolgálása érdekében építette meg gödi üzemét a Samsung SDI.

A legmodernebb technológiát alkalmazó gödi gyárban tettek látogatást minap Pest megye 18 járásának vezetői, akiket örömmel üdvözölt Kim
Yunjae, a Samsung SDI Magyarország Zrt. elnök vezérigazgatója. A szívélyes fogadtatás után elmondta, hogy a beruházás 2016 júniusában kezdődött el, és az üzem hivatalos
megnyitó ünnepsége 2017. május 29-én volt, melyen Orbán
Viktor miniszterelnök mondott avató beszédet.
– Jelenleg próbagyártás zajlik az üzemben, a szériagyártás 2018 májusában kezdődik

– jelentette ki a dél-koreai cég
igazgatója. – Létszámunk folyamatosan növekszik – tette hozzá Kim Yunjae, aki elmondta, hogy Göd Város Önkormányzatával is igyekeznek
jó kapcsolatot ápolni.
Dán Zsolt, HR vezető ismertette a 2001-ben alapított délkoreai cég magyarországi tevékenységét, majd azt az időszakot, amikor a világban bekövetkezett technológiai változás
következtében a gödi üzemben
gyártott termékek iránti kereslet csökkenése miatt 2014-ben
megindult a vállalat felszámolása, amely 2016-ban fejeződött be.
– 2016 márciusában viszont
megtörtént az üzem újranyitása, idén pedig már gyártjuk az
akkumulátorokat – jelentette
ki Dán Zsolt, aki azt is elárulta, hogy – többek között - miért döntöttek Göd mellett: - A
magyarországi helyszín kiválasztásában döntő szerepet játszott a kiváló földrajzi, logisztikai adottság, hiszen nyugateurópai gépkocsi gyártó cégeknek gyártunk akkumulátorokat.
Az újrakezdés során a korábbi üzemhez építették hozzá az új egységeket. Az üzem
teljes területe 322 ezer négyzetméter, melyből a gyártási
terület 171 ezer négyzetméter.
Jelenleg az üzemben 222 fő,
közülük 133 operátor/ technikus, 22 mérnök és 22 vezető és egyéb szellemi alkalmazott dolgozik.
A tervek szerint 2018-ban 30
milliárd forint bevétellel számolnak, míg 2019-től évente folyamatosan 120 milliárddal növekszik az akkumulátor értékesítéséből származó bevétel. – Az
elektromos autóké a jövő, ezért

biztatóak a kilátásaink, dinamikus növekedésre számíthatunk –
fejtette ki Dán Zsolt.
Oláh Katalin munka,- baleset-, és tűzvédelmi vezető illusztrációval kiegészített elmélyült szakmai tájékoztatójából
meggyőződhettek a járási hivatalok vezetői, hogy a világszínvonalú technológia alkalmazása
révén garantált a dolgozók és a
környező településeken élők biztonsága, egészség,- és környezetvédelme.
A tájékoztatók után a legnagyobb egészségvédelmi és biztonsági előírások betartása mellett a tizennyolc járás és Göd vezetői a cég két mérnökének színvonalas szakmai tájékoztatója
közben - a futballpálya hosszúságú, tükörfényes folyosókon sétálva – ismerkedhettek az üvegfalak mögül eléjük tárulkozó
csúcstechnológiát felvonultató
üzemmel.
A Samsung gödi gyárában tett
látogatást Imre Zsolt, a Dunakeszi Járási Hivatal vezetője kezdeményezte és szervezte, akit arról
kérdeztünk; miért tartotta fontosnak, hogy a Pest megyei járások vezetői megtekintsék az üzemet?
Nemcsak, mint a járási hivatal
vezetője, de magánemberként
is fontosnak és rendkívül hasznosnak tartottam, hogy „testközelből” is megismerhessük azt a
high-tech technológiát, amit a
világhírű cég Gödre hozott. Óriási élmény volt megismerni a
magyar kormány kiemelt gazdasági partnerének gyártási technológiáját,
munkakultúráját,
üzleti filozófiáját. A látogatást
azért is szorgalmaztam, mert
szakmai hatáskörünkbe tartozik
az iparbiztonság, a katasztrófavédelem, amely a helyi védelmi
bizottság munkájához kapcso-

Tizennyolc járás és a gödi önkormányzat vezetői vendéglátóik társaságában
lódik. Megismerhettük a környezetvédelmi beruházásokat is,
melyek biztonsági garanciát jelentenek a környező települések
polgárai számára is. Úgy gondolom, amit itt hallottunk, és láttunk az megnyugtató lehet mind
a szakma, mind a lakosság számára – jelentette ki Imre Zsolt,
aki szerint a lítium akkumulátor gyártása a Samsung számára hosszú távon biztosíthatja a
folyamatos megrendelést, ami a
munkavállalók mellett előnyös a
városnak is.
- Milyen szerepet tölt be Göd
életében a világhírű cég? – tettük fel a kérdést Markó József
polgármesternek, aki vezető társaival együtt vett részt a gyárlátogatáson.
- A Samsung mérete és gazdasági tevékenysége révén egyaránt
nagy szerepet tölt be Göd életében. Korszerű, a világpiacon keresett terméket gyártanak, aminek köszönhetően jelentős árbevételt realizál majd a cég. Ennek
köszönhetően Göd jelentős iparűzési adóbevételre számíthat néhány év múlva, melyből meghatározó infrastruktúra-fejlesztéseket hajthatunk végre. A jelen-

legi adóbevételünk várhatóan
duplájára nő.
- Korábban, amikor ismertté
vált, hogy akkumulátor gyártását kezdi el a Samsung Gödön,
akkor többen is hangot adtak
aggodalmuknak. Indokolt volt?
- Az egészséges aggodalom
soha sem felesleges, hiszen általában pozitív hatással van a folyamatokra. Ma már közismert,
hogy az üzemben korszerű terméket, nem savas akkumulátorokat gyártanak. A Samsungnak
önálló szervezete van a környezetvédelmi előírások betartatására. Ez egy biztonságos, jól megtervezett cég. Polgármesterként
örülök, hogy visszajött a Samsung, hiszen az előző gárdával is
jó kapcsolatot ápolt a város. De
ez a cég nagyobb gazdasági potenciállal rendelkezik, a vezetők
nyitottabbak, akik számos kérdésben ígértek segítséget, amivel
élni is szeretnénk. Itt első sorban
a város oktatási intézményeinek a tanár és diák együttműködését
segítő - modern kommunikációs eszközrendszerének kiépítésére gondolok.
- A Samsung jelenléte Göd kiváló adottságait fémjelzi, mely-

hez hozzájárul Budapest közelsége, a 2x2 sávosra bővülő M2es autóút is. Tervezik-e, hogy a
dél-koreai céghez hasonló nagyságú vagy kisebb gazdasági potenciállal rendelkező újabb vállalkozásoknak kínáljanak működési lehetőséget?
- Ez sok mindenen múlik, de
alapvetően nem szeretnénk, hiszen ez azzal is járna, hogy megnőne pl. az anyagszállító kamionok és a munkába járók miatt a
gépjárműforgalom. A település
terhelhetőségének is van határa.
Kisebb cégeket azonban szívesen
látunk, melyek számára minden
bizonnyal vonzó lesz, ha a Samsunghoz hasonlóan ők is 1,4 százalék iparűzési adót fizethetnek majd a jelenlegi 2% helyett.
A jövő tervei között szerepel az
M2-es autóút túloldalán, a Csomádig terjedő területen egy
vállalkozási övezet kialakítása. Reméljük, hogy odatelepülnek majd a Samsunghoz hasonló sikeres vállalkozások, amely
napjainkban Göd zászlóshajója, amire mindannyian büszkék
vagyunk – mondta Markó József
polgármester.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Előre tör a Z generáció

Miről ismerszik meg az igazi tehetség? Egyszerre több területen is jól teljesít, nem csak kiváló tanuló, hanem tehetségével kiemelkedik a művészetekben, a tudományokban vagy a sportban. Immár 898 általános és
középiskolás fiatal büszkélkedhet azzal, hogy tanulni és fejlődni akarásuk
meghozta eredményét, ugyanis ők mindannyian részesültek a „DDC a Tehetségekért” ösztöndíjban.

A

2017/2018-as tanévben Vácott 45, míg
Beremenden 49 tanuló érdemelte ki a
Duna-Dráva Cement Kft. Ifjúsági és Innovációs Alapítvány
Kuratóriuma által, összesen 6
millió forintos keretből odaítélt ösztöndíjat.
Az építőipari vállalat váci és
beremendi cementgyára környezetében hosszú évek óta felkarolja azokat a fiatal tehetségeket, akik az élet valamely területén – legyen szó tantárgyi
tudásról, zenéről, sportról vagy
éppen művészetekről – kima-

gasló tehetségről, szorgalomról, kitartásról tesznek tanúbizonyságot. A nyertes tanulók
tíz hónapon keresztül kapják
az elnyert ösztöndíjat, amely
az általános iskolásoknak havonta 6 000 forintos, míg a középiskolásoknak 8 000 forintos
támogatást jelent. Az ösztöndíjban részesültek közül több
diák éveken keresztül részesülhetett a támogatásban folyamatos, elkötelezett munkájuk elismeréseként. Az elmúlt
időszak tehetségeivel egy kisfilmen keresztül is megismerkedhetnek.

A Duna-Dráva Cement Kft.
Ifjúsági és Innovációs Alapítvány munkájának fontosságát mi sem bizonyítja jobban,
mint a folyamatos visszajelzések a támogatott diákok eredményeiről, a választott pályájukon elért előrelépéseikről. A
„Duna-Dráva a Tehetségekért”
ösztöndíj program keretében
Vácon a 2005/2006-os, Beremenden pedig a 2010/2011-es
tanévtől kezdődően a vállalat
összesen 63 millió forinttal támogatott közel kilencszáz tehetséges tanulót.

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

Vác: Befejeződtek a belvárosi mélygarázs pótmunkái
Egy évtizede húzódó probléma megoldását jelentheti a hamarosan megnyíló mélygarázs. A szükséges javítások után már az üzemeltetést készítik elő. A mélygarázsban óránként 200 forint lesz a parkolási díj.

A

z üresen álló mélygarázs az elmúlt évek alatt állagmegőrzésen, karbantartáson nem esett
át, több helyen a víz is beszivárgott. Ezeket a hibákat kijavíttatta az önkormányzat, az állami támogatásból a vásárlás után megmaradt összegből.
A tervek szerint a háromszintes, 297 férőhelyes parkoló köszönőházát, azaz gyalogos bejáratát és a felszínről érkező autósok biztonságát több mint 30 kamera és
0-24 órás felügyelet biztosítja majd. A lift-

tel is megközelíthető különböző szinteken
vizesblokkokat alakítottak ki, illetve mozgássérültek számára is mosdókat építettek.
A felszín alatti gépkocsi tároló 2018. január 2-án nyílik. Az éjjel-nappal használható parkoló 200 Ft/óra díjért vehető
igénybe.
A tervek szerint a mélygarázs megnyitásával egy időben két zónában térítéskötelessé válik a térfelszíni parkolás. A zónák behatárolását, a díjszabás kialakítását és az automaták üzem-

be helyezését az üzemeltető megkezdte.
A Váci Városfejlesztő Kft. célja, hogy a
mélygarázs a kényelmes és biztonságos
parkolási lehetőség mellett tehermentesítse Vác belvárosát, ezáltal csökkenjen a zajterhelés és a belvárosban élők körülményei
is javuljanak. Mivel a legforgalmasabb
csomópont is jóval könnyebben megközelíthető lesz, így a környező településekről és a külvárosi területről érkező autósok
közlekedését is megkönnyítheti a gépkocsik felszín alatti parkolója.
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Új utakon járnak
a csörögiek
A Pest megyei Csörög az elmúlt esztendő végén jelentős támogatást kapott útépítésre a kormánytól, melynek kivitelezési munkálatait az elmúlt
hetekben fejezték be. A Vác melletti közel kétezer lakosú település életében jelentős fejlesztésnek számít a minap átadott 1,2 kilométer hosszú
aszfaltborítású út.

H

egedűsné Kripák Ildikó polgármester az avató ünnepségen arról beszélt, hogy Harrach Péter országgyűlési képviselő eredményes lobbi tevékenységének köszönhetően a kormány pénzügyi
támogatásával teljes hosszában
megújult a község három főközlekedési útvonala, a Duna utca,
a Kisfaludy utca és a Komáromi utca.
Ezek az utcák a helyi közlekedés fő ütőerei. A fejlesztésnek köszönhetően településünkön összesen három kilométer aszfalt burkolatú utunk van
– mondta a polgármester as�szony, aki szólt arról is, hogy a
november 17-én átadott három
utcán kívül 2015-ben önerőből 500 méter hosszú utat tudtak leaszfaltoztatni, míg negyven évvel korábban 1,7 kilométer hosszú belterületi út kapott
aszfalt réteget. – Bízunk benne, hogy a jövőben tovább tudjuk növelni az aszfaltozott utak
hosszát – tette hozzá Hegedüsné Kripák Ildikó.
A polgármester asszony az országgyűlési képviselő mellett
köszönetet mondott a kivitelező
MOHA-GÉP Kft. vezetőjének a
szakszerű és határidőre átadott
munkáért.
Harrach Péter országgyűlési képviselő szerint a csörögiek
már régen megérdemelték ezt a
fejlesztést, melynek megvalósításért sokat tettek.

Rétvári Bence, Hegedüsné Kripák Ildikó, Harrach Péter
– Most érett meg a helyzet.
Miért? Mert Magyarország eljutott oda, hogy a gazdaság fejlődésének köszönhetően a kormány a kisebb települések fejlesztési céljainak megvalósítását
is támogatni tudja – hangoztatta Harrach Péter.
Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára pedig arról
beszélt, hogy a következő öt évben 2500 milliárd forintot fordít
a költségvetés az országban útfelújításra. A váci központú Pest
megyei 4. számú országgyűlési választókörzet elnöke megnyitó beszédében kiemelte, hogy
a kormány a Pest megyei utak,
egészségügyi intézmények fejlesztésére, a városképi arculatok megújítására és még számtalan fejlesztés megvalósítására 80
milliárd forintos kompenzációs
keretet hozott létre.
Azon munkálkodunk a jövő-

ben is, hogy a csörögi utakhoz és
egyéb fejlesztésekhez hasonlóan
minél több megvalósuljon a Pest
megyei 4. számú választókerületben – monda Rétvári Bence.
A bruttó 119 millió forintos
munkálatok kivitelezését végző sződligeti MOHA-GÉP Kft.
ügyvezető igazgatója, Drobinoha
Tamás lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a több ezer négyzetméter úttestre két réteg aszfalt került, kiépítették a teljes útalapot, árok-, és padkarendszert.
A kivitelezésbe bevonták a gödi
Penta Kft.-t, mellyel hosszú évek
óta működnek együtt.
A nemzeti színű szalag átvágásával a csörögiek birtokba
vehették az utóbbi évek legnagyobb beruházásaként megépített három utat.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Új távlatok nyílnak
a Dunakanyar és a Börzsöny
turisztikai fejlesztésében

A Dunakanyar és a Börzsöny számára nagyon fontos döntést hozott a kormányzat – jelentette be Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára
november 21-én az Országgyűlésben. A váci központú Pest megyei 4. számú országgyűlési választókerület elnöke napirend utáni felszólásában kiemelte, hogy a Dunakanyar és a Börzsöny még soha nem kapott ilyen jelentős mértékű központi támogatást turisztikai fejlesztésre.
- Település- és turizmusfejlesztésre a kormányzat többletforrásokat biztosított – kezdte beszédét Rétvári Bence, aki szerint ez nagyon nagy
előrelépés Bernecebarátinak, Ipolydamásdnak, Ipolytölgyesnek, Kemencének, Kismarosnak, Kosdnak, Kóspallagnak, Letkésnek, Márianosztrának, Nagybörzsönynek, Nagymarosnak, Pencnek, Verőcének, Szobnak, Szokolyának, Sződnek, Sződligetnek, Nézsának, Vácnak,
Vácrátótnak, Vámosmikolának, Zebegénynek.
– A kormány döntése alapján, ezeken a településeken kiemelt turisztikai fejlesztések valósulnak meg, melyeknek köszönhetően igényesebbé
válik környezetük, javul a szolgáltatások minősége, gazdagabb turisztikai élményben lehet részük a turistáknak. A Börzsöny sokáig elfeledett
része volt nemcsak az országnak, de Pest megyének is, pedig a táj gyönyörű és jó adottságokkal
rendelkezik. A kormány támogatása biztosíték
arra, hogy hazánk e gyönyörű tájegysége is bekapcsolódjon az aktív turizmusfejlesztésbe – jelentette ki Rétvári Bence, aki részletesen ismertette a komplex fejlesztéseket.
- Közutak mellett turista utak épülnek, tájékoztató anyagok készülnek, lehetőség nyílik szálláshelyek fejlesztésére, a börzsönyi kerékpárút kiépítésére pedig másfél milliárd forint áll rendelkezésre, melynek a szervezése már elindult. A
Börzsönyben három kisvasút működik, melyek
százezres forgalmat bonyolítanak le. Ezek fejlesztésére 2,3 milliárd forint támogatást szavazott
meg a kormány – húzta alá az államtitkár.
Rétvári Bence parlamenti felszólalásában fontosnak nevezte a Börzsöny nagyköveteként piacra kerülő helyi termékek előállítását és tudatos
marketinggel felépített forgalmazását, melyre a
kormány ötszáz millió forintos támogatást biztosít.
A dunai gyorshajózás fejlesztésére, kikötők

építésére, új hajók vásárlására 12,5 milliárd forintot biztosítanak. A fejlesztés egyik eredményeként a Budapest-Vác dunai szakaszon fél
órára csökken a menetidő. A történelmi múltú Nagymaros fejlesztésére egymilliárd forint
többletforrást biztosít a kormányzat, amelyre
még nem volt példa a Duna-parti városban.
Rétvári Bence történelmi léptékűnek nevezte a Vácnak megszavazott négymilliárd forintos
támogatást, melyre a Fidesz-KDNP kormányzat
döntése előtt soha nem volt példa.
- Vác szemet gyönyörködtető barokk belvárosának felújítására, állagmegóvására 3 milliárdot,
míg a múzeumi negyed kiépítésére egymilliárdot biztosít a központi költségvetés – ismertette
a választókerület elnöke.
Mint elhangzott Zebegény félmilliárdot kapott turisztikai szempontú fejlesztésre. Verőce és Zebegény egymilliárdot fordíthat strandfejlesztésre. Verőcére és Kismarosra látogató turisták kulturált kiszolgálását segíti a 400 millió forintból megvalósuló parkolási pontok kiépítése. Autós panoráma pontok kialakítására
az egész térségben félmilliárd forintot biztosít a
kormány.
Gasztronómiai, borturisztikai fejlesztésekre
szintén félmilliárdot biztosít a kormány, miként
a termékek közös népszerűsítésére is.
A dunakanyari és börzsönyi települések életében jelentős fellendülést generáló turisztikai fejlesztésékre fordítható támogatások ismertetését így zárta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára: - Ilyen mértékű kormányzati támogatásban még soha nem részesült a Dunakanyar és a Börzsöny, melyek bekerültek hazánk
kiemelt turisztikai régiói közé, aminek köszönhetően új távlatok nyílnak meg a turisták és az
ott élő közösségek előtt.
(A szerk.)

Ünnepi műsorral nyitották meg a váci adventi vásárt
Advent ünnepi fényei ragyogják be Vác főterét, melyet november 22-én este a Váci Ifjúsági Fúvószenekar
kellemes zenéje lengte be. Az ünnepi készülődés jegyében Kovács Ágnes önkormányzati képviselő nyitotta meg az adventi vásárt a Március 15. téren.

A

z adventi vásár megnyitó ünnepségének szép számú közönségét a Váci Ifjúsági Fúvószenekar
színvonalas műsorral köszöntötte Kápolnai Jenő vezetésével.
Fábián Nikolett műsorvezető a városi önkormányzat és az adventi vásárt
és az ünnepi programokat szervező Madách Imre Művelődési Központ nevében
köszöntötte a közönséget, aki külön kiemelte az ünnepi díszben pompázó főtér szépségét.
Kovács Ágnes önkormányzati képviselő kedves hangvételű beszédében az
adventi várakozás lélekemelő szépségéről, közösség erősítő jelentőségéről beszélt. Az örökkévalóságot szimbolizáló adventi koszorú és a négy gyertya –
hit, remény, szeretet, öröm – „üzenetét” osztotta meg az ünneplőkkel. Reményét fejezte ki, hogy az elmúlt évhez
hasonlóan idén is nagyon sokan élvezik majd az adventi vásár ünnepi kínálatát és a köré szerveződő programokat.
„Amilyen szeretettel szervezzük és készítjük az adventi vásárt, reméljük, hogy
önök is ilyen szeretettel fogadják. Töltsenek el itt minél több örömteli órát és napot szeretteikkel, barátaikkal.” – hang-

Fotó: KesziPress

zott Kovács Ágnes jó kívánsága, aki külön is a közönség figyelmébe ajánlotta a
jó hangulatú és színvonalas kulturális
programok mellett a gasztronómiai kínálat gazdagságát, a különleges ízekkel
csábító étkeket.
A sok-sok rendezvény közül kiemelte a
karácsonyfa díszítő versenyt, a Mikulás
futást, a forralt bor főzőversenyt.
– A 2017-es évet is ezen a szép téren
búcsúztatjuk, örömmel és reménnyel itt
fogadjuk a 2018-as esztendőt – mondta
a körzet önkormányzati képviselője, aki
köszönetet mondott az adventi vásár és
a rendezvény támogatásáért és szervezéséért Vác Város Önkormányzatának, a
város vezetőinek. Név szerint mondott
köszönetet Retzler Péternek, a Madách
Imre Művelődési Központ igazgatójá-

nak, és munkatársának, Borossa Zsókának, a rendezvény főszervezőjének. Kijárt az elismerésből a Váci Városfejlesztő
Kft. vezetőjének és munkatársainak, valamint a város főkertészének.
Kovács Ágnes bejelentette, hogy a főtéren megnyílik a jégpálya is, melyen a
gyerekek díjmentesen korcsolyázhatnak
az önkormányzat támogatásának köszönhetően.
A képviselő asszony ünnepi beszéde
végén áldott ünnepeket, békés adventi
várakozást kívánt Vác polgárainak.
A program a Váczi Néptáncegyüttes és a
Bartók - Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola AMI növendékei valamint az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulóinak műsorával folytatódott az ünnepi köntösbe öltözött váci főtéren. 	

(Vetési)
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Wallenberg nyomán
Raoul Wallenberg svéd diplomata a második világháború vége felé Magyarországon a zsidók ezreit mentette meg a deportálásoktól, a végső pusztulástól, akinek emléke előtt hosszú évek óta országos vetélkedő sorozattal tiszteleg a Raoul Wallenberg Egyesület.

A

Mokánszky Zoltán, Turai János, Turai Valéria

középiskolások részére szervezett novemberi területi döntőnek a
váci Madách Imre Művelődési
Központ adott otthont, ahol Vác
Város Önkormányzata képviseletében Mokánszky Zoltán alpolgármester köszöntötte a fiatalokat és a zsűri jeles tagjait.
Raoul Wallenberg példás emberi helytállását és bátorságát
hangsúlyozva kiemelte; büszkék, hogy hazánk városai közül egyedül Vác érdemelte ki a

Raoul Wallenberg-díjat. Elismeréssel szólt a szervezőkről,
akiknek köszönhetően a vetélkedő-sorozat alkalmával a fiatalok történelem ismeretei bővülnek, a ma ifjú nemzedékének a figyelmét ráirányítja a holokauszt borzalmaira, miközben ösztönösen ráébrednek az
emlékezet és a lelkiismeret soha
ki nem múló jelentőségére. Példaként állította a fialok elé Turai Jánost, a Váci Zsidó Hitközség elnökét, aki társával, Turai

Valériával létrehozták a Vácról és a környező településekről deportált embereknek
emléket állító és a holokauszt
borzalmait feldolgozó DunaIpoly-Galga Regionális Holokauszt Oktató-Kutató Központot.
Turai János köszöntőjében
elmondta, hogy Vác méltó
akar lenni a Wallenberg-díjhoz, mellyel három éve tisztelték meg a várost. A vetélkedő jelentőségét hangsúlyozva szólt arról is, hogy más településektől eltérően a Váci
Zsidó Hitközség mindig támogatja a rendezvényt. Rövid áttekintést adott a DunaIpoly-Galga
Holokauszt
Oktató-Kutató Központ tevékenységéről és kiadványaikról, melyek közül a legfrissebb
a vetélkedő napján jelent meg.
– Ebben rögzítettük a Vácról és a környező negyven településről deportáltak névsorát. A holokausztnak nagyon sok áldozata van ebből a régióból is. Radnóti Miklóst Vácról vitték el
Borba, ahol életét vesztette, itt bujkált Tom Lantos.
Idősebb Antall József menekültügyi kormánybiztos és
Henryk Slawik a lengyel polgári ellenállás egyik vezetője, aki közel száz lengyel zsidó árva gyermek életét mentették meg Vácon – idézte a
múltat Turai János, akinek
személyes közbenjárására a
Miniszterelnökség támogatta a dokumentációs központ
megalapítását, amely egyedülálló a hitközségek között.

7
Adventi vásár és
Téli Ünnepi Napok
A december 3-tól február 26-ig
tartó váci Téli Ünnepi Napok és a
november 22-én kezdődő(tt) főtéri - karácsonyi rendezvényekkel színesített – adventi vásár
programjáról adtak széles körű
tájékoztatást a szervező és házigazda Madách Imre Művelődési
Központ képviselői a november
20-i sajtótájékoztatóján.

A váci csapat tagjai és felkészítő tanáruk
A szervező egyesület nevében Sipos András, az ismeretbővítő vetélkedő ötletgazdája és Orosz Ferenc,
a zsűri elnöke egyaránt köszönetet mondtak a regionális holokauszt oktató-kutató központnak és a Wallenberg-díjjal is elismert városi
önkormányzatnak, hogy Vác
immár évek óta nagyszerű
házigazdája az esemény egyik
területi döntőjének.
A váci területi döntőben a
Duna-parti iskolavárosból
egyedül az FM-KASZK Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
háromfős csapata vett részt,
akiket Kálmán Nóra magyartanár készített fel a vetélkedőre. A versenyen indult Vác
egyik szlovákiai testvértelepülése, Ipolyság csapata is.
A fiataloknak előzetes feladatként Facebook-oldalt és
videó interjút kellett készíteniük, emellett a verseny vég-

eredménye - többek között tesztsor megválaszolása, napló készítése, külügyi ismeretekre épülő kérdezz-felelek alapján
alakult ki. A váciak színvonalas video interjúban mutatták be
Turai Jánost, akitől azt is megtudhatták, hogyan vásárolta és
mentette meg a múlt század második felében raktárként is használt zsinagógát.
Az elődöntőt a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium
és Kollégium triója nyerte meg,
mellyel bejutottak a Külügyminisztériumban januárban rendezendő országos döntőbe. A
váci „Mezősök” csapata a 6. helyet szerezte meg a rangos vetélkedőn.
Az eredményhirdetésen a hagyományokhoz híven az önkormányzat jutalmát is átvehették a
fiatalok és a felkészítő tanárok,
akiknek az ajándékokat Fördős
Attila polgármester adta át elismerő szavai kíséretében.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

R

etzler Péter, a művelődési központ igazgatója kiemelte: a már tizenkettedik alkalommal megszervezett Téli Ünnepi Napok kínálatának összeállításakor is az volt a fő
szempont, hogy úgy az ünnepvárás, mint az év végi ünnepek és a
farsang jegyében egyaránt minden korosztálynak bőven kínáljanak zenei, színházi, ismeretterjesztő programokat.
Borossa Zsóka, az adventi vásár főszervezője és háziasszonya a
- kivétel nélkül díjtalan - programok ismertetése mellett kiemelte,
hogy a főtér díszítésében az idén
is kiemelkedik a központi szökőkút befedésével elkészítendő adventi koszorú és a Fehérek temploma mellett felállítandó életnagyságú betlehemi jászol – írja
a város hivatalos honlapja. Az adventi vásár programjából az idén
sem hiányozhat a karácsonyfa díszítő verseny, amelyre egyénileg
és csoportosan is be lehet nevezni, fontos tudnivaló, hogy az első
tíz nevezőnek a szervezők biztosítják a feldíszítendő fákat.
Bővebb információ, részletes programok a www.mimk.hu
honlapon.
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Kihirdették a Kaleidoszkóp
VersFesztivál nyerteseit
A Nemzeti Színház és a felvidéki Csavar
Színház előadása kapta a 17. Kaleidoszkóp
VersFesztivál színházi fődíját

A fesztivál első produkcióját színvonalas ének-zenei programmal, és
vers összeállítással színesített sajtótájékoztató előzte meg. A rendezvény védnöke, Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára elismeréssel beszélt a Váci Dunakanyar Színház szervező tevékenységéről,
amely immár második alkalommal ad otthont a rangos rendezvénynek.
Olt Tamás

A

vers, a zene, a színház nemcsak a váciakat, de a környező települések kulturális programok iránt érdeklődő közönséget is idevonzza, ami nagy
öröm számunkra – mondta az államtitkár november 23-án, aki örömét fejezte ki, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Arany János születésének 200. évfordulóján támogathatja a Kaleidoszkóp
VersFesztivált. – Külön öröm ez
számunkra, hiszen Arany János a
magyar nyelv egyik legjelesebb művelője volt, aki széles körű társadalmi tevékenysége mellett a Magyar
Tudományos Akadémia főtitkáraként is bizonyította kivételes tehetségét. Igazi géniusz volt. Arany Jánossal a magyar nyelvet is ünnepeljük – jelentette ki Rétvári Bence,
aki szerint a modern kommunikációs eszközök világában kétszer akkora jelentősége van a Kaleidoszkóp
Fesztiválnak, mint két évtizede.
A fesztiválon Kovács Ákos Kossuth-díjas énekes szubjektív hangvételű előadásban mondta el Arany
János balladáit, a Soproni Petőfi Színház Arany Buda halála című

zenés, óriásbábos előadását vitte el
a fővárosi és Vác-környéki közönségnek, a Fitos Dezső Társulat és a
Szentendre Táncegyüttes pedig Irgalom címmel mutatta be jelmezes
táncjátékát ifj. Csoóri Sándor zenéjére, Arany János balladáira építve. A Vígszínház művésze, Lázár
Balázs Tallián Mariannal közösen
idézte Arany János humorát, Bálint
András a Radnóti Színházban bemutatott önálló estjének felújított
változatával lépett fel.
A zsűriben jeles személyiségek –
köztük Kossuth-díjas zeneszerző,
Jászai Mari-díjas színikritikus, dramaturg, fesztiváligazgatója - foglaltak helyet, akik döntése alapján
a Nemzeti Színházból Olt Tamás
Szájon lőtt tigris című egyszemélyes komédiája és a felvidéki Csavar
Színház A nagyidai cigányok című
produkciója versszínházi kategóriában kapta meg a Kaleidoszkóp-díjat a Váci Dunakanyar Színházban
megrendezett fesztiválon.
A versfilmek között Molnár
Gyöngyi és Zámbori Soma Arany
János Híd-avatás című balladájának feldolgozása nyert, a versmon-

dók között Borbély Mihály (Kistarcsa) és Dupák Fanni (Csóka, Szerbia) vehette át a Kaleidoszkóp-díjat,
míg a legfiatalabbak között Oláh
Péter (Szekszárd) vihette haza a
KaleidoszKópé junior díjat.
Az elismeréseket Lutter Imre
fesztiváligazgató és a zsűri tagjai
adták át november 26-án, vasárnap
este a Váci Dunakanyar Színházban. A 17. alkalommal megrendezett VersFesztiválon négy nap alatt
172 egyéni előadó, társulat, zenekar
és filmes alkotó vonult fel, rengeteg
néző volt kíváncsi az előadásokra,
amelyek közül sok esetben Arany
János életműve állt a középpontban.
Versszínház kategóriában különdíjat kapott a Fitos Dezső Társulat
és a Szentendre Táncegyüttes táncjátéka. A versfilmek között különdíjat érdemelt Bókkon Tímea és Tóth
Dániel Illés Gábor Töredék, Farkas
Bianka, Filipov Petra.
Zene, tánc, színház, film, versmondás és interaktív kiállítás is
várta a közönséget Vácott. A Magyar Versmondók Egyesülete és a
Váci Dunakanyar Színház két napig
parkoltatta a Petőfi Irodalmi Múzeum 200-as Arany-buszát is, amely
különleges látványvilággal, életre
kelő versek, képek, relikviamásolatok, hang- és filmfelvételek segítségével várta a látogatókat.
A Kaleidoszkóp Vers-Fesztivál
elsődleges célja a vers megnyilvánulási formáinak felkutatása és bemutatása mellett a hivatásos és az amatőr előadók, társulatok és alkotók
közös színházi fesztiváljának megteremtése.
P. T. – V. I.

ÁLLÁS
Építőipari cég keres
Dunakanyar térségéből
(elsősorban Visegrád,
Dömös, Pilismarót,
Tahitótfalu, Szentendre)
kőművest, festőt, építőipari
segédmunkást budapesti
munkavégzésre.
Munkába járás megoldott.
Jogosítvány előny. Jelentkezni
a +36-30-846-5670-es
telefonszámon lehet.
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Ünnepélyes megnyitóval kezdetét vette az adventi vásár Dunakeszin

Jégvarázs a Fő téren

Szombaton délután ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit Dunakeszin az adventi vásár, és ez alkalommal vehették birtokukba a korcsolyázni vágyók a tavalyi siker után ismét felépített jégpályát. Egy biztos, maga a megnyitó nagyon színvonalasra sikeredett, és a jelenlévők
csak abban reménykedtek, hogy mindenki számára örömforrást jelent
majd a Fő éren található jégpálya és vásár.

A

hogy közeledett az elmúlt szombaton a délután négy óra, egyre
többen mentek gyalog vagy éppen autóval a Fő tér felé. Dunakeszin ugyanis éppen ebben az időpontban vette kezdetét az az ünnepi műsor, melynek keretein belül nemcsak az
idei adventi vásár, hanem az ismét felépített jégpálya is megnyitotta a kapuit.
„Ma fura erők jönnek a mes�szi távolból, ez az el nem múló
érzés a szenvedélyről szól. Ez
itt és most sorsfordító, legyen
hát minden jég és hó! Varázsos
hangon szól a szív, úgy hív!” –
zengte be a Jégvarázs című mesefilm talán legszebb dala a Fő
teret, és a pályát körülvevő tömeg nagy figyelemmel hallgatta Füredi Nikolett csodás énekét.
Majd a szívet melengető muzsika kiegészült az UTE szinkronkorcsolyásainak műkorcsolya-bemutatójával. Ezekben
a pillanatokban még a hideg-

Füredi Nikolett

ről is megfeledkezett minden
jelenlévő, míg a korcsolyázni akarók is képesek voltak vágyaiknak gátat szabni.
A műsor után csillogó szemmel vette birtokba gyermek és
felnőtt, ifjú és öreg a jégpályát,
ahol egészen este kilencig boldogan suhantak a jégen. Egy
biztos, tavalyhoz képest a jégpálya mérete jelentősen megnőtt, hiszen az előttünk álló
hetekben, hónapokban 35×15
méteres jégfelület várja a korcsolyázni vágyókat, akik hét-

köznap 15-21 óráig, a hétvégén
10-21 óráig hódolhatnak szenvedélyüknek egészen február
4-ig. És ami szintén lényeges,
hogy a helyiek 500, míg a más
településről érkezettek 1000 Ftért vehetik igénybe a jégpályát
– az 5 év alattiak ingyen csúszhatnak –, és ha valakinek nincs
korija, az 500 forint ellenében
bérelhet a helyszínen.
Természetesen a színpad sem
maradhatott üresen, ahol előbb
a gyermekeknek adott koncertet a Napvirág együttes, majd

a „kicsit” idősebbeknek emelte
meg a hangulatát Baricz Gergő fellépése. Vasárnap pedig –
ahogy innentől kezdve a következő három vasárnap is – közösen gyújtották meg Advent
gyertyáját a Városháza előtt.
Mindehhez ünnepi körítést
biztosít az adventi vásár, ahol
kézműves termékek, karácsonyi díszek és kiegészítők, téli
ételek és forralt bor várja a Fő
térre látogatókat.
M. L.
Fotó: KesziPress
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