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Jó Állam – 2013'
Járások és
kormányablakok
Írásunk a 3. oldalon

Néhány perces késéssel érkezett a váci városházára Pasi
Tuominen, Finnország magyarországi nagykövete péntek
délután, aki az őt fogadó Fördős Attila polgármesternek
kedves gesztusok kíséretében mondta el, hogy nem sokkal korábban szállt le az a gép a Liszt Ferenc repülőtéren, amelyen megérkezett Joulupukki, a lapföldi Mikulás.
A magyar gyermekekhez érkező finn barátját méltóképpen szerette volna fogadni – mondta a nagykövet.

Miniszteri és
államtitkári
látogatások
régiónkban
Cikkeink a 2-3. oldalon

Újabb svájci
megrendelést nyert
a dunakeszi
Bombardier MÁV Kft.
Cikkünk a 5. oldalon
Cikkünk a 2. oldalon
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A finn függetlenség és
a mikulás ünnepe

Hende Csaba gödi látogatása

Az Orbán-kormány fideszes miniszterei, államtitkárai és a párt elnökségének tagjai
országjáró körúton vesznek részt, melynek keretében az aktivisták és szimpatizánsok mellett mindenhol találkoznak a helyi sajtó képviselőivel is. November derekán
Pokorni Zoltán Fótra látogatott, őt Répássy Róbert követte Veresegyháza vendégeként, Néhány perces késéssel érkezett a váci városházára Pasi Tuominen, Finnország malegutóbb Hende Csaba honvédelmi miniszter Gödön találkozott a párt aktivistáival és a gyarországi nagykövete péntek délután, aki az őt fogadó Fördős Attila polgármesternek
kedves gesztusok kíséretében mondta el, hogy nem sokkal korábban szállt le az a gép
sajtó képviselőivel.
a Liszt Ferenc repülőtéren, amelyen megérkezett Joulupukki, a lapföldi Mikulás. A mazennégy helyen látunk el fel- gyar gyermekekhez érkező finn barátját méltóképpen szerette volna fogadni – mondadatot, a legnagyobb létszámú ta a nagykövet.

E

zek a találkozások jó alkalmat kínálnak arra,
hogy a nagy átalakítások, a folyamatban lévő strukturális reformok szakmai hátterét és indokait megismerjék a
választópolgárok – mondta köszöntőjében a gödi NemeskériKiss kúriában Dióssi Csaba
országgyűlési képviselő, Dunakeszi polgármestere, a rendezvény házigazdája.
Dióssi Csaba bevezetőjében
elmondta, hogy a választókerületek átalakítása révén a következő országgyűlési képviselő választáskor Göd a Dunakeszi központú Pest megye
3. számú választókerületéhez
tartozik majd. Mint mondta,
a Fidesz őt jelölte ki, hogy a
2014-től működő új választókerületben szervezze a párt tevékenységét, melynek előkészítéseként fogadta házigazdaként a honvédelmi minisztert.
Köszönetet mondott a Fidesz
gödi elnökének, Markó József
polgármesternek a látogatás
megszervezésében nyújtott
segítségért.
A magyar honvédség nemzetközi megítélése, a NATO-ban
betöltött szerepe jónak mondható, amelyben kiválóan képzett katonák ezrei teljesíte-

nek szolgálatot – jelentette ki
Hende Csaba honvédelmi miniszter újságírói kérdésre válaszolva. – A magyar honvédség
szakmai elismerésének szép
példájaként az egyik legkényesebb feladatot, a kabuli repülőtér védelmét bízták katonáinkra, amit október 1-je óta látunk
el. Ez a fő ütőér, a legfontosabb
közlekedési pont, amelyen
rendkívül jelentős logisztikai
feladatot is meg kell oldanunk.
Most kezdődött a békefenntartó erők 2014 végéig tartó kivonulása. Több mint százezer
nyugati katonát és felszerelésüket kell kivonni, ami nagyrészt légi úton valósul meg, mivel Afganisztánban kevés a járható közút és vasútvonal - húzta alá a miniszter, aki szerint e
megbízatás szakmai és erkölcsi
értékét növeli, hogy a – tagállamok között – az egyik legszerényebb költségvetésből gazdálkodnak. - Az állam a honvédségre a GDP egy százalékánál is kevesebbet költ. 2010ben még jócskán meghaladta
a 300 milliárd forintot, jelenleg nem éri el a 250 milliárdot
sem. Ennek ellenére, a külföldi
műveletben ténylegesen résztvevő katonák aránya, nálunk
a legmagasabb. A világban, ti-

A kormány tagjai november végén megkezdték az egyeztető tárgyalásokat az ötezer és
ötvenezer közötti lakosú települések vezetőivel az önkormányzati adósságrendezésről.
Dunakeszin Erdész Zoltán (Fidesz) alpolgármester fogadta V.
Németh Zsoltot, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárát,
aki szerkesztőségünknek elismerően nyilatkozott a városi önkormányzat felelős gazdálkodásáról, a hitelek ésszerű felhasználásáról.

A

z alpolgármesterrel folytatott tárgyalás után tartott sajtótájékoztatón V.
Németh Zsolt kijelentette: - Úgy látom, hogy Dunakeszi
a legkevésbé sem tartozik az eladósodott városok közé, hiszen
1,5 milliárd forintnál kevesebb az
adóssága. A felvett hitelt nagyon
gondosan, megfontoltan, fejlesztésekre fordította. Az adósság-

kontingensünk Afganisztánban van, de nagyon jelentős a
magyar szerepvállalás a Balkánon is. Cipruson - ENSZ felkérésre 1995 óta – magyar katonák biztosítják a békét a görög
és török közösséget elválasztó
vonalon – számolt be magyar
honvédség nemzetközi szerepvállalásáról Hende Csaba.
A honvédelmi miniszter –
újabb kérdésre válaszolva – elmondta, hogy a gödi csapatpihenőt értékesítik. A honvédség
átalakulásával az elmúlt két
évtizedben „ezerszámra” váltak feleslegessé a korábbi katonai objektumok. A 140 ezres létszámú hadsereg 25 ezer fős hivatásos állományú honvédséggé alakult át, amely nem igényli
a korábbi üdülők fenntartását.
Az ingatlanok értékesítéséből
származó bevételt haditechnikai fejlesztésre fordítják.
Hende Csaba szenvedélyes
kerékpárosként nagyon gyakran áthalad Gödön is, hiszen
Vác érintésével egészen a Dunakanyarig „elteker”. - Mindenkinek ajánlom, álljon fel a
televízió elől, vegyen egy kerékpárt, mert annál csodálatosabb dolog nincs, mint a
gyönyörű virágos gödi utcákon és a Duna mellett kerékpározni – osztotta meg személyes élményét a miniszter, aki megígérte, segít lobbizni Dióssi Csabának, hogy
megépülhessen a Dunakeszit
Káposztásmegyerrel összekötő kerékpárút hiányzó szakasza is.
A sajtótájékoztatót követően Hende Csaba a kormánypárt aktivistával konzult zártkörű rendezvényen.
Vetési Imre
Fotó: Bea István (Gödi Körkép)

V

ác első embere megértő udvariassággal
hallgatta a beszámolót, mert – édesapaként és
nagypapaként is – tudja: a
Mikulás egy nagyon fontos
személyiség, nem csak a finneknél, hanem nálunk is.
A jó hangulatú üdvözlés
után Fördős Attila polgármester dolgozó szobájában
folytatódott a kötetlen megbeszélés, melyen jelen volt
Mokánszky Zoltán alpolgármester és Mikulai Dániel, a rendkívül gazdag finn
kapcsolatokkal rendelkező
váci evangélikus gyülekezet
presbitere is. A városvezető
tájékoztatta a finn nagykö-

gyülekezet vezetőinek köszönhetően széles körű, és
rendkívül tartalmas testvérvárosi együttműködést
ápol Järvenpää és Vác.
Pasi Tuominen örömét
fejezte ki, hogy a hagyományosan jó finn-magyar kapcsolatokat gazdagítja Vác
és Järvenpää testvérvárosi
együttműködése is. Külön
örömmel szólt arról, hogy
életének egy időszakában
Vác testvérvárosában élt.
A két nemzet kapcsolatában kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a fiatalok cserelátogatásainak, egymás
kultúrájának megismerésének. A finn nagykövet-

vetet, hogy Vác első testvérvárosa Järvenpää volt, s az
együttműködés a két település között az utóbbi években újabb lendületet vett.
Mint Fördős Attila fogalmazott: a váci baráti társaságoknak, és az evangélikus

ség évente két országos vetélkedőt szervez a magyar
diák számára, akik nagy érdeklődést mutatnak a finn
emberek iránt, amely jó érzéssel tölti el őket – mondta
büszkén Pasi Tuominen.
A városházán tett látoga-

tás keretében Fördős Attila körbe kalauzolta a nagykövetet a patinás épületben,
akinek bemutatta azt a tárgyaló helyiséget is, melyet
a finn barátság, a finn testvérváros tiszteletére a váci
önkormányzat Järvenpääről nevezett el.
Pasi Tuominen Fördős Attila társaságában ezt követően részt vett a Bartók
Béla Zeneiskolában azon
a hangversenyen, melyet
Finn Köztársaság nemzeti
ünnepe tiszteletére szervezett a váci Magyar-Finn Baráti Kör.
Az eseményen a baráti kör
elnöke, Detre János evangélikus lelkész köszöntötte a
megjelenteket és méltatta
Vác és Järvenpää közel három évtizedes kapcsolatát.
Fördős Attila beszédében
példaként állította mindenki elé a finn népnek a történelem során tanúsított szabadságszeretetét és a függetlenségért vívott harcát, majd a finn testvérnép
nagykövete országa alkalmazkodóképességét, a finn
emberek kitartását, munkaszeretetét, segítőkészségét
emelte ki.
Pasi Touminen ünnepi beszédében kiemelte: a finnek
ismertek arról, hogy tudnak
alkalmazkodni, ennek köszönhető, hogy a több száz
éves idegen nyelvű uralom
alatt is meg tudták őrizni
saját identitásukat.
A beszédek elhangzása
után a vendéglátó iskola és
a Madách Imre Gimnázium
tanulói adtak műsort.
A szerk.

Dunakeszi jól sáfárkodott
Erdész Zoltán alpolgármester: Döntő lesz, hogy milyen arány alakul ki
az adósságátvállalás és a helyi források elvonásának egyenlege között
átvállalás mértékéről – a minden
településre vonatkozó azonos elvek alapján – dönt a kormány.
Az ötezer főnél kisebb létszámú
településeknél december végéig
nemcsak döntenek az adósság elengedéséről, hanem pénzügyileg
rendezik is.
Ez a döntés a városok esetében 2013 első felében várható,
az azonban már biztos, hogy az
adósság minimum 40 százalékát átvállalja az állam, a további
mértékéről településenként dönt
a kormány.
Az átlagos adóbevételi szint
esetén például negyven százalékot vállal át a kormány, amennyiben 70 és 100 százalék között van

Dr. Molnár György jegyző, Erdész Zoltán alpolgármester
és V. Németh Zsolt államtitkár

ez a szint, akkor ötvenszázalékos
az adósságátvállalás mértéke, ha
pedig csak a felét éri el a település adóbevétele a település kategóriaszintjének, akkor ez hetvenszázalékos lesz.
600 milliárd forintot meghaladó adósságból az ötezer főnél
nagyobb településekre eső rész
több mint 500 milliárd forintot
tesz ki – mondta V. Németh Zsolt,
aki hozzátette: összesen 27 városi önkormányzat van, amelynek nincs adóssága; számukra
külön támogatási csomagot dolgoz ki a kormány.
Erdész Zoltán alpolgármester örömét fejezte ki, hogy a kormány államtitkári szinten tár-
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Szócska Miklós: A reform nyertese
az alap- és a járóbeteg szakellátás
Komoly válságkezelésre kell számítania a váci kórháznak
A szakemberek és az állampolgárok kezdik megtanulni a július elseje óta működő új
egészségügyi ellátási rendet. A reform nyertese az alap- és járóbeteg szakellátás – jelentette ki Dunakeszin Szócska Miklós. Az egészségügyért felelős államtitkár Dióssi
Csaba polgármester, országgyűlési képviselő és Erdész Zoltán alpolgármester meghívására érkezett a településre, ahol kormánypárti aktivistákat zártkörű rendezvényen tájékoztatta az egészségügy aktuális kérdéséiről.

A

péntek esti konzultáció előtt az
államtitkár a helyi sajtó képviselőit tájékoztatta az egészségügyi reformról, melyről
elmondta: a július 1-én kezdődött ellátórendszer újraszervezésének az a lényege,
hogy minden állampolgárt
minden ellátási formába
besoroljanak. - Hosszú idő
után végre megvan, hogy
kit, hol, milyen ellátásban
részesítünk, milyen ellátást, hol kap meg – mondta. - A bonyolultabb ellátásokat a térségi központokban kapják meg a betegek
a helyreállított szervezettségnek köszönhetően. Ez
egy hosszú folyamat, melyben az állampolgárok és az
egészségügyben dolgozók
is megtanulják az új rendszert.
A betegek leggyakrabban
a várólista idejének hos�szúságát és az ellátás minőségét bírálják – mondta Szócska Miklós. - Azon
dolgozunk, hogy az ország
minden állampolgára – bárhol is él – azonos minőségű kiszolgálásban részesüljön. Ha a beteg keres, akkor talál olyan helyet, ahol
néhány hónapon belül ellátáshoz juthat a különböző
ellátási formákban – tette
hozzá a szakállamtitkár.
– Az a zűrzavar, amit előállítottak az elmúlt időszakok reformjai, azt egy
fél év alatt nem lehet felszámolni. Mi nagyon komoly tervező munka után
indítottuk el a folyamatot,

a reformot. Nagyon odafigyelünk a betegbiztonságra, az ellátás minőségére,
a várólisták ledolgozására
– hangsúlyozta.
Szócska Miklós örömteli hírként közölte, hogy kibővülhetett a szerv transzplantációs várólistára felkerülők köre annak köszönhetően, hogy hazánk
csatlakozott egy nemzetközi szervdonációs hálózat-

Konferencia a területi közigazgatás reformjáról

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Jó Állam – 2013’ Járások és kormányablakok címmel rendezett sajtókonferenciát 2012. november 20-án a megyei és helyi sajtó meghívott képviselői számára, melynek célja az volt, hogy a területi közigazgatás reformjával összefüggő, 2013. január 1-jével életbe lépő jelentős változásokról mind a fővárosban, mind a vidéken élő emberekhez hiteles információkat juttassanak el.

tette ki az államtitkár, aki
szólt arról is, hogy az alapellátásban számos kérdést
kezelnek, hetven egészségfejlesztési iroda nyílik az
országban.
– Az egészségügyi reform nyertese az alap– és a
járóbeteg szakellátás lesz,
hiszen fejlődik, helyben
marad - mondta.
Szócska Miklós kategorikusan cáfolta azt a „terjedő

Erdész Zoltán alpolgármester, Szócska Miklós államtitkár és
Dióssi Csaba polgármester

suttogást”, hogy anyagi nehézségek miatt bezárna a
váci kórház: - Azt azonban
nem tagadhatom, hogy egy
olyan örökséggel vettük át
ezt az intézményt, amely
messze vezeti az eladósodott intézmények listáját.
Komoly
válságkezelésre
kell számítania a váci kórháznak – mondta az egészségügyért felelős államtitkár.
Vetési I mre

a felvett hitelekkel
gyalt a város vezetőivel. –
A tárgyaláson hangsúlyoztuk, nagy várakozással tekintünk az elé, hogy a jól
gazdálkodó önkormányzatok milyen előnyöket élveznek majd.
Az államtitkár úr is elismerte, hogy Dunakeszi a
hitelállományát kifejezetten jó célokra, iskolaépítésre, fejlesztésekre fordította, fegyelmezetten gazdálkodott.
Az alpolgármester elmondta, az önkormányzat
gazdálkodását már 2011ben is úgy alakították, hogy
a recessziós, az állami források csökkenésének időszakában is biztosítsák a
város zavartalan működését. Erdész Zoltán úgy ítéli

Jó Állam – 2013'
Járások és kormányablakok

A

hoz. Példaként említette,
hogy a külföldről felajánlott szerv révén több százzal megemelkedhetett a
vese transzplantációra várók létszáma.
– A nem dohányzók védelméről szóló törvény, a népegészségi termékadó alapjaiban rendezi át az egészségünkre hatással bíró
szokást, amely pozitívan
befolyásolja az emberek
egészségi állapotát – jelen-

meg, ha – a 600 millió forint
adósságátvállalás ellensúlyozásaként – az SZJA és a
helyi iparűzési adóbevétel
helyben maradó részét elvonják, az nagyon megterheli Dunakeszit, hiszen közel 800 millió forint SZJA
bevétele van a városnak.
Arra kérték az államtitkárt, hogy a jó adóerő képessége miatt ne szenvedjen hátrányt a város. Ugyanis ez azt is jelentheti,
hogy a magas SZJA bevételünk alapján az adósságnak
esetleg csak a 40 százalékát
vállalja át a kormány – húzta alá az alpolgármester.
Erdész Zoltán kifejtette: az állam január elsejétől számos feladatot átvállal, forrásokat csoportosít

3

át, ami kihatással lesz az
önkormányzat bevételi, kiadási egyenlegére is. –
A kormánnyal folytatott
tárgyalásokon igyekszünk
érvényre juttatni, hogy a fegyelmezetten gazdálkodó
önkormányzatok számára
is nyíljanak plusz pályázati
lehetőségek, amiből „építkezhetnek”. Nagyon pozitívan értékeljük, hogy az önkormányzatok válláról leveszi a húsz éve felhalmozódott adósság terhét a kormány. Dunakeszi számára
is óriási segítség lesz, ha
következő években kisebb
részleteket kell fizetnünk
a fennmaradó adósság törlesztésére.
V. I.

z eseményen köszöntőt mondott
Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, előadást tartott Szabó Erika területi közigazgatásért felelős államtitkár és Tarnai Richárd kormánymegbízott, továbbá jelen volt Biró Marcell közigazgatási államtitkár, Rétvári Bence parlamenti
államtitkár, valamint a kormánymegbízottak.
Navracsics Tibor miniszter a szemléletváltást és a valóban az emberek érdekeit szem
előtt tartó, szolgáltató jellegű ügyfélszolgálatok fontosságát hangsúlyozta. Mint elmondta, az előkészítés végső fázisába érkezett az
államigazgatás átalakítása, a járási hivatalok és kormányablakok kialakításában 2013.
döntő év lesz. 1983-ban megszüntették az ország egyik talán legnagyobb hagyományaival rendelkező közigazgatási szerveit, a járásokat, 2013-ban azonban újraindulnak.
Hangsúlyozta azonban, hogy nem a múlt
feltámasztása vezérli a kormányt a járások
újbóli létrahozásával, a cél, hogy a polgárok érdekeit szolgáló közigazgatást és állami
működést teremtsenek meg. A tradíciók és a
modernitás „házasítására” tesznek kísérletet, ahogyan tették azt a kormányhivatalok
kialakításakor is. Egy alapvető célnak rendeltek alá mindent, amikor a közigazgatási
reformot előkészítették, ez a polgárok szolgálata.
Az államnak az ügyintézésében azt a megbecsülést kell kifejezésre juttatnia, amely a
magyar állampolgárokat megilleti. A jelenleg működő kormányablakok referenciapontok, és a tervek szerint egy év múlva már közel 300 kormányablak fog működni országszerte.
Szabó Erika államtitkár történelmi léptékű átalakításnak nevezte a területi közigazgatás megkezdett reformját.
A kormányablakok 2011. január 3-án 29
ügykörrel indultak, ma már 62-vel működnek, emellett általános tájékoztatást is nyújtanak arról, melyik ügyet hol lehet elintézni.
A területi közigazgatás átalakításával
együtt járt az intézményi rendszer átalakítása is, mellyel kapcsolatban az államtitkár
emlékeztetett arra, hogy először 2010-ben
megszüntették a regionális államigazgatási
hivatalokat és létrehozták a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalokat, melynek köszönhetően helyreállt az önkormányzatok
törvényességi ellenőrzése. 2011-ben a területi közigazgatásban működő 33 szakigazgatási szervből 14-et a közigazgatási hivatalokhoz kapcsoltak, és felállították a fővárosi
és megyei kormányhivatalokat, élükön a miniszterelnök által kinevezett kormánymegbízottakkal.
Ugyancsak 2011-ben az ország 29 pontján
megnyíltak a kormányablakok. A következő

nagy mérföldkő 2013. január 1. lesz: létrejönnek az állam legkisebb államigazgatási
területi egységei, a járások, s ezzel a szervezetrendszer készen áll majd a kormányablakok országos rendszerének kialakítására.
Kormányablakok jelenleg a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban működnek, de a jövő év végén valamennyi járási székhelyen és minden olyan településen,
ahol okmányiroda működik, várják majd az
állampolgárokat. Ahol nem lesz kormányablak, ott pedig kirendeltségek jönnek létre,
vagy ügysegéd veszi fel az állampolgárok kérelmeit.
A járási hivatalok előkészítő munkája nagyrészt lezárult, ennek részeként megszülettek
a szükséges jogszabályok és azok a megállapodások is, melyeket a kormánymegbízottak kötöttek a polgármesterekkel az átveendő köztisztviselőkről, feladatokról, ingatlanokról és ingóságokról.
Szabó Erika hangsúlyozta, hogy a munka a
Jó Állam program jegyében zajlik. A tervek
szerint 2013. végére a jelenlegi 300-ról 6000re bővül a kormányablak munkatársainak
létszáma.
Dr. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott elmondta: a reform célja a hatékonyság mellett, hogy az adott területen
élők életét, mindennapi ügyintézésüket egyszerűbbé tegyék. Az embereket az érdekli,
hogy milyen gyorsan oldódnak meg a problémáik, így a rendelkezésre álló pénzeszközökből plusz források bevonása nélkül megpróbálnak magasabb szintű szolgáltatásokat
biztosítani
A megyei konszolidációról elmondta, hogy
az előző ciklusokban történt pénzkivonás
miatt ma az is nagy szó, hogy az átvett intézmények egyáltalán működőképesek, minden
épületben van fűtés, van világítás és van étkeztetés. A megyei intézményfenntartó központ átvizsgálta az elmúlt években kötött
minden szerződést, amivel a működtetést
segítettek az akkori vezetők. A kormány azzal, hogy megteremtette a jogszabályi hátteret a felülvizsgálatára, Pest megyében például 2 milliárd forintot sikerült éves szinten
spórolni.
A kormánymegbízott elmondta, hogy az önkormányzatok vezetőivel folyamatosan tárgyaltak, a polgármesterek felismerték, hogy
a járási megállapodással az ott élők járnak
jól és nem az állam vagy az önkormányzat.
Hiszen ahogy Tarnai Richárd fogalmazott, a
„közjó szolgálata az alapvető célunk.”
Pest megyében 2013. januárban összesen
18 járásban, 18 járási hivatal, 37 kirendeltség
és 34 ügysegéd kezdi meg a működését, 2013
végére pedig 33 kormányablakban intézhetik majd az állammal kapcsolatos ügyeiket
a megyében élők.
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ócsa ma Göd része, ám az egykori virágzó Schöfferbirtok idejéből örökölt arculatát máig őrzi a
városrész, amely százharminc házával, háromszáz
körüli lakosával lényegében egy önálló falu benyomását kelti. A hét évtizedes
közös múlt emlékének megőrzése és ápolása, az itt élők
összetartozásának erősítése volt a szándéka azoknak
a bócsaiaknak, akik nemrégiben létrehozták a GödBócsáért Baráti Kört, és dolgozni kezdtek azon, hogy a
település múltja továbbélő,
megtartó hagyománnyá váljon.
Az egykori telepesek 1947ben, 65 évvel ezelőtt - nagy
anyagi nehézségeket vállalva- harangot öntettek, Szent
Mihálynak ajánlva, hogy oltalmazza településüket. Ebből az évfordulóból ered,
hogy az idei évtől kezdve, a
falunapot a közösség min-

XIV. évfolyam 22. szám

Bócsáról Bócsára
Összekovácsol a hét évtizedes múlt

Hetven évvel ezelőtt, 1942-ben a Bács-Kiskun megyei Bócsáról - Kecskemét közeléből - ötven családot telepítettek át lakhatatlanná vált házaikból Göd mellé. Az Országos Nép- és Családsegítő Alap támogatásával 9
holdas földparcellákhoz jutottak, és úgynevezett ONCSA-házakat építettek számukra, amelyekben új életet
kezdhettek. Földet műveltek, állatokat tartottak, és az Ilka-majori uradalomban végzett munka jövedelméből éltek. A falut alapító egykori telepesek közül néhányan még ma is itt élnek, és a közösség köztiszteletben álló tagjai.
den év szeptember 29-én,
Szent Mihály napján tartja. És az első hivatalos falu-

nap is ennek a harangnak a
megszentelésével kezdődött.
„A harang hív, búcsúztat és

figyelmeztet, szokták mondani, ám a bócsai harang ennél is többet tett: közösséget

épített” – mondta az évfordulón Lenkei György önkormányzati képviselő, a szociális bizottság elnöke, az ünnepi események egyik előkészítője. A haranglábon bronz
tábla örökíti meg a betelepülők emlékét, a buszfordulónál kialakított emlékhelyen
pedig járdát, parkot építettek, és fából készült emléktáblára vésték fel az első te-

lepes családok neveit. Markó
József polgármester itt adta
át a Göd-Bócsáért Baráti Kör elnökének, Szelinger
Tamásnak azt a hivatalos okiratot, amelyben a város szeptember 29-ét Bócsa
emléknapjává nyilvánítja,
egyúttal ígérve, hogy az elkövetkező években folyamatosan szépül majd e településrész.
Az első falunapra a BácsKiskun megyei Bócsáról is
érkezett delegáció, élén Szőke-Tóth Mihály polgármesterrel, aki felidézte a hetven
évvel ezelőtti nehéz idők eseményeit, és „a másik Bócsa”
lakossága nevében egy emléktálat adott át a közösségnek, amelyre ezt a mondatot
vésték: „A természet pusztító ereje elválasztott, de
örökre összekötnek a közös
gyökerek”.
B.J.
Fotó: Hohner Miklós

Megnyílt a váci karácsonyi vásár
Ünnepi fények és hangulat fogadta koraeste a váci főtérre kilátogató sokaságot. A gyönyörű teret betöltötték a magával ragadó német és angol karácsonyi énekek,
a helyben sütött kürtöskalács, a gőzölgő forralt bor varázslatos illata, a kovácsmester vörösen izzó vasat formáló kalapácsának csilingelő hangja. November 27-én
ünnepi műsor keretében nyitotta meg a váci karácsonyi vásárt Fördős Attila polgármester.

Fördős Attila polgármester
köszöntőjében a tér és az ember egymásba fonódó kapcsolatáról beszélt, amely maradandó közösségi élményekkel ajándékozza meg a váci polgárokat. Adventkor a lelkünk tele van reménnyel, szeretettel, hiszen a szeretet egyik legnagyobb
ünnepe, Jézus születésnapja közeleg – fogalmazott a polgármester, aki reményét fejezte ki, hogy az ünnepi kínálatban mindenki
megtalálja azt az ajándékot, amellyel örömteli perceket szerezhet szeretteinek. A karácsonyi vásár forgataga jó alkalom arra is,
hogy a felnőttek barátaikkal, ismerőseikkel
beszélgessenek, megízlelhessék a gasztronómiai finomságokat, elfogyasszanak egy pohár finom forralt bort vagy teát – mondta. - A
jövőben még több közönségvonzó programmal szeretnénk a téren vendégül látni a váciakat és az ide látogató turistákat. Reményeink szerint a szilveszteri bulin a tavalyinál is többen ünnepelnek majd a Március 15.
téren. Ebben bízom azért is, mert az önkor-

Fotó: K esziPress

A

Váci Városimázs Nonprofit Kft.
profi előkészítő tevékenységének
köszönhetően a vendégek idén
is megízlelhetik a gasztronómiai
ínyencségeket, válogathatnak a kézművesés egyéb ajándéktárgyak között, melyeket a
város igényes faházainak bérlő kínálnak.
Az egy hónapos programsorozat nyitó rendezvényének vendégeit Ivanov Barbara, az
ESTV népszerű műsorvezetője köszöntötte. A Március 15. téren összesereglett
ünneplő közönség vastapssal fogadta a Bartók Béla
Zeneiskola rézfúvós növendékeinek produkcióját. Az
ifjú „művészeket” Kápolnai Jenő tanár úr készítette fel.
Vigh Mihály, a Váci
Városimázs Kft. ügyvezető igazgatója köszöntőjében kiemelte: – Ünnep után, és jelentős ünnep előtt vagyunk. Ünnep után, hiszen
a Gergely naptár szerint tegnap, november
26-án, a Vác nevűeket ünnepeltük. S mind
ezt azért emelem ki, mert egy olyan kis városban élünk, melynek nagyon szép a múltja.
A múlt szép emléke, hogy város az egykoron
itt élő Vácz remetéről kapta a nevét – idézte a
történelmet Vigh Mihály, aki ezt követően a
kereszténység legnagyobb ünnepéről, Jézus
Krisztus születéséről beszélt.
A Váci Városimázs Kft. ügyvezető igazgatója beszédét ünnepi jókívánsággal zárta.
Az ünnepi várakozás élményét gazdagította Barkóczi Bence, az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulója, aki Mentovics Éva:
Mese a Karácsonyról című versét monda el.

mányzat és a Tourinform Iroda tervszerű tevékenységének köszönhetően országszerte mind többen ismerik fel, hogy Vác a turizmus egyik fellegvára, ahová érdemes ellátogatni – jelentette ki Fördős Attila polgármester, aki áldott karácsonyi ünnepet, nagyon
boldog új esztendőt kívánva nyitotta meg a
karácsonyi vásárt.

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola alsó
tagozatos kórusának ünnepi műsorában német és angol karácsonyi ének hangzott el,
fuvolán kísért Dérné Lachegyi Zsuzsanna.
A kedves összeállítást megszólaltató kórus
vezetője, Kissné Lami Mónika.
A diákok szívmelengető dalait követően Fördős Attila polgármester felkereste az
árusító helyeket, ahol a város ajándékával
kedveskedett a bérlőknek.
Az ünnepi megnyitóval kezdetét vette a szilveszterig tartó látványos program-sorozat.
(B. Szentmártoni)
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Svájci emeletes vasúti kocsik
oldalfalvázait gyártja
a BOMBARDIER MÁV KFT.
A Svájci Szövetségi Vasút (SBB)
60 darab NDW emeletes kocsijának oldalfalváz-gyártására szóló
rendelést nyert el a Bombardier
MÁV Kft. novemberben. A mozgáskorlátozottak által is igénybe vehető alacsonypadlós komplett járműveket a Bombardier
Transportation és a Siemens konzorciuma szállítja az SBB részére. Az oldalfalvázak szállítására
a tervek szerint 2013 és 2015 között kerül sor.

NDW alváz Dunakeszin

Ismét Rozmaring-díjas lett
a váci Remete Pince és Étterem!
Az 1994-ben indult Virágos Magyarországért
mozgalomból nőtt ki a
2006-ban alapított Rozmaring-díj. Ezt minden
évben a kilenc hazai idegenforgalmi régió egyegy kiváló vendéglátóhelye kapja meg.

A

Bombardier MÁV Kft. már eddig is részt vett az NDW kocsik gyártásában: a 2009-ben
megrendelt 121 festett alváz és 242
homlokfal szállítása 2010 óta folyamatosan történik. A kiváló minőségben és határidőre történő gyártás kiemelt szerepet játszott az oldalfalváz
megrendelésében. Novemberben már
az 58. NDW alváz és a hozzá tartozó
homlokok is elkészültek Dunakeszin.

A

NDW emeletes kocsi a berlini Innotrans kiállításon
(Fotók: Bombardier MÁV Kft.)
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díj
elnyeréséhez
nemcsak a minőségi munka, hanem a
gondozott, ápolt virágos
környezet is elengedhetetlen. Idén a verseny szerve-

zői úgy döntöttek,
hogy a BudapestKözép-dunavidéki
Régióban a váci
Remete Pince és
Étterem a legérdemesebb
az elismerésre.A váci vendéglátóegység nem első ízben részesült Rozmaringdíjban. A rangos elismerést

először 2008-ban nyerte el
az étterem. Az idén a díjat a
kiemelkedő gasztronómiai
kínálat és a környezet harmóniájának megteremtéséért ítélte oda a Magyar Turizmus Zrt. és a Virágos Magyarországért Szervező Bizottság a váci Remete Pince
és Étteremnek.

Mint minden szezonváltáskor, most is itt az ideje a rendszeres időközönként elvégzendő karbantartásnak. Ha a szokásos feladatok mellett még néhány speciális teendőre is sort
kerítünk, biztosak lehetünk abban, hogy téli hónapokban, a csúszós, havas utakon is biztonságosan autózhatunk. Immár hagyományőrzően a váci CITROEN kereskedés szervizvezetőjétől, Nagy Ferenctől kérünk hasznos tanácsokat a téli felkészüléshez.
– Mire érdemes odafigyelnünk a tél beköszöntével autónk biztonságos működése érdekében?
– Mindenképpen javasolom a téli gumiabroncsok felszerelését még a fagyok előtt!
A nyári és a téli gumiabroncsok mintázata és

anyagának keménysége is nagyban különböző. A
téli gumi gyári mélysége adott, újkorában akár 8
mm mély is lehet, de 4 mm-ig használható, mert
ezen mélység alatt a hó és a víz kivezetése nem
kellően biztosított, így a gumi tapadása jelenősen
csökken. Téli gumiabroncs használatával többszörösen lecsökkenhet a gépjármű fékútja és ezzel a különbséggel akár egy balesetet is elkerülhetünk.
– Téli hidegben az akkumulátorok teljesítménye csökken, így a biztonságos indítás érdekében
mindenképpen ellenőriztessük azt. Márkaszervizünkben ezen szolgáltatást ügyfeleink részére térítésmentesen biztosítjuk.
– Szintén nagyon fontos, hogy a csúszós úton fékeink közel egyformán fogjanak, mert ha nem így
van, akkor csúszós úton való fékezésnél a gépkocsi könnyen megpördülhet, jobbik esetben "csak"
az ellenkező sávba sodródik át.
Egy fékmérés a Maros Autóház Kft. Citroen és
Mitsubishi márkaszervizében 2-3.000 Ft költséggel jár, ezért nem érdemes ezen spórolni!
– Ellenőriztessük hűtőfolyadékunk fagyáspontját, ezt szervizünk egy átvizsgálás keretén belül
ingyenesen elvégzi ügyfelei részére.
A víz 0 fok alatt megfagy és a fagyás következtében térfogatváltozás következik be. Ha nem el-

lenőriztetjük gépjárművünk hűtőfolyadékának
fagyáspontját, akkor könnyen nagy kárt okozhatunk magunknak, a legjobb esetben is a gépkocsi vízhűtője szétreped és a motorblokkban lévő
fagydugók kipattannak. A fagyálló a vízpumpát
is megóvja a túlzott kopástól. Rosszabb esetben
a motorblokk is megrepedhet, ami minimum 5060,000 Ft kárral jár. Térjünk be a legközelebbi autószerelő műhelybe, ahol egy pár perces vizsgálattal megállapíthatják a hűtőfolyadék fagyáspontját. Úgy állítsuk be a fagyáspontot, hogy az
legalább -20 fokig helyt álljon!
Ne feledkezzünk meg az ablakmosó tartály feltöltéséről és még a fagyok előtt töltsük téli ablakmosó folyadékkal ablakmosó tartályunkat,
különben víztartályunk, ablakmosó szivattyúnk
szétrepedhet.
– A gépkocsi ajtókon a tömítést gumikéderrel
biztosítják. A fagy beálltával a kédereken lévő
pára megfagy és ez okozza az ajtók megszorulását, befagyását. Ennek elkerülésére a fagyok előtt
használjunk szilikon spray-t vagy szilikon zsírt és
kenjük be a gumikédert. Ha megtörtént a baj, akkor semmi esetre se öntsük le forró vízzel az ajtót, mert az oldalüveg rögtön betörik, valamint a
befolyt víz később megfagy!
– Főleg a hegyekben autózva kerülhetünk kön�nyen olyan helyzetbe, amikor a téli gumiabroncsunk önmagában már nem elegendő, így igen
fontos utazás előtt a hólánc beszerzése, hogy
megóvjuk magunkat a kellemetlen helyzetektől
és bosszúságoktól. Nyugat- Európa egyes országaiban kötelező tartozék, így útnak indulás előtt
érdemes az egyes országok szabályairól érdeklődnünk.
Még néhány apróság, ami nagy segítség lehet:
– Bármikor előfordulhat velünk, hogy elakadunk, vagy épp lerobbanunk az út szélén. Ezért
jó, ha az autóban mindig van egy vontató kötél.
– A tél beálltával egyre hamarabb sötétedik, így
fontos hogy szürkületben is jól lássunk, a nedves
párás időben a jó ablaktörlő ezt biztosítja.
– Saját autónk is okozhat néha meglepetéseket,
de ha idejében felkészülünk a nagy utazásra, és
mindent megtettünk a kockázatok csökkentése
érdekében, máris eleget tettünk magunk és utasaink biztonsága érdekében.

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 27/510 810 • 30/565 25 46 • 30/4988629
www.citroenvac.hu
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Szavakkal és dallal
szövődő barátság
Nagy sikerrel mutatkoztak be a cseh
Otrokovice művészeti együttesei

A születés varázslatos pillanatait élhették át azok, akik megtisztelték jelenlétükkel a cseh Otrokovice Zensky Pévecky Sbor női kórus és a Cimbalová
Muzika Radovan cimbalomkórus magas színvonalú műsorát a váci Dunakanyar Színházban. Két nemzet, két kis város barátsága születésének magasztos élményével gazdagodhattak a vendégek abban a színházban, amelyben
alig néhány hete gördült fel először a függöny.

A

cseh és a magyar
himnusz elhangzása után a kulturális program két
kitűnő műsorvezetője a házigazda vendégszeretetével
köszöntötte a közel negyventagú női kórust és a hatvan
éves cimbalomkórus tagjait, az otrokovicei küldöttséget vezető Jaroslav Budek
polgármestert. A cseh művészeti együttesek és önkormányzati vezetők tiszteletére a váci önkormányzati képviselők közül többen is
megjelentek. Az eseményen
ott volt a váci szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke, a város több intézményének vezetője, a kulturális és
közélet számos jeles képviselője.
A vendégeket köszöntő
Fördős Attila polgármester
felidézte az együttműködés
születésének közös gondolatát, azt a találkozást, amikor Vác szlovákiai testvérvárosa, Dubnica (Vágtölgyes)
látta vendégül a cseh és a lengyel testvérvárosa küldöttsége mellett a váci delegációt is. – Ezen a találkozón fogalmazódott meg bennünk,
azaz elhatározás, hogy a Visegrádi országok városaiként létrehozzuk – kicsiben
- a Visegrádi négyek találkozóját. A mai kulturális programot e megállapodás jegyében szerveztük, bár képviselő-testületünk nem szavazta
meg a testvérvárosi kapcsolat felvételét, de mi szerettük volna, ha a kapcsolatépítés jegyében Otrokovice
művészeti együttesei bemutatkozhatnának városunkban – mondta Fördős Attila. A polgármester reményét

fejezte ki, hogy a tartalmas
programnak otthont adó új
színház épületében mindenki jól érzi majd magát. – A
egykori mozi épülete hos�szú évekig zárva volt, melynek néhány hónapja új funkciót és értelmet adtunk a városi színház megalapításával – tette hozzá.
Egy új kulturális intézmény, egy új barátság születésének tanúi lehettek a
résztvevők. Vác polgármestere bízik abban, hogy ez a
barátság tovább erősödik,
melynek keretében tavas�szal a cseh kis város képzőművészei, festői és fotósai
mutatkoznak be alkotásaikkal a váci polgároknak.
- Nagyon remélem, hogy ennek a Visegrádi mini négyesnek komoly jövője lesz, mert
ennek a térségnek olyan
egységes és sajátos arculata
van Európában, melynek népei ugyanazt gondolják erről
a régióról és a világról. Meggyőződésem, hogy mi soha
nem leszünk Nyugat- Európa, mi soha nem leszünk Kelet-Európa, mi vagyunk, a
KÖZÉP. Összeköt bennünket
évszázados közös történelmünk. Ha összefogunk, akkor sokkal erősebbek lehetünk érdekeink érvényesítésében. Az összefogásnak, a
barátságnak nincs alternatívája, talán egy kicsit szerénytelenül hangzik, ha azt
mondom: Európa jövője is
ebben rejlik. Ennek szellemében köszönöm Jaroslav
Budek polgármester úrnak,
hogy elfogadták meghívásunkat, és ma este bemutatkoznak.
Otrokovice polgármestere
kedves szavakkal köszönte

meg a szívélyes vendéglátást,
aki szorgalmazta Vác városával kibontakozó együttműködést. Bízik benne, hogy a
szlovák és a lengyel testvérvárosukhoz hasonló nagyon
tartalmas kapcsolat jön létre Vác és Otrokovice között
is. Egyetértett Fördős Attilával, hogy a Visegrádi országok városainak együttműködését kell erősíteni, melyhez vezető úton az első lépés a kulturális kapcsolatok
ápolása és gazdagítása a helyi polgárok aktív közreműködésével. Jaroslav Budek
polgármester otrokovicei látogatásra hívta meg Vác város képviselő-testületének
tagjait, a tavasszal sorra kerülő folklór fesztiválon pedig bemutatkozási lehetőséget ajánlott fel Vác számára.
A polgármesteri köszöntők után a 45 éves otrovicei
női kar és a 60 éves múlttal
rendelkező Radovan cimbalomkórus adott nagy sikerű
műsort.
A cseh művészeti együttesek másnap, december 1-jén,
a III. Duna Menti Kórustalálkozón együtt léptek fel a Madách Imre Művelődési Központban a Serenus Kórussal,
a Váci Harmónia Kórussal,
a Vox Humana Énekkarral
és a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem Momento Kamarakórusával.
Vetési Imre
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Fórum az új baloldali
gazdasági koncepcióról
Az új baloldali gazdasági koncepcióról tartott előadást Katona Tamás, az
MSZP elnökségi tagja, korábbi pénzügyminisztériumi államtitkár a váci Madách Imre Művelődési Központban. A múlt heti fórum előtt Tóbiás Józseffel,
az MSZP Pest megyei elnökével közös sajtótájékoztatón bírálta a kormány
gazdaságpolitikáját, amely – szerintük - az ország leminősítéséhez és a lakosság jelentős rétegeinek az elszegényedéséhez vezetett. A baloldali koncepció szerint az országnak vissza kell szereznie a tekintélyét a nemzetközi
piacon annak érdekében, hogy a működő tőke ismét bejöjjön az országba.

A

sajtótájékoztatót követő fórumon Katona
Tamás az igazságos
forráselosztásról, a valódi
munkahelyteremtő, a gazdasági helyzethez igazodó, azt
fellendíteni képes válságmenedzselésről beszélt, amely
szerinte a kulcsa lehet a kilábalásnak, a számos ország
mellett hazánkat is sújtó recesszióból.
A szocialista szakpolitikus korábbi kormányzati tevékenységükről szólva kifejtette: nincs olyan kormány,
amely tévedhetetlen lenne,
s bizony ők is követtek el hibákat. Úgy véli: a Medgyessy
Péter vezette szocialista
kormány idején meghirdetett és teljesített száz napos
program meghaladta az ország gazdasági szempontból
vállalható teherbíró képességét.
Egy későbbi miniszterelnök, Bajnai Gordon által
meghirdetett "kiegyenlítő"
program az előadó szerint
ugyan jó volt, de az Amerikából elindult és Európába
is átterjedt gazdasági válság
felülírta az elképzeléseket.

Mint azt hozzátette: az ország pénzügyi válságmenedzselése azonban így is sikeresnek tekinthető, hiszen
a választások évében, 2010
elején növekvő pályán volt a
gazdaságunk.
Szerinte a jelenlegi kormány gazdaságpolitikájára a
konfrontatív jelző illik a legjobban, s ami a legnagyobb
baj, hogy a jelen helyzetből
kiutat, azaz a gazdaság fejlődését kizárólag a munkahelyteremtő, illetve megtartó beruházások finanszírozására szolgáló, kedvező
banki kölcsönök adhatnák,

de a jelenlegi bankrendszer
nem hitelez.
Beszélt arról is, hogy a
27 százalékos általános forgalmi adóval mindenkit
megadóztatnak, még a szegényeket is.
A leginkább szenvedő alanyai ennek azonban a nyugdíjasok, a nagycsaládosok és azok, akik egyébként
is hátrányos helyzetűnek
mondhatók. Kiemelte: ha
az MSZP kap kormányzati
felhatalmazást, megszüntetik a jó módúaknak kedvező egy kulcsos adórendszert. A jelenlegi adórendszer azoknak a multiknak
kedvez, aki ellen szabadságharcot vív a kormányfő.
Az országos politika mellett saját pártja sorsáról is
beszélt Katona Tamás. Szerinte a szocialista párt a legnagyobb ellenzéki pártnak
számít, és csak akkor lesz
képes újra kormányozni, ha
visszanyerik az emberek bizalmát.
De ennek érdekében nagyon elszántan dolgozni
kell.
F.–V.

A Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium két pályázatot nyert a Leonardo da Vinci mobilitási programban, melynek támogatásával hat autószerelő tanuló és kilenc tanár utazhatott el a törökországi Nevsehirbe.

- A tanulók szeptember végén vágtak neki az 1600 kilométeres útnak. A legtöbbjük számára már a repülőút
is óriási élményt jelentett.
Az első napok egy számukra teljesen idegen kultúrára történő rácsodálkozás jegyében teltek, de tökéletesen alkalmazkodtak a helyi szokásokhoz, elvárásokhoz. Három hetet töltöttek
el a varázslatos Kappadókia

központjában elhelyezkedő városban, ahol a hétköznapok során szakmai gyakorlatot teljesítettek egy helyi autószervizben.
A hétvégék a vidék felfedezésével teltek. Megismerkedtek Kappadókia csodáival, az ország kultúrájával,
és a legalapvetőbb török kifejezésekkel. A vendéglátók, a Nevsehir Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi isko-

la tanárai kihangsúlyozták,
hogy a történelem többször
is összekötötte a két nemzetet. Talán ennek köszönhetően nagy figyelemmel és
szeretettel szervezték diákjaink programját – tudtuk
meg Fricz János tanártól,
projektfelelőstől.
- Tanáraink október második felében érkeztek
Nevsehirbe, egy hetes tapasztalatcserére. A program címe: „Automata sebességváltók témakör oktatása”. Szaktanáraink és a
helyi kollégák kölcsönösen
megosztották egymással elméleti és gyakorlati módszertani tapasztalataikat,
de mellette maradt idejük
megismerkedni a török oktatási rendszerrel és a helyi
iskolák működésével is. Reméljük, hogy a két sikeres
pályázatot további uniós finanszírozású projektek követhetik az „Egész életen át
tartó tanulás” program keretében.
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Ősi mesterségek váci mesterei
A fenti címmel nyílt meg Zubovits Györkös Erzsébet és Tábori Katalin kiállítása november 29-én a váci
Katona Lajos Városi Könyvtár Galériájában. Fördős Attila polgármester megnyitó beszédében kedves
szavakkal méltatta az ősi mesterségek váci mestereit bemutató kiállító művészek alkotásait.

V

ác egyik kimagasló művészeként méltatta Zubovits Györkös Erzsébetet, aki igen sokoldalú alkotóművész, hiszen
nemcsak grafikus, szobrász, de festő és fotóművészként is bizonyította
tehetségét. Örömmel mondta, hogy a
kiállított alkotások régi és mai váci
mesteremberek mindennapi munkáját örökíti meg mesterségük művelése közben.
A város polgármestere emlékeztette
a művészetpártoló közönséget, hogy
Vácnak a II. világháború előtt rendkívül sok iparosa, mestere volt, akiket az „új világ”, a szocialista korszak
sokszor méltánytalanul háttérbe szorított. Ezért is bír különös jelentőséggel, hogy Zubovits Györkös Erzsébet
szinte a 24 órában örökített meg egyegy alkotó mesterembert, akik közöttünk éltek, s élnek napjainkban is.
Fördős Attila megnyitó gondolatai
után Zubovits Györkös Erzsébet rendkívül színes előadásban mutatta be az
ősi magyar mesterségeket a honfoglalástól napjainkig.
Érdekes történetekkel átszőve ismerhette meg a hallgatóság a honalapító magyarság számára fegyvereket
készítő kovácsmesterség kialakulását, Szent István és III. Béla király korának jeles mesterségeit és mesterem-

bereit. Felelevenítette a magyar céhrendszer kialakulását, a XIV. században létrejövő bőripart. Majd az Erdélyben és hazánkban elterjedő és
elismertté váló fazekasságról szólva művésztársát, Tábori Katalin fazekast külön is méltatta, akinek munkájában megtalálhatók az ősi formák,
melyeket a mesterséghez nélkülözhe-

tetlen tudással együtt nagy szeretettel
igyekszik átadni a fiataloknak.
Zubovits Györkös Erzsébet az ősi
mesterségek bemutatását a váci molnárok tevékenységének ismertetésével zárta, melynek újjáélesztése érdekében javasolta, hogy a város építsen
egy dunai vízimalmot.
(Vetési)

MESÉLŐ RÉGI KÉPESLAPOK,

avagy a helytörténet ünnepe Gödön
November 23-án a gödi Nemeskéri-Kiss-kúria alkalmi kávéházzá alakított galériájában mintegy száz
érdeklődő hallhatta Bátorfi József helyi lokálpatrióta méltatását Volentics Gyula Mesélő gödi képes
levelezőlapok című könyvéről. A Gödi almanach köteteiből már jól ismert, többkötetes fiatal szerző
unikális levelezőlap-gyűjteményébe, valamint a képeslapkiadás több mint száz éves történetébe Dunakeszi helytörténeti könyvtárosa, Csoma Attila vezette be a nagyérdeműt.

M

int azt a könyvbemutató
közönsége is láthatta, ebben a szép, karácsonyi ajándéknak is kiváló albumban

nemcsak a 80-100 évvel ezelőtti alsó- és felsőgödi
anzixoknak szorított helyet
a gyűjtő. Találunk benne
képeket a város emléktáblá-

iról, temetői sírfeliratokról,
a település díszpolgárainak
gyászjelentéseiből, régi községi okmányok kifakult pecsétjeiről. A fiókok mélyéről előkerült sok, eddig ismeretlen fotó mellett, a hajdani gödi éttermek poros
padlásokról előkerült feliratos szódásüvegei is bizonyára érdeklődésre tarthatnak
számot.
E kiadvány oldalain megelevenedik előttünk az egy
évszázaddal ezelőtt még különálló két település történetének páratlanul izgalmas
időszaka, a polgárosodó fellendülés, a megállíthatatlan fejlődés, a még érintetlen táj. A képekről vissza-

köszönő személyek: a kakastollas csendőrök, az üzletek elé kiálló kereskedők,
a jelzőtárcsát felmutató vasutas, a gödi villa-nyaralóba
leruccanó, napernyőjét tartó dáma, a kalapos, nyakkendős, víkendező gyáros
és bankigazgató. Egy letűnt
nyaralótelep polgári miliője kel életre e kötet lapjain
közreadott képes levelezőlapokon, mely kultúrtörténeti értékén túl, visszarepíti az olvasót az időben.
A 450 képet tartalmazó,
színes könyv megvásárolható a Göd Városi Könyvtárban (Göd, Pesti út 72.) és a
Betűboltban (Göd, Pesti út
63./D) is.

Dislexiáról
Az Első Lépések Kora Gyermekkori Intervenciós Alapítvány intézményvezetője,
Boros Boglárka gyógypedagógus, pszichológus, nyílt napot tart,
2012 december 13-án, a Deldin Óvodában (2120 Dunakeszi, Tábor utca 40.)
amelynek keretében az érdeklődők előadást is hallhatnak 17 órakor
A korai fejlesztéstől a dislexia felismeréséig – amit egy szülő maga megtehet címmel.
Kérjük, hogy az érdeklődők a 06 30 544 6463-as telefonszámon
jelezzék részvételi szándékukat!
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Overdose jövőre is versenyezhet,
2014 előtt nem megy ménesbe
Bár Németországból komolyan érdeklődnek Overdose iránt, de úgy döntöttünk, hogy jövőre még biztosan nem adjuk
ménesbe, bízunk benne, hogy az egészségi állapota meg fogja engedni, hogy versenyben fusson – mondta Mikóczy
Zoltán a PannoniaOverdose.hu-nak.

N

em fogják erőltetni, de ha sikerül jövőre tréningbe állítani, akkor csapatának az a fő célja, hogy
olyan versenyekben fusson, melyek növelhetik a tenyészértékét. Mert a jövő
évi lesz Overdose utolsó versenyszezonja,
2014-ben ménesbe megy. A cél Európa valamely vezető ménese, de csakis azzal a
kikötéssel, hogy évente minimum 10-15
anyakancát Magyarországról vihessenek hozzá. Mikóczy ugyanis maximálisan elkötelezett abban, hogy Overdose
tenyészértéke visszaköszönjön, és érezhető legyen a hazai versenylóállományban is.
– Overdose egy éve futott utoljára, akkor Rómában nyert. Tréningben tartottátok a Hong Kong-i
meghívás reményében, a 92 nevezett lóból be is válogatták a 14-es
mezőnybe, mégsem utazhatott egy
adminisztratív szabály miatt. Majd elvittétek Dubajba, ahol még az előtt megsérült, hogy a neki tervezett három versenyből egyet is lefutott volna. Március 15-én hazaérkezett, azóta várjátok,
hogy teljesen felépülve versenyt futhasson. Többen is felvetették, hogy talán
időszerű a visszavonultatása, és legyen
fedezőmén. Mivel a fedeztetési időszak
február közepén kezdődik, a küszöbén
álltok, hogy eldöntsétek, Overdose ménesbe megy, vagy marad a pályán, és
nekivágtok vele még egy szezonnak.
Mikóczy Zoltán: – A fedeztetési időszak
mindig február 15-én kezdődik, és június végéig tart. Ez egy külön szakma, hiszen a fedeztetésben sok ló a versenydíjaknál is nagyobb pénzt hozhat. Minden tervezetten történik, jó előre megvan a menetrend, hogy ki
kivel és mikor. Nemcsak a versenyeredmény,
de a vérvonal is számít. Ez persze nem annyira látványos, mint a lóversenyzés, de jó lovak
esetében általában legalább annyi pénz van

benne, mint a versenyekben, esetenként akár
kategóriákkal több is.
– Angliában idén ősszel vonultatták
vissza Frankelt, aki 14-ből 14 versenyt
nyert (Overdose veretlenségi sorozata is
a 14. versenyéig tartott). Frankel 14 versenyéből 10 Group I-es volt, valóságos

nemzeti hős. A fedeztetési díja 125 ezer
angol font. Ha azt vesszük, hogy 14 versenyével 3 millió angol fontot keresett,
az átlagosan 215 ezer font. Azaz két sikeres fedezésből (ha csikó is születik
belőle) többet keres, mint egy győzelemmel, tehát egy fedezési szezon alatt több
pénzt hozhat tulajdonosainak, mint a
teljes versenykarrierjével. Persze ez egy
kiragadott példa, az összegben jócskán
benne van a ló körüli hisztéria is, hiszen
angol lónak hatvan éve nem volt az övéhez fogható veretlenségi rekordja...
– A legújabb hírek szerint 130 lovat fog
kapni.
– Az 16 millió 250 ezer font, a versenyekben nyert összes pénzdíjának
majdnem az öt és félszerese. Ha a 130ból 115 fedezése sikeres lesz, az ötmilliárd forint, csak az első fedeztetési szezonban...
– Ez a kezdő díja, ami még feljebb is mehet,
ha a csikói nagyon sikeresek lesznek.

– De akár nagyságrendekkel lejjebb
is, ha az ivadékai nem hoznak elég jó
eredményeket. Ugyanis pár év elteltével
már sokkal inkább az utódok eredményei számítanak, mintsem az apamén
versenykarrierje során elértek. Nézzünk
pár sikeres sprintert. A kétszeres King’s
Stand Stakes nyerő Equiano nyolcezer fontért fedez. Choisir 23 versenyéből 18-szor állhatott dobogóra, négy nap különbséggel egyazon
Royal Ascoton nyert Kings’ Standet és Golden Jubilee-t és Ausztráliában is nyert Group I-est. Első 700
ivadékából 400 nyert versenyt, tehát
a tenyésztésben is bizonyított. Ő jövőre Írországban fog fedezni, alkalmanként tízezer euróért. Ezek az ös�szegek már jóval reálisabbak, mint
Frankelé.
– A tenyészmének menedzselése talán
csak a Bajnokok Ligájában játszó legjobb
focistákéhoz hasonlítható.
– Akkor úgy tesszük fel a kérdést,
hogy jövőre Overdose-zal inkább a fedeztetési díjakat, vagy a versenydíjakat célzod meg?
– Jövőre még biztosan nem adjuk ménesbe, bízunk benne, hogy az egészségi állapota megengedi, hogy versenyben fusson. Viszont a 2014-es, azaz a jövő év utáni évre már
úgy készülünk, hogy Overdose-t minél jobb
fedezőménnek állíthassuk be valamely elismert európai ménesbe. Nem fogjuk erőltetni, de ha sikerül jövőre tréningbe állítani, akkor olyan versenyekben fusson, amik növelhetik a tenyészértékét. A tavalyi ascoti eredményére sokan felkapták a fejüket nyugaton
is, mert ott messze nem szokványos, hogy
egy ilyen komoly sérülést követően egy lovat
pénzt és törődést nem kímélve visszahoznak
ilyen szintű versenybe, hanem már korábban
elviszik fedezni.
További részletek a
www.dunakanyarregio.hu-n olvasható.
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