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Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat 4. heti adatairól

Az influenzaszerű megbetegedések számának 
növekedése miatt, 2019. január 29-től a váci 
Jávorszky Ödön Kórház minden osztályára kiter-
jedő látogatási tilalom van érvényben

Rendkívül népszerű a CSOK

Tovább nőtt az influenzaszerű megbetegedések száma

Az elmúlt évben már csaknem harmincezer család vette 
igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt (csok), így 
2015-től már 95 ezer család otthonteremtését segítette az ál-
lam a csok keretében - ismertette Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.

2019. január 21-27. között a figyelőszolgálatban résztvevő 
orvosok jelentéseinek alapján végzett becslés szerint az or-
szágban az előző hetinél 70%-kal több, 65 000 beteg fordult 
orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.

Rétvári Bence a Buda-
pesten tartott sajtó-
tájékoztatóján hang-
súlyozta: ez azt jelen-

ti, hogy az elmúlt négy évben 
összesen 274 milliárd forintot 
használhattak fel a csok kere-
tében a családok otthonterem-
tésre.

Mivel idén a családok még 
kedvezőbb feltételekkel vehe-
tik igénybe a támogatást, 2019-
ben a büdzséből 242 milliárd 
forint használható fel a csokra 
- tette hozzá a politikus, adta 
hírül az MTI.

Az intézkedés egyaránt ked-

vező hatást gyakorol a demo-
gráfiai folyamatokra és a gaz-
daságra. A támogatásban ré-
szesülő családok 230 ezer gyer-
meket nevelnek, valamint to- 
vábbi 45 ezer gyermeket vállal-
tak. A támogatási összeg két-
harmadát új lakás vagy ház 
építésére utalták ki, ami gaz-
daságélénkítő hatású - mond-
ta az államtitkár, hozzátéve: az 
elmúlt év első kilenc hónapjá-
ban harminc százalékkal több 
új lakás épült, mint 2017 ha-
sonló időszakában.

Kiemelte: 2010 óta, külön-
böző intézkedésekkel az állam 

1580 milliárd forinttal támo-
gatta a családok otthonterem-
tését.

Ebben az évben a három 
gyereket nevelő családok már 
nem 10 millió, hanem 15 mil-
lió forintnyi kedvezményes 
kamatozású hitelt vehetnek 
igénybe, és a kétgyermekes 
családok is 10 millió forintos 
hitelt használhatnak fel - em-
lékeztetett. Ezért arra számí-
tanak, hogy továbbra is bő-
vülni fog a csokot igénylő csa-
ládok száma - mondta Rétvá-
ri Bence, az Emmi parlamen-
ti államtitkára.

Valamennyi közigazgatási területen több 
influenzaszerű megbetegedést regisztrál-
tak, mint az előző héten. Az elmúlt hét-
hez viszonyítva az életkor szerinti meg-

oszlásban jelentős változás nem történt: az orvosnál 
megjelent betegek 37,7%-a gyermek, 32,6%-a 15-34 
éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjá-
ba tartozott a betegek 22,8%-a, 6,9%-uk pedig a 60 
éven felüliek közül került ki. Az előző héthez hason-
lóan a korcsoportos morbiditás a 3-5 évesek között 
volt a legmagasabb (2 167,9%ooo), az átlag morbidi-
tás több mint háromszorosa. Ezt követte a 6-14 éve-
sek (1 501,7%ooo) és a 15-24 évesek (1 014,9%ooo) 
érintettsége.

A negyedik héten 80%-kal több, összesen 173 inf-
luenza-gyanús betegtől érkezett vizsgálati anyag a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ Légúti vírus 
osztályára, ahol nyolcvankilenc esetben igazolták 
az influenza A és 15 esetben a légúti óriássejtes ví-
rus (RSV) jelenlétét. A sentinel orvosok által bekül-
dött 102 légúti mintából huszonöt betegnél influen-
za A(H1N1)pdm09, szintén huszonöt betegnél influ-
enza A(H3N2), két betegnél influenza A(NT) vírus, 
további öt betegnél RSV okozta fertőzést diagnoszti-
záltak. Az influenza-pozitivitási arány 51,0%-nak fe-
lelt meg. A hagyományos diagnosztikus célú bekül-
dés keretében érkezett 71 beteg vizsgálati anyagában 
huszonkét esetben influenza A(H1N1)pdm09, tizen-
két esetben influenza A(H3N2), 3 esetben A(NT) ví-
rus jelenlétét mutatták ki és tíz betegnélRSvírus kór-
oki szerepét igazolták.

A klinikai és a virológiai adatok értékelése alap-
ján megállapítható, hogy hazánkban tovább terjedt 
az influenza. Az előző hetinél 70%-kal több – becs-
lések szerint a lakosság 0,7%-a – kereste fel orvosát 
influenzás tünetekkel. Az egyes területek érintett-
sége különböző volt: a 100 000 lakosra jutó influen-
zás panaszokkal orvosnál megjelentek száma 303 és 
1 277 között változott. Az elmúlt héthez hasonlóan 
az óvodások és az általános iskoláskorú gyermekek 
között fordult elő leggyakrabban a megbetegedés. Az 
idei szezonban ezen a héten azonosították a legtöbb 
influenzavírust (89), az influenza-pozitivitási arány 
51,0% volt.

forrás: antsz.hu
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Tuzson Bence és Markó József avatta fel a felújított főzőkonyhát

Váci Polgári Est: 

40 millió forintból újult meg a gödi Németh László iskola főzőkonyhája 

Aktuális témák a terítéken

Szakály Sándor történész: a nemzetet 
nemcsak legyőzték, de meg is alázták

Tuzson Bence államtitkár: 
A gyerekek a legfontosabbak

A hónap negyedik csütörtökén ismét megrendezték a váci művelődési központban a Váci Polgári Estet, melyen ezúttal Szakály Sándor történész 
tartott előadást a XX. század történelméről, a magyarságot sújtó következményekről. Az esemény házigazdája dr. Rétvári Bence volt, aki az ellen-
zéki pártok közös akcióiról, többek között a karácsony előtti váci tüntetésről is elmondta véleményét. A rendezvénysorozatot immár negyedik al-
kalommal tartották meg azzal a céllal, hogy erősítsék a konzervatív, illetve a polgári értékeket, valamint az önkormányzat munkájáról tájékoztas-
sák az érdeklődőket.

Sok mindenben képvisel-
hetünk eltérő véleményt, 
gondolkodhatunk máskép-
pen, de abban mindannyi-
an egyetérthetünk, hogy a 
legfontosabbak a gyerekek 
– jelente ki Tuzson Bence, a 
Miniszterelnökség közszol-
gálatért felelős államtitká-
ra a gödi Németh László Ál-
talános Iskola és AMI-ban, 
ahol Markó József polgár-
mesterrel felavatták az in-
tézmény több mint negy-
venmillió forintból felújított 
modern konyháját, melyben 
naponta 1300 gyerek szá-
mára főznek meleg ételt. 

A Váci Reménység Egye-
sület, a Váci Polgár 
közéleti havilap és a 
Dunakanyar Védegy-

let Alapítvány által szervezett 
rendezvényen Fördős Attila pol-
gármester – a rendezvénysoro-
zat egyik házigazdája - köszöntöt-
te a hallgatóságot, aki rövid átte-
kintést adott az elmúlt hónap né-
hány aktualitásáról. Megerősítet-
te az év végi sajtótájékoztatóján 
adott tájékoztatását, mely szerint 
az önkormányzatnak nincs 2018-
as kifizetetlen számlája, mindösz-
sze egyetlen áthúzódó tétel van. 
Az átütemezésről megállapodtak 
a Volánbusz Zrt.-vel, a 36 millió 
forint kiegyenlítését 2019. márci-
us 31-ig vállalták - mondta. Némi 
malíciával a hangjában jegyezte 
meg, hogy a decemberben tartott  

Széchenyi utcai ellenzéki de-
monstráció alig hetven fős létszá-
mát a tüntetőkkel szimpatizáló 
országos sajtóorgánum jelentősen 
felnagyította. 

Fördős Attila beszámolt ar-
ról is, hogy a Zöld Híd új elnöke-

ként 2018. december 21-én átvet-
te a Társaság irányítását a lekö-
szönt korábbi elnöktől, dr. Gémesi 
Györgytől. Mint fogalmazott az 
átadás-átvétel után világossá vált 
számára, hogy korábban számos 
olyan döntés született, melynek 

jogszerűségét kivizsgálják. Beje-
lentette, hogy az átfogó vizsgálat 
eredményéről majd tájékoztatja a 
nyilvánosságot. Azt is elmondta, 
hogy március 31-ig a jelenlegi for-
mában szállítják el a szemetet.   

A polgári est másik házigazdá-
ja, dr. Rétvári Bence, az Emmi par-
lamenti államtitkára, a váci vá-
lasztókörzet országgyűlési képvi-
selője a közelmúltban zajló ellen-
zéki tüntetésekről, köztük a kará-
csony előtti váci demonstrációról 
is beszélt. Ezzel kapcsolatban ki-
fejtette: szerinte az akciók alapve-
tően erőtlenek, nem tudnak iga-
zán tömegeket megmozgatni, a 
célja pedig az Európa Parlamenti 
választások előkészítése az ellen-
zék részéről. 

- Rendkívül nehéz helyzetbe 
hozta magát az ellenzék, hiszen a 

hatalom megragadásáért látható-
an szép násztáncot járnak. Az an-
tikommunisták a posztkommu-
nistákkal és az antiszemitákat ed-
dig kirekeszteni akarók az anti-
szemitákkal. Nehéz mutatvány, 
nem hiszem, hogy józan gondol-
kodású választók ezt értékelnék, 
de közelít az EP választás – fogal-
mazott. Rétvári szerint az ellen-
zék nem tudta az emberek bizal-
mát elnyerni, az áprilisi választá-
son elért 1/3-adnál is szerényebb 
a támogatottságuk. Láthatóan 
ezért most új taktikát választa-
nak. Erőszakos és törvénytelen 
akciókat szerveznek, ami arra jó, 
hogy a nemzetközi sajtó írjon ró-
luk – mondta az MTVA székhá-
zában történtekre utalva. A Job-
bikkal való „összefogósdiról” azt 
mondta: „Nehéz lesz a tüzet meg 

a vizet egymással összebékíteni.” 
Helyi aktualitások között beje-
lentette, hogy a Váci Dunaka-
nyar Színház tevékenységének el-
ismeréseként elnyerte a kiemelt 
előadóművészeti szervezet stá-
tust, amely évente 51 millió forint 
támogatást jelent az önkormány-
zati teátrum számára.  

Elindították az eszközbeszerzé-
sekre irányuló pályázatokat a Váci 
Jávorszky Kórházban, miköz-
ben kiírták a több milliárd forint-
ból megvalósuló járóbeteg rende-
lő felújítását, építését, tervezését 
biztosító közbeszerzési eljárást. 
Jó ütemben halad a Duna-parton 
a Ferences templom felújítása és a 
hozzáépülő, a beteg fiatalokat, sé-
rült családokat segítő, befogadó 
Kilátó Központ építése – mondta 
az államtitkár.

A gödi önkormányzat 
2017-ben a Nemzet-
gazdasági Minisztéri-
um „Önkormányza-

ti étkeztetési fejlesztések támoga-
tása” című pályázatán 95 %-os tá-
mogatási intenzitással 32.632.093 
forintot nyert a Németh Lász-
ló Általános Iskola és AMI főző-

konyhájának felújítására, kapaci-
tásának bővítésére és a szükséges 
konyhai eszközök beszerzésére. 

Mint azt Popele Julianna, a be-
ruházási és városüzemeltetési osz-
tályvezető elmondta; a projekt jó-
váhagyott teljes bruttó költsége: 
34.349.572 forint volt, ám a be-
ruházás a tervezetnél magasabb, 
bruttó 40.305.018 Ft összegben 
valósult meg. A pályázaton el-
nyert támogatást önerőből egé-
szítette ki az önkormányzat – tet-
te hozzá. 

A beruházás keretében mo-

dern PVC vezetékkel cserélték ki a 
konyha elöregedett, kilyukadt acél 
szennyvízelvezető rendszerét. A 
padló új hő-, és vízszigetelést, va-
lamint csúszásmentes burkolatot 
kapott. A villamoshálózat felújí-
tása mellett a konyhában és az ét-
kezőben új, energiatakarékos LED 
lámpák kerültek felszerelésre. Elő-
fűtéssel és hővisszanyerővel ellá-
tott új légkezelő rendszert építet-
tek be, a NÉBIH előírásának meg-
felelő  4000 m3/h kapacitású ven-
tilátorral. 

– Többek között két új, egy 300, 

és egy 400 literes főzőüstöt, há-
rom ipari olajsütőt, egy ipari mo-
sogatógépet helyeztek üzembe – 
mondta érdeklődésünkre az osz-
tályvezető asszony, akitől azt is 
megtudhattuk, hogy a szakembe-
rek a kivitelezési munkákat a nyá-
ri iskolai szünetben végezték, me-
lyeket a szeptemberi tanévkezdés-
re sikeresen be is fejeztek. 

A modern főzőkonyha febru-
ár 5-i avató ünnepségén Markó 
József polgármester köszönetet 
mondott Tuzson Bencének, a vá-
ros országgyűlési képviselőjének, 
aki -, mint fogalmazott - aktív 
résztvevője Göd életének, intenzív 
lobbitevékenységével hozzájárul 
a város fejlődéséhez. - Minden-
ben, mindenkor számíthatunk az 
együttműködésére, támogatásá-
ra, melynek jó példája a megújult 

intézményi főzőkonyha, a közeljö-
vőben felépülő 24 tantermes isko-
la létesítéséhez nyújtott segítsége. 

A polgármester a közeljövő ter-
vei és feladatai között említette a 
városi bölcsőde és a Duna-parti 
kerékpárút építéséhez szükséges 
feltételek megteremtését, melyben 
számítanak Tuzson Bence támo-
gatására. 

A 850 diákot és a két óvodá-
ba járó közel 450 gyermeket min-
dennap meleg étellel kiszolgáló 
főzőkonyha felújítása is azt bizo-
nyítja, hogy mindannyiunk szá-
mára a gyerekek a legfontosab-
bak – mondta ünnepi köszöntő-
jében Tuzson Bence. – Gratulá-
lok önöknek, és legyenek büsz-
kék arra, hogy az országban, 
népességarányban Gödön jár a 
legtöbb gyerekek iskolába. Ez pe-

dig mindannyiunk számára fele-
lősséget jelent az igényes feltéte-
lek, az egészséges táplálkozás és 
higiéniás feltételek megteremté-
sében. Szerencsére a városnak van 
egy rendkívül elkötelezett és agilis 
polgármestere, akivel – és a képvi-
selő-testülettel – együttműködve 
azért dolgozunk, hogy a gödi em-
berek számára minél jobb életmi-
nőséget biztosítsunk, felépüljön a 
bölcsőbe, a 24 tantermes iskola és 
minden, ami az önök mindennapi 
életét könnyebbé teheti – mond-
ta Tuzson Bence, aki köszönetét 
fejezte ki a konyha dolgozóinak 
helytállásukért, a beruházás va-
lamennyi közreműködőjének az 
eredményes kivitelezésért. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az est nagyobbik részében Sza-
kály Sándor történész előadá-
sát hallhatták a megjelentek, aki 
kiemelte a Magyarországot súj-
tó Trianoni békediktátumot ha-
zánkra kényszerítő országok fele-
lősségét. A nemzetet nemcsak le-
győzték, hanem meg is alázták – 
mondta a történész, aki hozzá-
tette: figyelmen kívül hagyták pl. 
Teleki Pál vöröstérképét, amely 
hűen tükrözte, hogy az elszakított 
területeken hol él többségben a 

magyarság. Az 1938-as első bécsi 
döntésről – melynek eredménye-
ként visszaadták a felvidéki terü-
leteket - kifejtette, hogy Magyar-
ország azokhoz fordult, akik haj-
landóak voltak segíteni. – Nem 
ideológiai, politikai eszmék vitték 
hazánkat Olaszország majd ké-
sőbb Németország irányába, ha-
nem az összmagyarságért érzett 
felelősség – mondta a két világhá-
ború közötti Magyarországot ért 
bírálatokra válaszolva. 

A II. világháborúról és annak 
következményeiről szólva külön 
hangsúlyozta, hogy „megszállt 
országban azt lehet tenni, amit a 
megszállók akarnak.” Részlete-
sen elemezte az ’56-os forrada-
lomhoz vezető politikai helyzetet, 
melyre odafigyelt a világ, de sem-
mit nem tett érte. Szakály Sándor 
történész úgy ítéli meg; napjaink 
politikai és gazdasági folyamati 
azt mutatják, hogy Európa fegy-
ver nélküli elfoglalásának tanúi 

lehetünk. A kontinensre özönlő 
embereknek helyben kell segíte-
ni, hazájukban kell megoldani a 
problémát – húzta alá. Hozzátet-
te: segíteni erkölcsi kötelességünk, 
de ezt helyben kell megtenni.  
„Maradjunk meg magyarnak 
megőrizve 1000 éves Kárpát-me-
dencei múltunkat. Össze kell fog-
nunk, hiszen szerintem a nemzet 
célja az kell legyen, hogy nagyobb, 
jobb, boldogabb legyen. Ezért pe-
dig közösen lehet tenni. Kulturált 

formában.” – hangoztatta Szakály 
Sándor, aki Szabó Dezsőt idézte:” 
Minden magyar felelős minden 
magyarért.”

Az összeállítást írta: 
Vetési Imre

Fotó: Bajor Gergő

Fördős Attila 
polgármester

Szakály Sándor
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206 millió forint állami támogatás 
beruházás-előkészítésre

Rétvári Bence: a kormány 60 millió forintot adott 
a szobi háziorvosi rendelő felújításához

Az első döntés megszületett a nagy múltú katolikus iskola felújítása érdekében

Megújul a száz éves 
váci Karolina 

Átadták a felújított 
orvosi rendelőt Szobon

 A jobbikos képviselő felvetéseire 
a váci városháza közleményben reagált

Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, a Karolina Ka-
tolikus Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatón azt mondta: Magyar-
országon kevés a kórusiskola, ezért a kormány fontosnak tartja a támoga-
tásukat, hogy méltóan képviselhessék a kodályi hagyományokat.

Számos beruházás valósult meg Szobon az elmúlt évben kormányzati tá-
mogatásból. Többek között megújultak a belterületi utak, bölcsődét alakí-
tottak ki, tanuszodát építettek és most a felújított háziorvosi rendelő épü-
letét adták át.

Nem tárgyalta a váci képviselő-testület az ellenzék napirendi javaslatát, amiben azt 
kezdeményezték, hogy az önkormányzati cégeknél ne lehessen bevezetni a 400 óra 
túlmunkakeretet. A január 31-i rendes ülésen a Fidesz-KDNP frakció javasolta a napi-
rend levételét, amit a kormányoldali többség megszavazott. 

A kormány úgy döntött, 
hogy három kórusisko-
lát, a váci Karolina Ka-

tolikus Általános Iskolát, a bu-
dapesti Kodály Zoltán Magyar 
Kórusiskolát és a budapesti 
Szent István Király Zeneiskolát 
391 millió forintos beruházás-
előkészítő támogatásban része-
síti - mondta az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának par-
lamenti államtitkára Vácon.

Amint az intézmények bőví-
tési, fejlesztési beruházásának 
előkészítésével végeztek az is-
kolák, a kivitelezéshez pályáz-
hatnak kormányzati támoga-
tásra – számolt be az MTI.

Rétvári Bence kitért arra: 
kérték az iskolákat, olyan fej-
lesztéseket tervezzenek, ame-
lyek lehetővé teszik, hogy az 

intézmények kórusközpontok-
ként is működjenek, és tovább-
képzéseikkel segítsék más is-
kolák kórusait, kórusvezetőit.

Fontosnak nevezte, hogy a 
támogatott iskolák között van 
vidéki és budapesti, valamint 
állami és egyházi is.

Dr. Beer Miklós váci megyés 
püspök elmondta: a Karoli-
na Katolikus Általános Iskola 
több mint száz éves, és ezzel a 
fejlesztéssel új fejezet kezdődik 
az intézmény történetében.

Sisa Sándorné, az iskola igaz-
gatója elmondta, hogy oktatási 
intézményük 1905-ben épült és 
1906-ban kezdődött első osztá-
lyában az oktatás. Hangsúlyoz-
ta, hogy a fejlesztésekkel a klasz-
szikus zenét méltó körülmények 
között oktathatják majd.

Varga László atya, az isko-
la művészeti vezetője arról be-
szélt, hogy a kórusmozgalom 
egyben az erkölcsi nevelésnek 
is teret ad, hiszen azok a fiata-
lok, akik megszeretik a zenét és 
tevékenyen bekapcsolódnak a 
közös éneklésbe, olyan alapo-
kat kapnak, amelyek egész éle-
tükben segíthetik őket.

Egy kérdésre válaszként el-
hangzott: pontosan még nem 
tudható, mikorra fejeződik be 
az előkészítő munka, nyilván, 
a három iskolában különböző 
ütemben haladnak majd. Ami-
kor viszont minden összeáll, a 
kormány megvizsgálja a beru-
házások támogatásának lehe-
tőségét.

Fotó: KesziPress

A téma megtárgyalását kez-
deményező Kászonyi Ká-
roly jobbikos képvise-

lő az ülés után sajtótájékoztatón 
elmondta: eredetileg rendkívü-
li ülésen szerették volna elérni, 
hogy ne lehessen a váci közcégek-
nél bevezetni a 400 órás túlmun-
kát, ezt azonban távollétükkel le-
hetetlenítették el a kormánypárti-
ak, a soron következő rendes ülé-
sen pedig többségükkel leszavaz-
ták a téma napirendre vételét. 

- Ez a túlóratörvény úgy ahogy 
van nem jó, ez a dolgozók még 
nagyobb kihasználását célozza 
meg és valószínűleg a nagy mul-
tik érdekében jött létre. Sajnálom, 
hogy a parlament után Vácon is 
a Fidesz-KDNP ennyire semmi-
be veszi a munkavállalók érdeke-
it – fogalmazott Kászonyi Károly 
az estv.hu tudósításában, mely-
ből az is kiderült, hogy a sajtótá-

jékoztatón Fehér Zsolt, a Pest Me-
gyei Közgyűlés jobbikos tagja el-
mondta: a Munka törvénykönyvé-
nek legutóbbi módosítása okán az 
ellenzék megyei szinten is szeret-
te volna megtárgyalni a témát, de 
arra az ülésre sem mentek el a kor-
mánypárti képviselők.

Kászonyi Károly jobbikos kép-
viselő felvetésére a váci városháza 
közleményben reagált: 

„Vác jobbikos képviselője sérel-
mezi, hogy a túlóratörvényt nem 
tudta a képviselő-testülettel meg-
tárgyalni. Ennek két oka volt: egy-
részt nem lehet napirendre tűz-
ni és helyi, önkormányzati szin-
ten alkalmazni országos törvényt, 
másrészt a képviselő-testületi ülés 
szabályait be kell tartani, akkor is, 
ha nem ismeri eléggé azt egy kép-
viselő.  

Mi nem utasíthatjuk egy gazda-
sági társaság ügyvezetőjét a mun-

kaórákkal kapcsolatban. Sajnála-
tos módon Kászonyi Károly va-
lószínűleg nem jól értelmezte a 
törvényt. Az önkormányzat jog-
körébe ez nem tartozik bele, ha-
táskör elvonást valósítanánk 
meg. Több év képviselői jogvi-
szony és gyakorlat után jól kelle-
ne ismernie a képviselőnek, hogy 
mely ügyekben dönthet egy ön-
kormányzat. Az országos szintű 
jogszabálymódosítást eleve nem 
lehetett volna napirendre tűzni, 
az ellenzéki képviselő ezzel vélhe-
tően csak a nyilvánosság elé akart 
kerülni. Senki nem akadályozta 
Kászonyi Károlyt a munkájában. 
Amennyiben az ülés levezetésé-
vel kapcsolatban a képviselők ré-
széről aggály merülne fel, bármi-
kor a Kormányhivatalhoz fordul-
hatnak.” – olvasható a szerkesz-
tőségünkhöz eljuttatott városházi 
közleményben.

- Kétharmaddal többet fordít a 
kormány az egészségügyi alapellá-
tásra, mint 2010-ben, az akkori 119 
milliárd forint helyett idén már 
199 milliárd forintot - mondta dr. 
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának parlamenti 
államtitkára január 28-án Szobon.

Rétvári Bence - aki egyben a tér-
ség KDNP-s országgyűlési képvi-
selője is - a szobi háziorvosi ren-
delő felújított épületének átadásán 
arról beszélt, a kormány számára 
fontos, hogy a háziorvosi rendelők 
minél korszerűbbek, moderneb-
bek legyenek és mindegyikben le-
gyen háziorvos. 

Hozzátette, hogy míg egy há-
ziorvosi praxis átlagos bevétele 
2010-ben 867 ezer forint volt, míg 
ma ez 1 596 000 forint, mert a kor-
mány évről évre 130 ezer forinttal 
emelte a praxisok bevételét. 

Az államtitkár elmondta, or-
szágosan 44 milliárd forintot for-
dít a kormány arra, hogy a há-
ziorvosi rendelőkben korsze-
rűbb környezetben tudjanak 

az orvosok betegeket fogadni.  
Kitért arra, hogy a szobi háziorvo-
si rendelő megújulásához 60 mil-
lió forintot adott a kormány, ebből 
sikerült korszerűsíteni az épületet, 
és lehetőség nyílt új műszerek be-
szerzésére is.

Rétvári Bence országgyűlé-
si képviselő hangsúlyozta: a kor-
mány kiemelt célja, hogy a kisvá-
rosokban egyre korszerűbbek le-
gyenek a rendelők mind az épüle-
tet, mind a felszereltségüket, mind 
a betöltött orvosi állásokat tekint-
ve – függetlenül a fővárostól vagy 
a megyeszékhelytől való távolság-
tól. Úgy fogalmazott, ha a szaksze-
rű kistelepülési rendelőben időben 
ismerik fel a betegséget, annál na-
gyobb az esélye a sikeres gyógy-
ulásnak. A szobiak nagyon régóta 
vártak arra, hogy a kor elvárásai-
nak megfelelő rendelőjük legyen, 
most a 60 milliós kormányzati tá-
mogatásból az épület teljes tataro-
zásán felül külön bejáraton közle-
kedhetnek a betegek és az egész-
ségesek, s jutott pénz a felszerelés 

korszerűsítésére is, az új eszközök 
a gyorsabb, korszerűbb diagnosz-
tikát szolgálják. A szobiak mellett 
már a környék tucatnyi települése 
is nyugtázhatja: kormányzati tá-
mogatásból megújult épületekben 
kerülhet sor ezentúl az orvos-be-
teg találkozókra.

Rétvári Bence hangsúlyozta, 
hogy ilyen mértékű fejlesztés az 
alapellátásban Pest megye északi 
részén generációk óta nem volt. 

Ferencz Gyöngyi polgármes-
ter elmondta, hogy ez egy rendkí-
vüli év volt a szobi önkormányzat 
életében, hiszen az utolsó tíz év-
ben nem volt annyi fejlesztés, mint 
2018-ban. A legfontosabb, amiről a 
település évek óta álmodott, hogy 
az elmúlt évben átadták a tanuszo-
dát és egészségfejlesztési iroda ki-
alakítására is 90 millió forintos tá-
mogatást nyert a település.

Emellett bölcsődét alakítottak ki, 
befejezték a belterületi és elkezdték 
a külterületi utak felújítását. 

A szobi orvosi rendelő teljes 
körű felújítására mintegy hatvan 
millió forint támogatást kapott a 
település a kormánytól. A fejlesz-
tésnek köszönhetően könnyebbé 
válik az ellátás és korszerűbb kö-
rülmények között várakozhatnak 
a betegek.

Lőrincz Kálmán háziorvos el-
mondta, hogy a beruházás so-
rán nem csak az épület újult meg, 
a szobi háziorvosi rendelőben új 
eszközöket is használhatnak ezen-
túl az orvosok, többek között egész 
napos EKG és vérnyomásmérő 
áll rendelkezésükre. Az udvaron 
mentőbeállót alakítottak ki és par-
kolni is jobban lehet az autóval ér-
kezőknek.

MTI/Hídlap
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Képünkön: Severin Graf és Erik Pauly

A Dunakeszi Város Ön-
kormányzata támo-
gatásával megjelent 

könyveket dr. Kerekes Dóra 
történész, a Révész István 
Helytörténeti Gyűjtemény ve-
zetője szerkesztette. A máso-
dik részben vele együtt 13 szer-
ző tanulmánya taglalja a város 
fejlődésének fontos állomásait.    

Lapunk megkeresésére Sipos  
Dávid, a Polgármesteri kabinet 
és a Programiroda vezetője el-
mondta, hogy a második kö-
tet bemutatója február 18-án 
18 órai kezdettel lesz a VOKE 
József Attila Művelődési Köz-
pontban. A művet dr. Fazekas 
István, az ELTE Történeti Inté-
zetének docense méltatja.   

Hangsúlyozta a kabinet-
iroda vezető, hogy az Önkor-
mányzat számára nagyon fon-
tos, hogy az itt élők megismer-
jék a település történetét, érté-
keit, hiszen ezáltal is formá-

lódik a város jelene és jövője. 
Minden támogatást megadtak 
a szerzőknek ahhoz, hogy mi-
nőségi kiadvány készüljön. Az 
eddigi tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy nagy az érdeklő-
dés a kötetek, főként a második 
iránt, hiszen sokaknak szemé-
lyes élményt is jelentenek az el-
múlt évtizedek eseményei. Az 
is megfogalmazódott, hogy az 

eddigi alkotó közösség és eset-
leg újabb szerzők bevonásával 
készüljön még egy kötet, amely 
az eddiginél még részleteseb-
ben dolgozza fel a rendszer-
váltás utáni évtizedek történé-
seit. Az eddigi sajtóforrások – 
a Dunakeszi Napló, Dunake-
szi Polgár, Dunakanyar Régió, 
Telekeszi TV – mellett újabb 
médiumok, írott és elektroni-
kus dokumentumok, valamint 
személyes visszaemlékezések 
sokasága is támpontot jelent-
het.  Mindehhez persze hosz-
szabb időszak gyűjtőmunkája 
szükséges.

Megtudtuk még, hogy a má-
sodik kötet a bemutatón ked-
vezményesen, a későbbiekben 
a helytörténeti gyűjtemény-
ben és a Polgármesteri Hivatal-
ban megvásárolható, a városi 
könyvtárban pedig kölcsönzé-
sére nyílik lehetőség. 

Katona M. István

Császár után egy gróf – viccelődtek a 
voksolás után az ülésnek helyet adó 
Donauhalléban a jelenlévők, hiszen a vá-

lasztásra azért került sor, mert Bernhard Kaiser 
eddigi polgármester 36 év után, 67 évesen nyug-
díjba vonult (a Kaiser név magyarra fordítva 
Császárt jelent, míg a Graf név Grófot – a szerk. 
megjegyzése).

Donaueschingenben nyolc évente választanak 
polgármestert és azt a képviselőtestület dönti el, 
hogy ki töltheti be a pozíciót. Az összesen 14 je-
lentkezőből megmaradt 4 pályázó a nyílt testüle-
ti ülésen, mintegy 200 érdeklődő előtt mutatkoz-
hatott be. Az első szavazáson két jelölt kiesett – 
érdekesség, hogy az egyik a polgármesteri hiva-
tal jegyzője volt -, de senki sem érte el a nyeréshez 
szükséges többlet szavazatot.

A következő körben az állva maradt két pá-
lyázó, Severin Graf és Jürgen Maas egyenlő, 18-
18 szavazatot kapott, így – a helyi szabályzat 
szerint – egyszerűen kisorsolták, hogy ki lesz 
a polgármester. A szerencse az 51 éves Severin 
Grafnak kedvezett, aki már korábban, 16 évig 
volt egy 2100 főt számláló település, Aach pol-
gármestere. Graf házas és két, Etiópiából adop-
tált tinédzser lányuk van.

„A labdarúgásban a büntetőrúgások dönte-
nek, a helyi politikában olykor a szerencse” – 
mondja Severin Graf. Természetesen ismeri a 
szabályt, amely ilyen esetre a sorsolást írja elő. 
„Eddig azt hittem, hogy ez soha nem történhet 
meg, és most íme, így lettem polgármester.”

A polgármester felelősségi területe szokat-
lan, hiszen a tervezés és az építésszabályozás, 
az oktatás és a gondozás területén kívül magá-
ban foglalja az önkormányzati alapvető felada-

tokat is. És a települési együttműködések – a vá-
roshoz több kisebb falu is tartozik közigazgatá-
silag -, amelyek a donaueschingeni önkormány-
zati szövetségen belül találhatók, ugyancsak a 
polgármester feladatkörébe tartoznak. „Nagyon 
érdekesnek tűnt ez a lehetőség” – mondja Graf. 
Erik Pauly főpolgármesterrel és a csoportveze-
tőkkel folytatott tárgyalások is nagyon pozití-
vak voltak.

És miben látja Severin Graf az erősségeit? 
„Nagyon érzékeny srác vagyok, a helyzetekkel és 
az emberekkel könnyen azonosulok.” Tehát so-
kakat meg tud érteni, és szükség esetén minden-
kivel megtalálja a közös hangot. Ezen kívül „bo-
rotvaéles és analitikus elme”, és félreérthetetle-
nül fogalmaz, bármennyire is nehéz helyzetben 
kell a véleményét kifejtenie.

Furucz Zoltán 

Dunakeszi története 
két kötetben 

Sorsolással választottak 
a képviselők (al)polgármestert

Végére ért a nagyszabású vállalkozás. Elkészült Dunakeszi város történe-
tének második kötete, melyben 1910-től 2017-ig követheti nyomon az ol-
vasó a település újkori históriáját, amelyben a korábban napvilágot látott 
első kötettel együtt teljessé vált a várostörténet. 

Nem mindennapi körülmények között zajlott Vác testvérvárosában, a németországi 
Donaueschingenben, két hete a polgármester-választás. Az új városvezető posztjára 
pályázatot írtak ki, amelyre tizennégyen jelentkeztek, s végül a szavazások után állva 
maradt két, azonos támogatottságot maga mögött tudható jelölt között a sorshúzás 
döntött. A Baden-Württemberg tartományban lévő kisvárosban az első számú vezető 
a főpolgármester, a polgármester gyakorlatilag a magyar politikai rendszerben az al-
polgármesternek felel meg.

dunakanyar.iroda@gmail.com
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Pedagógusok, iskolák és a rendező szerveze-
tek képviselői vehették át a Magyar Diák-
sport Szövetség elismeréseit a Diákolimpia 

elmúlt tanévének országos döntőin elért kima-
gasló eredményeikért január 23-án az MTA dísz-
termében. A versenyekre összesen 300 ezer neve-
zés érkezett, közülük 18 ezren jutottak a sport-
ági döntőkbe, olvasható az összesítés a szövetség 
honlapján. A sikerben komoly részük van a test-
nevelők és az iskolák kitartó munkájának, amit 
az eredmények összesítése után díjakkal jutalmaz 
a sportszervezet.

 A Magyar Diáksport Szövetség idén ötödik al-
kalommal részesítette elismerésben azokat a pe-
dagógusokat és intézményeket, akik, amelyek ki-
magasló eredményeket értek el a versenysorozat-

ban, illetve a legtöbbet tették a jövő nemzedéké-
nek egészséges és erkölcsi neveléséért. 

A legjobbak négy kategóriában kerültek díja-
zásra, a népszerű váci szakgimnázium idén két 
díjat is elhozott: „A tanév legeredményesebb me-
gyei diákolimpiai testnevelője” Nagy Péter lett, 
iskolája, a Boronkay pedig kiérdemelte „A tan-
év legeredményesebb diákolimpiai köznevelési 
intézménye” kitüntető oklevelet. Fábián Gábor 
igazgató az ESTV Híradó kérdésére elmondta, 
hogy Pest megyében a Boronkay az egyetlen kö-
zépiskola, amely díjazott lett, de azt is hozzátet-
te, hogy az elmúlt 10 évben mindig dobogós he-
lyen végeztek, az első díjat pedig másodszor sike-
rült elnyerniük.

A tanév legeredményesebb diákolimpiai 
köznevelési intézménye a Boronkay

A középiskolák közötti országos versenyben „A tanév legeredményesebb diák-
olimpiai köznevelési intézménye” kitüntető oklevelet vehette át szerdán a Váci 
Boronkay György Szakgimnázium. A Nemzeti Tehetség Program támogatásában 
megvalósuló Diákolimpia több évtizede biztosít sport megmérettetést az iskolá-
soknak, amelyen a váci iskola rendre kiemelkedően teljesít.
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„HANGSZERT A KÉZBE!” 
Ingyenes zeneismereti kiállítás Vácon

Az elmúlt hétvégén rendezték a „Hangszert a kézbe”, zeneismereti utazó kiállítást a váci művelődési központban, ahol az érdeklődők akár 140 hang-
szert is kipróbálhattak, emellett megismerhették a különféle hangtechnikai eszközöket és a stúdiófelszereléseket is. 

Pengetős, fúvós, vonós 
és ütős hangszerek gar-
mada sorakozott a váci 
művelődési központ 

tükörtermében. Csütörtökön 
délelőtt érkezett a városba az 
interaktív, könnyűzene-ismere-
ti roadshow, melyet megtekint-
hettek és ki is próbálhattak a lá-
togatókat. Az ingyenes ország-
járó rendezvénynek a váci már 
a 24. állomása volt.  

A hangszerekkel és érdeklő-
dő diákokkal zsúfolásig meg-
telt tükörteremben felveze-

tésként stílszerűen Pongrácz 
Luca, a Váci Szakképzési Cent-
rum I. Géza Király Közgazda-
sági Szakgimnázium tanulója 
és Inotai Julianna, a Földváry 
Károly Általános Iskola tanu-
lója zenei előadását élvezhették 
az érdeklődők. 

„A Hangszert a kézbe ren-
dezvénysorozat célja az, hogy 
minél többen, és minél több 
korosztály  számára teremtse 
meg a lehetőséget, hogy vég-
re hangszereket próbálhasson 
ki. Leülhessenek a hangszerek 

mellé, és élvezhessék azt, hogy 
milyen az, ha megszólal egy 
hangszer.” – mondta megnyi-
tójában Bajnai Zsolt, az NKA 
Hangfoglaló Program Kollé-
gium vezetője, aki reményét 
fejezte ki, hogy országszerte 
nagy népszerűségnek örvendő 
a program 70 ezredik látogató-
ját Vácon köszönhetik. 

A Hangfoglaló Program ke-
retében indított és a Hang-
szeresek Országos Szövetsé-
ge által megvalósított rendha-
gyó kiállításon mintegy 140 
zenei eszközt lehetett köz-
vetlen közelről megismerni. 
A dobokat, gitárokat, billen-
tyűs-, fúvós-, és különféle vi-
lágzenei hangszereket, illet-
ve stúdiófelszereléseket és az 
elektronikus zene előállításhoz 
szükséges eszközöket szakmai 
stáb segítségével próbálhatták 
ki az érdeklődők. 

Az ünnepélyes megnyitón a 
térség országgyűlési képviselő-
je kiemelte: mindenki tehetsé-
ges valamiben, és a kiteljesedés 
mindig egy meghatározó alap-
élménnyel, egy találkozással 
kezdődik. 

 „Reméljük, hogy ebben a 
Hangszert a kézbe program-
ban is a 70 ezer fiatal, vagy 
nem annyira fiatal között van 
egy-két olyan ember, akinek 
ez lesz az az első gitár-kézbe-
vétel, vagy első dobolás, ami-
re majd visszaemlékszik akkor, 
amikor tíz év múlva is valaki 
másoknak az örömére dobol.” 
– fogalmazott köszöntőjében  
dr. Rétvári Bence. Az Emmi 
parlamenti államtitkára sze-
rint mindenki tehetséges vala-
miben, melynek kibontakoz-
tatásában nagyon sokat segít-
het az iskola, az oktatási rend-
szer. – A zenével olyat fejezhe-
tünk ki, amit szavakkal vagy 
képekkel nem tudunk. A legfé-
nyesebb zenei karrier is az első 
hanggal kezdődik – emelte ki.

A programban a zeneszer-
számokkal való ismerkedés 
mellett tematikus előadások, 
rendhagyó énekórák, hang-
technikai kurzusok és koncer-
tek is szerepelnek, melyek idő-
pontjait a Madách Imre Mű-
velődési Központ honlapján is 
megtalálják az érdeklődők. 

Retzler Péter intézményigaz-

gató csütörtöki köszöntőjé-
ben kiemelte: aktív billentyűs 
zenészként is lenyűgözi ez a 
programlehetőség, amely hosz-
szas szervezés után juthatott el 
Vácra, a Kultúra Magyar Vá-
rosába. A zenei műveltség fon-
tosságáról, a hangszerek szere-
tetéről tartott – színes sztorik-
kal átszőtt – beszédét Kodály 
Zoltántól kölcsönzött idézettel 
zárta: „A zene mindenkié!”

Az ünnepélyes megnyitón – 
a diákokat elkísérő pedagógu-

sok és igazgatók mellett - jelen 
volt Mokánszky Zoltán alpol-
gármester és Verebélyi Ákos, a 
Váci Tankerületi Központ ve-
zetője is. 

A rendezvény nívóját jelzi, 
hogy Novák Katalin, az Emmi 
család-és ifjúságügyért felelős 
álamtitkár, és Fekete Péter, az 
Emmi kultúráért felelős állam-
titkár a fővédnöke.  

Estv/
Dunakanyar Régió

Fotó: KesziPress

A Szolgálat egészségügyi tevékeny-
ségének fontos része a lovak segít-
ségével történő terápiás, gyógyí-

tó munka, amelyet itt, a fóti telepükön vé-
geznek a rászoruló gyermekek, fiatalok 
számára. Ugyan itt folyik a terapeuták és 
parasport szakemberek akkreditált kép-
zése és továbbképzése is. Elsősorban szá-
mukra készítették ezeket a köteteket, ame-
lyek azonban bármely lovasember számá-
ra alkalmasak ismeretbővítés céljából. A 
könyvekben számos színes fotó és ábra te-
szi még érthetőbbé a leírtakat. 

A terapeuták képzése során mutatkozott 
meg, hogy sok gyógytornásznak, pszicho-
lógusnak, gyógypedagógusoknak, de még 
leendő lovas parasport edzőnek is nehéz-
séget okoz együtt dolgozni terápiás eszkö-
zével, a lóval. A terapeuta és a ló harmo-
nikus együttműködése biztosítja a páci-
ens számára azt a pozitív folyamatot, ami 
a beteget fejleszti, biztonságot ad neki. A 
könyvek ugyanakkor a terapeutákon kívül 
lovasedzőknek és lovasoknak is ajánlottak. 

Isabelle von Neumann-Cosel évek óta 

oktatóként vesz részt az MLTSZ akkredi-
tált lovasterápiás képzésein. A láthatatlan 
segítségek titka című könyvében tanácso-
kat ad a jó lovagláshoz, amely külsőre tet-
szetős, harmonikus, könnyed, mindeköz-
ben pedig a ló és a lovas kommunikáció-
ja szinte láthatatlan. A terapeuta és a ló kö-
zötti megfelelő kommunikáció a sikeres 
terápiás munkának az egyik alapköve.

Kövy András a díjlovas válogatott egy-
kori szövetségi kapitánya, ma lovasedző, a 
Kaposvári Egyetem docense. A lovasedző 
című könyvében az oktatás alapkérdéseire 
keresi a választ: Mit tanítsunk? Mivel ta-
nítsunk? Hogyan tanítsunk? Ki tanítson? 
A könyv a lovasok alapképzésével foglal-
kozik, külön kiemelve a sokoldalú képzést 
– szemben a korai specializálódással. A 
kötet legfontosabb témakörei a bánásmód 
a lóval, a lovasetika, a mentális és fizikális 
felkészültség, az elméleti képzés.

A Sportlovak és lovasterápiás lovak ki-
képzése című kötetben három szerző – 
Bozori Gabriella, Kövy András és Németh 
Gábor – külön-külön fejezetekben foglal-

kozik saját szakterületével. Kövy András a 
különböző sportlovak kiképzéséről, a díj-
lovaglásról, díjugratásról és a versenyzés-
ről ír. Bozori Gabriella a Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálat fóti Lovasterápiás 
és Oktató Központjának intézetvezetője, 
lovasterapeuta, egyetemi docens. Az ő ne-
véhez fűződnek a terápiás lovak kiválasz-
tásáról, kiképzéséről, valamint a terápiás 
lovak alkalmassági vizsgájáról szóló feje-
zetek. Németh Gábor elismert lókiképző 
és lovasedző, aki RA1-es lovasvizsgával 
rendelkezik, amely a legmagasabb német-
országi vizsgafokozat. A könyvben a fiatal 
lovaknak a kezdő lovastusa versenyekre 
történő felkészítéséről, kiképzéséről szóló 
fejezetet írta. 

Ezek a hiánypótló szakmai könyvek 
az EMMI támogatásával jelentek meg, 
mint ahogy a 2018. októberében kiadott 
Isabelle von Neumann-Cosel – Susanne 
von Dietze: Így kíméld a hátad, lovas című 
könyv fordítása is. 

Windhager Károly

Új könyvek Fótról lovasoknak
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálathoz (NGYSZ) tartozó Magyar Lovasterápia Szövetség (MLTSZ) 
az utóbbi hónapokban több új kötettel bővítette kínálatát. Január 31-én mutatták be az új köteteket 
a szerzők jelenlétében a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Lovasterápiás Központjában, Fóton, 
a Károlyi István Gyermekközpont tőszomszédságában.

A Budapest 99,5 MHz körzeti rádi-
ós frekvencia pályázatán a Média 
Depo Kft.-t nyilvánította nyertesnek 
a testület, amely a beadott pályáza-

ti anyaga szerint CITY RÁDIÓ névvel terve-
zi működtetni a médiaszolgáltatását. A média-
szolgáltató kereskedelmi jelleggel sugároz majd 
műsort.  

A Baja 88,7 MHz-es és a Solt 94,1 MHz-es 
helyi rádiós frekvenciák pályázataira beérke-

zett ajánlatok alaki vizsgálata után a médiata-
nács nyilvántartásba vette a mindkét eljárásban 
egyedüliként pályázó Gong Rádió Kft.-t. Az el-
járások a tartalmi vizsgálattal folytatódnak.   

A médiatanács véglegesítette és honlapján a 
napokban közzéteszi a Törökbálint 97,6 MHz-
es helyi, és a Göd 97,3 MHz-es körzeti rádiós 
frekvenciák pályázati felhívásait közösségi jel-
legű hasznosításra. Az ajánlatokat február 28-
án, illetve március 11-én lehet benyújtani.

Rádiós pályázatokról döntött a médiatanács  
A gödire február végén lehet pályázni

A médiatanács a Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós frekvencia pályázatán a Média Depo 
Kft.-t nyilvánította nyertesnek, és többek között véglegesítette a Törökbálint 97,6 MHz-es 
helyi és a Göd 97,3 MHz-es körzeti frekvenciák pályázati felhívásait - közölte a Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Kommunikációs Igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.
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A házasság ajándék
Angliából indult el az a kezdeményezés, mely Valentin-nap kör-
nyékén minden évben egy hétig a házasság fontosságára irá-
nyítja az emberek figyelmét. Magyarországon a programot a 
Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsa honosította meg 2008-ban. 

A megvalósításhoz egy szervező-
bizottság állt össze. Látásunk 
szerint a házasság Isten csodá-

latos ajándéka és gondoskodása az em-
ber számára.

A házasságban a felek megtapasztal-
hatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség 
és az őszinte megbocsátás értékét egy 
nekik rendelt, de nem tökéletes társon 
keresztül. A házasságban egy férfi és 
egy nő saját elhatározásából elkötelezi 
magát, hogy egymás bátorítására, segí-
tésére és védelmére törekszik egész éle-
tében. Ilyen módon a házasság felelős-
ségteljes, biztonságos és meghitt közös-
séget jelent számukra, és áldásul szolgál 
életük minden más területén is.

A házasság hete olyan széles körű 
összefogásra törekszik, mely gyakor-

lati példamutatással, tudományos ku-
tatások eredményeivel, bibliai és er-
kölcsi érvekkel támasztja alá a házas-
ság örökkévaló értékét. Bátorít min-
den olyan helyi kezdeményezést, amely 
hidat épít az adott közösség környeze-
tében élő házaspárok és családok felé, 
amely segíti életüket, boldogulásukat. 
Nyíltan beszél a házasság mindennapi 
valóságáról, örömeiről és feszültségei-
ről. Igyekszik bölcs és gyakorlati taná-
csokkal ellátni a házasokat és házasu-
landókat, valamint a teljes helyreállás 
reményét ébren tartani azokban, akik-
nek a kapcsolata válságban van, illetve 
valamilyen ok miatt megszakadt.

   Komjátiné Bartos Nóra
Nagycsaládosok Váci

 Egyesülete

Szenior örömtánc 
DUNAKESZIN
A tánc végig kíséri az ember életét. Táncolnak a kicsinyek, majd folytatódik ez a szórakozási forma ifjúkorban, 
a házaspárok is el-eljárnak táncos szórakozóhelyre. Ám az időskorúak közül sokan ugyancsak kedvelt időtöl-
tésnek választják a táncolást, melynek legnépszerűbb formája a Szenior Örömtánc. 

Hogy ez mit is jelent, an-
nak tanúi lehettünk ja-
nuár 22-én a VOKE Jó-
zsef Attila Művelődé-

si Központ színháztermében. Közel 
kétszázan, az ország számos telepü-
léséről érkeztek, hogy néhány vidám 
órát töltsenek el közösen, mint a Sze-
nior Örömtánc mozgalom hívei.

A rendezvényt Radvánszki Edit, a 
Dunakeszi Szenior Örömtánc cso-
port vezetője és oktatója nyitotta 
meg, majd Dióssi Csaba polgármes-
ter köszöntötte a résztvevőket. Rövi-
den bemutatta Dunakeszit, méltat-
ta a Nyugdíjas Kiránduló Klub, va-
lamint személy szerint Radvánszki 
Edit tevékenységét, aki egy, a moz-
galom emblémájával díszített pólót 
adott át a polgármesternek.

De mi is ez a mozgalom?  Kérdé-
sünkre Csirmaz Szilvia nyugdíjas pe-
dagógus, a mozgalom magyarországi 
referense elmondta, hogy több mint 
negyven éve találta ki Németország-
ban Ilse Tutt pedagógus ezt a tánc-
formát, amely ezt követően Nyugat-
Európa szerte népszerűvé vált. A lé-
nyege, hogy idős emberek képessé-

geihez igazodó egyszerű lépéseket és 
kombinációkat tartalmaz. Gyakori-
ak a körtáncok, de számos formája 
van, melyet kisebb csoportokban né-
gyesével, hatosával alkalmaznak. Ha-
zánkban két éve terjedt el, az oszt-
rák Szenior Táncszövetség segítségé-
vel. Egy tanfolyam elvégzését követő-
en jelenleg már 109 oktató tevékeny-
kedik, számuk hamarosan 150-re nő. 
Nem véletlenül választották a „Moz-

gás, Öröm, Agytorna” jelszót. Ameri-
kai tudósok kimutatták, hogy a tán-
colás az agyterületnek azon részét ak-
tivizálja, melyet az idős emberek már 
nem használnak. Önbecsülést, tar-
tást, és nem utolsó sorban közösségi 
élményt nyújt ez a mozgás. Nincs tel-
jesítménykényszer, viszont van bőven 
sikerélmény. Jelenleg már 14 ország-
ban vannak hívei, és háromévente 
nemzetközi találkozót is rendeznek. 
Bővebbet a www.szeniortanc.hu hon-
lapról lehet megtudni. A „mozgal-
mas” nap motorja Radvánszki Edit 
volt. akitől megtudtuk, hogy az ok-
tatótársak és a táncolni vágyók Nyír-
egyházától Pécsig számos településről 
érkeztek. Természetesen a dunakeszi-
ek is ott voltak. A városban a vezeté-
sével jelenleg 30-35 fővel működik a 
táncklub. Heti két alkalommal, hét-
főn és kedden tartanak összejövetele-
ket a Házasságkötő Teremben. A tánc 
mellett sok önkéntes feladatot is elvé-
geznek, például ők is adományoztak 
karácsonyi ajándékokat a rászorulók-
nak és műsort adtak a városi idősek 
otthonában.  

A délutánba nyúlóan számos tánc-
típust próbáltak ki, köztük kóló zené-
re, sramli és country muzsikára készí-
tett koreográfiákkal mulatták az időt, 
és ez alkalommal is tartalommal töl-
tötték meg a mozgalom jelszavát.

Katona M. István
A szerző felvétele
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Színvonalas rendezésre készül a VS Dunakeszi

Edzésen a VS Dunakeszi jégkorong szakosztály fiataljai

Tizenháromezren korcsolyáztak 
Dunakeszi főterén

Úszóverseny a Gérecz Attila 
városi uszodában

Vidám fiatalok örömteli hangját zengte a főtéri jégpálya, akik jól begyakorolt mozdulatokkal spor-
toltak a kiváló minőségű jégen a TV kamerák előtt. A VS Dunakeszi korfball szakosztály lelkes tag-
jai vezetőjükkel, Nagy Bandorral az élen egy remek újítással ismét világgá röpítették a város jó hí-
rét. A kiváló korfball szakedző egy új sportágat alkotott a korcsolyázás és a korfball ötvözése ré-
vén, mégpedig a jégkorfballt, amely felkeltette a DIGI Sport stábjának az érdeklődését is.

Pest megye egyik legnagyobb sportegyesülete, a VS Dunakeszi úszó- és vízilabda szak-
osztálya fennállásának első úszóversenyét rendezi 2019. február 16-án 9 órai kezdettel 
a Gérecz Attila városi uszodában.

GVM Europe-Vác idei mérlege: egy hazai 
győzelem, három idegenbeli vereség 

A K&H Liga női NB I-es bajnokságban szereplő GVM Europe-Vác a tavalyi naptári évet pazar já-
tékkal, gólzáporos győzelemmel (28-17) zárta hazai környezetben Mosonmagyaróvár ellen. A te-
hetséges magyar fiatalok hátukon vitték a csapatot, a junior világbajnok Kácsor Gréta nyolc ta-
lálattal, Diószegi Nikolett hat, és az ugyancsak junior világbajnok Lakatos Rita négy góllal vet-
te ki részét a magabiztos győzelemből. A csapat teljesítménye, a látványos gólok, és a két baj-
noki pont magabiztos begyűjtése igazán jó okot adott a szurkolóknak a szilveszteri ünneplésre.

A januári első bajnokin, 
a Székesfehérvár elle-
ni idegenbeli találko-
zón a szünetig még fej-

fej mellett haladt a két csapat, ám 
a döntetlen állást a mérkőzés vé-
gére át tudta billenteni a maga ja-
vára Deli Rita vezetőedző együtte-
se, amely 26-23-ra győzött. A mie-
ink közül Lakatos, Helembai és De 
Souza volt egyaránt 4-4 góllal a leg-
eredményesebb.

Az újévi folytatás szerencsére ha-
zai környezetben jól sikerült, hiszen 
Szilágyi Zoltán vezetőedző lányai 
a váci arénában hozták a „kötelező 
győzelmet” a bajnoki tabella utolsó 
előtti helyén kullogó Budaörs ellen 
(27-22). Ám a gólkülönbség már kö-
zel sem volt olyan imponáló, mint 
az évzáró mérkőzésen. Ebben talán 
az is szerepet játszott, hogy a csapat 
rutinos, idegenlégiós játékosai ezút-
tal is hadiládon álltak a szerencsé-
vel a kapu előtti végjátékban, a be-
fejezések rendre kudarcot vallot-
tak. A győzelem mellett az viszont 
örömteli, hogy tehetséges fiatalja-
ink, Diószegi (5) és Kácsor (4) voltak 
a legeredményesebbek, akikkel csak 
a rutinos Pappné Szamoránszky Pi-
roska (4) tudott lépést tartani. A 
góllövésben.

A zimankós télben igencsak rosz-
szul jött a debreceni hideg zuhany, 

amire bizony kevesen gondoltak. No 
persze, azt már előre sejteni lehetett, 
hogy a cívis városban nehéz mérkő-
zés vár a váci lányokra, de a népes, és 
rendkívül hűséges szurkolótáboruk 
bízott – mint mindig – a csapat küz-
deni akarásában, a híresen jó csa-
paszellemben. Ma már közismert, 
hogy minden a Debrecen elképzelé-
se, akarata szerint alakult, amely va-
lósággal kiütötte a GVM Europe-Vác 
együttesét a fölényes, 33-21-es győ-
zelmével. A sokkoló végeredmény-
nyel zárult mérkőzésen Kácsor (4), 
Helembai (4) és Radosavljevic (4) lőt-
te a legtöbb gólt.

A debreceni fiaskó után a hét-
végén újabb idegenbeli összecsa-
pás várt Barbara Arenhart csapat-
kapitányra és társaira, akik Duna-
újvárosban, a DKKA ellen léptek 
pályára.  Vác szempontjából bízta-
tóan indult a találkozó, De Souza 
két góljával a 3. percben (0-2) mu-
tatott az eredményjelző. A 8. per-
cig mindvégig Hámoriék vezettek 
(5-6), majd egy perc múlva először 
tudtak egyenlíteni (6-6) a vendég-
látók, amire gyorsan jött Helembai 
válasza (6-7), ám a 10. perc elején 
Grosch újból döntetlenre (7-7) hoz-
ta a DKKA együttesét, amely még 
ebben a minutumban Ferenczy ré-
vén először ragadta magához a ve-
zetést, amit nem is engedett ki a ke-

zéből a találkozó végét jelző sípszó-
ig (35-26). Az idei, immár harmadik 
idegenbeli vereséget hozó találko-
zón, a csapat egyik legnagyobb te-
hetsége, Kácsor hat gólt lőtt, a má-
sik klasszis, a rutinos De Souza pe-
dig hétszer zörgette meg az újvá-
rosiak hálóját, Helembai, Hámori, 
Jovetic 3-3 találatot jegyzett. Mel-
lettük Radosavljevit (2), Lakatos (2), 
Diószegi és a kapus Arenhart 1-1 
góllal vétette észre magát.

A bajnokság 14. fordulója után a 
váci lányok a tabella 5. helyén áll-
nak 16 ponttal, hárommal lema-
radva az egy mérkőzéssel keveseb-
bet játszó Érd mögött, amely a kö-
vetkező fordulóban, február 16-án 
Vácra látogat. 

A Szilágyi Zoltán – Németh And-
rás szakmai duóra óriási feladat vár, 
hogy sikerrel készítse fel a játékoso-
kat az újabb hatalmas kihívás ered-
ményes megoldására. A feladat nem 
lehetetlen, sőt…, amire már volt 
példa, éppen Érd ellen. Minden ed-
diginél nagyobb szükség lesz a Váci 
Ultrák támogatására a hazai győ-
zelem kivívásához, mert a Vác mö-
gött mindössze egy ponttal van le-
maradva a két 15 pontos csapat, a 
DVSC és az Alba, rájuk tapad a 14 
pontos Kisvárda, ami azt jelzi, hogy 
óriási a verseny a középmezőnyben. 

Vetési Imre

Egy példa a sok közül, hogy 
milyen nagy népszerűség 
övezte idén is a főtéri fedett 

jégpályát, amely 2018. november 30-
tól egészen 2019. február 3-ig szol-
gálta ki a sportolni, a korcsolyázni 
vágyókat.  

- A látogatottság a tavalyihoz ha-
sonló volt. Ebben a szezonban is 
mintegy 13 ezren korcsolyáztak Du-
nakeszi főterén – nyilatkozta érdek-
lődésünkre Illés Luca, az országszer-
te több mobil jégpályát üzemeltető 
Jégpályák Center Kft. képviseleté-
ben, aki elmondta, hogy más, nagy-
városokhoz viszonyítja is kimagasló 
a dunakesziek aktivitása. 

- Számunkra szinte természetes -, 
hiszen a folyamatos visszajelzések is 
azt mutatták -, hogy kicsik és felnőt-
tek egyaránt nagyon megkedvelték a 
fedett korcsolyapályát. Két éve, ami-
óta mi üzemeltetjük a jégpályát, csak 
pozitív véleményeket hallottunk. 
Igaz, hogy sokat tettünk ezért a ked-
vező megítélésért. A pályát, a jég mi-

nőségét folyamatosan karbantartot-
tuk, a karácsony előtti időszakban 
még az előírtnál is többször, hiszen 
óriási volt az érdeklődés – mondta a 
cég képviselője. 

Illés Luca azt is elárulta, hogy az 
előző évben használt korcsolyákat 
újakra cserélték, melynek köszön-
hetően még kellemesebb élményt je-
lentett a felhasználók számára az ad-
venti vásárral körbevett pályán kor-
csolyázni, élvezni a mozgás, a spor-
tolás örömét. Majdnem minden 
második látogató bérelt korcsolyát – 
tudtuk meg. 

– Ez volt az önkormányzat cél-
ja, ezért döntött a jégpálya meg-
nyitása mellett, mert korábban so-
kaktól hallottuk; Budapestre utaz-
tak, hogy élvezhessék e népsze-
rű téli sportot – mondta Sipos Dá-
vid, a Polgármesteri kabinet és a 
Programiroda vezetője, aki a szülé-
si szabadságát töltő korábbi vezető-
vel, Szabó Katalinnal és munkatár-
saival együtt sokat dolgozott a főté-

ri jégpálya és adventi vásár sikeréért.  
- Az évek óta jól bevált gyakorlat sze-
rint hétköznap délelőtt az iskolák ta-
nulói korcsolyázhattak díjmentesen, 
délután és hétvégén pedig a nagykö-
zönség élhetett a lehetőséggel. A du-
nakesziek egy jelképes összeg, 500 
forint ellenében. A diákok utaztatá-
sára – a közelben lévő gimnázium 
és katolikus iskola kivételével – au-
tóbuszt biztosított az önkormány-
zat, költségét a város fizette. Mi is 
azt érzékeljük, hogy a lakosság kö-
rében nagyon népszerű ez a szolgál-
tatás, melynek színvonalával elége-
dettek, amit kifejezésre is juttatnak. 
Ezért az önkormányzat elkötelezett 
abban, hogy a 2019/2020-as eszten-
dő téli időszakában is felépíttesse a 
jégpályát a IV. Béla király téren, amit 
már ezekben a hónapokban meg kell 
pályáztatnunk, mivel egyre több vá-
rosban igénylik a mobil jégpálya 
üzemeltetését. Az a település, ame-
lyik csak ősszel kezd a szervezésbe, 
az biztos, hogy nem jut pályához. Mi 
már ezekben a napokban egyeztet-
tünk az iskolákkal, hogy a követke-
ző idényben mikor szeretnék igény-
be venni a főtéri jégpályát – tájékoz-
tatott Sipos Dávid.  

A 2018/19-es idény utolsó órá-
it is kihasználó korcsolyázó és 
jégkorfballozó fiatalok arca és min-
den mozdulata arról árulkodik, 
hogy szívük szerint ők bizony még 
jó néhány hétig örömmel élveznék 
az önkormányzat téli szolgáltatását 
az enyhébb napok beköszöntéséig…  

 Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Dunakeszin több évtizedet vártak rá, hogy az immár 
közel 45 ezres település polgárainak is legyen saját uszo-
dájuk. A régi álom a városi önkormányzat és a Duna-
keszi Tankerület intenzív lobbizásának köszönhetően 
tavaly valóra vált, hiszen a járási székhelyen az állam 
felépítette a tanuszodát, melyhez az önkormányzat díj-
mentesen biztosította az ingatlant.

Duna menti városként az önkormányzat egyik legfon-
tosabb céljának tekinti, hogy az általános iskolában tanu-
ló fiatalok térítésmentesen tanuljanak meg úszni a városi 
uszodában. A tankerület és az önkormányzat együttmű-
ködésében azonnal útjára indították a diákok számára az 
úszásoktatást. Tavasszal és ősszel 10-10 óra lehetőséget biz-
tosítanak a 3. és 6. osztályos tanulók számára, hogy úszás-
oktatásban vegyenek részt. Ez évente 800 gyermek támo-
gatását jelenti – mondta minap Dióssi Csaba polgármester, 
amikor Eich László tankerületi vezetővel átadták az okle-
veleket az úszótanfolyamot sikeresen teljesítő tanulóknak. 

Nem titkolt cél, hogy a városban élő fiatalokkal meg-
ismertessék és megszerettessék a különböző sportága-
kat, köztük az úszást, melyből a VS Dunakeszi február 
16-án megrendezi első versenyét a Gérecz Attila városi 
uszodában. Kiváló alkalom a fiataloknak, hogy "éles-
ben" is teszteljék tudásukat, felmérjék teljesítményüket. 
Versenyszámok: gyors, mell, hát, pillangó, családi váltó

Korosztályok: 2002-2013 között születettek
Nevezési információk: http://varosise.hu/


