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Tuzson Bence államtitkár, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője 

Az avató ünnepségen részt vett Nagy István agrárminiszter (j2) és Rétvári Bence államtitkár (b3) is 

Tuzson Bence: A kormány célja, hogy minden településen elérhetőek legyenek a legfontosabb szolgáltatások

Dunakeszi 148 millió forintot nyert a termelői kispiac kialakítására

Átadták a 205 millió forintból megépült 
Királyréti Kirándulóközpontot

A Magyar Falu Program keretében megújulnak a helyi piacok

Átadták a 205 millió forintból megépült Királyréti Kirándulóközpontot; 
az egykori erdészlak felújításával kialakított többfunkciós épület nem-
csak turisztikai szolgáltatást nyújt, hanem hely- és gazdálkodástörté-
neti bemutatónak is otthont ad. 

Magyarország kormánya eltökélt a magyar városok és falvak fejlesztése 
és fejlődése mellett, és minden intézkedés középpontjába a helyi csalá-
dok megerősítését helyezi – mondta el a lapunknak adott interjúban Tu-
zson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képvi-
selője, aki szerint összefogással a magyar falvak is erősebbek lehetnek.

– A gyermekeket nevelő csa-
ládok megerősítése és a csa-
ládvédelmi akcióterv mellett 
az utóbbi időben a vidék Ma-
gyarországa, a kis falusi közös-
ségek felkarolása került a kor-
mányzati intézkedések fóku-
szába. Vannak olyan felméré-
seik, amelyek ezt indokolják?

– A magyar kormány évek 
óta azon dolgozik, hogy min-
den magyar ember otthon érez-
ze magát ott, ahol született, cé-
lunk hogy minden feltételt, 
megteremtsünk ahhoz, hogy a 
vidéki városokban és falvakban 
is megfelelő életkörülményeket 
biztosítsunk. Ezt a célt szolgál-
ta a Modern Városok Program 
és hasonló célkitűzések mentén 
alakítottuk ki a Magyar Falu 
Programot is. A 2010-ben meg-
alakult nemzeti kormány intéz-
kedéseinek alapja, hogy vissza-
csalogassa a fiatalokat ezekbe 
a közösségekbe, hogy lehetősé-
geket és perspektívákat teremt-
sünk a számukra. 

– Mire van szükség ahhoz, 
hogy ezt meg is tudják valósí-
tani?

– Meggyőződésünk, hogy 
az elkövetkező években képe-
sek vagyunk hazánkat Euró-
pa egyik legélhetőbb országává 
tenni, ehhez pedig el kell végez-
ni a szükséges fejlesztéseket a 
legnagyobb várostól a legkisebb 
faluig. A nemrég indult Magyar 
Falu Program igyekszik a hely-
zet minél teljesebb áttekinté-
sére és rendezésére, hiszen en-
nek pályázati kiírásai között ta-
lálhatunk olyanokat is, amelyek 
a különféle orvosi eszközök be-
szerzését, vagy a helyi orvosi la-
kás biztosítását, a rendelők fej-
lesztését támogatják, mások fó-
kuszába pedig a nemzeti és he-
lyi identitás erősítése került. 
Magyarország kormánya eltö-
kélt a magyar városok és fal-
vak fejlesztése és fejlődése mel-
lett, ez már a korábbi intézke-
déseinkből is kiderült. S ugyan-
ezeket a célkitűzéseket szolgál-

ja a tavaly meghirdetett Magyar 
Falu Program is.

– Kiket érint a Magyar Falu 
Program?

– Olyan települések jelentkez-
hetnek ennek a pályázati kiírá-
saira, amelyek lakosságának lé-
lekszáma nem haladja meg az 
ötezer főt, tehát a program első-
sorban a kis közösségekre fóku-
szál. Támogatjuk ugyanakkor a 
falvak összefogását is, hiszen a 
nagyobb beruházások sokszor 
több települést is érinthetnek, 
és együtt pedig a falvak is erő-
sebbek lehetnek. Ezért nemcsak 
a helyi önkormányzatok jelent-
kezhetnek a kiírásokra, de pá-
lyázhatnak önkormányzati tár-
sulások is, ebben az esetben 
csak az a feltétel, hogy az ösz-
szefogásban résztvevő települé-
sek egyikének se haladja meg a 
lélekszáma az ötezer főt.

– Azonban nemcsak kistele-
pülések vannak a szűkebb kör-

nyezetünkben. Milyen lehető-
ségeket kínálnak azoknak a 
városoknak, amelyek lélekszá-
muk tekintetében már „kinőt-
ték” a Magyar Falu Progra-
mot?

– A nagyobb települések is 
több pályázati lehetőség közül 
választhatnak, annak függvé-
nyében, hogy milyen fejleszté-
seket szeretnének megvalósíta-
ni. Így például Dunakeszi nem-

rég 148,3 millió forint támoga-
tást nyert el a Helyi piacok fej-
lesztése Pest megyében című 
programban. Ennek köszönhe-
tően hamarosan teljesen meg-
újul a Repülőtéri úton lévő, 
péntekenként nyitva tartó Kis-
piac. Itt árnyékolókkal ellátott 
árusítóhelyeket alakítanak ki a 
térkőburkolaton, valamint el-
készülnek az ezek működteté-
séhez szükséges tároló és sza-

niter építmények, akárcsak a 
parkolók is. A munkálatokhoz 
kapcsolódva az üzemeltetéshez 
szükséges elektromos-, víz-, va-
lamint szennyvízhálózati rend-
szer is kiépül. Az önkormány-
zat hosszabb távon azt tervezi, 
hogy a város központjában, a 
lakótelepen lévő régi piacot vá-
sárcsarnokká alakítja át.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina 

Nagy István, az ag-
rártárca vezetője a 
központ március 
21-i avatásán Szo-

kolyán azt mondta: meg kell is-
mertetni és meg kell szerettet-
ni a természet értékeit a társa-
dalommal, ennek érdekében a 
minisztérium a Bejárható Ma-
gyarország program keretében 
jelentős fejlesztéseket hajtott 
végre az állami erdőkben. 

Hozzátette, hogy ennek 
eredményeként az erdők "a leg-
látogatottabb turisztikai att-
rakciók közé emelkedtek".    

Az agrárminiszter ki-
tért arra, hogy a miniszté-
rium következő feladata az 
ökoturisztikai fejlesztések há-

lózatának kialakítása. Ennek 
érdekében összehangolják az 
erdőgazdaságok és a nemzeti 
park igazgatóságok fejlesztése-
it és együttműködnek az aktív 
Magyarországért felelős kor-
mánybiztos hivatalával, vala-
mint a Magyar Természetjáró 
Szövetséggel - írja az MTI.

Rétvári Bence, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériu-
mának (Emmi) parlamenti ál-
lamtitkára, aki egyben a térség 
KDNP-s országgyűlési képvi-
selője azt emelte ki, hogy a Bör-
zsöny egyre népszerűbb lakó- 
és kirándulóhely, még a külföl-
diek körében is.

Egyre több a lehetőség itt a 
szabadidő eltöltésére. köszön-

hetően a kisvasút- és a turista-
út-, valamint a szálláshely- és 
bicikliút-fejlesztéseknek is. Rá-
adásul a minőségi szolgáltatá-
sokat megfizethető áron kínál-
ják az ide érkezőknek.

Az államtitkár elmondta: 
fontos, hogy az erdei iskolák, 
a táborozások a tanévek ren-
des részeivé válnak, ezért is je-
lentős a tavaly indított Csoda-
szarvas program, amely lehe-
tővé tette 698 iskola 6500 ta-
nulójának, hogy több éjszakát 
töltsön erdei szállásokon, ter-
mészeti környezetben. Az idén 
szeretnék a program támoga-
tását 7700 gyerekre kiterjesz-
teni.

Fotó: Váli Miklós
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A kitüntetettek Dióssi Csaba polgármester társaságában 

Fördős Attila polgármester

Pető Tibor alpolgármester

Pető Tibor: Építeni és segíteni jöttek az olimpia és világbajnok sportemberek 

Dunakeszi: átadták 
a városi kitüntetéseket

A Váci Polgári Est márciusi rendezvénye ezúttal elsőként Fördős Attila polgármester 
szakmai tájékoztatójával vette kezdetét, aki ismertette a város idei költségvetését, 
miközben szólt arról is, hogy a képviselő-testületnek milyen mozgástere és lehetősé-
ge van a bevételi források felhasználásában, az esetleges pénzügyi átcsoportosítá-
sokban. Pető Tibor alpolgármester a Váci Karakán Kajak-kenu Sportegyesület szakmai 
koncepcióját mutatta be, miközben cáfolta a Duna-parti vízimegállóhely, és sportcent-
rum létesítésével kapcsolatban napvilágot látott ellenzéki kijelentéseket.  

Az idei városi kitüntetéseket és díjakat ünnepi képviselő-testületi ülés kere-
tében március 28-án adták át a VOKE József Attila Művelődési Központban.      

A megjelenteket – köztük Dióssi Csaba pol-
gármestert, a képviselő testület tagjait, va-
lamint a kitüntetetteket – Szabó Eszter, a 

Dunakeszi Programiroda munkatársa köszöntöt-
te. A Himnusz eléneklése után Dióssi Csaba el-
nökletével a testület egyhangú szavazással elfo-
gadta az egyetlen napirendi pontot, az elismeré-
sek átadását.

Ezt követően a polgármester mondta el gondo-
latait:

– Tisztelettel köszöntök minden megjelentet, 
külön köszöntöm díszvendégeinket, az idei kitün-
tetettjeinket és a barátokat, rokonokat. Kitünte-
téseinkkel szeretnénk megköszönni és elismerni 
a városunkért végzett eddigi kiváló munkájukat. 
Számunkra nagyon fontosak az Önökhöz hason-
ló emberek, akik aktív szerepet vállalnak közös-
ségünk összefogásában és építésében. Egy telepü-
lés büszkeségét a benne élők eredményei adják. Mi 
bátran mondhatjuk, hogy Dunakeszi Önöknek is 
köszönhetően egy büszke város, amelynek lakói 
mögött valódi teljesítmény áll. Bízom benne, hogy 
a jövőben is sikeresen építjük együtt Dunakeszit és 
öregbítjük jó hírnevét. A közösség érdekében to-
vábbra is számítunk munkájukra. Jó egészséget, 
kitartást, erőt és sok sikert kívánok Önöknek.    

A Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola ki-
vételes tehetségű növendékei – Oroszki Tamás és 
Kováts-Szőcs Benedek (fk. Dr. Domoszlai Erzsé-
bet) a Kállay Gyula által adományozott zongorán 
Grieg illetve Dohnányi egy-egy bravúros művét 
szólaltatta meg, Bangó Géza hegedűn Csajkovszkij 
Valcer című darabját játszotta el magas színvona-
lon (fk. Dobai Szabolcs).            

A nagyszerű előadást követően kezdődött az 
elismerések átadása. A díjakat és kitüntetéseket 
Dióssi Csabától és a képviselő testület egy-egy tag-
jától vehették át a saját szakterületükön illetve a 
városért nyújtott kiemelkedő teljesítményért a kö-
vetkezők:

Kitüntetésben és díjban részesültek:
 

Dunakeszi Város Díszpolgára – Kállay Gyula 
Dunakeszi Város Díszpolgára 
– Dr. Szentléleki Károly
Dunakeszi Városért kitüntető cím – Eich László
Dunakeszi Városért plakett – Dunakeszi Diófa 
Nagycsaládosok Egyesülete 
Dunakeszi Városi Közszolgálati Díj 
– Pállné Kovács Mária
Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj 
– Bálintné Horvát Ibolya 
Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj – Becze Ágnes
Dunakeszi Város Egészségügyéért 
Dr. Bayer Emil Díj – Dr. Ercsei Katalin
Dunakeszi Városi Közművelődési Díj 
– Duszáné Majtényi Alice
Dunakeszi Sport Díj – Dobos Gábor

Az ünnepség a Szózat hangjaival fejeződött be, 
majd a fogadáson Dióssi Csaba mondott pohárkö-
szöntőt, melyben ismételten elismerését fejezte ki a 
díjazottaknak és kitüntetetteknek. 

Katona M. István
Fotó: sunnyphoto.hu

Pető Tibor: Építeni és segíte-
ni jöttek az olimpia és vi-
lágbajnok sportemberek 

A Váci Polgári Est márciu-
si rendezvénye ezúttal elsőként 
Fördős Attila polgármester szak-
mai tájékoztatójával vette kez-
detét, aki ismertette a város idei 
költségvetését, miközben szólt 
arról is, hogy a képviselő-testü-
letnek milyen mozgástere és lehe-
tősége van a bevételi források fel-
használásában, az esetleges pénz-
ügyi átcsoportosításokban. Pető 
Tibor alpolgármester a Váci Ka-
rakán Kajak-kenu Sportegyesü-

let szakmai koncepcióját mutat-
ta be, miközben cáfolta a Duna-
parti vízimegállóhely, és sport-
centrum létesítésével kapcsolat-
ban napvilágot látott ellenzéki 
kijelentéseket.  

Általános politikai kérdésekről 
szólva, a polgármester határozot-
tan visszautasította – mint fogal-
mazott - az ellenzék megtévesztő, 
nem a tényeket tartalmazó poli-
tikai megnyilatkozásait, melyben 
bírálták a Váci Karakán Kajak-
kenu Sportegyesülettel kötött ön-
kormányzati megállapodást.  

Ezt követően Pető Tibor al-

polgármester részletes tájékoz-
tatást adott a Dunapartra terve-
zett vízisportkomplexumról. A 
Fidesz váci elnöke szerint hami-
sak és megtévesztők az ellenzék-
nek az ezzel kapcsolatos megszó-
lalásai. Kijelentette; nem az egész 
Dunapart átadásáról van szó, ha-
nem csak egy részét használná az 
egyesület annak érdekében, hogy 
a váci kajak-kenu sportot sikeres-
sé és önfinanszírozhatóvá tegyék.

Pető Tibor tájékoztatta a hall-
gatóságot, hogy az egykoron Vá-
con nevelkedett olyan kiváló 
sportolók, mint az olimpiai baj-

nok Hesz Mihály, Gyulay Zsolt, 
Dónusz Éva, a világbajnok Bárt-
fai Krisztián alakították meg a 
Váci Karakán Kajak-kenu Sport-
egyesületet, akik a civil életben is 
sikeresek. Az egyesület – uniós 
pályázati forrásból – olyan beru-
házást szeretne megvalósítani a 
Dunaparton, ami otthont adhat a 
sportágnak, és hosszú távon, üz-

leti alapon finanszírozhatóvá te-
szi azt, működtetéséhez nem igé-
nyelnének önkormányzati támo-
gatást. Azzal a kéréssel fordultak 
az önkormányzathoz, hogy az 
uniós forrásból felépülő vízi tu-
risztikai megállóhelyet működ-
tethessék, bázisként használhas-
sák, illetve tevékenységüket to-
vább bővíthessék, és az évtizedek 
óta darabjaira hullott, és jelenleg 
széthúzó váci kajak-kenu sportot 
újra szervezhessék. 

Pető Tibor pontosan megjelöl-
te az egyesület által igényelt terü-
letet: „A Dunaparton kihaszná-
latlan, régi teniszcenter területe, 
vagy a Bajcsy-Zsilinszky utcától a 
Liget fele húzódó, ma kutyafutta-
tónak hívott, ma eléggé gazos te-
rület. Oda olyan turisztikai fej-
lesztést álmodtak meg, amelynek 
bevételeiből az élsportot tudnák 
finanszírozni, így nem önkor-
mányzati támogatás után sóvá-

rognának, hanem talpra állíta-
nák az élsportot. Egy olyan vidé-
ki bázist alakítanának ki, amely 
nem csak a tehetségeket ontaná 
magából, mert valamennyi felso-
rolt olimpiai és világbajnok Vác-
ról indult, de nem Vácon érte el 
azt az eredményt, ami az ő neve 
mellett szerepel. Egy olyan bá-
zist szeretnének kialakítani, ami 
pénzügyileg is stabil eredményt 
hoz létre, és így a tehetségeket is 
Vácon tudják tartani." – mond-
ta a politikus, aki befejezésül re-
ményét fejezte ki, hogy az ellen-
zék gáncsoskodása ellenére is si-
keres lesz a beruházás, és a követ-
kező öt-tíz évben elérik azt a célt, 
amiért idejöttek. 

(Gyulay Zsolttal készített inter-
júnk a 8. oldalon olvasható.)

Vetési Imre
Fotó: Váli Miklós

A váci baloldali ellenzék 
szerint a többségi Fi-
desz-KDNP által mű-

ködtetett testület a legutób-
bi ülésen 50 évre használat-
ba adta a Váci Karakán Kajak 
Kenu Sportegyesület számá-
ra a Dunapart komp és Li-
get közötti teljes szakaszát. A 
Krauze István, Bóth János és 
Ferjancsics László által tartott 
sajtótájékoztatón a képvise-
lők elmondták: a rövid tartal-
mi résszel megírt előterjesztést 
nem tárgyalta szakbizottság, 
ezért azon kívül, hogy mekko-
ra terület átadásáról van szó, 
nincs elég információ arról, 
hogy milyen feltételekkel és cé-
lokra kapja azt a sportszervezet 
– adta hírül az ESTV.

Krauze István kérdésként fo-
galmazta meg; ha valóban 50 
évre ingyenes használatba adná 
az önkormányzat a fentebb jel-
zett területet, akkor az miként 
érinti majd a mobilgát, vala-
mint a Vizes Sportok Háza be-
ruházásokat? Készült-e a mint-
egy féloldalas elképzeléshez 
bármilyen terv: műszaki-tar-
talmi, megvalósíthatósági, kör-
nyezetvédelmi, vagy akár költ-
ségvetési? Milyen forintosított 
értéke van ennek a mintegy 170 
ezer négyzetméternek? Száz-
milliós-milliós nagyságrendű. 
Bárki, bármikor megkérdezte 
erről a váci polgárokat?

Matkovich Ilona, a SZAVAD 
egyesület önkormányzati kép-
viselője – ugyancsak sajtótájé-
koztatón – kifejtette: jó ötlet a 
Dunapart fejlesztése, bár sze-
rinte sokkal több zöldfelületre 
lenne szükség. Azt viszont ki-
fogásolta, hogy a döntés előké-
szítés nem volt megfelelő, ke-
vés információ és rendkívül 

rövid idő állt rendelkezésükre.
 Fördős Attila polgármes-

ter az ellenzéki felvetések kap-
csán elmondta: a Dunapart fej-
lesztése teljes mértékben illesz-
kedik a város turisztikai és ide-
genforgalmi programjához, az 
ellenzék pedig az ottani elkép-
zelésekkel kapcsolatban va-
lótlan adatokat közöl. A város 
polgármestere kiemelte: a már 
odatervezett csónakházon kí-

vül minden további elképzelés-
ről a testület dönt majd.

- Önkormányzatunk érdeke, 
hogy mint „A nemzet sport-
városa” sortfejlesztéseket hajt-
sunk végre. Azon a területen 
a kocka el van vetve! Ott meg 
fog épülni egy csónakház és 
annak járulékos részeként len-
ne további lehetőség arra, hogy 
ott fejlesztéseket hajtsunk vég-
re – jelentette ki a városvezető 
a március 27-én tartott polgár-
mesteri sajtótájékoztatón. 

- Jelen pillanatban a határo-
zati javaslat második és har-
madik pontjában azt fogadtuk 
el, hogy ezeknek a tervezését és 
lehetőségeit a műszaki osztály 
áttekinti, és ezt követően ke-

rül majd vissza a képviselő-tes-
tület elé döntésre. Egyébként 
ez teljes mértékben illeszke-
dik a turisztikai és idegenfor-
galmi programunkkal, amely 
a belvárosnak a megújulásá-
ról, a múzeumnegyed felépíté-
séről szól. A Dunapartra is rá-
fér további fejlesztés és azok a 
részek, ahol korábban sport-
pályák, teniszpályák voltak, 
amelyek később ellehetetlenül-

tek, azon a részen egy rekulti-
váció történne, akár még úgy 
is, hogy oda valami szolgáltató 
egység is elférne, ahol elsősor-
ban Vác városáért nagyon so-
kat tett sportolók kerülhetné-
nek egy klubszerű életet foly-
tatva és a tapasztalataikat az 
ifjúságnak átadhatnák. Ennek 
több funkciója, és több értelme 
van. Én nem hiszem, hogy sok-
ra vezet, hogy itt valaki valót-
lan számokat közöl?- húzta alá 
Fördős Attila polgármester, aki 
két nap elteltével, a Váci Polgá-
ri Est március 29-i rendezvé-
nyén még keményebben bírálta 
a helyi ellenzék politizálási stí-
lusát. A szerk.

 Fotó: KesziPress

Fördős Attila polgármester március 27-én – számos egyéb kérdésben – tartott saj-
tótájékoztatóján reagált a baloldali ellenzéki képviselők nyilatkozataira, akik kifogá-
solják azt a megállapodást, melyet az Önkormányzat kötött a Dunaparton megvalósu-
ló fejlesztés megvalósítása érdekében a Váci Karakán Kajak-kenu Sportegyesülettel. 

Célkeresztben a váci 
Duna-parti fejlesztés



4 Dunakanyar Régió XXI. évfolyam 7. szám

Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.huDunakanyar Régió

Dr. Rétvári Bence és dr. Fónagy János

Tizenhat településen másfél milliárdból 
újulnak meg a bel- és külterületi utak 

Váci Polgári Est – 60% feletti 
az M2 készültségi állapota 

Időpontfoglaló és beteghívó 
rendszert vezetnek be a dunakeszi 

háziorvosi rendelőkben 

A Váci Polgári Est márciusi vendége dr. Fónagy János, a Miniszterelnöki 
Kormányiroda nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért fele-
lős államtitkár volt, aki vendéglátójával, dr. Rétvári Bencével, (KDNP), az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkárá-
val, a térség országgyűlési képviselőjével a rendezvény előtt közös saj-
tótájékoztatót tartott. 

Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere, 2019. március 12-én, Egészségügyi Fórumra hívta 
a város felnőtt és gyermek háziorvosait, ahol közös megállapodás született, egy időpont-
foglaló és beteghívó rendszer bevezetéséről.

A határmenti városban, az utóbbi időszakban számos fejlesztésnek, beru-
házásnak örülhettek a szobi polgárok. A közeli napokban adták a 40 mil-
lió forintos beruházásként megvalósított termelői piacot, melynek értéke-
sítési rendszere pedig 70 milliós támogatásból épülhetett ki. 

Termelői piac és útátadó Szobon 

Rétvári Bence rövid 
tájékoztatójában is-
mertette, hogy a tér-
ség 16 települése a 

bel- és külterületi utak felújí-
tására összesen több mint egy-
milliárd forint támogatást ka-
pott. 

A volt közlekedési miniszter 
elsősorban a Vácot és környé-
két érintő beruházásokról, ter-
vekről adott tájékoztatást. El-
mondta, hogy március elején 
65% körüli készültségi fokon 
állt az M2-es autópálya, ame-
lyet idén szeptember végén át-
adnak a forgalomnak. A Du-
nakanyar Régió kérdésére el-
mondta; 2022-ig a szlovák hatá-
rig kiépül az gyorsforgalmi út.

Hangsúlyosan beszélt a tér-
ség még hiányzó kerékpárútja-
iról: hamarosan megvalósul a 
Budapest-Dunakeszi, illetve a 
Börzsönyt körbejáró kerékpár-
utak kiegészítése, s ezzel háló-
zattá állnak össze a térség ke-
rékpár-útjai. Hozzátette: „1,2 
milliárd forint értékben kap ez 
a térség BEKOP forrást.” 

Fontos határkőnek nevezte 
Fónagy János az emeletes vo-
natok hadrendbe állítását a Bu-
dapest –Vác vonalon. Emlékez-
tetett, hogy ez a szakasz min-
dig élen járt: 1846-ban az első 
szerelvény itt közlekedett, má-
sok mellett Petőfi Sándor, Kos-
suth Lajos és más jelentős sze-
mélyiségeket utaztatva.  2004 
augusztusában pedig az or-

szágban elsőként itt, a legna-
gyobb forgalmú elővárosi vo-
nalon vezették be az integrált, 
ütemes menetrendet. S most itt 
kerülnek bevetésre a nagyrészt 
magyar munkások által épített 
emeletes, 600 férőhelyes, ala-
csonypadlós motorvonatok is. 
„Az elmúlt időszakban a MÁV-
Start első körben mintegy 20 
darab, következő körben to-
vábbi 20 darab emeletes kivi-
telű vasúti kocsit rendelt. Ilyen 
Magyarországon még nem állt 
forgalomban. Ez reményeink 
és meggyőződésünk szerint a 
komfortos belső kialakításnak 
köszönhetően növeli a szolgál-
tatási színvonalat…" – hang-
súlyozta az államtitkár, aki új-
ságíró kérdésre válaszolva hoz-
zátette: - Az emeletes vonatok 
gyártásában nagy szerepe van 
a Dunakeszi Járműjavítónak.  

Az államtitkár előadásában 
átfogó képet adott arról, hogy 

az organikusan kifejlesztett 
magyar vasút- és közút-hálóza-
tot hogyan rombolta szét a tri-
anoni diktátum, s hogy majd 
száz évvel később hogyan „se-
gített rá” erre a baloldal.

Mi 2002-ben úgy adtuk át a 
három egységből álló vasutat, 
hogy körülbelül 26-28 milliárd 
forint adóssága volt. Ez is nagy 
összeg, de mi is örököltünk egy 
helyzetet. Amikor 2010-ben 
„visszakaptuk”, az egykor egy-
séges Magyar Államvasutak 60-
70 kis végre volt szétbontva a li-
berális „versenyeztetés” ideo-
lógiája szerint, az adóssága pe-
dig a 300 milliárdot verdeste. 
Mindezt úgy, hogy a MÁV va-
gyonából további 100-110 milli-
árd forint el is tűnt a Medgyessy-
Gyurcsány-Bajnai kormányok 
káoszba vezető bugyraiban – 
mondta el Fónagy János.

Fotó: Váli Miklós
Forrás: kdnp.hu/aszerk.

Az Egészségügyi Fórumot nagy 
érdeklődés kísérte, melynek 
köszönhetően, a találkozón 
szinte minden meghívott or-

vos részt vett. A kellemes hangulatú ta-
lálkozó célja az volt, hogy tájékoztassa 
az orvosokat a lakosság körében, 2019 
februárjában végzett online kérdőíves 
felmérés egészségügyre vonatkozó ered-
ményéről. A felmérésből nyilvánvalóvá 
vált, hogy a várakozási idő csökkentése 
új megoldandó feladatot állít az orvosok 
és a városvezetés elé. A kutatás adatok 
visszaigazolták, hogy az elmúlt évek fel-
újításainak és korszerűsítéseinek ered-
ményeképp sokat fejlődött Dunakeszin 
az egészségügyi ellátás, amit az itt élők 

pozitívan értékeltek – írja a dunakeszi.
hu.

A lakosság igényeire reagálva, a vá-
rakozási idő lerövidítése és az orvosok 
munkájának támogatásaként, Dunake-
szi Város Önkormányzata minden kör-
zeti orvosi rendelőbe egységesen be kí-
ván vezetni egy korszerű időpontfogla-
ló és beteghívó rendszert, mely jelenleg 
már három háziorvosi rendelőben mű-
ködik.

Dr. Bartus Vilmos háziorvos megosz-
totta a jelenlévőkkel a rendszerrel kap-
csolatos tapasztalatait. A páciensek idő-
pontot foglalhatnak a helyszínen, a vá-
rótermi érintőképernyős terminálnál, 
vagy otthonról az interneten keresztül.  

A váróteremben kihelyezésre kerülő 
érintőképernyős terminálnál mindenki-
nek be kell jelentkeznie ahhoz, hogy be-
kerüljön a várakozási sorba. A rendszer 
az előre foglalt időpontok figyelembe-
vételével, automatikusan sorrendbe te-
szi és behívja a váróteremben várakozó-
kat. A bejelentkezést követően a pácien-
sek behívása, sorszámának a monitoron 
történő megjelenítésével és hangos be-
mondásával történik.

A rendszer bevezetésének előkészüle-
tei rövidesen elkezdődnek. Az új beteg-
irányító rendszernek köszönhetően, ha-
marosan egyszerűbbé, valamint köny-
nyen átláthatóvá válik a bejelentkezés és 
ésszerűsödik a várakozási idő.

A piacavató ünnepségen 
Rétvári Bence, a város 
országgyűlési képviselő 

kiemelte: akkor lehet igazán si-
keres a vállalkozó, és akkor nyer 
legtöbbet a vásárló, ha a termelő 
és a vevő között közvetlen a kap-
csolat, és nem kerülnek közéjük 
közvetítők. A Szobon most meg-
valósult rövid értékesítési út arra 
alkalmas, hogy a termelők moti-
váltak legyenek a minőségi ter-
mék előállítására, és ahhoz a vá-
sárlók minél olcsóbban jussanak 
hozzá.

Ugyancsak az Emmi parla-
menti államtitkára avatta fel a 
szilárd burkolatot kapott zarán-
dokutat és Nap-parkot március 
21-én, Szobon. 

- Nagyszerű, hogy létrejött 
egy hely, ahol a Szent György 
vonalat követő, Mária úton ha-
ladó gyalogos zarándokok meg-

pihenhetnek, erőt gyűjthetnek. 
– mondta Rétvári Bence a tér-
ség országgyűlési képviselője, 
aki beszámolt arról is, hogy bel- 
és külterületi utak megújításá-
ra a régió 16 településen másfél 
milliárd forint támogatást nyúj-
tott a kormány. Szobon 99 milli-
óra pályáztak – sikerrel! – tette 
hozzá, majd arról beszélt, hogy – 
a járdák, utak az M2-es bővítése, 
a dunai hajózás újra tervezése, 
az emeletesvonatok vonatok idei 
forgalomba állítása - olyan mér-
tékű közlekedésfejlesztés zajlik, 
amire eddig még nem volt pél-
da a térségben. Ezzel nemcsak a 
helyben lakók életminősége, az 
itt élő vállalkozások lehetőségei 
javulnak, hanem az idelátogató-
kat is jobb körülmények fogad-
ják – emelte ki avatóbeszédében 
Rétvári Bence.

A szerk.
Fotó: Váli Miklós

16 településen újítják fel a bel- és külterületi utakat

Átadták a szobi NapPortához vezető utat is
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(Sz)építsük együtt 
környezetünket!

Életmentő rendőröket 
köszöntött a polgármester

Megújul Zebegény, Nagymaros 
és Verőce szabadstrandja

A helyi közösségek támogatása, a fenntartható működés és egy élhetőbb jövő 
megteremtése mindig is prioritást élvezett a Duna-Dráva Cement Kft. életében. 
Ezekre az elvekre alapozva bővítik most tovább társadalmi felelősségvállalási 
programjukat, amely a DDC Zöld Város Program nevet kapta.

Dunakeszi közbiztonsága az országos átlagnál jobb, a bűncselekmények 
száma az utóbbi időben ötven százalékkal csökkent, ami a Városi Rend-
őrkapitányság bűnmegelőző és felderítő tevékenységének köszönhető, 
melyet az Önkormányzat nagyra értékel.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 
Strandfelújítási Programjában ré-
giónkból három település, Zebe-
gény, Nagymaros és Verőce Önkor-
mányzata egyenként 100-100 mil-
lió forint támogatást nyert a dunai 
szabadstrandja fejlesztésére.

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

citroenvac.hu

A régió kiemelkedő 
gazdasági szereplő-
jeként a Duna-Drá-
va Cement Kft. min-

dig is fontosnak tartotta, hogy 
„jó gazda” módjára kezelje a 
régió természeti erőforrásait és 
támogassa a környezetében élő, 
helyi közösségeket. Anyaválla-
latának, a HeidelbergCement 
Groupnak a nemzetközi kör-
nyezetvédelmi stratégiájához 
illeszkedően célul tűzte ki töb-
bek között az ökológiai láb-
nyom csökkentését, a körkörös 
gazdaság ösztönzését és elköte-
lezett az őt körülvevő közössé-
gek szociális és gazdasági fejlő-
désének támogatása iránt.

Több kezdeményezést indí-
tott útjára az évek során, ame-
lyek jelenleg is aktívan mű-

ködnek: a Zöld Megoldás-pá-
lyázatot, a DDC a Tehetsége-
kért ösztöndíjprogramot vagy 
a Zöld Alternatíva Vetélkedő 
és Nyílt Napot.

Az új, DDC Zöld Város 
Programmal a vállalat célja, 
hogy felhívja a helyi közösség, 
a váci lakosság és a környéken 
tanuló diákok figyelmét azok-
ra az elvekre, amelyeket képvi-
selnek: a rendezett, tiszta kör-
nyezetet nemcsak a cement-
gyáron belül tartják fontosnak, 
hanem azon kívül is.

A két napos programon (áp-
rilis 5-6.) növénytelepítési, te-
rületrendezési és szépítési, il-
letve szemétszedési feladatok 

várják az önkéntesen résztve-
vő váci diákokat és a DDC-s 
dolgozókat a deákvári KRESZ 
park és vízfogó területén. A 
programsorozat vendége Pus-
kás Peti lesz, aki maga is szív-
ügyének tekinti a természet vé-
delmét és értékeink megőrzé-
sét.

A DDC Zöld Város Program 
keretein belül rendezik meg 
a Zöld Alternatíva Vetélkedő 
első fordulóját is április 5-én, 
amikor a versenyre jelentkező 
csapatok teljesítik a rájuk váró 
kihívásokat a KRESZ park te-
rületén. Április 6-án pedig a 
DDC-s dolgozók és családtag-
jaik gondozásba veszik a vízfo-
gó területét, hogy együtt meg-
szépíthessék a környéket.

Dióssi Csaba két élet-
mentő és egy bűn-
cselekmény elköveté-

sét megakadályozó rendőrnek 
mondott köszönetet. A polgár-
mester elismerését fejezte ki a 
Dunakeszi Rendőrkapitányság 
kötelékében szolgálatot teljesí-
tő rendőröknek, akik hatékony 
és eredményes tevékenységük-
kel hozzájárulnak a város köz-
biztonságának megszilárdításá-
hoz, a lakosság szubjektív biz-
tonságérzetének növeléséhez. 
A városvezető jóérzéssel be-
szélt arról, hogy hetente – átla-
gosan - egy-két kisebb bűncse-
lekményt követnek el a város-
ban. – A tények, a számok azt 
mutatják, hogy jóval jobb Du-
nakeszi közbiztonsági helyze-
te, mint azt a valóságos helyze-
tet kevésbé ismerők gondolják – 
tette hozzá Dióssi Csaba.

Az önkormányzat kiemelt 
kérdésként kezeli a lakosság 
közbiztonságát, melynek érde-
kében minden támogatást meg-
ad a rendőrségnek, s egyben el-
ismeri a példaértékű rendőri 
helytállást.

Dióssi Csaba polgármester el-
ismerésben részesítette Juhász 
Ádám, rendőr főtörzsőrmestert 

és Gánóczi Viktor főtörzszászlós 
körzeti megbízottakat, akik éj-
szakai járőrszolgálat közben ész-
revették, hogy a gyártelepi gya-
logos vasúti felüljárónál a síne-
ken fekszik egy magatehetetlen, 
sérült férfi. A járőrök azonnal 
cselekedtek, és még a vonat érke-
zése előtt lehúzták a vágányról a 
férfit, akinek ez által megmen-
tették az életét.

A harmadik jutalmazott Szűcs 
István rendőr törzszászlós, aki 
szolgálaton kívüli napon észre-
vette, hogy egy, körözés alatt álló 
férfi bűncselekmény elkövetésé-
re készül. A törzszászlós szolgá-
latba helyezte magát, és azonnal 

értesítette a rendőrkapitányságot 
és a helyszínre érkező kollégái se-
gítségével elfogták a férfit, akiről 
kiderült, hogy budapesti lakos-
ként a fővárosban több bűncse-
lekményt követett el.

Az ünnepségen jelen volt 
Ádám Balázs rendőr alezredes, 
a városi rendőrkapitány helyet-
tese is.

Az Önkormányzat számára 
nagyon fontosak a hasonló áldo-
zatkész emberek, akik aktív sze-
repet vállalnak Dunakeszi lako-
sainak személyi biztonsága és 
értékeik megőrzésében.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A zebegényi szabad-strand 
fejlesztés része a támfal 
felújítása, új támfal ki-

alakítása, korlát építése, a beton-
felületek elbontása, elszállítása, 
wifi pont és kamera kiépítése, vi-
zesblokkok, raktárhelyiség, öltö-
zők kialakítása értékmegőrzővel, 
játszótér létrehozása, gyalogos 
vízi bejáró, sétány, napozó kiala-
kítás, növényesítés, parkosítás, 
valamint bútorok, pihenőágyak, 
padok, hulladékgyűjtők, árnyé-
kolás, és ivókutak beszerzése.

Nagymaros Önkormányzatá-
nak célja, hogy a strand esztéti-
kus környezetben, esztétikus bú-
torokkal, a gyermekek számára 
játszótérrel kiegészítve működ-
jön, növelve a vonzerejét. 

Ennek keretében: játszótér 
megújítása, strandbútorok be-
szerzése, utcabútorok, kerék-
pártámasz, fa öltözők és elekt-
romos töltők elhelyezése, kül-
téri zuhany kihelyezése, terep-
rendezés, valamint wifi há-
lózat kiépítése valósul meg.  

Verőcén a szabadstrand zöldte-
rületének fejlesztésére, öltöző, 
zuhanyzó, wc kialakítására, leg-
alább 200 méteren lépcsős napo-
zóterasz létrehozására, 10 db ut-
cabútor, 5 db árnyékoló és leg-
alább 10 db nyugágy beszerzésé-
re, a parti sétány rendezésére, a 
világítás korszerűsítésére, infor-
mációs táblák elhelyezésére, ke-

rékpártárolók és ivókút kialakí-
tására, valamint strandröplab-
da-pálya fejlesztésére fordítják a 
100 millió forintos támogatást – 
tudtuk meg Rétvári Bencétől, a 
térség országgyűlési képviselő-
jétől.

(B. Szentmártoni)
Fotó:  

szallasnagymaros.hu
A rendőrök példaértékű helytállását ismerte el a polgármester
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A Vác és Környéke Tűzvédelméért Alapít-
vány 2018. évben a benyújtott pályázatokra 
az alábbi támogatást nyújtotta: 

Vác Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság részé-
re: tűzoltás, kárelhárítás során használt eszkö-
zök, felszerelések beszerzése és továbbképzés  
2. 49.208.-Ft. értékben, 

Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület ré-
szére: tűzoltó eszközök, felszerelések vásárlásá-
hoz 1.183.930.-Ft-ot, 

Nagymaros Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let részére:  tűzoltó felszerelések vásárlásához 
800.000.- Ft-ot biztosított. 

Vác és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány

Az ápolókat ünnepelték 
a váci kórházban

Kelet-Európának egyre 
nagyobb szerepe lesz a jövőben 

a tehetséggondozásban

Mediátorokat képeztek: alternatív 
konfliktuskezelés az iskolákban

Az ápolók mindennapos példaértékű helytállását méltató ünnepi beszé-
dek után a legkiválóbbak tevékenységét elismerésekkel és lélekemelő iro-
dalmi-zenés összeállítással köszönték meg – a korábbi látogatási tilalom 
miatt – március 28-án a Váci Jávorszky Ödön Kórházban a Magyar Ápolók 
Napja tiszteletére rendezett bensőséges hangulatú ünnepségen. 

- Kelet-Európának egyre nagyobb szerepe lesz a tehetséggondozásban, 
mivel itt még az iskoláknak lehetőségük van ezzel foglalkozni, és nem 
az integrációra kell összpontosítaniuk - mondta Rétvári Bence, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a váci Piarista 
Gimnáziumban.

A Váci Tankerületi Központ még tavaly nyújtott be pályázatot a Klebels-
berg Központ Új vagy működő jógyakorlat című pályázatára Medi-TÁRS –
alternatív konfliktuskezelés a köznevelésben címmel, melyben a fő cél 
a kortárs mediátorok képzése. Az első program Szentendrén a Barcsay 
Jenő Általános Iskolában zajlott le. 

A magyar országgyű-
lés 2014. február 19-én, 
Kossuth Zsuzsanna, az 

első magyar főápoló születés-
napjának évfordulóján e napot 
hivatalosan is a Magyar Ápolók 
Napjává nyilvánította, melyről 
idén is ünnepélyesen emlékeztek 
meg a váci kórházban.  

A kórházat egy éve irányító dr. 
Urbán Edina főigazgató főorvos 
a legnagyobb szakmai elismerés 
hangján mondott köszönetet az 
ápolók mindennapos tevékeny-
ségéért, a betegek gyógyulását 
elősegítő áldozatos munkáju-
kért. A kórház tevékenységének 
javítását elősegítő változtatások 
jó irányba haladnak, rendkívül 
pozitív, hogy ebben a folyamat-
ban partnerek az érdekképvise-
leti szervezetek – hangsúlyozta a 
főigazgató főorvos. 

Dr. Urbán Edina örömmel je-
lentette be, hogy – korábbiaktól 
eltérően - idén jóval több mun-
katársuk tevékenységét köszön-
hetik meg és ismerhetik el. Befe-
jezésül köszönetet mondott az új 
vezetésnek egy éve megelőlege-
zett bizalomért, és az azóta vég-
zett munkáért. 

Dr. Rétvári Bence ünnepi kö-
szöntőjében külön hangsúllyal 
beszélt az ápolók és a betegek, 
az orvosok és betegek között ta-
pasztalható bizalomról, amely 
alapja annak, hogy a nehéz hely-
zetben lévő, belső egyensúlyát 
elvesztő, betegként érkező em-
berek gyógyultan hagyják el a 
kórházat. – Ezt a gyógyító tevé-
kenységét köszönjük önöknek, 
amit a napról napra, hétről hét-
re nagy empátiával, szakmai alá-

zattal végeznek, mellyel reményt 
és biztatást adnak a betegeknek 
– fogalmazott az Emmi minisz-
terhelyettese.  

Napjainkról szólva hozzátet-
te: – Az előző négy évben átlago-
san mintegy 60 százalékos bér-
emelést biztosítottunk minden-
ki számára. A tavalyi bérekhez 
mérten 2022-ig egy 72 százalé-
kos programot valósítunk meg 
– jelentette ki dr. Rétvári Bence. 

Hozzátette: utánpótlás-képzés 
érdekében két ösztöndíj progra-
mot is elindítottak. A pályavá-
lasztást ösztönző állami támo-
gatással, átlagosan havi nettó 40 
ezer forintot kaphatnak az ápo-
lói pályát választó középiskolá-
sok, a Michalicza-ösztöndíj ke-
retében pedig félévente 320 és 
640 ezer forint közötti összeget 
kaphatnak a felsőfokú egészség-
ügyi szakképzésben részt vevő 
fiatalok.

A parlamenti államtitkár a tér-
ségben élő több tízezer ember ne-
vében is kifejezte megbecsülését 
és háláját az ápolóknak, a kórház 
valamennyi dolgozójának, akik 
ezt a szép hivatást választották, 
gyógyító tevékenységükkel re-
ményt adnak az embereknek. 

Dr. Király Edit mb. ápolási 
igazgató arról beszélt, hogy az 
ünnepséggel a magyar ápolók és 
Kossuth Zsuzsanna tevékenysé-
ge előtt tisztelegnek. Az ünne-
pi pillanatokban felidézik azt a 
rendkívüli fejlődést, amely az 
első magyar főápoló tevékeny-
ségének idejétől napjainkig be-
következett az egészségügyben, 
az orvostudományban. – Ápoló-
nak lenni az egyik legszebb, de 

egyben az egyik legnehezebb hi-
vatás – mondta, aki kollégáinak 
azt kívánta, hogy Kossuth Zsu-
zsanna munkásságát követve 
őrizzék meg hivatástudatukat, 
kitartásukat egy egész életen át. 

Az érdekképviseleti és szak-
mai szervezetek vezetőinek ün-
nepi köszöntője után elismerése-
ket adtak át. A MÁE helyi szer-
vezetének kezdeményezésére, 
idén az Ápolási Egyesület me-
gyei ezüst kitűzőjét munkássá-
gának elismeréseként Sárosiné 
Győri Piroska vehette át, az Ápo-
lási Egyesület tagjai közül Kol-
lárné Barna Rita elismerő okle-
velet, Blaskó Enikő „Kórházunk 
elhivatott dolgozója” címet, míg 
a kórház dolgozói közül heten 
ugyancsak a ”Kórházunk elhi-
vatott dolgozója” címben része-
sült: Farkas Norbertné, Bálik Ka-
talin, Hénapné Demkó Szilvia, 
Juhász Annamária, Vigyinszki 
Nóra, Lőrinczy Ritta, Melicher 
Mária.

Az ünnepelteteket maradan-
dó szép élménnyel ajándékoz-
ták meg a Miskolci Szakkép-
zési Centrum Ferenczi Sándor 
Egészségügyi Szakgimnázium 
növendékei, akiknek megható-
an kedves műsora közben szem 
nem maradt szárazon.  

Az ünnepség záró programja-
ként az államtitkár, a kórház ve-
zetője és a kitüntetettek virágot 
helyeztek el Kossuth Zsuzsanna, 
az első magyar főápoló és Mol-
nár Gabriella, a váci kórház első 
intézetvezető főnővére emlék-
táblájánál.

Vetési Imre
Fotó: Váli Miklós

Rétvári Bence - a térség 
KDNP-s országgyűlési 
képviselője - az Új Nem-

zedék Központ szervezésében 
megvalósuló családi tehetség-
napon arról beszélt, hogy Eu-
rópának egyre nagyobb szüksé-
ge lesz azokra a tehetséggondo-
zókra, akik egyre jobban, egyre 
több tehetséget tudnak kibonta-
koztatni, mivel a nyugat-euró-
pai oktatást ma leginkább a tár-
sadalmi integráció elősegítése 
köti le.

Hozzátette, hogy mivel Euró-
pába az európai kultúrától teljes 
mértékben elkülönülő gyerekek 
érkeznek, az iskola korábbi ta-
nító, nevelő és tehetséggondozó 
szerepe megváltozott, és most a 
társadalmi integrálódás elősegí-
tése köti le – írta az MTI.

Rétvári Bence szerint egy egy-
re lassuló teljesítményű Nyu-
gat-Európa mellett így egy egyre 
gyorsuló kelet-európai teljesít-
mény őrzi meg a kontinens telje-
sítményét, prosperitását.

Az államtitkár szólt arról, 
hogy az elmúlt időszakban a 
kormány intézkedései min-
den más mellett az oktatásban 
is igyekeztek a tehetséget ösztö-
nözni. Hozzátette, hogy azok a 
munkavállalók és vállalkozók, 
akik tehetségesek és szorgal-
masak, szintén számíthatnak a 
kormány ösztönzésére, mert vi-
gyáznak arra, hogy ne sújtsák 
őket nagyobb adóterhek.

Azok, akik a tehetségüket 
munkavállalóként vagy vállal-
kozóként kamatoztatják itthon, 

most sokkal kevésbé vannak 
megadóztatva, mint 8-10 év-
vel ezelőtt - hívta fel a figyelmet 
Rétvári Bence.

Vác városa már korábban ki-
érdemelte a figyelmet, hiszen 
első alkalommal kaphatta meg 
a Tehetségbarát Önkormány-
zat díjat is. Az elismerést azok-
nak szánják, akik kiemelke-
dő tehetséggondozó tevékeny-
séget folytatnak. Ennek folyta-
tása volt, hogy az Új Nemzedék 
Központ lehetőséget adott a vá-
ros tehetségeinek bemutatkozá-
sára is. Vác Város Önkormány-
zata a helyi fiatalságot már a böl-
csődei kortól figyelemmel kíséri, 
így például óvodák minden eset-
ben nagy hangsúlyt fektetnek a 
gyermek, mint individuum el-
fogadására, valamint a gyerme-
kek a lehető legegészségesebb 
környezetben nevelkedésére és 
megteremtik az esélyt arra, hogy 

kibontakoztassák személyiségü-
ket, egyéniségüket, erről Deákné 
dr. Szarka Anita, Vác város jegy-
zője beszélt a rendezvényen.

Kiemelte; Vác iskolaváros, 9 
középiskola, 8 általános isko-
la és 12 óvoda gondoskodik ar-
ról, hogy a gyermekek itt tanul-
hassanak. Hozzátette, hogy bár 
az önkormányzat 2013 óta nem 
fenntartója az oktatási intézmé-
nyeknek, de több módon is meg-
találja a lehetőséget, hogy kap-
csolatban maradjon az intézmé-
nyekkel és támogassa a gyerekek 
tehetséggondozását. 

Közös ünnepségeket, megem-
lékezéseket rendeznek, támogat-
ják a sokszínű sport- és kulturá-
lis életet, különböző díjakkal ju-
talmazzák a kiemelkedő telje-
sítményeket és tehetséggondozó 
programokat is indítanak - fűz-
te hozzá a város jegyzője. 

Fotó: Váli Miklós

A sikeres képzésen fel-
buzdulva úgy döntöt-
tek, hogy a pályázati 

kereten kívül, saját költségre is 
folytatják a projektet és továb-
bi két iskolát vontak be: a szin-
tén szentendrei Izbégi Általá-
nos Iskolát és a Váci Földváry 
Károly Általános Iskolát. 

- Ma rengeteg konfliktus éri 
a diákokat, tanárokat, szülő-
ket, ez egy elég összetett prob-
léma. Tavaly indítottuk el a 
meditációs képzést Szentend-
rén, ennek már érezzük hatá-
sát. Úgy gondoltuk, hogy ter-
mészetesen Vácra is el kell jön-
nie. Szándékunk, hogy a kép-
zésről az egész tantestület 
tájékozódhasson – mondta Ve-
rebélyi Ákos, a Váci Tankerüle-

ti Központ igazgatója. Hozzá-
tette: hosszútávú céljuk, hogy 
a tankerület minden iskolájába 
eljusson az alapképzés.

Vácott a képzés múlt héten 
zajlott, szülőknek, diákoknak 
és pedagógusoknak egyaránt. 
A résztvevő szülők, tanárok és 
diákok is egybehangzóan po-
zitívan értékelték a hallotta-
kat, tanultakat, amelyet a jö-
vőben igyekeznek hasznosíta-
ni is majd a konfliktushelyze-
tekben. 

A Váci Földváry Károly Ál-
talános Iskolában a mediátor 
képzésen 10 pedagógus – köz-
tük a fejlesztőpedagógus, az is-
kolapszichológus és két peda-
gógiai asszisztens –, 5 szülő és 
12 diák vett részt. 

A projekt azonban itt nem 
áll meg, hiszen már készül 
az az öt órás tananyag, mely-
ben szeptembertől az iskolá-
sok osztályfőnöki óra kereté-
ben sajátíthatnak el különböző 
módszereket. A folyamatsza-
bályozási rendszerbe is beke-
rül az alternatív konfliktuske-
zelés módszere, hogy minél ke-
vesebb esetben kelljen a fegyel-
mezés eszközeivel élni egy-egy 
intézményben. 

Továbbá az iskolák lehető-
séget kapnak arra, hogy saját 
maguk intézményesítsék, vagy 
más iskolákkal közösen hasz-
nosítsák az elsajátított módsze-
reket.

Furucz Anita

Az ünnepelt ápolónők a vezetőkkel együtt emlékeztek meg elődeikről  

Deákné dr. Szarka Anita jegyző 
és dr. Rétvári Bence államtitkár mondott ünnepi köszöntőt

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK 
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A háromnapos feszti-
vál célja, hogy a színes 
programok kavalkád-

ja mellett az idelátogatók meg-
ismerhessék a térség természe-
ti kincseit és kulturális sokszí-
nűségét. Lehetőséget kínálnak 
arra, hogy az érdeklődők felfe-
dezhessék e csodás hely rejtett 
kincseit és a remek kiránduló 
útvonalakat felhőtlen szórako-
zással kössék össze.

A helyi hagyományok be-
mutatása, közkedvelt csalá-
di programok mellett a ma-

gyar komoly és könnyűze-
ne legnépszerűbb képviselőit 
hívják meg: Bogányi Gergely-
től egészen a Bagossy Brothers 

Company-ig. Természetesen a 
fesztivál elengedhetetlen részét 
képezik a különböző gasztro-
nómiai bemutatók is. A prog-

ramok hét helyszínen zajlanak 
majd: Szob, Márianosztra, Vá-
mosmikola, Kemence, Ipolyda-
másd, Ipolyság és Ipolyszalka. 
Az pedig már csak hab a tor-
tán, hogy a rendezvény teljesen 
ingyenes lesz.

Ha valaki tehát egy csoda-
szép, érintetlen környezetben 
kívánja élvezni a jobbnál jobb 
zenéket, ételeket és italokat, 
akkor semmiképp se hagyja ki 
az első Ipoly Fesztet.

További infók: 
facebook/ipolyfeszt

Miből készült Noé bár-
kája? Mi a mirhás 
bor? Fa nő-e a mus-

tármagból? Mit evett Jézus a 
tanítványaival az utolsó vacso-
rán? Mi köze a pálmaágnak a 
virágvasárnaphoz vagy a papi-
rusznak a Biblia nevéhez? Töb-
bek között ezekre a kérdésekre 
is választ kaphatnak a rendez-
vényre ellátogatók.  

Fráter Erzsébet korábban a 
Magyar Természettudományi 
Múzeumban dolgozott, 1998 
óta a Nemzeti Botanikus Kert 
fejlődéstörténeti növényrend-
szertani gyűjteményének ku-
rátora. 1985 óta publikál bo-
tanikai, természetvédelmi és 
kertészeti témákban. Legutób-
bi, 2017-ben megjelent „A Bib-
lia növényei” című könyve  – a 
magyar könyvtárosok szavaza-
tai alapján – elnyerte az év leg-

értékesebb, legszebb kiadvá-
nyának járó Fitz József-könyv-
díjat.”

 Ez a rendezvény ugyan a 
költészet napjára esik, de ter-
mészetesen nem ahhoz kap-
csolódik. A hagyományaink-
nak megfelelően mi – a könyv-
tár olvasóit egy irodalmi játék-
ra invitálva – egy héten keresz-
tül (idén április 8. és 12. között) 
ünnepeljük a költészet napját. 
A központi könyvtár tereiben 
hetven magyar verset függesz-
tünk ki, a költők és a címek 
feltüntetése nélkül. A játékos 
kedvű olvasók feladata megta-
lálni a versekhez tartozó szer-
zőket és címeket, melyek külön 
matricákon szerepelnek.  A si-
keres megfejtők ajándékot kap-
nak.

Lőrincz Róbert 
könyvtárvezető

Az egyéni versmondás világ-
rekordját készül felállíta-
ni a költészet napja alkal-

mából Lutter Imre előadóművész, 
a Magyar Versmondók Egyesületé-
nek ügyvezető elnöke. Az Ugorj be 
egy versre! szlogennel a Fészek Mű-
vészklubba április 11-re meghir-
detett programhoz színészek, éne-
kesek, sportolók, előadóművészek, 
versmondók is csatlakoztak.

Lutter Imre a költészet napján 
több mint 24 órás folyamatos vers-
mondásba kezd: a rekordkísérlet áp-
rilis 11-én 10 órakor indul és április 
12-én 10 óra után zárul - áll a Ma-
gyar Versmondók Egyesületének 
MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, a rendezvényen fel-
lép Molnár Ferenc Caramel, Nagy-
Kálózy Eszter, Bagi Iván, Katus At-
tila, Huzella Péter, Szentgyörgyi Ró-
meó, Jávori Ferenc Fegya, Müller Pé-
ter Sziámi, Gerendás Péter, Dolmány 
Attila, Patai Anna, Benedekffy Kata-
lin, R. Kárpáti Péter, Takács Bence, a 
Kávészünet zenekar, Molnár György, 
Kiss Kata, Borbély Sándor, Vízy And-
rás és Wiegmann Alfréd, Hajdu Ti-
bor, Kató Hajnalka, Pál Péter, Füle-
ki Panka és a Pécsi Pódium szavaló-
kórusa is. 

A program nyilvános, ingyenesen 
látogatható.

Első ízben rendezik meg az Ipolymenti településeket átölelő programsorozatot június 21. és 23. kö-
zött hét, ebből öt magyar és két határon túli helyszínen.

A Biblia növényei címmel Fráter Erzsébet biológus, a 
vácrátóti Botanikus Kert kurátora tart vetített képes 
előadást április 11-én, csütörtökön 18 órától a duna-
keszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban.

RUHANEMŰ JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, 

a zöldséges piacnál.)

Várom Önöket
Tel.: 06-27-304-679

Ipoly Feszt: egy új fesztivál a palettán 

A Biblia növényei – előadás a dunakeszi könyvtárban

A költészet napja 
– Világrekordra 

készül Lutter Imre
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A kétszeres olimpiai bajnok Gyulay Zsolt, 
a Váci Karakán Kajak-kenu Sportegyesület elnöke

Hesz Mihály és Gyulay Zsolt egy hajóba ült 
a váci kajakozók sikeréért  

A sportszerető magyarok között nincs ember, aki ne tudná, hogy a Váci Hajó SE-ből indult el a világsiker felé Hesz Mihály, az 1968-as mexikói olimpia 
kajak „királya”, aki az 1964-es tokiói ezüstérem után az aztékok földjén jutott fel a világ tetejére, a K1 1000 méteren aratott káprázatos győzelmével. 
A honi kajakozás másik nagy ikonja, a váci születésű Gyulay Zsolt, aki ugyancsak a Váci Hajóban kezdett el kajakozni, s legnagyobb sikerét a szöuli 
olimpián érte el a K4 1000 méteren csapatban és a K1 500 méteren egyéniben elnyert aranyéremmel. 

A Váchoz ezerszállal 
ma is kötődő két ki-
váló sportember ösz-
szefogott a városban 

sportoló fiatalok sikeréért és a 
kajak klubok egyesítése érdeké-
ben, megalapították a Váci Ka-
rakán Kajak-kenu Sportegyesü-
letet. A váci utánpótlásnevelés 
sikeréért Gyulay Zsolt az egye-
sület elnökeként, míg Hesz Mi-
hály tiszteletbeli elnökként te-
vékenykedik a jövőben.

- Minden, amit elértem, an-
nak köszönhetem, hogy Vácon 
kezdtem el sportolni, itt érett-
ségiztem – mondta a minap 
egy sajtóbeszélgetésen Gyulay 
Zsolt, aki szerint sportsikere-
ik értékét növeli, hogy igencsak 
mostoha körülmények között 
kajakozhattak. Sajnálatosnak 
nevezte, hogy a feltételek azóta 
sem igazán változtak, s ráadásul 
az utóbbi években a széthúzás, 

a meg nem értés jellemzi a vá-
rosban működő kajak klubokat.

- Ezen változtatni kell, ez 
nem mehet így tovább! – je-
lentette ki, majd arról beszélt, 
hogy a pozitív változás érdeké-
ben igyekezett megnyerni min-
den olyan olimpiai és világbaj-
nokot, aki a városban kezdte 
a kajakozást. Olyan kiválósá-
gok sorakoztak fel az ügy érde-
kében, mint az olimpiai bajnok 
Dónusz Éva, a világbajnok Bárt-
fai Krisztián, a legendás mester-
edző, Babella László, Csernák 
Károly, a Váci Vasutas SE elnö-
ke, akik felismerték az idők sza-
vát, az összefogásban rejlő óriá-
si erőt és szakmai lehetőséget – 
tájékoztatott Gyulay Zsolt. 

- Az önkormányzat felkéré-
sére létrehoztunk egy új egye-
sületet – folytatta. - Felmerül a 
kérdés minek még egy, amikor 
volt már három. A legnehezebb 

olimpiai szakágban két olim-
piai bajnoka van Vácnak: Hesz 
Mihály és jómagam. Mindket-
ten Vácon kezdtünk kajakozni, 
innen indultunk, amire nagyon 
lehet és kell is építeni – húzta alá 
a sportvezető, aki azonban azt 
sem rejtette véka alá: - Sajnos 
napjainkban is olyan méltatlan 
körülmények között eddzenek 
a fiatalok, hogy jó érzésű szülő 
nem viszi oda a gyerekét. Nyolc 
évig voltam a Magyar Olimpia 
Bizottság alelnöke, és láttam, 
hogy a helyi torzsalkodás miatt 
Vácon nem sikerült előre lép-
ni az infrastruktúrában. De en-
nek most már vége, mert a Be-
járható Magyarország Program 
(BMP) keretében a Magyar Ka-
jak-kenu Szövetség és Vác Vá-
ros Önkormányzata összefogá-
sa, és az EU által 100 millió fo-
rinttal támogatott, úgynevezett 
EU-s megállóhely jön létre a vár 
alatti területen. A BMP fő cél-
ja az egészséges életmódra ne-
velés, az igény megteremtése a 
szabadidő hasznos eltöltésére, 
valamint a hazai turizmus fej-
lesztése, melyhez illeszkedik az 
utánpótlásnevelés is, a feltétel-
rendszer biztosítása – ismertet-
te Gyulay Zsolt.   

A kétszeres olimpiai baj-
nok hosszasan fejtegette, hogy 
a „régi váciak”, Hesz Mihály, 
Csernák Károly, Babella László 
és a többi, egykori kiváló sport-
ember egyemberként sorakoz-
tak fel a helyi közösség, a spor-
tolni vágyó fiatalok mellett a 
masters korosztály számára is 
kiváló lehetőséget biztosító terv 
mellé. 

– Az uniótól - EU-s megálló-
helyre – kapott 100 milliós tá-
mogatás esélyt ad arra, hogy 60 

év után legyen egy új csónakhá-
za Vácnak. Megkeresett a szö-
vetség, és azt mondták, hogy mi 
garancia lennénk a terv megva-
lósítására, ha beállnánk ebbe a 
munkába, akkor még plusz 50 
millióval támogatja a fejlesztést 
a szövetség. Én akkor megkeres-
tem az önkormányzatot és a pol-
gármester urat, aki azonnal tá-
mogatta a tervet, az ügy mel-
lé állt. A szövetségben és az ön-
kormányzatban is azt mondták, 
hogyha a Váci Karakán Kajak-
kenu Sportegyesület ezt felvál-
lalja, akkor csak ezt az egy klu-
bot fogják támogatni – ismertet-
te a megállapodás előzményét.

Gyulay Zsolt elmondta, az el-
múlt hónapokban azon mun-
kálkodtak, hogy összefogásra 
ösztönözzék a klubokat. 

- Ezzel az összefogással az or-
szág legeredményesebb után-
pótlás bázisa lehet Vác. A jövő 
sokkal biztatóbb, mint a jelen, 
hiszen Vác iskolaváros, tízezer 
diákkal, ami eddig is sok te-
hetséget adott a sportág szá-
mára – tette hozzá, majd öröm-
mel beszélt arról, hogy Csernák 
Károlyék 80 fiatallal átigazol-
tak a Váci Karakán Kajak-Kenu 
Sportegyesületbe, akik egy új, 
modern, jól felszerelt kajak 
klubban szeretnének kajakoz-
ni.  Azt viszont sajnálja, hogy a 
Váci Kajak Kenu SE feltételek-
hez köti az átigazolásokat. 

A tájékoztatóban elhangzott, 
hogy Gyulay Zsolték kezdemé-
nyezését támogatja Szabó Tün-
de, az Emmi sportért felelős ál-
lamtitkára is, aki ígérete sze-

rint segítséget nyújt a létesít-
mény felszereltségének biztosí-
tásában. 

- A vár alatt megvalósu-
ló EU-s megállóhely kiegészül 
egy csónakházzal, sok öltöző-
vel, és sok hajóval. Azon mun-
kálkodunk, hogy a senior korú 
sportolók és a szülők is be tud-
janak kapcsolódni a munkákba 
és a klubéletbe – fogalmazott a 
kétszeres olimpiai bajnok sport-
ember. 

Gyulay Zsolt befejezésül re-
ményét fejezte ki, hogy a jövő-
ben sokat hallanak majd a Váci 
Karakán Kajak-Kenu Sport-
egyesület sikereiről, melyhez a 
helyi összefogáson keresztül ve-
zet az út.  

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

AUTÓ ÉS TEHERAUTÓ 
SZERELŐ/ 
ÉPÍTŐIPARI GÉPSZERELŐ/ 
MEZŐGAZDASÁGI 
GÉPSZERELŐ MUNKATÁRS
A Penta Általános Építőipari Kft. keres teljes 
munkaidőben szerelő munkatársakat, a gödi 
telephelyére. 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:

• Autó és teherautó szerelői / építőipari 
gépszerelői / mezőgazdasági gépszerelői

tapasztalat, vagy ilyen irányú középiskolai / 
szakmunkás végzettség
• Szerszámismeret és magabiztos 
szerszámhasználat
• Önálló, igényes munkavégzés

AMIT KÍNÁLUNK:

• Stabil, hosszú távú munkalehetőség
• Alkalmazotti jogviszony
• Versenyképes jövedelem
• Új munkatársunk tevékenységéhez 
  a megfelelő műszaki szerszámokat, 
munkavédelmi felszereléseket biztosítjuk

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

• Penta Kft. gödi telephelye - 2131 Göd, 
Nemeskéri-Kiss Miklós út 112.

Szakmai önéletrajzokat bérigény megjelölésével: 
hoos.sandor@pentakft.hu címre kérjük 
elküldeni!


