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A közel ezeréves Vác történelmi múltjához, a régió-
ban betöltött gazdasági, oktatási, kulturális, egyhá-
zi, idegenforgalmi-turisztikai értékéhez és jelentősé-
géhez, sportsikereihez méltó állami támogatásokban 
részesül, hiszen elégha csak a közelmúltban felújított 
patinás vasútállomásra és környezetére gondolunk. 
Napjainkban is több milliárdos állami fejlesztések-
nek lehetünk tanúi. Átadás előtt van az évszázados 
Váci Reménység Sportegyesület 740 millió forint álla-
mi pénzből felépített modern épülete, atlétikai-, és ví-
vóterme, a megújult, megszépült szabadtéri pályák.  
A püspökvárosban ugyancsak átadáshoz közeli álla-
potban van a kétmilliárd forintos beruházásként fel-
épülő Kilátó Piarista Pályaorientációs Módszertani 
Központ, az egykori rendház felújítása a Duna-parton. 

Az elmúlt években Magyarország már többször is példát 
mutatott Európa és a világ számára – mondta el a lapunk-
nak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös 
számú választókerület országgyűlési képviselője, aki sze-
rint a kormányzati munka célja most az, hogy olyan kere-
teket alakíthassanak ki az országban, amelyek megfelel-
nek a magyar emberek jövőről alkotott elképzeléseinek. 
A politikus hangsúlyozta, hogy számára különösen fontos 
térségünk fellendítése, ezért máris kapcsolatba lépett a 
helyi gazdasági élet különböző szereplőivel.

Tuzson Bence: Most közös cselekvésre van szükség,  
az pedig elsősorban közös gondolkodásból születhet meg

Újabb kormányzati források Vácnak! 

Az összefogás 
a siker záloga

A legújabb hír pedig az, hogy a kor-
mány az 1242/2020. (V. 18.) Korm. 
határozat alapján a váci Cházár 

András Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény, Szakiskola, Készség-
fejlesztő Iskola, Kollégium felújításának 
és bővítésének előkészítésére 240 millió 
forintot biztosít. Ebből 2019-ben 22 mil-
lió forintot már biztosított a kormány, a 
mostani döntéssel az idei évre 120 millió 
forint támogatást nyújt. A további részek 

a következő évi költségvetésekben érkez-
nek Vácra. "A válságot nem megszorítá-
sokkal, hanem fejlesztésekkel, a gazda-
ság élénkítésével, munkahelyek teremté-
sével tudjuk legyőzni! " - írta a kormány 
újabb támogató döntése után közösségi 
oldalán dr. Rétvári Bence, a város ország-
gyűlési képviselője, az Emmi parlamenti 
államtitkára.

No, és akkor még nem is szóltunk ar-
ról, hogy az Egészséges Budapest Prog-

ram keretében 5,6 ötmilliárd forintból új 
járóbeteg szakrendelő tömb épül, és kor-
szerűsítik a kórházat. Azt már csak a tör-
ténelmi hitelesség kedvéért említjük a fel-
sorolásban, hogy a 3500 férőhelyes mul-
tifunkcionális csarnok építésére megítélt 
ötmilliárd forintos állami forrás az egy-
másnak feszülő politikai és szakmai ér-
vek miatt sajnos valószínűleg máshol 
hasznosul. Bár tévednénk!

 (Vetési)

– Mennyiben változtatta 
meg az életünket a koronaví-
rus-járvány, hogyan tudunk 
most továbblépni ennek csil-
lapodásával? 

– Szeretném felhívni a fi-
gyelmet, hogy a veszély még 
nem múlt el. Magyarország si-
keresen teljesített a koronaví-
rus elleni védekezés első szaka-
szában, és ez elsősorban annak 
köszönhető, hogy a szüksé-
ges intézkedéseket jóval koráb-
ban meghoztuk, mint az eu-
rópai államok többsége. Kivá-
ló tapasztalat volt ez arra, hogy 
mindenki belássa: összefogás-
ból születnek a legnagyobb 
eredmények. Ennek szellemé-
ben kell dolgoznunk továbbra 
is, ami azért is lesz rendkívül 

fontos, mert újra kell kezde-
nünk az életünket, és újra kell 
indítanunk a gazdaságot is.

– Melyek az előttünk álló 
legfontosabb feladatok? 

– Országgyűlési képviselő-
ként most azt tekintem az el-
sődleges feladatomnak, hogy 
az általam képviselt települése-
ken elkezdődjön egy közös gon-
dolkodás és egy közös cselekvés 
a gazdaság újraindítása érde-
kében. Ez egy olyan új feladat, 
amely új megoldásokat kíván. A 
következő hónapok tevékenysé-
gét ez fogja meghatározni. Szá-
momra a képviselői munka 
egyet jelent az általam képviselt 
emberek igényeivel. 

A magyar vasútijármű-gyártás történetének eddigi leg-
nagyobb vállalkozása veszi kezdetét a Dunakeszi Jármű-
javítóban. A vállalat új tulajdonosai, a TMH csoporthoz 
tartozó TMH International AG valamint a Magyar Vagon 
Zrt., egy 1 milliárd euró – 350 milliárd forint – értékű, 
1300 vasúti személykocsiról szóló megrendelés nagyob-
bik részét hozzák Dunakeszire: 680 vasúti személyko-
csit gyártanak majd Dunakeszin az Egyiptomi Nemzeti 
Vasúttársaságnak. 

Újjászületik a magyar 
vasútijármű-gyártás

Új tulajdonosai vannak 
a Dunakeszi Járműjavítónak

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

A trianoni gyalázatos békediktátum aláírásának 100. évfordu-
lóján a Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én tizenhat óra 
húsz perces kezdettel városunkban a Dunakeszi Civilek Baráti 
Köre a hazaszeretet és az együvé tartozás gondolatától vezérel-
ve megemlékezést tartott az Országzászlónál, melynek fővédnö-
ke Dióssi Csaba polgármester volt.  

Trianon 
emlékezete

Folytatás a 3. oldalon

Ökumenikus imára 
hívta Verőce és a kör-
nyék lakóit az I. világ-
háborús emlékműhöz 
Verőce polgármestere, 
Grauszmann György a 
Nemzeti összetartozás 
napján, június 4-én, 
melyen beszédet mon-
dott: Fejérdy Áron,  Ve-
rőce katolikus közös-
ségének plébániai 
kormányzója, Böttger 
Antal, a verőcei refor-
mátus közösség lelki-
pásztora, Tőtős János, 
a verőcei baptista gyü-
lekezet lelkipásztora, 
Rétvári Bence, a tér-
ség országgyűlési kép-
viselője. 

Száz éve egy sikertelen 
nemzetgyilkossági kísérlet történt

240 millió forint állami forrásból újul meg a nagy múltú 
intézmény, melyet 1802-ben alapított Cházár András

Rétvári Bence 
államtitkár
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Folytatás a címlapról

Sződliget testvértelepülései is elhelyezték 
az emlékezés koszorúit

A nemzeti színű zászlócskákkal díszített 
téren összegyűlt emlékezők sokasága 
elénekelte a Himnuszt, majd Skripeczky 

István, a baráti kör elnöke köszöntőjét köve-
tően dr. Lakatos István, a KÉSZ (Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége) helyi csoportjának 
elnöke elmondta, hogy száz éve ezen a napon 
öt percre megállt az élet Magyarországon, 
megszólaltak a szirénák, zúgtak a harangok. 
Idén februárban a szövetség felhívással for-
dult a Kárpát-medencei egyházközségekhez 
és gyülekezetekhez, hogy június 4-én magyar 
idő szerint fél ötkor az összetartozás jeleként 
szólaltassák meg a templomok, imaházak ha-
rangját. 

Az adott időpontban Dunakeszin is meg-
kondultak a harangok.

Ünnepi beszédében Tuzson Bence államtit-
kár, országgyűlési képviselő emlékeztetett a 
szégyenteljes békediktátum kényszerű aláírá-
sának történésére. Ennek következtében há-
rommillió magyar került a határokon kívül. 
Kiemelte, hogy más országok számára egy 
ilyen diktátum az öngyilkossággal lett volna 
egyenlő, talán el is tűntek volna, de Magyar-
ország itt van. – Eltelt száz esztendő – mondta 
– és Magyarország most erősebb, mint az el-
múlt száz évben bármikor. Nekünk magyarok-
nak van egy különleges képességünk, ez pedig 
a megmaradás képessége. Az Európai Unió 
országai közül Franciaországon kívül egyet-
len olyan ország van, amelynek folyamatosan 
megmaradt az államisága és ez a mi hazánk. 
Mert összetart minket a saját kultúránk, és 
összetart minket a szép magyar nyelv. Ez hor-
dozza a magyar kultúrát. 

A továbbiakban kiemelte, hogy a nemzet 
összetartó ereje a történelem is. Kis egyéni 
történelmek, és ezekből áll össze egy ország, 
egy nemzet történelme, a mi történelmünk és 
a mi felelősségünk. Felidézte a néhai minisz-
terelnök, Antall József örök érvényű szavait, 
aki kijelentette, hogy lélekben tizenöt millió 
magyar miniszterelnöke kíván lenni. A 2014-
es választásokat követően Magyarország mi-
niszterelnökének már jogi kötelezettsége is a 
magyarokért való kiállás, ekkor már minden 

magyar felvehette az állampolgárságot és sza-
vazhatott. Ettől kezdve Magyarország minden 
magyar ember közösségévé vált. – Nekünk, 
akik vezetjük az országot, feladataink vannak 
a magyarokkal kapcsolatban. Közös a felelős-
ségünk, s ha ez így van, elmondhatjuk, hogy 
egyetlen magyar sincs egyedül. Száz évvel Tri-
anon után egy a szív és egy a hang, egyszerre 
szólal meg minden magyar, hogy „Isten áldd 
meg a magyart”. 

Dallos Gyula örökös magyar díjlovagló baj-
nok, Dunakeszi díszpolgára arról beszélt, hogy 
a harangszó a nemzet feltámadását is jelentet-
te. Ezt az együvé tartozásunk ereje táplálja és 
ez az az erő, amely átsegít Trianonon, és mi, 
anyaországbeliek hazamegyünk Kárpátaljára, 
Felvidékre, Erdélybe, a Délvidékre, Őrvidékre, 
az elszakítottak pedig hazajönnek az anyaor-
szágba.

Dióssi Csaba polgármester is arról szólt, 
hogy a megemlékezés, a harangzúgás is a nem-
zeti összetartozásunkat jelképezi. Elindult egy 
országos kezdeményezés, hogy ezt az összetar-
tozást egy másik jelképpel, közös őrtűzgyúj-
tással is erősíthetjük. Dunakeszi is csatlakozott 
a kezdeményezéshez. Elmondta még, hogy a 
közelben lévő művelődési házban, amely már 
a trianoni tragédia előtt is készen volt, helyet 
adott sok felvidéki és délvidéki vasutas család-
nak, és komoly összefogás volt a településen, 
hogy ezeket a családokat, illetve a vagonlaká-
sokban élőket megsegítsék.

A megemlékezés a Szózat közös eléneklé-
sével zárult, melyen fellépett László Andrea 
énekművész, Arany Éva népdalénekes, verset 
mondott Guttmann Vilmos előadó valamint 
Kaszás Géza színművész, a Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetettje. Közreműködött 
a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Farkas Pál 
vezényletével. Jelen volt Dobes Sándor, az Or-
szágzászló tervezője is. 

A Trianon emlékműnél, 20 óra 20 perckor 
a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség kez-
deményezésére, miként a világban sok helyütt, 
Dunakeszin is fellobbant az összefogás őrtüze, 
melyet Dióssi Csaba polgármester gyújtott 
meg.

Katona M. István
A szerző felvétele

A szervezet elnöke, Med-
vegy Iván köszöntötte 
az egybegyűlteket, majd 

dr. Török Gábor történész idézte 
fel a nagyhatalmi döntés drámai 
következményeit, rávilágítva a 
békediktátum utáni talpraállás 
sikereire, nemzetünk regenerá-

lódási képességére is. A törté-
nész beszédét követően Szesztay 
Ágnes, a helyi KDNP elnöke a 
felvidéki gróf Eszterházy János 
mártír politikus sorsán keresz-
tül láttatta Trianon tragikumát. 

Az emlékműnél a Sződ-
ligetiek Baráti Köre mellett 

a község testvértelepülései, 
Csíkszentdomokos és Jólész 
nevében is koszorúkat helyez-
tek el, valamint a helyi KDNP, 
a sződligeti Fidesz, valamint a 
ZöldLiget Közösség is koszo-
rúzott. A magyar lakta terü-
letekhez intézett felhíváshoz 
csatlakozva 20 óra 20 perckor a 
sződligeti főtéren is fellobbant 
az összetartozás lángja. A tűz 
mellett a megjelent emlékezők 
baráti hangulatban vallottak 
családjaik Trianonnal kapcso-
latos nem egyszer megrendítő 
erejű sorsfordulóikról, miköz-
ben közös nemzeti imádságain-
kat énekelték. A ZöldLiget Kö-
zösség az Örökségünk című dal-
ból készített közös videóklipet 
a csíkszentdomokosiakkal és 
jólésziekkel, mely újra megmu-
tatta, hogy bár három országban 
élünk, de egy nemzethez tarto-
zunk.

Máthé Zsuzsa

Trianon emlékezete

Folytatás a címlapról

Száz évvel ezelőtt egy 
nemzetgyilkossági kísér-
let történt, a tárgyalások-

ra a magyar küldöttséget meg 
se hívták, s egy életképtelen-
nek tűnő Magyarországot 
hoztak létre. Az első világhá-
borúban kétszer annyi ma-
gyar katona halt meg, mint a 
második világháborúban. Az 
első világháború úgy ért vé-
get, hogy Nagy Magyarország 
területén nem tartózkodtak 
idegen csapatok – kezdte 
megemlékezését Rétvári Ben-
ce.

Csak sajnos a háború utáni 
magyar kormányok a haza-
térő 1.200.000 katonát lesze-
relték, és így szabad utat nyi-
tottak a szomszéd államokból 
betörő 200.000 katonának. El-
telt két év a háború befejezése 
és a diktátum megszövegezé-
se között.

A trianoni diktátum nem 
hogy kizárta a további há-
ború lehetőségét, hanem 

megalapozta a második vi-
lágháborút. Nem hogy nem 
hozott békét, hanem újabb, 
még pusztítóbb háború mag-
vát hintette el és két gyilkos 
eszmének, a kommunizmus-
nak és a nácizmusnak is teret 
nyitott. Sokkal rosszabb álla-
potokat teremtett, mint ami 
a béke előtt volt – tudósított 
a verőcei megemlékezésről 
Hujbert István, a VácOnline 
szerkesztője. 

Mondjuk ki: egy nemzet-
gyilkossági kísérlet történt, a 
magyarságot végleg el akarták 
törölni a Kárpát-medencéből. 
Elszámolták magukat.

Magyarország nem roppant 
bele ebbe a csonkításba, az 
élni akarásáról tett tanúbi-
zonyságot.

A tudomány, a sport terüle-
tén olyan eredményeink szü-
lettek az elmúlt száz évben, 
amely erről az élni akarásról 
szól. Mi vagyunk továbbra is a 
Kárpát-medence legnépesebb 
nemzete. (…)

2010. június 4-e óta ez a nap 

nemcsak a tragikus, trianoni 
békediktátum évfordulója, 
hanem a nemzeti összetar-
tozás napja. A határon túli 
magyarjaink öt generáción 
keresztül idegen fennhatóság 
alatt vállalták, hogy megta-
nítják a gyereküket magyarul, 
hogy magyar misére járnak, 
pedig tudták, hogy ebből csak 
hátrányuk származik. Ezért 
nekünk, akik az anyaország-
ban születtünk, kötelessé-
günk kiállni értük minden 
fórumon

Az elmúlt egy évszázadra 
visszatekintve elmondhatjuk 
büszkén, hogy most a legerő-
sebb Trianon óta Magyaror-
szág, most tud a legnagyobb 
eredményességgel fellépni és 
kiállni a határon túl és a di-
aszpórában élő magyarokért.

Széchenyivel együtt mond-
hatjuk, hogy Magyarország 
nem volt, hanem lesz, véget 
ért a száz év magány – zárta 
beszédét Rétvári Bence.

A megemlékezés közös 
imádsággal zárult. 

Száz éve egy sikertelen 
nemzetgyilkossági kísérlet történt

Három ország, egy nemzet – 
Trianoni megemlékezés Sződligeten

Három ország, egy nemzet - Sződligeti civilek a község testvértelepüléseivel 
emlékeztek meg a szétszakítottság 100. évfordulójáról a trianoni döntés 100. 
évfordulóján a Sződligetiek Baráti Köre szervezett ünnepi megemlékezést a ma-
gyar nemzet múlt századi traumájáról a 2-es főút melletti Trianon emlékműnél, 
melyet megrongálása után nemrég állítottak helyre.

A megemlékezés rész-
ben az online térben 
zajlott. Az ES TV júni-

us 4-én este hattól internetes 
oldalán, majd nyolc óra után 
televíziós adásában vetítette 
le azt az összeállítást, mely-
ben Matkovich Ilona meg-
emlékező szavai után Vác, 
Trianon 100 címmel online 
riportsorozatot tekinthettek 
meg az érdeklődők. (A mű-
sor Vác Város Önkormányzat 
Facebook oldalán található 
videó segítségével bármikor 
elérhető.) Csütörtök estétől 
online történelmi kvízjáték-
ra invitálták a polgárokat. A 
kvízjáték szombat 20 óráig, 
online volt kitölthető a Ma-
dách Imre Művelődési Köz-
pont közreműködésével.

A központi megemlékezés 

valós időben csütörtökön fél 
ötkor a város harangjainak 
zúgásával indult. A Himnusz 
közös eléneklése után Oláh 
Gellért tolmácsolásában Sajó 
Sándor Magyarnak lenni 
című verse hangzott fel, majd 
dr. Varga Lajos emlékbeszéde 
következett. A segédpüspök 
úr felidézve az évszázada tör-
ténteket, elsősorban annak 
egyházi és a magyar embere-
ket érintő következményeiről 
beszélt. Mint mondta: mind 
a hazánk területén maradó-
kat, mind az elcsatolt részek 
magyarjait sokkolta a dikta-
tórikus szerződés tartalma. 
Beszédének végén felhívta a 
figyelmet arra, hogy a testvé-
ri összetartozás gondolatától 
vezetve mindenkivel békes-
ségben kell élnünk – tudósí-

tott az önkormányzat hon-
lapja.

Ez követően előbb a város 
vezetői, majd a pártok, szer-
vezetek képviselői mellett az 
emlékidéző és tisztelgő ese-
mény nagyszámú résztvevője 
helyezett el koszorút, virágot, 
mécsest az Ereklyés Ország-
zászlónál, végül a Szózat el-
éneklése zárta a méltóságtel-
jes váci megemlékezést.

***

A megemlékezés sorozat-
hoz kapcsolódóan a főtéri ele-
fántos „kék házban” Trianon 
100 emlékhelyet is kialakított 
a Tragor Ignác Múzeum. A 
kiállított dokumentumok há-
rom napig voltak megtekint-
hetőek. 

Vác: Méltóságteljes 
megemlékezés Trianonról
A még jelenlévő járványveszély miatt részben rendhagyó módon emlékezett 
meg a város a trianoni békediktátum 100. évfordulójáról.

A Duna-parti Országzászlónál dr. Varga Lajos váci segédpüspök mondott emlékbeszédet
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A Dunakeszi Járműjavítóban készült az emeletes motorvonat 
(Fotó: KesziPress)

A városi önkormányzat és a lakosság közel két évtizedes kérése teljesül hónapokon 
belül a 122 éves MÁV Nagyállomás ikonikus épületének felújításával, amely a megszé-
pülő arculat mellett új funkcióval, a kormányablak hozzáépítésével bővül. A kivitelező 
május 28-án lebontotta az állványokat és a védőhálót, melynek eredményeként a mo-
narchia kori épület felső része már régi szépségében tárulkozik elénk. A tavaly június-
ban elkezdett felújítás és fejlesztés átadását szeptemberre ígérik. 

Az Önkormányzat minden lehetsé-
ges módon igyekszik kielégíteni a 
lakossági igényeket, ennek köszön-
hetően 2020. június 15-től a jelenle-
gi körjáratos megoldás helyett csil-
lagpontos rendszerben közleked-
nek majd a helyi buszok. Somodi 
István, a Városüzemeltetési Osztály 
vezetője kifejtette, hogy mik lesz-
nek a csillagpontos rendszer elő-
nyei, miben változik pontosan vá-
rosunk tömegközlekedése.

- Képviselőként húsz éve kerültem be a városi 
önkormányzatba, s az eltelt két évtizedben leg-
többet azt hallottam a régi dunakesziektől, hogy 
a városnak nagy szüksége van egy uszodára, és 
sok éves igényük a település ikonikus épületé-
nek, a MÁV Nagyállomás épületének a felújítá-
sa. Az uszodát három éve megnyitottuk. Duna-
keszi egyik szimbólumaként is ismert, a felújítás 
alatt álló vasúti állomás épületéről is lekerült az 
állvány, kívül már látszik megszépült arculata – 
mondta május 29-én Dióssi Csaba polgármester, 
aki megtekintette a felújítást. 

A dunakeszi emberek büszkeségével idézte fel, 
hogy a hazánkban elsőként a Budapest-Vác kö-
zött 1846 nyarán megnyitott vasútvonal egyet-
len megállója Dunakeszin volt.  Az Osztrák-Ma-
gyar Monarchiában elterjedt építészeti stílusban 
épített dunakeszi vasútállomás épületét 1898-
ban adták át a nagyközönségnek – hallhattuk a 
polgármestertől, aki beszámolt arról is, hogy a 
megszépülő épület alsó szintjén működik majd 
a MÁV jegypénztár és a váróterem, míg az első 
emeleten, és a patinás épülethez kapcsolódó mo-
dern épületben a Pest Megyei Kormányhivatal 
Dunakeszi Járási Hivatalának Kormányablaka 
fogadja majd az ügyfeleket.

Az állami beruházásban megvalósuló fejlesz-
tés és a bővítés terveit a városi önkormányzat 
készítette el – ismertette Dióssi Csaba, aki el-
mondta: az épület felújításáért és a Dunakeszin 
létesülő kormányablak felépítéséért rendkívül 
sokat lobbizott – előbb országgyűlési képviselő-
ként, majd polgármesterként - Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselővel összefogva.  

Kiss Imre, a generálkivitelező Trend Építő Zrt. 
projektfelelőse lapunk érdeklődésére elmondta, 
hogy a patinás épület és a modern stílust kép-
viselő kormányablak harmonikusan egészítik ki 
egymást. Érdekességként hozzátette a régmúlt 
kiváló gyártási technológiájára és anyag minő-
ségére utalva:  „történelmi téglák” megmarad-
tak, de a nyílászárókat mind kicserélték, hang-
szigetelt ablakokat építettek be. Az emeletre 
lépcsőn és lifttel lehet majd feljutni. Az aluljá-
rót lefedték, s megújul az épület környezetének 
térkövezete is – tájékoztatott Kiss Imre, aki sze-
rint nagy szakmai kihívás volt a 122 éves épü-
let átalakítása, de ezúttal is sikeresen helytálltak, 
mint már számos dunakeszi beruházás munká-
latain.

Vetési Imre  
Fotó: KesziPress

- Az új koncepció beveze-
tésével elsősorban a lakosság 
igényeinek kívánunk megfe-
lelni. Sok visszajelzést kap-
tunk tőlük a vonatokhoz való 
csatlakozás bonyodalmai-
ról. A Budapestre menő for-
galom erős, így sűrűbb jára-
tokat szeretett volna a lakos-
ság a vasúthoz, illetve délután 
haza. Megvizsgáltuk a jelen-
legi buszállományt és arra ju-
tottunk, hogy csak teljes átala-
kítással, más szemléletmóddal 
teljesíthető az igény. Megvizs-
gáltuk a lakosságmozgást a 
reggeli csúcsidőszakra helyez-
ve a hangsúlyt. Szükségünk 
van olyan járatokra, amelyek 
igazodnak a vonatokhoz – 
mondta az osztályvezető.

Somodi István kifejtette, 
hogy a körjáratos megoldás-
sal szemben a csillagpontos 

rendszer előnye, hogy a me-
netrendet a vasúti menetrend-
hez igazították. Fixen, félórán-
ként járnak a buszok, amely 
könnyen megjegyezhetővé te-
szi a menetrendet. Természe-
tesen ezáltal az autós forgalom 
és a P+R parkolók terheltsége is 
csökkenhet. Egyszóval: kiszá-
mítható menetrend rövidebb 
menetidővel – tette hozzá. 

Mint megtudunk, június 15-
től három nagy méretű és egy 
kis busz közlekedik a város-
ban. 

- A kis busz (2A) jár majd 
Dunakeszi-Alsónál, amely a 
méretének köszönhetően át-
fér az újpesti vasúti átjáró alatt, 
így egészen a 14-es villamos 
végállomásáig- és vissza szál-
lítja az utasokat. Félórás körö-
ket alakítottunk ki és ezáltal a 
lehető legnagyobb területet le-

fedjük a lehetőségeinkhez mér-
ten – emelte ki.

- Jelenleg összesen 4 busszal 
rendelkezünk, ezzel párhuza-
mosan az üzemeltető lecserélte 
a régebbi járatokat újabbakra, 
valamint egy kis méretű busz-
szal bővítettük az új járművek 
számát. Ezek a buszok moder-
nebbek és kényelmesebbek régi 
társaiknál. Három ajtó segíti 
az utasok fel- és leszállását az 
eddigi kettő helyett, extra mé-
retű, tágas utazó helyet biztosí-
tunk a babakocsival, valamint 
kerekesszékkel utazóknak. 
Mozgássérült feljáró segíti a 
kerekesszékkel való fel-és leju-
tást, a járművek hűtő-fűtő klí-
mával felszereltek – írja a város 
hivatalos honlapja, ahol meg-
található az új menetrend mel-
lett az is, hogy a járatok milyen 
útvonalon közlekednek.

Megszépül, és új funkcióval bővül Dunakeszi ikonikus épülete

Teljesen átalakul 
Dunakeszi 

buszközlekedése

Az összefogás a siker záloga

- Ehhez sok-sok vélemény-
cserére, beszélgetésre van szük-
ség, ezért is kezdtem el máris a 
kapcsolatfelvételt a helyi gaz-
dasági élet szereplőivel. Fon-
tos számomra a nézőpontjuk, 
gyakorlati tapasztalatuk. Most 
közös cselekvésre van szük-
ség, közös cselekvés pedig kö-
zös gondolkodásból születhet.

– Sokan kérdezik, hogy mi 
célt szolgál az újabb nemzeti 
konzultáció.  Ön hogyan érté-
keli, milyen eredménnyel jár-
hat a lakosság ilyen megszólí-
tása?

– Kiváló tapasztalatokat és 
eredményeket hoztak az elmúlt 
években lebonyolított nemze-
ti konzultációk, amelyek min-
dig azt a célt szolgálták, hogy 
a kormányzat olyan jövőképet 
vázoljon fel a magyar embe-
rek elé, amely egyezik hazánk 
lakosságának elképzeléseivel. 
Az így kidolgozott intézkedé-
sek is a lehető legtöbb magyar 
ember érdekeit és mindenna-
pi boldogulását, életét és elő-
rehaladását segítették. Így van 
ez most is. Az egyik cél tehát 

az, hogy a beérkező válaszok 
alapján olyan kereteket alakít-
hassunk ki, amelyek találkoz-
nak a lakosság jövőről alko-
tott elképzeléseivel, a változá-
sok pedig a lehető legtöbb ma-
gyar ember érdekében és javára 
történjenek. Így például fontos 
volt a családügyi nemzeti kon-
zultáció, amelynek eredménye-
ire támaszkodva a kormányzat 
olyan döntéseket hozhatott, 
amelyek több százezer magyar 
ember és család életét tették 
könnyebbé. A beérkezett vá-
laszok a családvédelmi akció-
tervben öltöttek formát, amivel 

jelentős anyagi támogatásban 
tudtuk részesíteni a családala-
pítás küszöbén álló fiatal há-
zasokat, ami különösen fontos 
nekünk itt, Dunakeszitől Csö-
mörig, Veresegyháztól Gödig, 
hiszen nagyon sok család ott-
hona ez a régió.

– Milyen témákra koncent-
rálnak az új kérdések?

– A nemzeti konzultációs 
kérdőívek kitöltésével az ál-
lampolgárok olyan, Magyaror-
szág jövőjét alapvetően megha-
tározó kérdésekben nyilvánít-
hatnak véleményt, mint a ko-
ronavírus elleni védekezés, a 
gazdaság újraindításával kap-
csolatos intézkedések, vagy az 
európai örökkötvényekről szó-
ló terv. A kormány célja most 
is az, hogy egyetértési ponto-
kat hozzon létre a mindany-
nyiunk életét érintő kérdések-
ben. Ezért kíváncsian várjuk a 
lakosság véleményét, és én jó-
magam is tisztelettel szeret-
nék megkérni mindenkit a tér-
ségünkben, hogy töltse ki és 
küldje vissza a kérdőíveket.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Új tulajdonosai vannak 
a Dunakeszi Járműjavítónak

A magyar ipar történeté-
nek egyik legnagyobb 
exportprojektjével, több 

száz új, magas hozzáadott érté-
ket előállító munkahely jön lét-
re. Magyar beszállítók kapcso-
lódhatnak be a globális export-
értékláncba, amellyel tovább bő-
vül a ahazai export és a GDP 
is. Stratégiai cél, hogy a Du-
nakeszi Járműjavító (DJJ) Kö-
zép-Európa egyik legnagyobb 
vasútijárműgyártó- és karban-
tartó-központjává váljon – adta 
hírül a közlekedési szakportál, 
az iho.hu.

Újraindul a magyar vagon-
gyártás a Dunakeszi Járműjaví-
tó bázisán

A nemzetközi vasútipar vér-
keringésébe kapcsolódik mos-
tantól a DJJ-is, ugyanis a TMH 
Hungary Invest Zrt. egy most 
záruló tranzakció keretében 
megvásárolta a cég kilencven 
százalékát a magyar államtól és 
a MÁV-tól. A DJJ június 9-étől, 
azaz mától új vezetés irányítása 
alatt és a TMH Csoport, a világ 

negyedik legnagyobb vasúti gör-
dülőállomány gyártójának szak-
mai szervezetén belül működik 
tovább. Az orosz fél kiemelt je-
lentőségűnek tartja az együtt-
működést.

A magyar vasúti járműgyár-
tás korábban nemzetközi szin-
ten is bizonyított, magyar sze-
relvények közlekedtek Egyip-
tomban, Argentínában és Új-
Zélandon is. 

A TMH Hungary Kft. a ma-
gyar vasútijármű-gyártás törté-
netének eddigi legnagyobb vas-
úti megrendelésére támaszkod-

va kezdi meg a DJJ modernizá-
cióját és a komplex vasútijármű-
gyártás újjáélesztését. 

A TMH Hungary Kft. még 
2018 szeptemberében nyerte el 
az Egyiptomi Nemzeti Vasút-
társaság nemzetközi tenderét 
1300 vasúti személykocsi gyár-
tására. Ebből 680 kocsi Duna-
keszin, a fennmaradó egységek 
pedig a TMH csoport tveri gyá-
rában készülnek. A megrende-
lés keretében összesen öt külön-
böző típusú vasúti kocsi készül, 
amelyek közül két típust gyár-
tanak Dunakeszin.

Tuzson Bence államtitkár

A kivitelező szeptemberre ígéri a felújított 
épület és az új kormányablak átadását



5Dunakanyar Régió2020. június 11.

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  

A gazdasági-pénzügyi világban óhatatlan, hogy egy-egy fellendülő időszak után visszaesés következik, a mostani re-
cesszió kimenetelét a koronavírus járvány elhúzódásával, esetleges újbóli felerősödésével kapcsolatos bizonytalan-
ság pedig még megjósolhatatlanabbá teszi.

- A tapasztalatok alapján mely ága-
zatok mikro-, kis és középvállalko-
zásai a leginkább veszélyeztetettek? 
- kérdeztük Buchwald Imre építész-
mérnököt, a Vác és Vidéke Ipartes-
tület elnökségi tagját, korábbi elnö-
két, a váci önkormányzat gazdasá-
gi és városfejlesztési bizottságának 
külső tagját.

- Mivel a krízishelyzet elhúzódásá-
nak időtartamát egyelőre nem látjuk 
előre, ezért azt sem lehet megmon-
dani, hogy mikor és mely ágazato-
kig gyűrűzik el a válság. Ami egyér-
telműen látszik, és valahol törvény-
szerű is volt, az az, hogy legelőször 
az idegenforgalmi, vendéglátóipari 
szektor szereplői kerültek bajba, rá-
adásul csak lassú újraindulásra szá-
míthatnak. Aztán a különböző la-
kossági szolgáltatásokat kínáló vál-
lalkozókat, kisebb-nagyobb cégeket 
is elérte már a krízis, de ők talán vi-
szonylag rövid idő alatt újra vissza-
nyerhetik ügyfeleiket. Harmadik-
ként, szakmámból adódóan az épí-
tőipart említem, annál is inkább, 
mert ebben a szektorban még nem 
is következett be látványos vissza-
esés, de nyilvánvaló, hogy ez elke-
rülhetetlen, a rendelésállomány már 
elkezdett csökkenni, saját cégem-

nek is van olyan megrendelő part-
nere, amelyik bizonyosan halaszt-
ja egy ideig egy budapesti foghíjte-
lek beépítő beruházását. Ugyanak-
kor a mérleg másik serpenyőjében 
ott van, hogy bizonyos vállalkozá-
si formák viszont most megerősö-
dőben vannak, gondoljunk csak az 
élelmiszeripari termelőkre háruló 
megnövekedett rendelésekre, a ven-
déglők rugalmasságára abban a vo-
natkozásban, hogy szó szerint töme-
gesen elkezdték bevezetni a kiszállí-
tó szolgáltatást, aztán kiemelhetjük 
a futárszolgálatok, online áruházak 
forgalmának növekedését is. Általá-
nosságban elmondhatjuk, hogy eb-
ben a helyzetben is megmutatkozik 
az egyik pozitív magyar tulajdon-
ság, az erős túlélési képesség.

- Mennyire jellemző az ipartestü-
let égisze alá tartozó egyéni vállal-
kozók, különböző társaságok köré-
ben, hogy igénybe veszik a kormány 
gazdasági mentőprogramjának le-
hetőségeit?

- A legkisebbek, tehát az önfog-
lalkoztatók, az egy-két kollégát vagy 
csak húsz-harminc munkaválla-
lót foglalkoztató vállalkozók köré-
ben elenyésző, hogy élnének példá-

ul a hiteltörlesztési moratóriummal, 
a kedvezményes kamatú vagy épp 
kamatmentes kölcsön megpályázá-
sának lehetőségével. Ez persze abból 
is adódik, hogy ebben a körben nem 
jellemző, hogy jelentősebb tartozá-
sokat cipelnének. Illetve az is gát, 
hogy sok ilyen vállalkozó segítség-
re szorulna az adminisztrációban, 
az ügyintézésben, de úgy, hogy a se-
gítséget nyújtó ne gazdasági érdek-
ből kínálja fel ilyen szolgáltatását, 
itt szerepük lehet az önkormányza-
toknak ugyanúgy, mint a különböző 
érdekvédelmi szervezeteknek, vagy 
épp az ipartestületeknek. A közepes 
méretű cégeknél azért már inkább 
jellemző, hogy külső segítségért for-
dulnak, magam is számos olyan vál-
lalkozásról tudok, amelyek például 
már igényeltek munkabér támoga-
tást, vagy tervezik, hogy hitelt vesz-
nek fel. Hozzáteszem: hétről-hétre 
egyre többen kérnek tanácsot ilyen 
kérdésekben.

- Zárásként térjünk ki arra a kér-
désre, milyen tapasztalatot adhat 
a vállalkozóknak ez a még ki tud-
ja milyen hosszú ideig eltartó vál-
sághelyzet?

- Jómagam egyértelműen azt ta-

pasztalom, hogy a járványhelyzet 
miatti, kinek-kinek rövidebb vagy 
hosszabb kényszerszünet nagyon 
sok egyéni vállalkozónak, cégve-
zetőnek, tulajdonosnak a gondol-
kodását megváltoztatta, ezt általá-
nosan látni lehet. Többen vannak 
a környezetemben, velem együtt, 
akik azt vallják, valljuk, hogy talán 
nem is olyan nagy baj, hogy most 
egy visszafogottabb időszak jön, hi-
szen normálisabb szintre lehet vinni 
a dolgozói létszámokat, kevésbé kell 
gazdasági kényszerből túlhajszol-
ni magukat a vállalkozóknak, több 
energiát tudnak fordítani arra, hogy 
jobban átgondolják, megtervezzék a 
jövőt. Mert kikezdhetetlen igazság, 
hogy a hosszú távú talpon maradá-
sért jobban meg kell becsülni a meg-
lévő ügyfélkört, nem kell minden-
áron a túlhajszoltsággal járó minél 
nagyobb növekedésre törekedni, ha-
nem bölcsebb csak kisebb lépések-
ben gondolkodni, ilyen vonatkozású 
döntéseket hozni. Ugyanakkor azt 
is egyre többen gyakorlattá tehetik 
vállalkozásukban, hogy nem élik fel 
azonnal a fellendülő időszakokban 
megnövekedő bevételt, hanem tar-
talékot képeznek az óhatatlanul be- 
bekövetkező recessziós időszakokra. 

Nagy kérdés, hogy ez az újfajta gon-
dolkodás meddig fog megmaradni, 
abban viszont biztos vagyok, hogy 
az minimum meg fog maradni a fe-
jekben, hogy mielőtt bármit lépünk, 
alaposabban meg kell tervezni, hogy 
miből mi következnek, le kell mo-
dellezni, számításokkal alátámasz-
tani, hogy minek mi az ára, a követ-
kezménye. Illetve ejtsünk még szót 
a fogyasztói oldalról is, hiszen ta-
lán az is megmarad életviteli zsinór-
mértékként minél többekben, hogy 
átgondoltabban vásárolnak, meg-
fontoltabban választanak vakációs 
úti célt, illetve takarékosabban bán-
nak a fogyasztási javakkal, de akár 
az élelmiszerekkel is. 

Ribáry Zoltán

A járvány miatti válság sokakat rádöbbenthet 
a tartalékolás, a tervezés fontosságára

FA TÜZELŐANYAG INGYEN!!!
Dunakeszi szőlőhegyen 3 hektár magas művelésű szőlőt 
engedéllyel kivágtunk. A szőlőterületen lévő oszlopok, 

szőlőkarók, szőlőtőkék és a drót ingyen elvihetők 
(értéke kb. 1 millió Forint). A területet felszántásra kész 

állapotban kell átadni! Aki fatüzeléssel rendelkezik, annak 
a téli tüzelője hosszú távra megoldódik. 

Katona Mária: +36-20-9-803-102, agrol@t-online.hu

APRÓHIRDETÉS
• Budapest VII. kerület, Városliget-
hez közeli 30 m2-es, összkomfortos 
garzonlakásom eladó vagy Dunake-
szi Gyártelep környéki lakásra cserél-
ném: 06-20/256-1467

A lap megjelentetéséhez hozzájárult 
a Nemzeti Kulturális Alap

Költöztetés, fuvarozás a gondja?
A PATAKI TRANS MEGOLDJA!

Költöztetés * Áruszállítás * 
Irodaköltöztetés * Lomtalanítás

Pataki Barnabás: 
+ 36-70-621-5415

E-mail: 
patakitranskoltoztetes@gmail.com

www.koltoztetes-fuvarozas-szallitas.hu

Buchwald Imre
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Dr. Manninger Péter 

A zöldfelületen parkolók pénzbírságra számíthatnak

Sport- és szabadidő park 
a tízemeletes "árnyékában"
Dunakeszin, a Barátság úti lakótelep "szívében" épülő Kőrösi parkban elkészült 
a futókör gumiburkolata is. A sport- és szabadidő parkban tavaly elkezdett fej-
lesztés lassan a befejezéséhez érkezik, melynek bizonysága a városi főkertész 
legújabb tájékoztatása is, amely a legfrissebb munkálatokról szól.

Tóth Eszter városi főker-
tész tájékoztatása sze-
rint elkészült a futókör 

színes gumiburkolata is. Előbb 
az alsó réteg terítésével végez-
tek a szakemberek, majd felke-
rült a felső, színes réteg is. A 
fejlesztésnek köszönhetően a 
város egyik legvonzóbb sport- 
és szabadidő parkja jött lét-
re a Barátság úti lakótelep szí-
vében, amely a szomszédos ál-
talános iskolához hasonlóan a 
világhírű tudós, a magyar ős-
hazát kutató Kőrösi Csoma 
Sándor csodálatos életműve 
előtt tiszteleg azzal, hogy Kő-
rösi nevét vette fel.

VTSI
Fotó: KesziPress

Dunakeszi egyik legkedveltebb területe az utóbbi években megnyílt Duna-
parti szabad strand, és a fölötte emelkedő Katonadomb. A jelentős fejlesz-
téssel igényessé formált vízparti környezet és a folyamatos sport- és kul-
turális programok a lakosság ezreit vonzzák, akiket az önkormányzat új 
parkoló megépítésével is igyekszik kiszolgálni, ám mégis vannak, akik a 
zöld, füves területen parkolnak. Ők pénzbírságra számíthatnak. 

A világ egyik legjobb lélegeztetőgépét gyártják Vácon - közölte Menczer 
Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára június 10-én, 
szerdán közösségi oldalán.

Dr. Manninger Péter a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője nem érti, 
hogy miért nem kezdődött el még a kórház és szakrendelő felújítása – 
hangzott el helyszínen kedden megtartott sajtótájékoztatón.

A Katonadombon létesí-
tett szabadidő- és kul-
turális rendezvények-

nek otthont adó területnél épí-
tett parkolók mellett a közeli 
Kiserdő utca és az Újszőlő utca 
között az elmúlt hetekben nyi-
totta meg az önkormányzat a 
110 gépjármű befogadására al-
kalmas parkolót.

A fejlesztésnek két jelentős 
célja van: egyrészt a strandra 
és Katonadombra személygép-
kocsival érkezők kulturált ki-
szolgálása, másrészt a zöldfelü-
let megóvása.

A jó idő beköszöntével, a jár-
vány helyzet okozta szigorí-
tások enyhítése lehetővé tet-
te a szabadtéri sportprogra-
mok (pl. Mozdulj Dunakeszi) 
és a strand megnyitását, melyet 
örömmel fogadtak az emberek. 
Az érkezők többsége a parkoló-
kat veszi igénybe, ám vannak, 
akik figyelmen kívül hagyják a 
Dunakeszi Közterület-felügye-
let korábban kiadott felhívását, 
vagy nem tudnak róla és a zöld 
területen parkolnak.

Az első júniusi hétvégén is 
nagyon sokan látogattak ki 
a Duna-partra. A helyszínen 
dolgozó közterület felügyelők, 

akikkel tudtak kommunikálni, 
azokat tájékoztatták, hogy csak 
a kiépített parkolót vegyék 
igénybe. De bizony többen vol-
tak, akik csak a személygépko-
csi szélvédőjén elhelyezet tá-
jékoztatóból értesültek, hogy 
szabálytalanul parkoltak. Ők 
pénzbírságra számíthatnak.

A közterület-felügyelők kér-
désünkre elmondták, hogy le-
telt a három hetes türelmi idő -, 
amikor még csak figyelmeztet-
tek - ezért, akik nem tartják be 
a szabályokat, azokat kénytele-
nek megbírságolni. A lakosság 
tájékoztatására példaként emlí-
tették az idei első Mozdulj Du-

nakeszi rendezvényt, amikor a 
Polgárőrséggel együttműköd-
ve színes szalaggal is elzárták a 
zöldfelületet a parkolók elől. 

Tény, hogy a hétvégén meg-
teltek a közeli parkolók, nehéz 
volt szabad helyet találni, ezért 
azok cselekedtek jól, akik nem 
sajnáltak pár száz métert gya-
logolni, és nem álltak a zöldfe-
lületre, védve azt és így elkerül-
ték a bírságolást. 

Azóta pedig már táblával is 
jelzik; A területen tilos a par-
kolás! Kérjük, használják a ki-
épített parkolót!

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Menczer Tamás a 
Facebookon azt írta, 
hogy Szabó Tímea, a 

Párbeszéd országgyűlési képvi-
selője írásbeli kérdésében ismét 
a lélegeztetőgépek minőségéről 
érdeklődött. "Megnyugtattuk a 
képviselőasszonyt: Magyaror-
szágon minden beteget a beteg-
ség minden szakaszában meg-
felelő géppel lélegeztettek, és ez 
így lesz a jövőben is" - hangsú-
lyozta Menczer Tamás - írja az 
MTI.

 Hozzátette, arról is tájékoz-
tatták az ellenzéki képviselőt, 
hogy Vácon, a Celitron nevű 
cég már megkezdte a világ egyik 
legjobb lélegeztetőgépének, a 
Panther 5-nek a gyártását, rövid 
időn belül ezer ilyen gépet hasz-
nálhatnak majd a magyar kór-
házak.   

 A Panther 5 CE-minősítéssel 
rendelkezik, az orvosszakma ál-
tal elvárható összes modern, ki-
finomult lélegeztetési módra al-
kalmas, és képes az összes szük-
séges paraméter sokoldalú be-
állítására és monitorizálására. 
A Panther 5 működtetése egy-
szerű, a betegek biztonságos lé-

legeztetésére kiválóan alkalmas 
nemcsak a koronavírus-járvány 
alatt, hanem a mindennapos in-
tenzív osztályos terápia során is 
- közölte az államtitkár, hozzáté-
ve, már most a világ számos or-
szága érdeklődik a gép iránt.

 "Magyarország tehát stratégi-
ai kapacitással erősödött, amely 
lehetővé teszi, hogy felkészül-
tebbek legyünk, ha a járványnak 
lesz második hulláma" - közölte 
Menczer Tamás.

Mint ismeretes az Egész-
séges Budapest Prog-
ram keretében a kor-

mány több mint ötmilliárd fo-
rintot biztosít a Jávorszky Ödön 
Kórház felújítására és egy új 
szakrendelő építésére, melynek 
munkálatai már az előző ciklus-
ban elindultak.

„Az időben akkor éppen aktu-
ális és szükséges intézkedésekről, 
telekcserékről, a tervekhez kap-
csolódó feladatokról határoztunk 
és a döntések megszülettek. Így 
elindult a program mindenkinek 
a nagy örömére. Azt gondolom, 
hogy ez a projekt egy olyan fej-
lesztés, ami mögé illik mindenki-
nek felsorakoznia, hiszen a lakos-
ságnak és elsősorban a váciaknak 
az egészségügyi ellátását emelné 
magasabb színvonalra” – mond-
ta Manninger Péter.

A képviselő szerint akadozik 
az ügy, azt azonban nem tud-
ta megmondani, hogy mi lehet 
ennek az oka, mivel a projektről 
szóló tárgyalások zárt ajtók mö-
gött zajlanak. Úgy gondolja, hogy 
a jelenlegi városvezetés lehetne 
aktívabb, és kitarthatna a még 
ellenzéki politikusként támoga-
tott döntései mellett. Jelenleg pe-
dig vezetőként az ügy előre moz-

dításán kellene dolgozniuk – vél-
te a politikus.

„Részben mint Vácon tevé-
kenykedő orvos, részben mint 
önkormányzati képviselő, arra 
kérem a városvezetést, hogy min-
dent tegyen meg annak érdeké-
ben, és a legrövidebb időn belül 
és hozza meg a szükséges dön-
téseket, hogy továbblépés lehes-
sen és elindulhasson a kórház és 
szakrendelő felújítása” – hang-
zott el. 

A felvetésre az 
alpolgármester reagált

Az új váci önkormányzat pár hó-
nap alatt elvégezte azon felada-
tokat, melyek a városra hárultak 
a kórház új rendelőintézetét és 
kapcsolódó épületeit érintő ter-
vezés előkészítéséhez - reagálta 
a jobboldali politikus felvetésére 
Ferjancsics László, Vác alpolgár-
mestere. 

„Emlékeztetek rá, az előző vá-
rosvezető még 2017 nyarán nyil-
vánította ki szándékát a kórház-
ra vonatkozó beruházás kapcsán 
a telekcserére. Majd több, mint 
két éven keresztül nem sok tör-
tént. Ezen változtatva az új ön-
kormányzat megkötötte a szük-
séges tervezői szerződést, sürget-
te a dokumentáció elkészültét. 
Majd véleményezés után javasol-
tuk például: a tervezett nővérszál-
ló kerüljön jobb körülmények 
közé, a mentőbejáró fedett legyen, 
a gépjárműves kiszállási lehető-
ség pár méterre legyen az épület-
től, a buszforduló ne kerüljön tá-
volabb a főbejárattól. Azt is hatá-
rozottan kértük, hogy már az első 
ütemben valósuljon meg a na-
gyobb parkolófelület. Ezek után 
az önkormányzat rögtön meg-
szervezte idén januárra a lakossá-
gi fórumot” - mondta a városveze-

tő. Mindezen előkészületek után a 
város nevében eljáró polgármester 
elé áprilisban kerülhetett be a tele-
pülésrendezési anyag. Majd május 
elején az állami főépítészhez ke-
rült az anyag, kinek szakvélemé-
nyét a napokban várja az önkor-
mányzat, majd rögtön elfogadha-
tóvá válik a módosított építési sza-
bályzat. 

„Felhívom még a figyelmet 
arra is, hogy a több, mint két év-
nyi, időt pocsékoló semmittevés 
után sikerült pár hónap alatt az 
akadályokat elhárítani az új ren-
delőintézet megvalósítása elől. 

Sajnálatos, hogy Manninger 
Péter egy egészségügyi témát is 
pártpolitikai célokra használ fel, 
pedig elnöksége alatt, 2017-2019 
között az Egészségügyi Bizott-
ság egyetlen alkalommal sem 
vette napirendjére a szakrendelő 
fejlesztésének kérdéskörét, erről 
egyetlen határozatot sem hozott. 
Sőt, amikor tavaly szeptember-
ben hosszú hallgatás után vég-
re napirend lett a képviselő-tes-
tületi ülésen a tervezett új rende-
lőintézet tárgyköre, Manninger 
Péter nem szavazta meg a hatá-
rozatokat. Kérdés, milyen felelős 
képviselői magatartás ez? Ilyen 
hozzáállás után éppen Mannin-
ger képviselő úrnak kellő alapja 
van-e ahhoz, hogy számonkérjen 
ezügyben bárkit is” - teszi hozzá 
végül Ferjancsics László.

Az Egészséges Budapest Prog-
ram keretében 2026-ig kellene 
megvalósulnia az új járóbeteg 
szakrendelő tömb építésének, la-
boratóriumi és képalkotó diag-
nosztika fejlesztéssel, orvostech-
nikai eszközpark modernizálá-
sával, informatikai berendezések 
beszerzésével. Az erre biztosí-
tott forrás az 1970/2017. (XII.19.) 
Kormány határozat értelmében: 
5 659 558 579 forint.

Furucz Anita

Határozott fellépés a zöldfelület 
megóvása érdekében

Vácon gyártják a világ egyik 
legjobb lélegeztetőgépét

Az ellenzéki képviselő nem érti, miért 
nem indult még el a váci kórház fejlesztése
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Elcsendesült a vihar?!
Megállapodott a váci önkormányzat és a Váci NKSE

Az országos sajtó is jelentős terjedelemben tárgyalta a Váci NKSE má-
jus 29-én kiadott közleményét, melyben ismertették, hogy a váci önkor-
mányzat által kezdeményezett 60 százalékkal megemelt bérleti díj ki-
gazdálkodása nehéz helyzetbe hozná a klubot, ezért fontolgatják, hogy 
az NB I-es női kézilabdacsapat új helyszínt keres a bajnoki találkozók és 
edzések megtartására. 

„A kézhez kapott 60%-al 
emelt árak, és az egyéb kiegé-
szítő szolgáltatások és helyisé-
gek bérleti díj emelkedését, je-
len állás szerint egyesületünk 
nem tudja majd finanszíroz-
ni, hiszen ezekkel a plusz költ-
ségekkel nem terveztünk az 
előttünk álló idényre.

Számunkra teljesen meg-
döbbentő és elfogadhatatlan, 
az elmúlt években egyesüle-
tünk által teljesen felújított 
Városi Sportcsarnok (tető hé-
jazat cseréje, nyílászárók cse-
réje, sportpadló cseréje, ered-
ményjelző cseréje, öltöző fel-
újítás, világítás cseréje, kiszol-
gáló helyiségek légkondicio-
nálásának beruházása) bérleti 
díjának ezen mértékű váratlan 
megemelése” – közölte közle-
ményében a Váci NKSE.

„Egyesületünk nagyon sze-
retne más Pest-megyei csa-

patok cipőjében járni, ahol a 
több száz milliós önkormány-
zati támogatás kevésnek szá-
mít, ugyanis nálunk pedig fo-
lyamatosan csak az lehet a 
kérdés, hogy 10 vagy 20 millió 
forinttal járulunk hozzá a vá-
ros költségvetéséhez, a bérleti 
díjak befizetésével.

Jelenleg, amikor több tá-
mogatónk is elhagyta egye-
sületünket a Korona-vírus 
okozta gazdasági helyzet mi-
att, nincs más választásunk, 
mint más helyszínt keres-
ni a mérkőzéseink és edzése-
ink lebonyolítására, ahol ked-
vezőbb lehetőségek mellett 
tudnánk szerepelni, és lehet, 
hogy még értékelnék is, hogy 
egy nemzetközi kupainduló 
csapat játszik a csarnokában.” 
– tudatták a nyilvánossággal 
május 29-én kiadott közlemé-
nyükben. 

A napvilágot látott hír után 
Pető Tibor, a váci Fidesz elnö-
ke, kétszeres világbajnok eve-
zős, önkormányzati képviselő, 
a Fidesz-KDNP váci képviselő 
csoport nevében felszólította 
Matkovich Ilona polgármes-
tert, „hogy az értékes váci kö-
zösségek szétverése helyett se-
gítse azok működését! Ahogy 
erre a váciaknak ígéretet tett! 
Ebben a váci Fidesz-KDNP 
képviselőcsoportja támogat-
ja! Az elmúlt évekhez hason-
lóan javasoljuk az 50%-os bér-
leti díjcsökkentést és az újon-
nan bevezetett sarcok azonna-
li megszüntetését!”

A Pető Tibor által jegy-
zett közleménnyel és a Váci 
NKSE körül kialakult helyzet-
tel kapcsolatban megkerestük 
Matkovich Ilona polgármes-
tert, aki ezúttal is leszögezte; 
az önkormányzat a nehéz gaz-

dasági helyzetben is elkötele-
zett, hogy együttműködjön a 
sportegyesületekkel. 

„… Ezért is vállalta fel, hogy 
a sportcsarnok 2013-ban meg-
állapított 15.000 Ft/óradíja he-
lyett, a következő időszakra is 
csökkentett bérleti díjat java-
soljon. A 12.000 forintos csök-
kentett óradíj jelentősen elma-
rad az önköltségi ártól és alat-
ta marad, vagy megegyezik 
más települési sportcsarno-
kok bérleti díjával. A korábbi 
áremelési javaslatok bejelen-
tése után a csapatok megjelöl-
ték, milyen mértékű kedvez-
ményt kérnek, és ezután tör-
tént meg a végleges megegye-

zés az önkormányzattal. Ez 
idén is így lesz. Jelenleg 7.500 
Ft/óra díjért, azaz 50 %-os 
kedvezménnyel használják az 
egyesületek csapatai a létesít-
ményt. Emlékeztetek rá: még 
az év elején kezdeményeztem 
az érintett egyesületi vezetők-
kel egyeztetést, éppen azért, 
hogy a TAO-pénzekkel kap-
csolatos lehetőségeikről tájé-
kozódjak, és az átbeszélt bér-
leti díjakra pályázhassanak 
a sporttámogatási rendszer-
ben. Amely klub kérte, annak 
a TAO-feltöltésben is komoly 
segítséget nyújtottunk.” – írta 
közleményében Matkovich 
Ilona polgármester.
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Hajóba szálltak 
a jövő reménységei

Kézilabda NB I - A Vác férficsapata visszalépett

A Dunakeszi Kajak Club edzői a jövő reménységeivel együtt már nagyon 
várták, hogy a koronavírus járvány okozta kényszerű „bezártság” után ha-
jóba szálljanak, és elkezdjék az intenzív edzéseket. 

A Váci KSE nem 
indul a férfi kézi-
labda NB I követ-
kező idényében, 
így a Veszprém-
Felsőörs csapata 
feljutott az élvo-
nalba.

- A járvány helyzet miatt csak 
május 16-án kezdhettük el a kö-
zös edzést. Nagy örömünkre 
sokkal több fiatal jött le, mint 
gondoltuk, hogy elkezdhes-
sék a kajakozást – tájékoztatott 
Rasztotzky Gizella edző, aki fér-
jével, Rasztotzky János vezető-
edzővel, a klub elnökével és két 
egykori kiváló sportoló lányuk-
kal együtt irányítják az ország 
egyik legsikeresebb utánpótlás-
nevelő egyesületben sportoló 
közel 120 fiatal felkészítését. 

- A gyerekekhez hasonlóan a 
szülők is örülnek, hogy a fiata-
lok újra sportolhatnak. A nor-
malizáló helyzetnek köszönhe-
tően az edzések mellett 30-40 

fős csoportokkal működő nyá-
ri napközis sporttábort is szer-
vezünk, melyre már most so-
kan jelentkeztek – hallhattuk 
Rasztotzky Gizellától, aki fér-
jével együtt számos országos 
szakmai kitüntetéssel büszkél-
kedhet.  

A járvány helyzet miatt az idei 
versenyidény kezdete kitolódott, 
a szövetség és az egyesületek is 
kevés versenyt tudnak tervezni. 

- Sajnos idén egyetlen nem-
zetközi verseny lesz Szegeden, 
melyre reményeink szerint két-
három versenyzőnk is kivívja 
az indulás jogát. Emellett meg-
rendezik az országos síkvízi és 
maraton bajnokságot a kölyök 

mezőnyben. Tavaly Erdész Mi-
hály 10 km-en, míg unokánk, 
Nagy-Rasztotzky Vince 5 km-
es távon nyert maraton baj-
nokságot. Mindketten nagy re-
ménységünk, Misi idén átült a 
K1-be, 500 és 1000 méteren in-
dul. A versenyszellem fenntar-
tása érdekében házi versenyeket 
rendezünk fiataljaink számára, 
akik ezen kívül augusztus 1-jén 
a klubunk által életre hívott Du-
nakanyar Régió Kupán mérhe-
tik össze felkészültségüket a tér-
ség egyesületeiben kajakozó fi-
atalokkal – mondta Rasztotzky 
Gizella. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A magyar szövetség 
(MKSZ) csütörtöki saj-
tóközleménye szerint a 

beérkezett nevezések alapján 
véglegesítették a férfi és a női 
K&H Liga következő idényé-
nek mezőnyét.

Mivel a Váci KSE nem ne-
vezett a férfiaknál, a jelentke-
zéseket követően az MKSZ el-
nökség, valamint szakmai- és 

versenybizottsága a besorolási 
szabályzat alapján a Veszprém-
Felsőörs csapatát sorolta be az 
NB I-be – írja az MTI.

A nőknél a Szent István SE 
és a Nemzeti Kézilabda Aka-
démia - a két klub két héttel ez-
előtti bejelentése szerint - kö-
zös csapatot indít a következő 
szezonban, amely szeptember 
6-án kezdődik.

Ennyi előzmény, ennyi 
„kommunikációs hadüze-
net” és néhány napos „alko-
tócsend” után a váci önkor-
mányzat és a Váci NKSE is sa-
ját honlapján jelentette be jú-
nius 4-én: megegyeztek.

A szűkszavú közlemények-
ből kiderül, hogy a megbeszé-
lés eredményesen zárult, me-
lyen Matkovich Ilona polgár-
mester, Kirsner Erika, a Váci 
NKSE elnöke és Zábó Edina, 
a Váci Sport Kft. ügyvezetője 
vett részt.

„A megbeszélésen megál-
lapodás született a mindkét 
fél számára elfogadható Váci 
Sportcsarnok bérleti díj ösz-
szegéről, így július 1-től nyu-
godtan folytathatjuk felkészü-
lésünket a sportcsarnokban, 
és készülhetünk a szeptembe-
ri bajnoki nyitányra.”- olvas-
ható a klub honlapján.

A városi önkormányzat rö-
vid közleménye sem tér ki 
a részletekre, nem derül ki, 
hogy végül mennyi bérleti dí-
jak fizet majd a klub a sport-
csarnok és a helyiségek hasz-
nálatáért, melyben egyébként 
a közelmúltban jelentős fej-
lesztések valósultak meg.

A városi önkormányzat bí-
zik benne, hogy a megálla-
podásnak köszönhetően „az 
egyesület csapatai zavarta-
lanul folytathatják a bajnoki 
rajtra történő felkészülésüket 
a létesítményben.”

Vetési Imre

Matkovich Ilona, Kirsner Erika, Zábó Edina


