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2018 a családok éve

Az újévben nő a minimálbér, és bővülnek a családtámogatások. Eközben csökkennek
egyes adók, nőnek a nyugdíjak és több pénz jut az ország biztonságára. Az egyre javuló gazdasági eredmények teszik lehetővé a béremeléseket. A hatéves bérmegállapodás
teszi lehetővé, hogy az idén januártól emelkedjen a minimálbér és szakmunkás minimálbér összege is – mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője.

A

kormány intézkedéseivel gyakorlatilag az ös�szes, a hatáskörébe tartozó területen emeli a
béreket és az illetményeket, így ez kiterjed az egészségügyre, a mentősökre, a rendőrökre, a katonákra, a szociális ágazatra, a felsőoktatásban dolgozókra, de még a postai alkalmazottakra és a regionális
közlekedési vállalatok munkatársaira
is. A kormányzati meghatározás szerint 2018 a családok éve, a gazdasági
eredményeinkből minden nemzedéknek részesülnie kell. A nyugdíjasok
2018-ban is számíthatnak a kormányra – jelentette ki a politikus, aki szerint a várhatóan az idén is módjában
áll majd a Fidesz-KDNP kormánynak, hogy nyugdíjprémiumot fizessen, ennek fedezetét már a tervezéskor elkülönítették a költségvetésben.
Arra kértük a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikáci-

óért felelős államtitkárát, hogy tekintsük át együtt, kiket és hogyan érintenek a 2018-ban életbe lépő változások.
– Említette már, hogy 2018 a családok éve, milyen konkrét intézkedésekkel segítik a családokat?
– Már eddig is számos, a magyar családokat segítő intézkedést hozott a kormány. Megerősítettük a lakástámogatási rendszert, eddig 177 milliárd forintot fordítottunk családi otthonteremtési kedvezményre, amelyet eddig 63 ezer
család vett igénybe. Idén is folytatjuk az
otthonteremtési programot, és sok adminisztratív akadály elhárításával, járulékos költség csökkentésével még olcsóbbá tesszük az otthonteremtést. Tovább emelkedik a 2 gyermekesek családi adókedvezménye, az érintett 330
ezer kétgyermekes család januártól már
havi 35 ezer forintot tud megspórolni az adókedvezménnyel. Miközben január 1-től a minimálbér emelkedésének
köszönhetően nő a gyed összege egy-

ről két évre, a duplájára emeljük a diplomás gyed időtartamát. Újabb támogatást kapnak a jelzáloghitelesek. Ezen
családok tartozása a harmadik, vagy
további gyermekek megszületése esetén gyermekenként 1-1 millió forinttal csökken, ez igaz a később felvett hitelekre is. Az első gyermek vállalásakor az édesanya fennálló diákhitelét felfüggesztik, a másodiknál a tartozás felét elengedik, a harmadiknál pedig az
egészet. Folytatjuk a bölcsődefejlesztési programot. A közétkeztetés területén
is nagyot léptünk előre. Míg a baloldali
kormány idején 27 milliárd forint, idén
már 79 milliárd forint jut közétkeztetésre, így a gyerekek nagy többsége ingyen
tud étkezni.
Január 1-től Európában Magyarországon a legalacsonyabb az internetezést terhelő áfa, a kormány 18-ról 5%ra csökkentette azt.
Folytatás a 3. oldalon

Rétvári: 5,6 milliárd forint állami pénzből
újul meg váci kórház rendelőintézete
Az Egészséges Budapest Program keretében a kormány 5,6 milliárd forintos fejlesztési támogatást nyújt a váci Jávorszky Ödön Kórháznak - közölte
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára, a KDNP országgyűlési képviselője pénteken az intézményben
tartott összdolgozói értekezleten, melyen bemutatkozott a kórház új főigazgatója, dr. Urbán Edina.

A

z értekezleten Rétvári Bence elmondta, hogy még a
múlt év végén döntött a
kormány a 150 ezer embert ellátó kórház több mint ötmilliárd forintos fejlesztési támogatásáról,
amelyből új járóbeteg-ellátó épülettömb jön létre és korszerűsítik a már
meglévő épületeket. A támogatás lehetőséget ad új laboratóriumi, diagnosztikai eszközök vásárlására, orvosi
és informatikai berendezések beszerzésére is.
Az államtitkár hozzátette, hogy a
beruházások elsődleges célja a járóbeteg-ellátás fejlesztése; a betegek száma
a váci vonzáskörzetben megközelíti az
évi 500 ezret.
Rétvári Bence beszélt arról is, hogy
a kórházban nem ez az első fejlesztés
az elmúlt időszakban, hiszen mintegy 4,5 évvel ezelőtt már megvalósult egy csaknem 2 milliárd forintos
beruházás.

Az államtitkár összdolgozói értekezleten jelentette be a beruházást

Hangsúlyozta, hogy a most odaítélt
összeg a legnagyobb az Egészséges
Budapest Program második ütemé-

ben, vagyis kiemelt támogatást jelent.
Az államtitkár szólt arról: ez nem az
egyedüli támogatás, amelyet Vác és

környezete kapott, hiszen például 3
milliárd forintból megújul a város
belső része és a múzeumi negyed is
1 milliárdos támogatásban részesült.
Hozzátette, hogy a város 5 milliárd forintból egy többfunkciós csarnokot is
kap az elkövetkező három évben.
Rétvári Bence beszédében kiemelte, hogy a kormány kiemelten kezeli az egészségügyi dolgozók anyagi és
erkölcsi megbecsülését is.
A rendezvény sajtónyilvános részén
részt vett és felszólalt Mészáros János,
az egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár, dr. Németh László, az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója, akik szakmai támogatásukról
biztosították a kórház új főigazgatóját, melyre kértek az összdolgozói értekezlet résztvevőit is.
Fördős Attila (Fidesz-KDNP), Vác
polgármestere felszólalásában érzékletes összehasonlítást tett a határon

túli és az anyaországban élő magyarok egészségügyi ellátásának helyzetéről, az ellátórendszerek minőségében mutatkozó különbségekről. A város és a kórház kapcsolatára utalva reményét fejezte ki, hogy az új vezetéssel sikerül lezárni azokat a ma még
nyitott ügyeket, amelyek megoldására
az elmúlt időszakban nem volt különösebb hajlandóság az intézmény részéről.
A sajtónyílvános összdolgozói értekezlet végén – melyen jelen volt a város országgyűlési képviselője, Harrach Péter, és Vác két alpolgármestere, Pető Tibor és Mokánszky Zoltán is
- bemutatkozott a kórház új főigazgatója, a több évtizedes intézményvezetői gyakorlattal rendelkező dr. Urbán
Edina, aki elmondta, hogy a jövőben a
betegellátás folyamatát is optimalizálni kívánják.
(Vetési)
Fotó: Váli Miklós
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Hogy érzi magát a váci
zsinagóga megmentője?

Csak február 1-től lesz
fizetős a parkolás Vácott

Interjú Turai Jánossal

Jó híreket jelentett be a városházán megtartott tavalyi utolsó sajtótájékoztatóján Fördős Attila polgármester szilveszter előtt. A városvezető
egyebek között arról beszélt, hogy szeretnének még több időt adni a polgároknak a felkészülésre, ezért február 1-re halasztják a fizetős parkolás
visszaállításának időpontját.

Saját egyházának vezetői is kórholták azért, mert egy teljesen összeomlott zsinagógát vásárolt vissza a váci önkormányzattól a rendszerváltás
idején, miután újjá alakította a Váci Zsidó Hitközséget. Turai Jánost senki sem tudta elrettenteni, sem lebeszélni szándékáról. Dacolva mindenkivel 11 év alatt eredeti állapotában felépítette a lebontásra ítélt műemlék
épületet, amit Podmaniczky - díjjal ismertek el. Azt tartják róla, hogy keményfejű, fanatikus ember, amit ki gondol, azt igyekszik megcsinálni. Így
volt ez 1967-ben is, amikor Romániába utazott, hogy onnan eljusson egyenesen Izraelbe a Hatnapos Háborúba, amiért Jeruzsálem-díjat kapott.

L

átogatásom idején éppen szeretett zsinagógája falainak szigetelésén dolgozik egy csapat építőmunkással.

- Elnök úr! Miért kell ismét ilyen nagy munkába kezdenie?
- Ez ahhoz képest, ami itt volt már levezetése a
korábbi évtizedek alatti roham munkáinak. Forrás hiány miatt korábban nem sikerült megoldani a falak szigetelését és a csapadékvíz elvezetését a
telekről, valamint más járulékos munkák is elmaradtak. A magyar kormány támogatásával most
lehetőségünk nyílik arra, hogy ezeket befejezzük.
- Önt szokás a MAZSIHISZ „fenegyerekeként”
emlegetni. Ön szerint találó ez a jelző?
- Nem tudom, hogy ki milyen jelzőt aggat rám.
Természetesen vannak vitás kérdések a Mazsihis�szel, elsősorban ezek egzisztenciális dolgok. Az
igazságtalan kárpótlási eljárással tönkre tettek egy
nagy múltú vidéki hitközséget. Ezt nevezik szolidaritásnak, hogy a váci 11 ingatlan után járó kárpótlási összeget simán szétosztjuk a többi közösségek között, noha azok „elfelejtették” felkutatni a
holokauszt előtti ingatlanaikat, amikor arra törvényes lehetőségük volt.
- Olvastam, hogy önt elmarasztalta a MAZSIHISZ elnöke, amiért egy kormánypárti lapban
nyilatkozott a migránskérdésről. Igaz ez?
- Megpróbáltak rendszabályozni, de szerencsére
ebben az országban sajtószabadság van így aztán a
véleményem azóta sem változott, nem leszek senkinek a fegyverhordozója.
- Úgy értesültem, hogy ön kezdeményezte a
MAZSIHISZ december 3-ai közgyűlésének azt,
hogy ítéljék el Soros György tevékenységét. Mit
jelentett ez konkrétabban?
- Soros György évek óta hatalmas vagyono-

kat áldoz arra, hogy más népeket, kormányokat
tönkre tegyen a nyílt társadalom elméletével, neki
megy a nemzet államoknak.
- Mondana példákat?
- Izrael államának megdöntésére szövetkezett
erőket támogat, olyanokat, amelyek, akik nem ismerik el Izraelt, de itt van saját problémánk is Magyarország kormányának megdöntését nyíltan támogatja. Azt javasoltam, hogy a közgyűlés határolódjon el egy olyan embertől, aki magyar zsidó
származása ellenére mindkét népet tönkre akarja tenni. Természetesen javaslatom nem talált értő
fülekre. Ezek ellenére bízom az izraeli és a magyar nép bölcsességében. Engem igazol Benjamin
Netanyjahu és Orbán Viktor miniszterelnökök, valamint a V4-ek találkozóján megfogalmazott közös cselekvési program.
- Személyes tapasztalattal is rendelkezek Soros
György „segítő” szándékáról.
- A rendszerváltás idején a romokban álló zsinagóga megmentése ügyében megpróbáltam segítséget kérni Soros Györgytől, amire egy cinikus választ kaptam,”építkezéseket nem támogatok, forduljon azokhoz, akik tönkretették az épületet”, így
hangzott a segítő válasz.

Schnábel János

A

Reménység Kosdi úti pályáján állami
támogatással hamarosan egy sportcentrum építésébe kezdenek, és szó
volt arról is, hogy ezt az évet úgy zárja a város, hogy gyakorlatilag minden számlát kifizetnek.
Fördős Attila bejelentette: régi álom valósul
meg azzal, hogy az államtól kapott mintegy 774
millió forintos támogatásból a Reménység Egyesület sporttelepén pálya és munkacsarnok épülhet. Ezzel jelentősen fejlődik a város sportélete.
Ráadásul a környéken sehol sem lesz ehhez hasonló atlétikai létesítmény, ezért egyfajta centrum szerepet is betölthet majd az építmény,
amely egyebek között fedett futócsarnokot is tartalmaz majd.
A parkolással kapcsolatban elhangzott: bár az
eredeti terv az volt, hogy a mélygarázsban január 1-től, a felszínen pedig január 2-től lesz fizetős a kijelölt helyeken a megállás, a szakemberekkel konzultálva a városvezetés végül úgy döntött:
még több türelmi időt adnak a felkészülésre az
autósoknak, ezért általánosan február 1-től vezetik be a fizetős parkolást.
A városi költségvetéssel kapcsolatban a polgármester ugyancsak egy jó hírt jelentett be. Elmondta, hogy a most beérkezett bevételekből –
nemrég utalták át a kincstártól a rendkívüli működési támogatás összegét – gyakorlatilag sikerült kifizetni minden számlát. Ugyan elképzel-

hető, hogy december 31-ig még érkeznek ilyenek,
de ezek bizonyosan nem nagy összegűek és jó
esély van rá, hogy még az idén rendezi a város
ezeket. “A tavalyi évhez képest most sokkal jobb
helyzetben vagyunk” – tette hozzá Fördős Attila.
A városvezető megjegyezte: ebben az esztendőben 2 milliárd 740 millió forint aktivált érték
gyarapította a város vagyonát – ebből a legnagyobb tétel a mélygarázs – és mintegy 194 millió
forinttal nőtt a város vagyona felújítások révén.
A polgármester szóvá tette, többször előfordul,
hogy egyes képviselők azt mondják, ők indítottak el valamely beruházást, holott azok szerepeltek a városi tervekben, s a források függvényében
valósítják meg őket.
Furucz Zoltán

Kormányablakokban is
intézhetőek az adóügyek

Régiónkban Szentendrén és Szobon is
várják az ügyfeleket

Pest megyében január elejétől már négy Kormányablakban is intézhetik adóügyeiket az érintettek. A NAV munkatársai a gyáli, pilisvörösvári,
szentendrei és a szobi Kormányablakokban lesznek elérhetőek.

A

NAV Pest Megyei
Adó- és Vámigazgatósága 2017 telétől
Budapesten
a Dózsa György útra költöztette központi ügyfélszolgálatát, de megmaradtak a váci,
szigetszentmiklósi, ráckevei,
nagykátai, gödöllői, érdi, dabasi és ceglédi kirendeltségek.
Ezek mellett 2018. január 2-tól
már Gyálon, Pilisvörösváron,
Szentendrén, Szobon is várja az
ügyfeleit a helyi Kormányablakokban a NAV munkatársa.

A kirendeltségekhez hasonlóan az adóügyek széles körét
intézhetik a Kormányablakokban dolgozó NAV munkatársaknál, teljesség igénye nélkül:
adókártya ügyintézés, bevallás átvétele, egészségügyi szolgáltatási járulékkal kapcsolatos információk, adószámla egyeztetés, tájékoztatás az
adószámláról, beadványok/kérelmek átvétele, megszemélyesített csekk kiadása, általános
tájékoztatási tevékenység magánszemélyek részére. Akár-

csak a többi NAV ügyfélszolgálaton, az érintett Kormányablakokban is lehet bankkártyával fizetni.
Adóügyek intézése a Kormányablakok nyitva tartásától eltérő:
hétfő 
kedd 
szerda 
csütörtök 
péntek 

8:15 – 15:30
8:15 – 15:30
8:15 – 15:30
8:15 – 15:00
szünnap
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2018 a családok éve Sport- és rendezvényFolytatás a címlapról

– Az idős magyar emberek
hazánk történetében először,
tavaly megkapták a nyugdíjprémiumot. Mire számíthatnak az idén?
– Meggyőződéssel állíthatom, hogy a nyugdíjasok az
idén is számíthatnak a kormányra. A kabinet célja, hogy
a gazdaságunk évről évre javuló teljesítményét minden generáció, így a nagyszülők nemzedéke is érezhesse. Az elmúlt
években megteremtettük a
méltó, tisztességes időskor feltételeit, januártól további 3,8
%-kal, átlagosan havi mintegy 4 ezer forinttal emelkednek a nyugdíjak. Folytatódik a
Nők40! program, amelyet eddig több mint 200 ezren tudtak
igénybe venni Az idősek
illetménye ezzel már
28,5 százalékkal haladja meg a 2010-es
szintet, a nyugdíjak
vásárlóértéke pedig mintegy 10 százalékkal múlja felül a
nyolc évvel ezelőttit. Amen�nyiben a
Fidesz-

– Milyen szintű a minimálbér és a szakmunkás minimálbér idei emelkedése?
- Az elmúlt években azért
dolgoztunk, hogy segély helyett munkából éljenek a magyarok, és mindenki, aki tud
és akar, az dolgozhasson. Sokat
léptünk előre, hiszen a munkanélküliség 12%-ról rekord
alacsony szintre, 3,8%-ra esett
vissza 2010 és 2017 között.
Több mint 4,4 millió embernek van munkája Magyarországon, míg 2010-ben 3,7 millió ember dolgozott.
A béremelések a munka megbecsüléséről szólnak. A minimálbér 8 százalékkal, a szakmunkások minimálbére pedig 12 százalékkal emelkedik az idén a hatéves bérmegállapodásnak köszönhetően.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 2010 óta a minimálbér 88 százalék-

Januártól tovább nő a vasutasok, a postai dolgozók, a regionális közlekedési és víziközmű
társaságoknál dolgozók bére.
Így 2017 és 2019 között átlagosan 30%-os béremelés történik
e vállalatoknál, a 2018-as béremelés mértéke átlagosan 12%.
Az állami fenntartású felsőoktatási intézményekben oktatói,
kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatottak esetében 2016. január 1-től 15 %-os,
majd 2017-ben és 2018-ban a
már megemelthez képest további 5-5%-os bérrendezés valósul meg. Folytatódik a szociális ágazatban is a bérrendezés,
2018-ra 233 ezer forintra nő az
átlag bruttó bér.
Az egészségügyben is jelentős előrelépés történt. Az ápolók bére 2016 és 2019 között
65%-kal emelkedik, a mentősöké ennél is nagyobb mértékben,
a szakorvosok és szakgyógyszerészek bére két év alatt 207 ezer
forinttal nőtt. Több pénzt kapnak a rezidensek, a védőnők,
a háziorvosok és házi gyermek
orvosok is. 2012 óta
a mostani béremelések kel
együtt a kormány eddig
400 milliárd forintot
fordított az
egészségüg y i
dol-

A kép illusztráció

KDNP folytathatja a kormányzást és a gazdaság továbbra is
bővül, akkor várhatóan az idén
is módunkban áll majd nyugdíjprémiumot folyósítani, a
költségvetésben erre 32 milliárd forintos fedezetet különítettünk el.
- Az áfa csökkentések is erősítették a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését, idén
is folytatódik a legfontosabb
élelmiszerek áfa csökkentése?
- A kormány célja, hogy a
legfontosabb élelmiszereket
a lehető legkisebb áfa terhelje, ezért 2018-ban is tovább
folytatjuk a legfontosabb élelmiszerek áfájának-csökkentését. Januártól 27%-ról 5%ra csökken a fogyasztási célú
halakra, illetve a sertés belsőségek áfa kulcsa. 2010 előtt
a baloldali-liberális kormányok megduplázták az élelmiszerek áfáját. Ezzel szemben a polgári kormány az elmúlt években számos élelmiszer áfáját csökkentette,
többek között 5%-os, kedvezményes kulccsal adózik a sertés és a baromfihús, a friss tej,
és a tojás is. Az áfa csökkentéseknek köszönhetően egy
átlagos családnál legalább
évi 35–40 ezer forinttal több
pénz marad.

kal, vagyis 73 500 forintról 138
ezerre, a szakmunkás garantált
bérminimum pedig több mint
100 százalékkal, 89 500 forintról 180 500 forintra emelkedett.
– A kormány a legtöbb ágazatban életpályamodelleket
indított, amelyekhez több évre
kiterjedő béremelési program
is társul. 2018-ban mely ágazatokban emelkednek a bérek?
- Folytatódnak az ágazati béremelési programok, magasabb bérre számíthatnak a
rendvédelem területén, a felsőoktatásban és az állami vállatoknál dolgozók is. Átlagosan
újabb 5%-kal nő a rendőrök illetménye 2018. január 1-jétől.
A rendvédelmi dolgozók életpálya modellje keretében a
rendőrök illetménye 2015 és
2019 között átlagosan 50%-kal
emelkedik. A kormány célja,
hogy a magyar családok biztonságát védő rendőrök anyagi
megbecsülése javuljon és a fiatalok számára még vonzóbb legyen a rendvédelmi életpálya.
2018. január 1-jétől a katonák illetménye további 5 százalékkal emelkedik – ezért 2010től számítva a végrehajtói állomány illetménye több mint 70
százalékkal (átlagosan bruttó
140 ezer forinttal) emelkedett.

csarnok épül Vácon
Az állam 5 milliárd forintot
biztosít a beruházásra

Vác Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal már idén
aláírja a közel egymilliárd forintról szóló támogatási szerződést a szérűskerti sport- és rendezvénycsarnok kivitelezéséhez szükséges előkészületekre - jelentette be a váci városházán december 21-én tartott közös sajtótájékoztatóján Rétvári Bence államtitkár, Fördős Attila polgármester és
Pető Tibor alpolgármester. A 3300 férőhelyes multifunkcionális létesítmény a kormányhatározat szerint 2019 utolsó negyedévében készül el az
állam által biztosított közel 5 milliárd forintból.

A

s ajtót ájékoz t atót
megnyitó
Fördős
Attila polgármester elmondta, hogy a
váci multi funkciós sportcsarnok ötlete a budapesti olimpia
megrendezésével kapcsolatban merült fel először, melyet
elsősorban a Magyar Kézilabda Szövetség javasolt. Mint elhangzott; az épülő létesítmény
alkalmas lesz nemzetközi ké-

rintot biztosít erre a következő években. Idén egymilliárdot
(2017. a szerk.), 2018-ban újabb
egymilliárdot, a fennmaradó
részt pedig 2019-ben – jelentette be Rétvári Bence, aki hozzátette, hogy a létesítményhez
mélygarázs és térfelszíni parkoló is épül.
- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságúnak
nyilvánította a kormány a váci

zilabda, röplabda, kosárlabda
mérkőzések rendezésére.
Dr. Rétvári Bence, az EMMI
miniszterhelyettese Vác és a
térség életében rendkívül pozitívnak és fontosnak nevezte
a kormány döntését, mely biztosítja a sport- és rendezvénycsarnok felépítéséhez szükséges anyagi forrást. A politikus
kijelentette, hogy a város eddigi sport-, ezen belül is a kézilabda,- és kulturális élete is bizonyította, hogy Vácnak szüksége van kb 3300 embert befogadni képes sport- és rendezvénycsarnokra.
- A kormány ezt a kérdést
megvitatta és támogatta a váciak kérését és öt milliárd fo-

multifunkcionális sportcsarnok megépítését, hogy megkönnyítse az engedélyezési eljárást, illetve a megvalósítás
folyamatát. A határozat szerint közel 5 milliárd forint áll
rendelkezésre, hogy 2019 végéig elkészüljön a létesítmény
– húzta alá Rétvári Bence, aki
szerint a fejlesztés jelentős minőségi változást Vác és a térség
kulturális, és sportesemények
megrendezésében.
A kivitelezést a Beruházási,
Műszaki Fejlesztési, Üzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. végzi – jelentette be a miniszterhelyettes, aki azt is ismertette,
hogy a megrendelő Vác Város
Önkormányzata, míg az üze-

gozók béremelésére. Folytatódik Budapest történetének legnagyobb kórházfejlesztése, a
következő években 700 milliárdot költünk a fővárosi és Pest
megyei kórházak, fejlesztésére,
összesen 25 kórházban, illetve
7 önálló szakrendelőben valósul meg fejlesztés.
-A kormány az elmúlt években rendkívül sokat fordított
az illegális bevándorlás kezelésére, a biztonság megteremtésére. Idén milyen intézkedésekre kerül sor?
-Európában a biztonság lesz
a legfőbb érték 2018-ban. A
migráció és terrorveszély sújtotta Európában Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország. Azok a bevándorláspárti erők, akik Magyarországot támadják, a gyökereit akarják kitépni tövestül,
ezt a kezet kell lefognunk és
megállítanunk, ezért hamarosan olyan akciótervet tárgyal
a kormány, amelynek intézkedéseivel megakadályozható a
Soros-terv végrehajtása. Magyarország csak akkor mehet
tovább a megkezdett úton, ha
képes fenntartani és megerősíteni a biztonságát, amelyre az
illegális bevándorlás jelenti a
legnagyobb veszélyt.
Mogyorósi Zsuzsanna

meltető a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. lesz.
Pető Tibor alpolgármester
tájékoztatója elején úgy fogalmazott, hogy a Nemzet Sportvárosa -, melyben két NB I-es
kézilabda csapat van – eddigi teljesítményével rászolgált a
multi funkciós csarnok felépítésére. A sportberuházást óriási előrelépésnek nevezte, amely
reményeik szerint megoldja a
kézilabda és a teremsportok létesítmény gondjait.
– Megoldja azt az évtizedes problémát, hogy a meglévő
sportcsarnokunk egyben két
középiskola tornatermeként is
szolgál és állandó nehézséget
okozott nap, mint nap a működésben az, hogy akár az utánpótlás, vagy akár felnőtt csapataink megfelelő edzésmunkája, az oktatás, a mindennapos
testnevelés oktatási helyszíneit
biztosíthassuk – jelentette ki az
alpolgármester.
A 4400 m2 összterületű épület alatt egy 132 gépjármű befogadására alkalmas mélygarázs is kialakításra kerül, míg
a felszínen 220 parkoló épül. A
rendelkezésre álló forrás tartalmazza a szükséges színpadtechnikai berendezések beépítését is, így a multifunkcionális
létesítményben nagyobb kulturális rendezvények is megtarthatók lesznek majd.
A létesítmény látványtervét
közösen mutatta be Fördős Attila polgármester, Pető Tibor
alpolgármester és Rétvári Bence államtitkár.
Fördős Attila polgármester köszönetet mondott a kormánynak a döntésért, valamint
a Vác Város Főmérnökségének
a látványtervek, és az előzetes
tervek elkészítésért.
Vetési Imre
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Életmű – fából

Ha életművéből kellene gyűjteményes kiállítást rendezni, nem volna egyszerű. Hiszen remekművei nem csupán hazánkban magánlakásokat, nagykövetségeket, de külföldön is többek között az angol királyi család rezidenciáját is díszítik. Így a gödi Vizer József műbútorasztalos mester legfeljebb fényképeken mutathatja meg, miben is áll mestersége.

M

Vizer József
ég így is átfogó képet kaphattunk
azon a tárlaton, melyet az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit
Kft. Ifjúsági Házában Wintermantel
Zsolt polgármester védnökségével január 8-án nyitottak meg. Időrendbe elhelyezett tablók sokaságán
ismerhettük meg a mester életútját, munkásságát.
A kezdet édesapjához nyúlik vissza, aki 1937. október 27-én tette le asztalosmesteri vizsgáját és Újpesten, szülővárosában nyitott műhelyt. Itt „fertőzte meg” egy életre fiát, ifjabb Vizer Józsefet is
a fa illata, s az a varázslat, ahogyan a nyersanyagból szépen megmunkált bútordarab lesz. Nyomon
követhettük tevékenységét előbb az újpesti, majd a
gödi műhelyében. Idősebb korában már a fiatalok
képzését, az asztalos pályára irányítását is felvállalta s az Újpesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában a 2010-11-es tanévtől évente átadja az édesapja nevével fémjelzett díjat egy-egy arra érdemes
végzős diáknak. Külön büszkesége Böröcz Barnabás, aki 2017-ben ugyancsak megkapta a díjat,
emellett a Győrben megrendezett Szép Magyar Beszéd verseny országos döntőjében nyertesként átvehette a Kazinczy-díjat is. Őt a kiállítás megnyitóján elmondott köszöntője során be is mutatta a
közönségnek.
Munkássága legnagyobb elismeréseként 2015.
március 15-e alkalmából átvehette Balog Zoltán

minisztertől a Magyar Érdemrend tiszti keresztje
kitüntetést. A tárlatnyitóra érkezett barátait, – köztük Eich Lászlót, a Dunakeszi Tankerületi Központ
igazgatóját – szaktársait s az érdeklődő közönséget dr. Zsigmond Barna Pál, Újpest alpolgármestere köszöntötte. Utalt arra, hogy a település valamikor az asztalosmesterség fellegvára volt s ez kiderül
a tablókon látható dokumentumokból is.
Beszédében felidézte a mester életútját barátja,
dr. Hollósi Antal, Újpest Díszpolgára. Összegzésként elmondta: „Tudását, tapasztalatát folyamatosan átadja a fiatal szakembereknek és segíti őket a
külföldi versenyekre történő felkészülésben. Ennek
számos díj mutatja eredményességét, amit ezek a
fiatalok európai és világversenyeken megnyertek.”
A szakmai versenyek mentoraként is nagy elismerésre tett szert Vizer József, hangsúlyozta
dr. Szilágyi János, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési szakértője. Kiemelte, hogy a Soproni Egyetem Faipari Műszaki Kar
szakmai versenyei zsűrijében végzett munkája elismeréseként címzetes egyetemi hallgató elismerést is kapott. Egy idézettel is bizonyította, men�nyi költőiség is van a műbútorasztalos mesterségben. Latinovits Zoltán színművész fiatalon egy ideig inas volt egy fővárosi asztalosműhelyben. Erről
így emlékezett meg a Ködszurkáló című könyvében: „Csodálatos tudomány. Ahogy az anyagból
egyszerre fiók lesz, ahogy a durva felületből csillogó, fénylő napot visszaverő tükörlap lesz, intarziás
műalkotás, a semmiből valami…”
A tárlatnyitó hangulatát gazdagította Szűts István előadóművész, a Kormorán Együttes billentyűse, aki a Dunakeszi BKM sípos faorgonáján
Bach-műveket adott elő. S a január 16-ig megtekinthető kiállításon látottak igazolták a mottóul választott két fontos gondolatot: „Újpest asztalos város”, valamint: „A jó szakma felér egy diplomával!”
Katona M. István
A szerző felvétele

XX. évfolyam 1. szám

Átadták a Polgármester-díjat

Hárman vehették át a rangos elismerést

Immár közel fél évtizedes szép hagyomány Vác közéletében, hogy Advent
negyedik hetében adják át az önkormányzat egyik legrangosabb elismerését, a Polgármester-díjat. A 2013-ban alapított elismeréssel -, melynek
erkölcsi és közéleti megbecsülése azonos a Pro Urbe és a díszpolgári címmel – egy esztendőben három személyt vagy közösséget tüntethet ki a város polgármestere.

D

ecember 20-án délután kellemes
zene töltötte be a városháza dísztermét, ahol az ünnepeltek és tiszteletükre megjelent váci polgárok Fazekas László ütőhangszeres művész színvonalas játékát élvezhették.
A bensőséges hangulatú rendezvény házias�szonya, Fábián Nikolett köszöntője után ismertette a díj odaítélésének feltételeit, majd bemutatta a kitüntetetteket.
Az elismerés alapítójától, Fördős Attilától elsőként Branizsa Györgyné, a Váci Lakóterületi Sportegyesület vezetője vehette át 36 éves
munkája elismeréseként a Polgármester-díját.
Őt követte Vác egykori polgármestere, Bar-

tos Ferenc, aki a Migazzi Alapítvány kuratóriumi elnökeként elévülhetetlen érdemeket
szerzett a városépítő püspök, Migazzi Kristóf emlékét őrző szobor felállításában. Harmadikként Okos Levente, a Dunakanyari Látássérültek Egyesületének elnöke vehette át az
oklevelet és a vele járó plakettet, a sérültekért
végzett magas színvonalú munkájának elismeréseképpen.
Az ünnepség Fördős Attila polgármester pohárköszöntővel, majd állófogadással zárult a városháza dísztermében.
(Vetési)
Fotó: Sándor Lajos

Újabb kerékpárutak építéséről
döntöttek Pest megyében
Az Eurovelo 6 hálózathoz csatlakozó Pomáz-Szentendre között épülhet új út, a fóti, ipolydamásdi
szakaszok engedélyezése folyamatban van, a Ráckeve-Szigetbecse-Makád szakaszon 12,4 kilométer hosszan az árvízvédelmi töltés koronáján lesz kerékpárút.

Ú

jabb kerékpárutak építéséről döntött a kormány, a külterületi mintegy 1100 kilométernyi magyarországi kerékpárút-hálózat üzemeltetését pedig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. látja el a jövőben - jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kerékpározásért és aktív
kikapcsolódásért felelős kormánybiztosa keddi
budapesti sajtótájékoztatóján.
Révész Máriusz közölte: a kerékpárutak építésére 3,6 milliárd forint forrás áll rendelkezésre, a
kormánydöntés szerint a már engedéllyel rendelkező kerékpárutak kivitelezése elindulhat.
A Magyar Közút a karbantartási feladatokra a 2017-es költségvetésből 2 milliárd forint
többletforrást kapott, ebből 531 millió forint a
géppark bővítéséhez használható fel - ismertette. A 2018-as költségvetésből pedig további egymilliárd forint jut a kerékpárutak üzemeltetésére, ezzel a magyarországi kerékpárutak karbantartására már 3 milliárd forintot fordíthatnak - mondta.
Kitért arra, hogy számos önkormányzat rendelkezett meglévő, engedélyezett fejlesztési tervekkel, így 11 szakaszon mintegy 67,5 kilométernyi új kerékpárút épülhet meg. Ismertette: Hajdú-Bihar megyében Debrecen-Látóképi-tó kö-

zött, Komárom-Esztergom megyében Esztergom és Esztergom kertváros közötti szakaszon,
valamint Tata-Baj között épül új kerékpárút. Heves megyében két hiányzó szakasz épülhet meg,
Hatvan-Apc, és Eger-Egerszalók között, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy, a Tiszatelek-Dombrád közötti.
Pest megyében az Eurovelo 6 hálózathoz csatlakozó Pomáz-Szentendre közötti épülhet, a fóti,
ipolydamásdi szakaszok engedélyezése folyamatban van, a Ráckeve-Szigetbecse-Makád szakaszon 12,4 kilométer hosszan az árvízvédelmi
töltés koronáján lesz új út - sorolta.
Közölte azt is, hogy a tavalyi kormányhatározat 300 millió forint támogatást biztosít az engedélyezési szintű kerékpárút tervek elkészítésére,
mivel hosszú távon kiszámítható módon a tervezésnek két évvel meg kell előznie a kivitelezést a
költséghatékonyság érdekében.

Révész Máriusz hangsúlyozta, hogy az új utak
rendszerbe foglalják a már meglévő létesítményeket, illeszkednek a hálózathoz. A kerékpáros forgalom növekedése mellett a kerékpáros
turizmus élénkülése várható a beruházásoktól mondta. A tervek szerint a közbeszerzéseket követően indulhat az építkezés, a 2019-es nyári szezonra már használni lehet az új kerékpárutakat közölte kérdésre válaszolva.
Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója közölte: a Magyar Közút örömmel vette a feladatot, a külterületi kerékpárutak nagyrészt az országos közutak mellett futnak. Logikus volt, hogy a Magyar Közút
üzemeltesse ezeket, ami új feladat lesz - mondta. A géppark bővítéséhez, humán erőforrás biztosításához a források már rendelkezésre állnak,
az utak felmérése megtörtént, az önkormányzatokkal az átadás-átvételi folyamat már elkezdődött - közölte.
Fontos feladatok közé sorolta, hogy a kerékpáros turizmus útvonalain már elhelyeztek
irányjelző táblákat, Fertőd-Keszthely és GyőrPannonhalma-Balatonfüred között, de ez tavasszal további nyomvonalakon folytatódik -, olvasható a Pest Megyei Önkormányzat Hivatala
által kiadott sajtóközleményben.
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Elismerés az életmentő
bátor rendőrnek
Sokan igazi hősnek tartják Czutor Emil váci rendőr főtörzsőrmestert,
aki december 2017. december 28-án a kora esti órában egy kigyulladt
sződligeti, lángokkal és füsttel telített házból az ölében mentette ki a 70
éves, mozgásában korlátozott asszonyt.

A

Latorovszky Gábor, dr. Rétvári Bence, Czutor Emil, Jámbor Judit

közlekedésrendészeti osztály kötelékében baleseti helyszínelő szolgálatot
teljesítő fiatal rendőr azt követően lépett akcióba, hogy a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási központjába 16 óra 54 perckor érkezett bejelentésről tájékoztatást kapott. Czutor Emil
elsőként érkezett a kigyulladt
házhoz, melynél elmondása
szerint mintegy 30-40 ember
gyűlt össze, de senki nem ment
be a lángoló ingatlanba a bajbajutottak megsegítésére.
- A perceken belül megérkező tűzoltókkal együtt behatoltunk az ingatlanba, ahol megtaláltam a magatehetetlen,
mozgásképtelen idős asszonyt,
akit kivittem az udvarra, ahonnan a tűzoltó bajtársak segítségével a kocsihoz cipeltük. Ezután a férjét is kikísértük a
házból, akin szintén látszott a
rendkívüli helyzet okozta sokk
hatása – számolt az esemény-

ről Czutor Emil, akinek nem
ez volt az első életmentő tette.
A bátor rendőr korábban a váci
autóbusz állomásnál mentette
meg egy, a testének több részén
erősen vérző férfi életét.
- Csak a tűzoltók, a mentők
közreműködésénél
tudtuk
megmenteni az idős házaspár
életét. Igazi csapatmunka volt
ez a mentési akció – mondta
szerényen Czutor Emil, aki
közvetlen vezetője, Jámbor
Judit őrnaggyal együtt vett
részt azon „házi ünnepségen”, melyen dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára a váci rendőrkapitány,
Latorovszky Gábor alezredes
jelenlétében fejezte ki köszönetét és elismerését a bátor
rendőrnek.
Dr. Rétvári Bence – mint fogalmazott az emberek képviselőjeként – mondott köszönetet a mentési akcióban résztvevőknek, akikre a lakosság min-

den helyzetben számíthat. – Ez
az életmentő akció is mutatja,
hogy az igazán nehéz vészhelyzetben a rendőrök, a mentők, a
katasztrófavédelem, a polgárőrök helytállásában bízhatnak
az itt élő emberek. Önök a szó
igaz értelmében, „hétköznapi
hősök”, akik a közösségekért
cselekszenek, esküjük hűen
– mondta a politikus Czutor
Emilnek, akinek elismeréseként egy hatalmas ajándékcsomagot adott át.
Latorovszky Gábor kapitányságvezető is elismeréssel beszélt Czutor Emil bátor
helytállásáról, a katasztrófavédelem, a mentők és a sződligeti
polgárőrök szakszerű és hatékony együttműködéséről.
Mint megtudtuk az idős házaspár időközben visszaköltözött sződligeti otthonukba,
melyben a rendőrség tájékoztatása szerint a háló- és a fürdőszoba égett ki.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Dunakeszi: január 26-ig
még átvehetők a karácsonyi
ajándékcsomagok
Dunakeszin több éves szép hagyománya van, hogy a városi önkormányzat
az adventi várakozás időszakában, a karácsonyra készülő lakosok közül a
65 év felettiek számára ajándékcsomaggal igyekszik még szebbé, örömtelibbé tenni az ünnepet. Így volt ez decemberben is.

citroenvac.hu

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
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Információk az át nem vett
Erzsébet utalványokról

A

Amennyiben az Erzsébet-utalványok kézbesítése sikertelen volt, a címzett részére a kézbesítő hátrahagyott egy értesítőt, amely tartalmazza, hogy a Magyar Posta a küldeményt melyik kézbesítési ponton, meddig tartja a címzett
vagy egyéb jogosult átvevő rendelkezésére.

megjelölt átvételi határidő leteltét követő munkanapon a posta az Erzsébet-utalványt tartalmazó küldeményt visszaküldi a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.
Kérhető újbóli kézbesítés, melyet 2018. február 28-ig
lehet megtenni az alábbi levélcímen:
• Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, 1820 Budapest.
A kérelemben meg kell jelölni azt a lakcímet, amelyre a kézbesítést kéri a jogosult.
Az Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatos kérdésekben általános felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken kaphat:

• kormányzati ügyfélvonal: 1818
• kormányzati ügyfélvonal külföldről:
+36 (1) 550-1858
• Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 06-80-204-884
Ezek közül a kormányzati ügyfélvonal 0-24 órában
elérhető, a nyugdíjfolyósító szerv zöld számán munkaidőben tudnak felvilágosítást nyújtani.
Dunakeszi Város Önkormányzata az érintettek széles
körű tájékoztatása érdekében a város www.dunakeszi.
hu weboldalán tette közé az ismertető anyagot.

A

z ízlésesen, nagy odafigyeléssel összeállított csomagok kiszállításában és
átadásában az önkéntesek mellett ezúttal is segédkeztek a dunakeszi diákok is. A 65 év feletti lakosok számára meglepetésként érkező karácsonyi ajándékcsomagokat
az önkéntesek igyekeztek december 22-ig átadni mindenkinek.
A Dunakeszi Programirodában szerzett információnk szerint az önkormányzat kedves
gesztusát ezúttal is örömmel fogadták a város 65
év feletti polgárai. Szabó Katalin, a programiroda vezetője azt is elmondta, hogy azok, akik valamilyen ok miatt nem tudták átvenni az ajándékcsomagot, azok ezt január 26-ig megtehetik
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, akár meghatalmazással is.
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A kétszeres világbajnok elnökként dolgozik
a sportág felemelkedéséért

Pető Tibor, Vác alpolgármestere lett a Magyar Evezős Szövetség elnöke
A két világbajnoki győzelemmel fémjelzett sikeres evezős sportolói pályafutása után gyorsan belevetette magát a politikai közéletbe, ahol városi pártelnökként és alpolgármesterként is bizonyítja rátermettségét. A Magyar Evezős Szövetség decemberi közgyűlésén képletesen szólva „hajóba szállt”
az elnöki pozícióért vívott küzdelemben egy másik világbajnok, a szakmai alelnök vetélytársaként, amely az ön fölényes győzelmét hozta. Mi inspirálja, mi az, ami újra és újra az emberpróbáló kihívások felé fordítja? – kérdeztük Pető Tibortól, a Magyar Evezős Szövetség új elnökétől, Vác alpolgármesterétől.
- Mindig is versenykereső ember voltam. Mi inspirál? A Magyar Evezős Szövetség elnökeként tevékenykedni óriási
megtiszteltetés és egyben hatalmas feladat is, amely abszolút inspirál. Kiskorom óta versenyző típus vagyok. Negyedik fiúgyerekként mindenért meg kellett küzdenem, de az is tény, hogy erős
hitet és elszántságot adott. Már fiatal
evezősként is megtanultam, hogy a sikerért meg kell dolgozni nap, mint nap.
Sportolói múltam sokat segített, hogy
a politikában viszonylag gyors sikereket tudtam elérni. De ez nem azt jelenti, hogy politikusként nem kell kőkeményen dolgozni, de ez igaz az élet más területeire is. Visszatekintve is örömmel
mondhatom, jó tanáraim voltak, akiktől sokat tanulhattam.
- Magabiztosan, 37-22 arányban
győzött a választáson. Ez erős felhatalmazást, és biztonságot ad a következő
évek munkájához?
- Nagyon nagy munkát jelent és még
egy plusz kihívást, mert igaz, hogy magabiztosan nyertem, de huszonketten
nem rám szavaztak, amit úgy is felfoghatok, hogy nem bíznak bennem. A következő évek munkájával igyekszem
meggyőzni őket is, hogy a 37 támogatóm jól döntött, amikor engem tiszteltek meg bizalmukkal. Versenytársam,
Varga Tamás szakmai alelnök annyival
előnyösebb helyzetből indult, hogy ő ismeri az evezés jelenlegi belső rendszerét, mindennapjait, én pedig tíz éve kiszálltam az evezésből. Ezért természetesnek tartom, hogy vannak, akik őt favorizálták.
- Véget ért a verseny, mit érzékel,
konstruktív lesz az együttműködés
Varga Tamással és az elnökség tagjaival?
- Azt gondolom és remélem, hogy
mindenkivel. De senki ne várja tőlem,
hogy változatlan struktúrában irányítsam a szövetség tevékenységét. Kértem
az elnökséget, hogy tiszteljenek meg azzal a bizalommal, hogy én válogathassam meg a munkatársaimat. A korábbi
elnök úrral a főtitkár asszony is távozott

az evezős társadalom. Elégedett lennék,
ha a szövetségben egy olyan szellemiségű iroda működne, melynek tagjai minden tudásukkal és energiájukkal az evezősöket szolgálnák. Eredménynek tekinteném, ha jelentősen emelkedne az
edzők létszáma, a fiatal szakembereket
sikerülne megnyerni a sportág számára.
De igazán, akkor lenne teljes az eredménylista, ha a magyar evezős sport is
képviseltetné magát a tokiói olimpián.

a szövetségtől, ezért új főtitkárt kell választani. Varga Tamástól Vanczák Gergely vette át a szakmai alelnöki feladatokat, de Tamás tevékenységére is számítok az elnökség munkájában. Az én
felfogásom szerint az előkészítés széles
körű csapatmunkát igényel, ám a szakmai döntést egy személynek kell meghoznia, ezért vallom azt, hogy a szövetségi kapitányt erős jogosítványokkal
kell felruháznunk. Rendkívül fontosnak tartom az elnökség és a szakágban
tevékenykedők között a kétirányú kommunikációt.
- Kétszeres világbajnokként, s immár a szövetség elnökeként hogyan ítéli meg a sportág helyzetét nemzetközi
viszonyításban?
- Nem látom túl rózsásnak, bár tavaly
a Juhász Adrián–Simon Béla párosnak
sikerült egy világbajnoki címet szerezni a sportágnak, akik korábban Európabajnokságot is nyertek. Azt viszont biztatónak tartom, hogy jelenleg a sportág
anyagi helyzete biztosított. Az éves költségvetésünk még javítható, de a működési és felkészülési költségeket fedezni tudjuk belőle. December 22-én az államtól kaptunk további egymilliárd forint sportágfejlesztési támogatást.
- Milyen fejlesztésekre koncentrálnak?
- Elsősorban eszközfejlesztésekre, és a
sportág alapjait jelentő klubok és edzők
anyagi megbecsülésére, az utánpótlás
nevelés tervszerű felépítésére. Klubjaink sajnos mindennapos problémákkal
küzdenek; egyrészt az eszközök nagyon
elavultak, másrészt az emberi erőforrás
színvolát meg kell erősíteni. Kendőzetlen őszinteséggel ki kell mondanunk,
hogy méltatlanul alacsony bérekért dolgoznak az edzők, a sportolók felkészítésével foglalkozó szakemberek, ami
megmutatkozik az eredményekben is
és a sportág vonzerejében is. A szakma kiöregedőben van. Egzisztenciális okok miatt egyre kevesebb fiatal választja ezt a pályát. Ezért arra összpontosítunk, hogy egy vonzó életpálya-modellel megfordítsuk a jelenlegi trendet.

Ebben sokat tehetnek a klubok is kapcsolati tőkéjük révén a szponzorok bevonásával, és természetesen a Magyar
Evezős Szövetségnek is élen kell járnia
a feladat megoldásában, az anyagi források előteremtésében, mert annak hiányában a sportág hanyatlását nem lehet megállítani.
- A kétezres évek elején, amikor önök
kétszer is megnyerték a világbajnokságot, akkor jobbak voltak a feltételek,
többen eveztek? De úgy is feltehetem a
kérdést; mi lehet az oka, hogy a kajakkenu napjainkban is sokkal népszerűbb és eredményesebb, mint az evezés?
- A mi győzelmeinkben nagyon
nagy szerepe volt az elhivatottságnak,
a nyerni akarásnak, és kimerem mondani, a megszállottságnak és a szerencsének. Ez egyaránt igaz volt az egyesületi edzőkre, sportolókra! Egykori
sportolóként, de elnökként is úgy látom, nem volt elég megbecsült akkor
sem a sportág. De ebben a saját felelősségünket is keresni kell, hiszen ki
tudja megmondani; a pénzhiány miatt
nincs eredmény vagy az eredmény hiánya miatt nincs pénz. Csak a tények
kedvéért, a Magyar Kajak-kenu Szövetség pl. legalább 8-10-szer nagyobb
költségvetéssel működik, mint az evezős. Ezért mondom, hogy ki kell dol-

goznunk a felemelkedést segítő stratégiát, amely nem egymilliárdból valósítható meg. Mindennek az Alfája és az
Omegája a szakemberek megbecsülése,
az életpálya modell bevezetése, az evezős sportág társadalmasítása, az eszközök, a hajók pótlása, hiszen nem kevés
klubban még a nyolcvanas évek hajóin készülnek a versenyzők. Az elmúlt
évek anyagi hiányát csak további források tudnák pótolni, de ahhoz, hogy
ezeket megkapjuk, jól kell tudni elkölteni azt az egymilliárdot, amit decemberben kaptunk a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumtól. Meggyőződésem, ehhez az szükséges, hogy a fentebb megfogalmazott vállalásainkat betartsuk a
sportág jövője érdekében.
- Elnöki megbízatása 2020-ig, a tokiói olimpiáig szól. Alig három év alatt le
tudják tenni a tudatos építkezés alapjait?
- Nem hiszek a ciklusos programokban. Minimum négy évtized hiányát
nem tudjuk rövid idő alatt megoldani.
- Milyen eredménnyel lenne elégedett mandátuma végén?
- Elégedett lennék, és eredménynek
tartanám, ha a struktúrát helyére tudnám tenni, ha lenne egy erős szövetségi
kapitányi pozíciónk, és a feladatra megfelelő személy, aki mögé felsorakozhat

- Azzal kezdtük a beszélgetést,
hogy nem tér ki a kihívások elől, amire példa: Vác alpolgármestere, a Magyar Evezős Szövetség elnöke, Vác Város Labdarúgó Sportegyesület elnöke.
Mindezek mellett a Fidesz Vác Városi
Szervezete elnökeként gondolom, nem
kis felad vár önre a tavaszi országgyűlési képviselő választások sikeres megvívásában. Hogyan lehet összeegyeztetni ezt a szerteágazó feladatsort, és
egy emberként hogyan lehet megfelelni ennyi kihívásnak?
- S mindezekhez tegyük hozzá, ami
a legfontosabb, hogy van egy családom
is! Nem tagadom, időnként nagyon sok
a feladat. De három-négy havonként
mindig jön egy kis pihenőidőszak,
mint most pl. a karácsony és a szilveszter. Ilyen kellemes napok után teljesen
feltöltődve azt érzem, mindenre képes vagyok, hajrá előre, és tudom mik
a céljaim. Sok erőt ad a családi háttér,
és az, hogy rendszeresen futok, a maratoni versenyek sikerélménye. Egyébként precíz heti időbeosztás szerint
dolgozom, igyekszem minden feladatra kellő figyelmet fordítani. Természetesen az is segítség, hogy jó munkatársaim vannak mindenhol, és ez óriási előny. Sajnos hibám, hogy ritkán dicsérek – ezt a szememre is szokták vetni -, de ezt most ez úton megteszem, és
nagyon köszönöm mindenkinek a segítő együttműködést!
- Köszönöm a beszélgetést, eredményes munkát kívánok!
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az Invitel a közösségi médiás sportnézési szokásokat kutatta

Szívesen osztjuk meg a
sporttal kapcsolatos véleményünket, de csak akkor,
ha éppen felkapott témáról
van szó – derült ki az Invitel sportnézési kutatásából.
A 18-65 éves aktív internetezők körében végzett, nem
reprezentatív felmérés többek között arra is rámutatott, hogy alapvetően pas�szívak vagyunk a közösségi
médiában, de kiemelt sportesemények alatt szívesen
hangoztatjuk a nézeteinket.

L

eginkább élőben, televízión keresztül
követjük a sportot, de ha ez nem lehetséges, az interneten keresztül informálódunk az események kimenetéről – derült ki az Invitel legutóbbi sportnézéssel kapcsolatos kutatásából. Egyre népszerűbbek az online sportoldalak, illetve a közösségi médiából is gyakran tájékozódnak a
felhasználók. Az Invitel ennek kapcsán megvizsgálta azt is, hogy miként viselkedünk a digitális térben, ha sportról van szó.

Megfigyelők és kommentátorok
Mindannyian ismerjük azt a jelenséget, amikor egy fontosabb meccs idején megtelik a hírfolyamunk „Gól!”; „Szép volt!” és ehhez hason-

ló bejegyzésekkel – így, ha nem is volt alkalmunk követni a mérkőzést, végső soron hamar
megtudjuk az eredményt. Az Invitel kutatása
szerint gyakran találkozunk a közösségi médiában sport témájú (73%) szöveges, képes vagy
videós tartalommal, mégsem fejezzük ki feltétlenül a véleményünket.
A kutatásból az is kiderült, hogy a kiemelt
sportesemények, világbajnokságok alkalmával
egyből szurkolóvá – extrémebb esetben szakértővé – válunk, így más, aktuális témához képest gyakrabban foglalkozunk vele a közösségi
oldalakon. Ilyen időszakban három és félszeresére emelkedik a sporttal kapcsolatos hozzászólási és a megosztási arány – főleg, ha éppen
magyar vonatkozású mérkőzések zajlanak.
„A privát szféra mellett általában közössé-

gi ügyek is terítékre kerülnek, amióta a sportolók, játékosok aktívan használják a saját csatornáikat. Ezekkel, a klubok által ritkán ellenőrzött sportolói tartalmakkal néhány óra alatt
világméretű kampányokat lehet életre hívni,
komoly kihívás elé állítva a közösségi médiás kollégákat” – említette a felmérés kapcsán
Éless Dénes (képünkön), az Invitel online vezetője, aki – többek között – így folytatta:
„A 2018-as év egyik kulcs feladata lesz a
sportmarketing szakemberek számára, hogy
a rendelkezésükre álló közösségi média és
website forrású adatokból le tudják szűrni a
szurkolóik és szimpatizánsaik – számukra releváns – jellemzőit és erre megfelelő módon reagáljanak, például a digitális- és az élménymarketing területén” – tette hozzá Éless Dénes.
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Dunakeszi kislány az újév első
szülött kisbabája a váci kórházban
A Jávorszky Ödön Kórházban 2018. január 1-jén,
hajnali 4 óra 45 perckor látta meg a napvilágot
az első újévi baba.

A

kórház képviseletében Dombóvári Erzsébet ápolási
igazgató-helyettes, az újszülött részleg vezetője és kolléganője köszöntötte a jó egészségnek örvendő harminc éves édesanyát és babáját – tájékoztatta szerkesztőségünket Tari Adrienn, a kórház pr menedzsere.
A Dunakeszin élő Bíró család első gyermeke természetes úton
született, 3220 grammal és 52 centiméterrel. A leánygyermek a
Zselyke nevet kapta és édesanyjával január 4-én, csütörtökön térhettek haza dunakeszi otthonukba.

Jelölje háziorvosát „Az év praxisa
a Kárpát medencében” pályázatra!
Nyolcadik alkalommal hirdették meg „Az év praxisa a Kárpát-medencében” pályázatot. A szakminisztérium célja,
hogy erősítsék a háziorvosok és a nővérek megbecsülését, presztízsét. Az orvosokat betegeik ajánlhatják.

A

A kép illusztráció

z Emberi Erőforrások minisztériuma (EMMI) a páciensek mellett kórházak, kórházi osztályok, önkormányzatok, polgármesteri hivatalok, civil szervezetek, szakmai érdekképviseletek, idős otthonok, iskolák, plébániák, egyházkerületek ajánlásait is várja.
Dunakeszi Város Önkormányzata saját weboldalán hívja fel a
lakosság figyelmét – ha elégedettek és méltónak tartják a háziorvosukat „Az év praxisa a Kárpát-medencében” cím elnyerésére -,
hogy vegyenek részt a jelölésben.
Tavaly a legtöbb szép és megható történet a hálás betegektől
érkezett. Akadt családorvos, aki utolsó percben is ott ült betege
mellett és fogta a kezét, vagy aki a kórházban is felkereste betegét.
Mások páciensei életműdíjat javasoltak.
Ajánlásaikat 2018. május 10-ig küldhetik be háziorvosukról és
a vele dolgozó nővérről!
Bővebb információt a pályázatról a www.evpraxisa.hu oldalon
vagy a facebook.com/azevpraxisa felületen találhatnak.

A mesteredző segítségében bíznak
Skaliczki László váltotta Gúnya Pétert a Váci KSE kispadján

A Ferencvárostól hazai környezetben elszenvedett vereség volt az utolsó csepp a pohárban – jelentette ki dr. Schoffer Attila, az NB I-ben jelenleg kieső helyen álló Váci KSE férfi kézilabda csapat elnöke a január 3-án tartott sajtótájékoztatón, melyen bemutatta az új edző párost, Skaliczki László
mesteredzőt, és fiát, ifj. Skaliczki Lászlót, aki másodedzőként segíti munkáját.

D

Skaliczki László mesteredző és ifj. Skaliczki László másodedző

r. Schoffer Attila az
edzőváltás hátteréről
elmondta, hogy a nyáron megfiatalított csapattal vágtak neki a 2017/2018-as
bajnokságnak Gúnya Péter edző
irányításával, ám a pontvadászat
nem az elképzeltek szerint ala-

kult. A csapat több alkalommal
is az utolsó percekben vesztette el a mérkőzést, ami azt jelezte,
hogy valami plusz hiányzik, valamilyen ok miatt egy-két góllal elbuknak a végjátékban. Noha a játékosokkal együtt az edző is nagyon küzdött, hogy kilábalja-

nak a mély hullámvölgyből, de ez
nem sikerült. Ezért keresték meg
az egyetlen „szabadon igazolható” Skaliczki Lászlót, aki korábban szép sikereket ért el a magyar
férfi válogatottal, és több klubbal
nyert magyar bajnokságot. Az elnök szerint a mesteredző szakmai

teljesítménye és múltja alapján
minden esély megvan rá, hogy kihúzza a kátyúból a váci együttest.
A mesteredzővel fél plusz egy éves
szerződést kötöttek, aki bemutatkozásakor elmondta, hogy videón
megnézte a Váci KSE több mérkőzését is, amely igen hullámzó teljesítményt nyújtott, de pl. a csapat
védekezését igen hatékonynak értékelte. Ugyanakkor az egyik legnagyobb hibának azt tartja, hogy
a gyorsan végrehajtott támadások
után nem hatékony, lassú a visszarendeződés. Ez megmutatkozott
abban is, hogy a váci együttes sok
gólt kapott letámadásokból.
Skaliczki László úgy látja, hogy
a bentmaradás kiharcolásához –
melyben bízik – legalább hatvan
százalékos teljesítmény javulásra van szükség. Fontosnak tartja,
hogy a játékosok merjenek játszani, bízzanak önmagukban, de azt
is hozzátette, hogy a siker érdekében rengeteget kell dolgozni. ”Én
a munkában hiszek, abban, hogy
mindenkinek tudnia kell a fel-

adatát és úgy játszania, hogy azzal a legnagyobb hasznára legyen
a csapatnak. Ezért a küzdőjátékban néha fel kell venni a munkásnadrágot és robotolni kell” – húzta alá a mesteredző, aki sok reményt fűzött a mátrai edzőtáborban elvégzendő közös munkához, amely alapja lehet az NB I-es
tagságot biztosító eredményes ta-

vaszi bajnoki szerepléshez. Ennek
első mérföldköve lesz az Eger elleni február 3-ai hazai mérkőzés.
A bentmaradásért vívandó küzdelem sikerében bízik a sajtótájékoztatón résztvevő csapatkapitány, Tyiskov Mihály is.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Márciustól már bajnoki meccseket vívhat
Dunakeszi NFL-csapata

Végleg teret nyert
az amerikai foci

Nos, nagyon úgy tűnik, hogy az amerikai foci alig több mint egy év alatt
Dunakeszin is otthonra lelt. Ugyanis a Városi Sportegyesület Dunakeszi
(VSD) szakosztályaként márciustól bajnoki résztvevőként köszönthetjük
csapatunkat, ráadásul Kálmán Ádám szakvezető felhívására január 20-án
toborzót tartanak a Magyarság pályán.

A

még mindig csak 29
éves sportember kötődése az amerikai focihoz nem mai keletű,
ugyanis több mint tíz éve foglalkozik a sportággal, többek között
a váci csapatban is játszott. Aztán
néhány barátjával gondolt egy nagyot, és Dunakeszin is megpróbálta meghonosítani a Magyarországon egyre népszerűbb sportágat.
A tervet tett követte, és mára már
a Városi Sportegyesület Dunakeszi szakosztályaként az első bajnoki szezonjukra készülhet a VSD
Rangers.
„Tavaly május 15-én váltunk teljes jogú taggá a VSD-ben, és mára
már 42 igazolt játékosunk van.
Hatvan százalékuk már az ideigazolásuk előtt is játszott más ameri-

kai focicsapatban, míg a maradék
negyven százalékuk itt ismerkedett
meg a sportággal. Hogy miért pont
Rangers lett a nevünk? A szó a harcosságot és az elszántságot tükrözi, ami reményeim szerint jellemzi
is a csapatunkat” – jelentette ki lapunknak Kálmán Ádám.
A csapat már több barátságos
meccset is játszott – a szakosztályvezető szerint van még hova fejlődniük –, ráadásul októberben hazai pályán megrendezték a szövetségi tagsághoz nélkülözhetetlen 11
a 11 elleni meccsüket is a jászberényiek ellen, így beléphettek az ígéret kapuján.
„Március 17-én már a Rangers is
ott lesz a divízió 2-es bajnoki mezőnyben, ami a legszebb álmaink
megvalósulását jelenti. Ez legalább

hat találkozót jelent, és az a célunk,
hogy öt éven belül odáig jussunk,
hogy helyünk legyen a legjobbak, a
divízió egyes mezőnyben” – árulta
el a sportember.
Nos, a nagy meneteléshez további játékosokra is szükségük van,
így január 20-án este hattól toborzót tartanak a sportág iránt érdeklődők számára, ahol egyetlen kikötés van, hogy a jelentkezők már elmúltak 15 évesek.
„Jelenleg negyvenketten vagyunk, de bárkit szívesen látunk,
aki elmúlt már tizenöt éves, ugyanakkor felső korhatárt nem szabtunk meg. Ennek ellenére nem
senior a gárdánk, hiszen a csapat
több mint fele úgy tizenhat év körüli” – közölte a szakosztályvezető.
M. L.

A dunakeszi Volentics Anna
dobogós a nemzetközi bajnokságon
Január 5-7. között rendezték Budapesten a Magyar Újonc Nemzetközi Bajnokságot 20 ország részvételével soraiban olyan óriási asztalitenisz hagyományokkal büszkélkedő nemzetek, mint például Svédország vagy Németország. A válogatott színeiben induló dunakeszi Volentics Anna a rangos mezőnyben a második helyen végzett.

Ú

jonc egyéni leány versenyszámban a magyarok közül a VS Dunakeszi (VSD) sportolója, Volentics Anna szerepelt a legjobban, aki a dobogó második fokára állhatott. A csoportküzdelmek
során luxemburgi, magyar és német ellenféllel találkozott, akik ellen győzedelmeskedett, ezzel megszerezte a csoportgyőzelmet.
A főtáblán pedig először szlovák
ellenfelével szemben sikerült fordítania 0-2-es szett hátrányból 3-2re, majd a legjobb 4 közé jutásért

Ungvári Evelin román válogatott játékost sikerült felülmúlnia egy nagyon kiélezett csatában szintén 3-2re – tájékoztatta szerkesztőségünket
Lindner Ádám, a VSD asztalitenisz
szakosztály vezetője.
- Annának az elődöntőben
Kenesey Blanka (Univer Kecskemét) ellen sikerült egy ismételt döntő szettes mérkőzést játszania és egy
újabb 3-2-es győzelmével a döntőbe jutnia, melyben sajnos német ellenfele már jobbnak bizonyult, így a
második helyen végzett a VSD fiatal
versenyzője – mondta a szakember,

aki a válogatott vezetőivel együtt
nagyon büszke Volentics Anna teljesítményére.
- A VSD versenyzői is szépen
helytálltak a versenyen, hiszen
Oroszki Péter U13-ban megnyerte
a vigaszágat, Deliagosz Sztamatisz
U11-ben 3. helyen végzett szintén
a vigaszágon, Nagy Dávid pedig a
csoportküzdelmeket követően feljutott a főtáblára és ott svéd ellenfelével szemben maradt alul – nyilatkozta lapunknak Lindner Ádám.
(B. Szentmártoni)
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